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ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ       6

ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ       12

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ     52

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ     60

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ      62

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ      66

ΒΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ     70

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ      72

Ο ΤΥΠΟΣ ΕΓΡΑΨΕ     74

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ    82

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ      84

4  ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ ΒΗΜΑ



Πριν χαθεί το τρένο…
Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι ο κατασκευαστικός κλάδος της χώρας περνάει τις χει-
ρότερες μέρες των τελευταίων δεκαετιών και μαζί του μια σειρά ολόκληρη από επιχει-
ρήσεις και επαγγέλματα συνδεδεμένα με την παραγωγική διαδικασία των δημοσίων 
και ιδιωτικών έργων. Στη δίνη της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, ο εργολήπτης 
Δημοσίων Έργων κυριολεκτικά τρώει πλέον από τις σάρκες του. Το διαρκές «ψαλίδι-
σμα» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, οι καθυστερήσεις απορρόφησης των 
κονδυλίων του ΕΣΠΑ, η κατάργηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων και η άτυπη στά-
ση πληρωμών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα προς τους εργολήπτες για εκτελεσμένα 
έργα – παρότι απαιτείται από αυτούς να πληρώσουν, πριν πληρωθούν, φόρους και ει-
σφορές – έχουν οδηγήσει πολλούς από αυτούς στο χείλος της καταστροφής. 

Δυστυχώς, σαν να μην έφταναν όλα αυτά, διαρκώς τίθενται όλο και νέα εμπόδια που δι-
ογκώνουν τα προβλήματα των εργοληπτών και επιφέρουν σοβαρές δυσκολίες στην κα-
θημερινότητα της κατασκευής των έργων. Χαρακτηριστικές, από την άποψη αυτή, είναι 
οι αποσπασματικές, επαχθείς και αναποτελεσματικές διατάξεις των Νόμων 4070/2012 
και 4071/2012, που αυξάνουν τη γραφειοκρατία και προάγουν τη συναλλαγή και την αδι-
αφάνεια στη διαδικασία παραγωγής των έργων. Η προηγούμενη πολιτική ηγεσία ψήφι-
σε τις διατάξεις αυτές παρά τη καθολική αντίδραση του εργοληπτικού κόσμου και, φυ-
σικά, της ΠΕΣΕΔΕ. 
Αντίθετα, αρνήθηκε επίμονα να θεσπίσει άλλα μέτρα που προτείνουν εδώ και καιρό η 
ΠΕΣΕΔΕ και οι άλλες Εργοληπτικές Οργανώσεις, τα οποία προάγουν τον υγιή ανταγω-
νισμό,  όπως η κατάργηση ή έστω η μείωση των πρόσθετων εγγυητικών καλής εκτέλε-
σης και η κατάργηση ή έστω ο περιορισμός για κάποια ειδικά μόνον έργα της ανάθεσης 
μέσω μελετοκατασκευής. Είναι μάλιστα ενδεικτική η υπαναχώρηση που έγινε στο θέμα 
του περιορισμού των απ’ ευθείας αναθέσεων, που – προς δόξαν των κυβερνητικών δι-
ακηρύξεων περί διαφάνειας – με τον ένα νόμο θεσπίστηκε και ένα μήνα αργότερα, με 
άλλο νόμο επαναφέρθηκε, προκειμένου να συνεχίσουν κάποιοι ανενόχλητοι να διασπα-
θίζουν πολύτιμες δημόσιες δαπάνες!  

Η σημερινή κυβέρνηση - ελπίζουμε όλοι - να καταργήσει τις διατάξεις αυτές, έστω και με 
σημειακές νομοθετικές παρεμβάσεις, όπως άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να το κάνει ο 
υπουργός αναπληρωτής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων Στ. Καλογιάννης κατά τη συνάντησή του με το Προεδρείο της ΠΕΣΕΔΕ. Ελπίζουμε 
μάλιστα ότι μέσα σ’ αυτή τη δύσκολη εποχή θα μελετήσει σοβαρά και θα υιοθετήσει και 
τις άλλες προτάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι οποίες οδηγούν στη 
διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό (κατάργηση απευθείας αναθέσεων, φωτογραφικών 
όρων στις διακηρύξεις, μελετοκατασκευών, πρόσθετων εγγυήσεων κ.ά.). 

Η σημερινή κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει επιτέλους ότι τα δημόσια έργα έχουν τον 
μεγαλύτερο πολλαπλασιαστικό συντελεστή ανάπτυξης για την οικονομία. Και κυρίως για 
μια χειμαζόμενη οικονομία, που βυθίζεται συνεχώς στην ύφεση, όπως η δική μας. Και 
για το λόγο αυτό θα πρέπει να πάρει όλα εκείνα τα μέτρα για την αποπληρωμή των οφει-
λομένων προς τους εργολήπτες από τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, ή, έστω, για τον συμ-
ψηφισμό τους με τις οφειλές των εργοληπτών προς αυτόν. Και βέβαια να στραφεί προς 
την ανάπτυξη με: Τη χρηματοδότηση νέων έργων υποδομής με μικρούς προϋπολογι-
σμούς στην Περιφέρεια, που έχουν που έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη και για την οι-
κονομία και για την κοινωνία. Την ενεργοποίηση και αύξηση των χρηματοδοτικών προ-
γραμμάτων (ΠΔΕ, ΕΣΠΑ, ΠΙΝΔΟΣ, ΑΛ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ, ΘΗΣΕΑΣ κ.λπ.) για έργα αναγκαία 
που θα τονώσουν όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου και τις τοπικές αγορές και θα στηρί-
ξουν την απασχόληση. Σήμερα. Αύριο θα είναι ήδη αργά. Όλοι μαζί – χώρα, κυβέρνηση, 
επιχειρήσεις, εργαζόμενοι – θα έχουμε χάσει το τρένο…
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 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Στα 6,676 δισ. ευρώ 
οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου 
Στα 6,676 δισ. ευρώ ανήλθαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της 
γενικής κυβέρνησης προς τους ιδιώτες στο τέλος Ιουλίου, 
έναντι 6,616 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου. 
 Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-
τους που δόθηκαν στη δημοσιότητα, από το σύνολο των ληξι-
πρόθεσμων οφειλών τα 3,019 δισ. ευρώ οφείλονται από τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Ακολουθούν τα νοσοκο-
μεία με χρέη στους προμηθευτές ύψους 1,636 δισ. ευρώ (από 
1,630 δισ. ευρώ τον Ιούνιο και 1,281 δισ. ευρώ το Δεκέμβριο 
2011), ενώ οι οφειλές των ΟΤΑ είναι 814 εκατ. ευρώ, από 771 
εκατ. ευρώ τον Ιούνιο.
Στον αντίποδα, μειώθηκαν οι οφειλές τόσο των υπουργείων 
(στα 884 εκατ. ευρώ από 907 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο, με τα πε-
ρισσότερα, ύψους 340 εκατ. ευρώ, να τα οφείλει το υπουργείο 
Εθνικής ‘Αμυνας) όσο και των λοιπών νομικών προσώπων (σε 
323 εκατ. ευρώ από 329 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο). 

Για το 2013 μετατίθεται η αποπληρωμή 
των οφειλομένων  
Για χρονική μετάθεση στο 2013 οδεύει η πληρωμή οφειλών από 
το Δημόσιο σε ιδιώτες, παρότι η κυβέρνηση στις προγραμματικές 
δηλώσεις είχε δεσμευτεί ότι θα αποπληρώσει φέτος τουλάχιστον 
τα 4 από τα 6,5 δισ. ευρώ που οφείλει. Υπολόγιζε ότι θα έπαιρνε 
νωρίτερα την επόμενη δόση του δανείου ώστε να μπορέσει να 
διαθέσει «ζεστό χρήμα» στην αγορά. Τα δεδομένα όμως άλλα-
ξαν και η επόμενη δόση δεν πρόκειται να εισρεύσει στα κρατικά 
ταμεία  πριν τον Οκτώβριο και μάλιστα εφόσον προηγουμένως 
υπάρξει θετική αξιολόγηση από την τρόικα. Τα κεφάλαια αυτά θα 
αξιοποιηθούν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, για την 
αποπληρωμή ομολόγων που λήγουν μέσα στο προσεχές διάστη-
μα και για τρέχουσες ανάγκες πληρωμών. 
Το οικονομικό επιτελείο προκειμένου να πληρώσει μισθούς 
και συντάξεις –περιμένοντας την επόμενη δόση– δεν πληρώ-
νει σειρά άλλων υποχρεώσεων, επιδεινώνοντας το πρόβλημα 
ρευστότητας στην αγορά. 

Ταυτόχρονα το υπουργείο Οικονομικών έχει περικόψει σημαντι-
κά τις πρωτογενείς δαπάνες ώστε να διατηρήσει στα ταμεία του 
κράτους χρήματα για αποπληρωμή μισθών και συντάξεων. Επί-
σης, αξιοποιεί τα κεφάλαια που βρίσκονται στο Ταμείο Χρηματο-
πιστωτικής Σταθερότητας ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ, ενώ οι ελ-
ληνικές τράπεζες συνεχίζουν να καλύπτουν με έντοκα γραμμάτια 
το Δημόσιο με αποτέλεσμα να κλείνουν τις στρόφιγγες σε άλλες 
δραστηριότητες και να προκαλούν ασφυξία στην αγορά.

Το ΤΕΕ ζητεί να ακυρωθεί η ΚΥΑ 
για τη σήμανση «CE» 
Αίτημα ακύρωσης της κοινής υπουργικής απόφασης για τα 
«Ευρωπαϊκά Πρότυπα» των προϊόντων του τομέα των δομι-
κών κατασκευών με τη σήμανση «CE» κατέθεσε στο Συμβού-
λιο της Επικρατείας το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εν 
λόγω απόφαση τέθηκε σε ισχύ στα μέσα του περασμένου Ιου-
νίου, επί υπηρεσιακού υπουργού Ανάπτυξης και σημερινού 
υπουργού Οικονομικών Γ. Στουρνάρα. 
Προκαλούνται μεγάλες ανατροπές και επιπτώσεις και στον το-
μέα των δημοσίων έργων, τονίζει το ΤΕΕ. Μετά την υιοθέτη-
ση των νέων προτύπων, όλες οι μελέτες που έχουν ολοκλη-
ρωθεί και θεωρούνται «ώριμες», ώστε εν μέσω της κρίσης να 
δημοπρατηθούν έργα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επί-
πεδο, χρήζουν πλέον αναθεώρησης, προκειμένου να εναρμο-
νιστούν με τα νέα πρότυπα και βεβαίως να τεθούν προδιαγρα-
φές για νέα προϊόντα και υλικά.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά-
δας, Χρήστο Σπίρτζη, η «τυφλή υιοθέτηση «Ευρωπαϊκών Προ-
τύπων» για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών, 
όπως έγινε από τη χώρα μας, πλήττει την ελληνική επιχειρη-
ματικότητα και τον υγιή ανταγωνισμό».

Δίνουν 35 εκατ. ευρώ στους Δήμους  
Θορυβημένο και υπό πίεση το υπουργείο Εσωτερικών αποφά-
σισε, μετά τις κινητοποιήσεις των δημάρχων όλης της χώρας, 
να διαθέσει άμεσα 35 εκατ. στην ΚΕΔΕ, καθώς διαπιστώθηκε 
από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ότι η σχετική πίστωση 
είναι διαθέσιμη προς ανάληψη, και αφού ελήφθησαν υπόψη 

ΣΠΙΘΕΣ
• Καταργούνται από 1η Σεπτεμβρί-
ου οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ 
των Οργανισμών Εργατικής Εστίας 
και Εργατικής Κατοικίας (1,1%), με 
νομοθετική ρύθμιση που πρόκειται 
να κατατεθεί εντός του Σεπτεμβρί-
ου. Όπως επισημαίνεται στη σχε-
τική ανακοίνωση του υπουργεί-
ου, πρόκειται για την πρώτη σημα-
ντική μείωση των εργοδοτικών ει-

σφορών, η οποία επιχειρείται στο 
πλαίσιο της ευρύτερης κυβερνητι-
κής στρατηγικής για τη μείωση του 
μη μισθολογικού κόστους της εργα-
σίας, τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας και την τόνωση της αντα-
γωνιστικότητας της ελληνικής οικο-
νομίας. 
• Στα αμέσως επόμενα χρόνια, 
λόγω της ανάπτυξης του Νοτιοδυ-
τικού Πεδίου, πρόκειται να υλοποι-

ηθεί από τη ΔΕΗ ΑΕ μια σειρά από 
έργα, τα οποία σχετίζονται με την 
αντικατάσταση έργων υποδομής 
που θίγονται από την ανάπτυξη του 
ως άνω ορυχείου. Τα έργα αυτά εί-
ναι αντικατάσταση τμήματος της 
εθνικής οδού Πτολεμαΐδας - Κο-
ζάνης, αντικατάσταση τμήματος της 
σιδηροδρομικής γραμμής από τον 
κόμβο Μαυροδενδρίου μέχρι την 
Πτολεμαΐδα, μετατόπιση τμήματος 

της κοίτης της τεχνητής αποστραγ-
γιστικής τάφρου Σουλού και αντι-
κατάσταση του αγωγού τροφοδοσί-
ας νερού των ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και 
Αμυνταίου. Για τα έργα αυτά έχουν 
ολοκληρωθεί οι σχετικές οριστικές 
μελέτες και βρίσκονται σε φάση 
αδειοδότησης.
• Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθη-
νών (Δ.Σ.Α.) και το Τεχνικό Επιμε-
λητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) προσέ-
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τα ταμειακά διαθέσιμα και το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του 
προσεχούς Σεπτεμβρίου.
Αυτό ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών 
Χρήστος Σταϊκούρας, μετά, όπως επισήμανε, την οδηγία του 
πρωθυπουργού αναφορικά με την απόδοση της δ΄ δόσης των 
οφειλών του Δημοσίου προς τους δήμους, ύψους 213,875 
εκατ. ευρώ.
Προηγήθηκε συνάντηση του πρωθυπουργού και των αρμοδί-
ων υπουργών με την ηγεσία της ΚΕΔΕ, ενώ οι δήμοι της χώ-
ρας παρέμειναν κλειστοί επί διήμερο, λόγω των οφειλών του 
Δημοσίου προς αυτούς. Και βέβαια, όπως χρωστά το δημόσιο 
στους δήμους χρωστούν κι αυτοί στους εργολήπτες…

Άλμα 20% στις αιτήσεις για το άρθρο 99 
Σημαντική αύξηση 19,5% καταγράφεται στις αιτήσεις για 
υπαγωγή στο άρθρο 99 στο πρώτο εξάμηνο του έτους, σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με 
τα στοιχεία του πρωτοδικείου Αθηνών. Η όξυνση των συν-
θηκών της οικονομικής κρίσης, η πιστωτική συρρίκνωση 
από τις τράπεζες και η φοροεισπρακτική πολιτική είναι οι 

φυγαν στο Στρασβούργο, κατά του 
πρώτου μνημονίου, μετά την αμε-
τάκλητη απόφαση της Ολομέλειας 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
που έκρινε νόμιμο και συνταγματι-
κό το μνημόνιο με το οποίο επήλ-
θαν περικοπές αποδοχών, επιδο-
μάτων, συντάξεων στους εργαζο-
μένους στον Δημόσιο και ευρύτε-
ρο Δημόσιο τομέα.
• Ζημιές ίσες σχεδόν προς το 20% 

των εσόδων τους κατέγραψαν το 
2011, ως σύνολο, σύμφωνα με τα 
εταιρικά τους αποτελέσματα, οι με-
γαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες 
παραγωγής ετοίμου σκυροδέμα-
τος και αδρανών υλικών, λόγω της 
καθίζησης της εγχώριας οικοδομι-
κής και της ευρύτερης κατασκευα-
στικής δραστηριότητας, ενώ η συρ-
ρίκνωση του τομέα συνεχίζεται με 
ένταση και κατά το τρέχον έτος.

• Ο Δήμος Αθηναίων έχει ξεκι-
νήσει επαφές με τον επίτροπο 
Χαν, με στόχο η Αθήνα να αντλή-
σει κονδύλια ύψους 1,5 δισ. ευρώ 
από το επόμενο ΕΣΠΑ για την προ-
γραμματική περίοδο 2014-2020, 
τα οποία αποτελούν τη μοναδική 
προοπτική για να γίνουν έργα στην 
πόλη.
• Με βάση τα πιο πρόσφατα στοι-
χεία της Τράπεζας της Ελλάδος, 

κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012 οι 
τιμές κατοικιών συνολικά υποχώ-
ρησαν 9,3%, ενώ για τα νεόδμη-
τα έως 5 ετών η υποχώρηση είναι 
10,3% και για τα παλαιά 8,6%, δείγ-
μα των σημαντικών εκπτώσεων 
των κατασκευαστών. Στην Αττική, 
η υποχώρηση των τιμών έφτασε 
το 11,7% το πρώτο τρίμηνο σε σύ-
γκριση με το αντίστοιχο διάστημα 
του 2011.

βασικοί λόγοι που οδηγούν τους επιχειρηματίες στο... λου-
κέτο. Τα σκήπτρα των αιτήσεων κρατούν οι επιχειρήσεις που 
προέρχονται από τους κλάδους της ένδυσης, της πληροφορι-
κής, της εστίασης, των κατασκευών, της διαφήμισης και του 
ιατρικού εξοπλισμού.
Υπολογίζεται ότι περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις σʼ 
ολόκληρη τη χώρα έχουν προσφύγει στο άρθρο 99 την τριετία 
2009-2011. Αρκετές εταιρείες των οποίων οι αιτήσεις είχαν 
απορριφθεί ή είχαν δρομολογηθεί πριν την αλλαγή του νό-
μου περί συνδιαλλαγής, τον Σεπτέμβριο του 2011, επανήλθαν 
με νέες αιτήσεις. Επισημαίνεται ότι, για το σύνολο του 2011 ο 
αντίστοιχος αριθμός των αιτήσεων ήταν στις 101, όταν το 2010 
οι αιτήσεις για το άρθρο 99 που είχαν κατατεθεί στο Πολυμε-
λές Πρωτοδικείο Αθηνών ήταν συνολικά 124 και το 2009, ακό-
μη χαμηλότερα, στις 95 αιτήσεις.

Άκτιο-Αμβρακία: 
Τους εργαζόμενους πλήρωσε το υπουργείο  
Περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ κατέβαλε στους εργαζομένους 
του έργου Άκτιο-Αμβρακία το ελληνικό Δημόσιο, ανοίγοντας 
έτσι τον δρόμο και για την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου.
Με απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυ-
ξης και Υποδομών Σταύρος Καλογιάννης, καταβλήθηκαν δεδου-
λευμένες αποδοχές των εργαζομένων στις τέσσερις εργολαβί-
ες της οδικής σύνδεσης του Ακτίου με το Δυτικό άξονα Βορ-
ρά – Νότου (Αμβρακία), συνολικού ποσού 947.297,77 ευρώ, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου. Τα δεδουλευμένα αφορούν 
στους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 2012 συμπεριλαμβα-
νομένων των ασφαλιστικών τους εισφορών.
Οι εργαζόμενοι είχαν προβεί σε επίσχεση εργασίας. Πρόκειται 
για 174 εργαζομένους στις τέσσερις εργολαβίες τις οποίες έχουν 
αναλάβει οι τεχνικές εταιρείες «Ιόνιος ΑΕ», «ΑΕΓΕΚ Κατασκευ-
αστική ΑΕ» και «CONSORZIO STABILE ITALIMPRESE».
Η πληρωμή θα παρακρατηθεί από τους επόμενους λογαριασμούς 
των αναδόχων εταιρειών, μέσω της έγκρισής τους από την αρ-
μόδια υπηρεσία του υπουργείου. Η απόφαση έρχεται σε συνέ-
χεια προηγούμενης σχετικής απόφασης (2350/ΚΕ510/14.08.2012), 
ύψους 300.000 ευρώ, που αφορούσε στο ίδιο έργο.
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 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Αναπτυξιακή η διάσταση των δημοσίων έργων  
Με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Υποδομών (ΥΠΑΝΥΠ), Στράτο Σιμόπουλο, συναντήθηκε 
πρόσφατα ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας (ΤΕΕ), 
Χρήστος Σπίρτζης και όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση 
υπογραμμίστηκε ιδιαίτερα η αναπτυξιακή διάσταση των Δημοσίων 
Έργων, προς όφελος της οικονομίας και της απασχόλησης.
Ειδικότερα συζητήθηκαν θέματα, που αφορούν:
• Στην ταχύτερη και ολοκληρωμένη προώθηση των δημοσίων έρ-
γων σε εθνικό, περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο.
• Στην απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ.
• Στην ανάγκη επανεκκίνησης των έργων με συμβάσεις παραχώ-
ρησης.
• Στην άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση στρεβλώσεων, που 
υπάρχουν στη λειτουργία
του συστήματος παραγωγής των Δημοσίων Έργων.
• Στο πλαίσιο λειτουργίας του Μητρώου Τεχνικών Εταιριών.
• Τις προδιαγραφές των Έργων και στην αναγκαιότητα εκσυγχρο-
νισμού της.
Επίσης, συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της λειτουργίας της δη-
μόσιας διοίκησης και ειδικότερα των τεχνικών υπηρεσιών, όπως 
η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων Μηχανικών αλλά και οι 
προδιαγραφές λειτουργίας των διευθύνσεων τεχνικών Υπηρεσιών, 
ενώ υπογραμμίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη ανάδειξης και αναβάθμι-
σης του ρόλου των διπλωματούχων Μηχανικών στην προσπάθεια 
αναβάθμισης του συστήματος παραγωγής των Δημοσίων Έργων.

Επιφυλάξεις για την επανεκκίνηση 
των οδικών έργων  
Τις επιφυλάξεις τους εκφράζουν εκπρόσωποι των μεγάλων 
κατασκευαστικών ομίλων που εμπλέκονται στα βαλτωμένα 
επί δύο χρόνια έργα των μεγάλων οδικών αξόνων σχετικά με 
την ευόδωση του ιδιαίτερα στενού χρονοδιαγράμματος, που 
έχει θεσπίσει η κυβέρνηση, αναφορικά με την επανεκκίνηση 
των έργων. Αιτία είναι το γεγονός ότι, επί της ουσίας, και παρά 
τις επί μήνες διαπραγματεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί 
με τις κυβερνήσεις που έχουν μεσολαβήσει μέχρι σήμερα, ο 
πρόσφατος διορισμός ειδικού μεσολαβητή στο πρόσωπο του 

Ευθυμίου Βιδάλη και η σύσταση νέας επιτροπής εμπειρογνω-
μόνων που θα τον πλαισιώσει έχουν σημάνει την εκκίνηση 
των διαπραγματεύσεων από το μηδέν.
Έτσι, κρίνουν οι εκπρόσωποι των κοινοπραξιών, ότι ακόμα 
κι αν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές επιδείξουν τη μεγαλύ-
τερη δυνατή συμβιβαστική στάση και «βάλουν νερό στο κρα-
σί τους», είναι εξαιρετικά απίθανο να προλάβουν την καταλη-
κτική ημερομηνία της 30ής Σεπτεμβρίου, που έχουν θέσει ως 
στόχο στην κυβέρνηση, ώστε να προκύψει συμφωνία. Ακόμα 
πιο δύσκολο θεωρούν τα έργα να έχουν ξεκινήσει στις αρχές 
του 2013, με τις αναθεωρημένες συμβάσεις να έχουν προη-
γουμένως κατατεθεί και ψηφιστεί από τη Βουλή.
Οι κατασκευαστές θεωρούν πιθανότερη ημερομηνία επανέ-
ναρξης των έργων το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2013 
(με βάση το αισιόδοξο σενάριο), εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν 
προκύψει απρόοπτες εξελίξεις από το μέτωπο της πολιτικής 
σκηνής και της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης, σημειώνουν 
χαρακτηριστικά.
Σημαντικό «αγκάθι» αποτελεί και η επόμενη δόση των 31 δισ. 
ευρώ, καθώς κρίνεται καθοριστική για την ανακεφαλαιοποίηση 
του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, από το οποίο εξαρτάται, 
άλλωστε, η όλη διαδικασία για την επανεκκίνηση των έργων.
Ωστόσο, οι ανάδοχοι επισημαίνουν ότι αν προκύψει συμφωνία, 
είναι εφικτό να επανεκκινήσουν τα έργα πριν οι συμβάσεις ψη-
φιστούν από τη Βουλή, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέ-
ρω φθορές στα εργοτάξια, τα οποία πλήττονται από την αχρησία.
Υπενθυμίζεται πως η διαπραγμάτευση αφορά 4 αυτοκινητό-
δρομους, Αιγαίου (Μαλλιακός - Κλειδί), Κεντρικής Ελλάδας 
Ε-65 (Λαμία - Γρεβενά), Ολυμπία Οδός (Ελευσίνα - Κόρινθος - 
Πάτρα - Πύργος) και Ιονία Οδός (Αντίρριο - Ιωάννινα). Η επα-
νεκκίνησή τους αναμένεται να προσθέσει 1% του ΑΕΠ στην 
ανάπτυξη, δημιουργώντας 30.000 άμεσες και 50.000 - 60.000 
έμμεσες θέσεις εργασίας.

ΕΣΠΑ: 
Εντάξεις νέων έργων στην Πελοπόννησο  
Με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Πέτρου Τατούλη, 
ύστερα από θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρ-
χής Πελοποννήσου, εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ πολύ σημαντικά έργα 
των δήμων Τρίπολης, Σπάρτης και Μεγαλόπολης, το κόστος των 
οποίων ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ.
«Σημείο αναφοράς» για την πόλη της Τρίπολης χαρακτήρισε την 
ολοκλήρωση της Β΄φάσης της ανάπλασης της πλατείας ‘Αρεως ο 
περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Πέτρος Τατούλης, κατά την υπο-
γραφή της ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ, με συνολικό προϋπολογι-
σμό 1.370.000 ευρώ.
Επίσης, εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ η ανάπλαση της παιδικής χαράς της 
Ευαγγελίστριας Σπάρτης, προϋπολογισμού 479.803 ευρώ καθώς 
και το έργο στερέωσης κι αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγίου 
Δημητρίου στη Θωκνία του δήμου Μεγαλόπολης με προϋπολογι-
σμό 240.000 ευρώ.
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Στο ΕΣΠΑ εντάχθηκε και η κατασκευή μονάδας φυσικής επεξερ-
γασίας υγρών αποβλήτων, στη δημοτική κοινότητα Τυρού του 
δήμου Νότιας Κυνουρίας, με συνολικό προϋπολογισμό δημόσι-
ας δαπάνης 720.000,00 ευρώ. Πρόκειται για ένα περιβαλλοντικό 
έργο που αφορά στη μελέτη - κατασκευή φυσικού συστήματος 
επεξεργασίας των βοθρολυμάτων της περιοχής Τυρού Κυνου-
ρίας, δυναμικότητας 2.000 ατόμων, σε πλήρη λειτουργία. Το φυ-
σικό σύστημα που θα κατασκευασθεί θα αποτελείται από το τμή-
μα προεπεξεργασίας, το τμήμα βιολογικής επεξεργασίας και την 
απολύμανση πριν από την τελική διάθεση.

«Πεσμένη» η οικοδομή το Μάιο 
Καθοδική υπήρξε η πορεία της οικοδομικής δραστηριότη-
τας στη χώρα και το Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία που ανα-
κοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Συγκεκριμένα το Μάιο 
το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (Ιδι-
ωτικής- ∆ημόσιας) στο σύνολο της χώρας υπολογιζόμε-
νο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 
2.410 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 505,8 χιλιά-
δες m2 επιφάνειας και 1.815,1 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσί-
ασε δηλαδή, μείωση κατά 31,2% στον αριθμό των οικοδομι-
κών αδειών, κατά 5,8% στην επιφάνεια και κατά 7,4% στον 
όγκο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.
Το μέγεθος ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύ-
νολο της χώρας, ανήλθε σε 2.403 οικοδομικές άδειες, που 
αντιστοιχούν σε 499,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.790,0 
χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 31,1% 
στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 6,1% στην επι-
φάνεια και κατά 7,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοι-
χο μήνα του 2011.
Αντίστοιχα το μέγεθος της δημόσιας οικοδομικής δραστη-
ριότητας κατά τον μήνα Μάιο 2012, στο σύνολο της χώρας, 
ανήλθε σε 7 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6,3 χι-
λιάδες m2 επιφάνειας και 25,1 χιλιάδες m3 όγκου.

Δυτική Ελλάδα: 25,8 εκατ. ευρώ 
για συντήρηση αυτοκινητοδρόμων 
Συνολικά 25,8 εκατομμύρια ευρώ, χρήματα εξασφαλισμένα 
από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, διατίθενται από την Πε-
ριφέρεια Δυτικής Ελλάδας ώστε οι δρόμοι της Δυτικής Ελλά-
δας, που επί αρκετά χρόνια παρέμεναν ασυντήρητοι και θεω-
ρούνται από τους πιο επικίνδυνους στη χώρα,  να αλλάξουν ει-
κόνα. Ειδικότερα για την συντήρηση του επαρχιακού οδικού 
δικτύου διατίθενται 6.950.000 ευρώ και για το εθνικό οδικό δί-
κτυο της Περιφέρειας ποσό 18.850.000 ευρώ.
Αναλυτικότερα για το εθνικό οδικό δίκτυο βρίσκονται στην τελι-
κή φάση δρομολόγησης 22 Εργολαβίες. Εξ αυτών οι επτά εργο-
λαβίες, συνολικού ποσού 13.800.000 είναι στοχευμένες στους 
μεγάλους άξονες: Δύο έργα 8.000.000 ευρώ για την παλιά εθνι-
κή οδό Πατρών – Κορίνθου (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσε-

ων) με 6 συνολικά υποέργα. Στις 11 Σεπτεμβρίου δημοπρατεί-
ται το τμήμα Πάτρα – Αίγιο με προϋπολογισμό 3.370.000 ευρώ. 
Τρείς ακόμα ανοιχτές εργολαβίες ύψους 1.300.000 ευρώ (Κε-
ντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) για τις τρεις Περιφερειακές Ενότη-
τες κατανεμημένες ως εξής: 550.000 για την Αιτωλοακαρνα-
νία, 400.000 για την Αχαΐα και 350.000 για την Ηλεία. Επίσης μια 
εργολαβία για την Πατρών-Πύργου ύψους 1.500.000 ευρώ και 
μία εργολαβία για την Αντιρρίου – Ιωαννίνων ύψους 3.000.000 
ευρώ.
Για τη συντήρηση και βελτίωση του επαρχιακού δικτύου υλο-
ποιούνται 14 εργολαβίες συνολικού ποσού 4.500.000 ευρώ 
στην Αιτωλοακαρνανία, 7 εργολαβίες συνολικού ποσού 
1.580.000 ευρώ στην Αχαΐα και 5 εργολαβίες συνολικού ποσού 
870.000 ευρώ στην Ηλεία. Τέλος για έργα ηλεκτροφωτισμού θα 
υλοποιηθούν 12 εργολαβίες συνολικού ποσού 1.695.000 ευρώ.

Νέα έργα της Περιφέρειας 
Κ. Μακεδονίας στο ΕΣΠΑ
Την επιλογή οχτώ έργων προκειμένου να χρηματοδοτηθούν 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη 2007-
2013», με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περι-
φερειακής Ανάπτυξης υπέγραψε ο αναπληρωτής περιφερει-
άρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Διονύσης Ψωμιάδης. Μεταξύ 
των έργων που εντάχθηκαν είναι τα εξής:
- Ο «Σύλλογος γονέων και φίλων αυτιστικών ατόμων Βορείου 
Ελλάδος» για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Προσθή-
κη καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση σε κέντρο διημέρευσης - ημε-
ρήσιας φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες (αυτισμός)», με 
συνολικό προϋπολογισμό 1,023 εκατ. ευρώ.
- Ο δήμος Πολυγύρου για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτ-
λο «Ανόρυξη και Αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων Τοπι-
κών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Πολυγύρου» και συνο-
λικό προϋπολογισμό 1,76 εκατ. ευρώ.
- Η ΔΕΥΑ Νάουσας για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτ-
λο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αντλιοστασίων 
με ανοξείδωτες δεξαμενές στις Τ.Κ. Μονόσπιτων Και Πολυ-
πλατάνου του Δήμου Νάουσας», με συνολικό προϋπολογισμό 
282.200 ευρώ.
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 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ





ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

Διεξήχθησαν στην Αλεξανδρούπολη από 
21 έως και 23 Ιουνίου με επιτυχία και
σημαντική συμμετοχή οι εργασίες του 
68ου Συνεδρίου της ΠΕΣΕΔΕ, της Ομο-
σπονδίας των Συνδέσμων Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων όλης της χώρας, με κε-
ντρικό σύνθημα «ανάπτυξη δεν γίνεται 
χωρίς έργα υποδομής και με εξουθενω-
μένους Εργολήπτες».
Στο συνέδριο εκφράστηκε η αποφασιστι-
κότητα των Ελλήνων εργοληπτών να επι-
βιώσουν παρά την οικονομική κρίση που 
μαστίζει τον κλάδο και τη χώρα γενικό-
τερα, καθώς -όπως τονίστηκε- σε περι-
όδους οικονομικής κρίσης τα δημόσια 
έργα αποτελούν τον μοχλό της ανάπτυξης 
και δεν πρέπει να διακόπτεται η χρηματο-
δότησή τους.
Το μήνυμα αυτό επιδιώκουν να φθά-
σει στα συναρμόδια υπουργεία, καθώς, 
όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της ΠΕΣΕ-
ΔΕ κ. Κωνσταντίνος Σαββίδης, η κρίση 
στα δημόσια και ιδιωτικά έργα έχει επι-
πτώσεις και σε άλλους κλάδους παραγω-
γής ή υπηρεσιών, όπως βιομηχανίες πα-
ραγωγής υλικών που ενσωματώνονται 
στα έργα (παραγωγής σκυροδέματος, σι-
δήρου, προϊόντων αλουμινίου, λατομεία 
κλπ), αλλά και εφαρμογές πληροφορικής, 

ποιοτικού ελέγχου και πιστοποίησης υλι-
κών κ.α., δηλαδή πλήττει έναν ευρύτερο 
κύκλο της πραγματικής οικονομίας αλλά 
και της εξαγωγικής δυνατότητας της χώ-
ρας.
Είναι γνωστόν ότι ο κλάδος των κατα-
σκευών και ειδικότερα των δημοσίων 
έργων επηρεάστηκε αρνητικά σε ύψι-
στο βαθμό από την οικονομική κρίση που 
έχει φέρει την χώρα και τους κατοίκους 
της σε πρωτοφανή ένδεια και το δημόσιο 
σε πλήρη αδυναμία πληρωμών των υπο-
χρεώσεων του που σήμερα ανέρχονται 
σε περίπου 6,5 δις ευρώ προς τον ιδιω-
τικό τομέα.
Οι σύνεδροι, προερχόμενοι από κάθε γω-
νιά της Ελλάδας, μετά από ένα γόνιμο και 
σε κάποιες περιπτώσεις και έντονο διά-
λογο, ζήτησαν από την διοίκηση της ΠΕ-
ΣΕΔΕ να μεταφέρει στους αρμόδιους μια 
σειρά αιτημάτων που είναι τελείως ανα-
γκαίο να υλοποιηθούν άμεσα, πριν ο κλά-
δος των μικρομεσαίων εργοληπτών απα-
ξιωθεί τελείως.
Τα βασικότερα από αυτά είναι:
- Στροφή στην ανάπτυξη με χρηματοδότη-
ση νέων έργων υποδομών.
- Άμεση αποπληρωμή όλων των οφειλό-
μενων τόσο από τον στενό όσο και από τον

ευρύτερο δημόσιο τομέα (δήμους, οργα-
νισμούς, κλπ).
- Συμψηφισμό οφειλών, τόσο από τον 
στενό όσο και από τον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα
(δήμους, οργανισμούς, κλπ).
- Αύξηση χρηματοδοτικών προγραμμά-
των και ενεργοποίηση νέων.
- Δημοπράτηση έργων με μικρότερους 
προϋπολογισμούς, προκειμένου να μπο-
ρούν να συμμετέχουν στις δημοπρασίες 
και εργολήπτες με μικρότερα πτυχία.
- Άμεση έναρξη ειλικρινούς διαλόγου από 
μηδενική βάση για την διαμόρφωση και
ψήφιση ενός υγιούς, δίκαιου και λειτουρ-
γικού νόμου – πλαισίου για την μελέτη και
παραγωγή των δημοσίων έργων.
- Μέχρι τότε, κατάργηση των πρόσθετων 
εγγυήσεων και των πάσης φύσεως αδια-
φανών συστημάτων αναθέσεων (απ’ ευ-
θείας αναθέσεων, μελετοκατασκευών, 
κλπ).
- Κατάργηση των αντιαναπτυξιακών επα-
χθών διατάξεων του νόμου 4070/2012 και 
της απαράδεκτης εγκυκλίου 11/2012 η 
οποία πρέπει να ανακληθεί.

Μετά από μυστική ψηφοφορία και σε σύ-
νολο 322 ψήφων ο Διοικητικός Απολο-
γισμός εγκρίθηκε με 178 ψήφους υπέρ 
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Ανάπτυξη δεν γίνεται χωρίς έργα υποδομής και με εξουθενωμένους 
εργολήπτες
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Το Ψήφισμα του 68ου Συνεδρίου της ΠΕΣΕΔΕ

και 144 κατά, ο δε οικονομικός απολογι-
σμός εγκρίθηκε με 249 ψήφους υπέρ και 
73 κατά.
Μετά από παραιτήσεις δύο μελών, εκλέ-
χθηκαν ως τακτικό μέλος της Εξελεγκτι-
κής Επιτροπής ο Γρηγόρης Γιαννακό-
πουλος του Συνδέσμου Πατρών και ως 
αναπληρωματικά μέλη οι Σιγανός Εμμα-
νουήλ (Σύνδεσμος ΕΔΕ Ρεθύμνου) Μαυ-
ρανεζούλης Νικόλαος (Σύνδεσμος ΕΔΕ 
Έβρου).

Η σύνθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής 
για το έτος 2012 θα είναι:
Τακτικά Μέλη:
1)Γιαννέλης Σταύρος 
(Σύνδεσμος ΕΔΕ Καστοριάς)
2) Προμπονάς Νικόλαος 
(Σύνδεσμος ΕΔΕ Πρωτεύουσας)
3) Γιαννακόπουλος Γρηγόρης 
(Σύνδεσμος ΕΔΕ Πατρών)
Αναπληρωματικά Μέλη:
1)Σιγανός Εμμανουήλ 
(Σύνδεσμος ΕΔΕ Ρεθύμνου)
2)Μαυρανεζούλης Νικόλαος 
(Σύνδεσμος ΕΔΕ Έβρου)

Μετά από προτάσεις συνέδρων τροποποι-
ήθηκε μερικώς ο προτεινόμενος από το
Δ.Σ. προϋπολογισμός του 2013 και εγκρί-
θηκε ομόφωνα.
δ. Εγκρίθηκε ομόφωνα η μείωση των 
συνδρομών υπέρ της ΠΕΣΕΔΕ των με-
λών των συνδέσμων της για το 2013 από 
80€ σε 70€.

Φυγή προς τα εμπρός με ανάπτυξη 
είναι η μόνη λύση
Ανοίγοντας τις εργασίες του Συνεδρίου, 
ο Πρόεδρος της ΠΕΣΕΔΕ Κωνσταντίνος 
Σαββίδης αφού υπογράμμισε ότι το ετή-
σιο συνέδριο της ΠΕΣΕΔΕ πραγματοποι-
είται σε μία εποχή πρωτοφανούς πολιτι-
κής ρευστότητας, οικονομικής κατάρρευ-
σης και κοινωνικής αβεβαιότητας για το 
μέλλον, επεσήμανε ότι η μόνη λύση για 
την επιβίωση του κλάδου των μικρών και 
μεσαίων εργοληπτών της χώρας είναι η 
φυγή προς τα εμπρός. Η ανάπτυξη είναι η
μόνη λύση και για την οικονομία της χώ-
ρας και για τους μικρούς και μεσαίους 
εργολήπτες που επί σειρά ετών απετέλε-
σαν την ατμομηχανή της ανάπτυξης.
Η χώρα, είπε, φαίνεται ότι παραμένει σε 
μακρά περίοδο ύφεσης συμπεριλαμβα-
νομένου και του κλάδου των δημοσί-
ων έργων, των κατασκευών γενικότερα. 
Ωστόσο, είναι διεθνώς διαπιστωμένο ότι 
τα δημόσια έργα έχουν τον μεγαλύτερο 
πολλαπλασιαστικό συντελεστή ανάπτυ-
ξης για την οικονομία. Γι’ αυτό η χρηματο-
δότησή τους όχι μόνον δεν διακόπτεται σε
καιρό ύφεσης αλλά χρησιμοποιούνται ως 
εργαλείο ανάσχεσής της.
Η επί σειρά ετών μείωση του Προγράμ-
ματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), η 
ελάχιστη απορροφητικότητα κοινοτικών 
προγραμμάτων όπως του ΕΣΠΑ και η πα-
θογένεια του συστήματος παραγωγής έρ-
γων, με τον θανάσιμο εναγκαλισμό του 
τραπεζικού συστήματος και με την δια-
τήρηση των υπέρογκων, δυσβάστακτων 
πρόσθετων εγγυητικών επιστολών, με 
τις υψηλές εκπτώσεις στους διαγωνι-
σμούς, τις αδιαφανείς διαδικασίες ανά-

θεσης (απευθείας αναθέσεις, συστήματα 
μελέτης - κατασκευής κλπ) είναι μερικοί 
βασικοί παράγοντες που οδήγησαν τις κα-
τασκευές σε τέλμα. Επιπλέον ενώ τα έργα 
με ΣΔΙΤ δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα, 
από τους θιασώτες του συστήματος, στην
αναθέρμανση της οικονομίας, παράλληλα 
και τα μεγάλα οδικά έργα που ανατέθηκαν 
με συμβάσεις παραχώρησης στην πλειο-
ψηφία τους καρκινοβατούν .

Ένα ίσως αισιόδοξο σημείο για το μέλ-
λον των δημοσίων έργων είναι η συμφω-
νία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωκοινο-
βουλίου της 23ης Μαΐου 2012 για την έκδο-
ση ευρωπαϊκού ομολόγου ανάπτυξης για τα 
έργα. Οι σχετικές αιτήσεις των κρατών- με-
λών πρέπει να υποβληθούν έως
το τέλος Αυγούστου του 2013 και εν συνε-
χεία η Επιτροπή θα τις αξιολογήσει και θα
αποφασίσει ποιες θα χρηματοδοτηθούν. 
Δηλαδή πρόκειται για ένα νέο εργαλείο που 
αναμένεται να λειτουργήσει από το 2014 και 
μετά. Όμως, έως τότε οι Έλληνες εργολή-
πτες πρέπει να επιβιώσουν. Και αρωγός σε 
αυτή την προσπάθεια πρέπει να είναι το ελ-
ληνικό κράτος, υπογράμμισε ο Πρόεδρος 
της ΠΕΣΕΔΕ, ο οποίος ζήτησε από τους ερ-
γολήπτες δημοσίων έργων όλης της χώρας 
να παραμείνουν ενωμένοι στην κρίσιμη πε-
ρίοδο που διανύει ο κλάδος.

Γραπτούς χαιρετισμούς έστειλαν Πρόεδροι 
των εργοληπτικών οργανώσεων της χώρας 
και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ Γ. 
Βλάχος που απεύθυνε χαιρετισμό.
Στο συνέδριο εξεδόθη ψήφισμα, το οποίο θα 
αποσταλεί στους συναρμόδιους υπουργούς.

Στο τέλος των εργασιών του Συνεδρί-
ου Ψηφίστηκε και εκδόθηκε το ακόλου-
θο ψήφισμα, το οποίο θα αποσταλεί στους 
συναρμόδιους υπουργούς:
«Εμείς οι μικροί και μεσαίοι Εργολήπτες 
Δημοσίων Έργων, που συγκεντρωθήκα-
με στην ακριτική Αλεξανδρούπολη, για τη 
διενέργεια του 68ου Συνεδρίου της Πα-
νελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργο-
ληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ) με 
θέμα «Ανάπτυξη δεν γίνεται χωρίς έργα 
υποδομής και με εξουθενωμένους εργο-
λήπτες» , βρισκόμαστε σε διαρκή αγωνι-
στική επαγρύπνηση για περαιτέρω κινη-
τοποιήσεις για τα δίκαια αιτήματά μας,

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ
Ότι η οικονομική κρίση πλήττει σήμερα με 
ιδιαίτερη σφοδρότητα τον κατασκευαστι-
κό κλάδο, που επί δεκαετίες χαρακτηριζό-
ταν ως η «ατμομηχανή της ανάπτυξης», και 
οδηγεί εκατοντάδες μικρομεσαίες εργολη-
πτικές επιχειρήσεις δημοσίων έργων στο 
χείλος της καταστροφής και δεκάδες χιλιά-
δες εργαζομένους στην ανεργία.
Οι χιλιάδες μικρές και μεσαίες εργο-
ληπτικές επιχειρήσεις της χώρας, βρί-
σκονται σε απόγνωση και εκτιμούν ότι 
έχουν καταδικαστεί σε αργό θάνατο, κα-
θώς το κράτος δεν πληρώνει τις οφειλές 

του προς αυτές, ούτε δημοπρατεί έργα μι-
κρών προϋπολογισμών, με συνέπεια τον 
οικονομικό στραγγαλισμό τους.

ΤΟΝΙΖΟΥΜΕ
Ότι ο κατασκευαστικός κλάδος βιώνει την 
χειρότερη επαγγελματική περίοδο από τη 
λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι ερ-
γοληπτικές επιχειρήσεις αργοπεθαίνουν, 
συμπαρασύροντας την οικονομική ζωή 
της χώρας, κυρίως λόγω:
**Της άτυπης στάσης πληρωμών που έχει 
κηρύξει το ελληνικό Δημόσιο, με αποτέ-
λεσμα οι οφειλές του κράτους προς τις 
εργοληπτικές επιχειρήσεις για εκτελε-
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σμένα έργα του ευρύτερου δημόσιου το-
μέα να ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ, δηλα-
δή να αγγίζουν το 1% του ΑΕΠ. Κι αυτό τη 
στιγμή που το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε 
Έκθεση, σύμφωνα με την οποία το Δημό-
σιο θα πρέπει να αποπληρώνει τις επιχει-
ρήσεις μέσα σε 30 ή 60 μέρες.
**Της μη θεσμοθέτησης τουλάχιστον ενός 
συμψηφισμού για τα χρήματα που έχουν 
καταβάλλει οι εργολήπτες προς το δημό-
σιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε 
σχέση με τις οφειλές του δημοσίου και 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα προς τους 
εργολήπτες. Δηλαδή οι απλήρωτοι εργο-
λήπτες καταβάλλουν ΦΠΑ 23% επί ανεξό-
φλητων τιμολογίων, προκαταβάλλουν δι-
άφορους φόρους (4%, περίπου) επί ανύ-
παρκτων εισπράξεων, εξοφλούν τις υπο-
χρεώσεις τους για οικοδομικά ένση-
μα προς το ΙΚΑ (περίπου 9%), συμμετέ-
χουν στην περαίωση, ενίοτε πληρώνουν 
και έκτακτη εισφορά για κέρδη που δεν 
έχουν, αφού το ίδιο το κράτος τους χρω-
στά! Και επί αυτών των οφειλών το κρά-
τος αρνείται να κάνει τουλάχιστον συμψη-
φισμό!
**Του διαρκούς «ψαλιδίσματος » του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 
με στόχο τη μείωση των ελλειμμάτων, 

που όμως, όπως δείχνει η πράξη έχει 
αντίθετα αποτελέσματα. Το ΠΔΕ μειώθη-
κε αλλεπάλληλα, ενώ νέες μειώσεις προ-
βλέπονται για την επόμενη χρονιά.
**Της καθυστέρησης των ρυθμών απορ-
ρόφησης του ΕΣΠΑ, που αποδεικνύεται 
από το γεγονός ότι φέτος το 2012, ένα χρό-
νο πριν τη λήξη του προγράμματος, είναι 
μόλις στο 25 ο/ο
**Της κατάργησης αναπτυξιακών χρη-
ματοδοτικών προγραμμάτων που αφο-
ρούν κυρίως την Περιφέρεια της χώρας 
όπως «Θησέας», «Πίνδος», «Αλέξανδρος 
Μπαλτατζής» κ.ά. και της γενικής μείω-
σης των μικρών και μεσαίων έργων κατά 
30% τουλάχιστον, έναντι των προηγούμε-
νων χρόνων.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ
Ότι το σύνολο σχεδόν των χρημάτων που 
θα διατεθούν για την εξόφληση των λογα-
ριασμών θα διατεθούν άμεσα για την εξό-
φληση οφειλών στην αγορά, τονώνοντας 
την ρευστότητα.
Ότι στην περίοδο 1995 – 2006 ο κλάδος 
παραγωγής δημοσίων έργων παρουσί-
αζε συνεχή μεγέθυνση με ετήσιο ρυθμό 
της τάξης του 5,50% και για δεκαετίες χα-
ρακτηριζόταν ως η «ατμομηχανή της ανά-
πτυξης». Τώρα εκατοντάδες επιχειρήσεις 

οδηγούνται στην καταστροφή και δεκάδες 
χιλιάδες εργαζόμενοι στην ανεργία.
Ότι και το 2011 συνεχίστηκε και συνεχίζε-
ται έως σήμερα η συρρίκνωση του εργο-
ληπτικού κόσμου.
Τα προβλήματα του κλάδου εντείνονται 
από τα αντιαναπτυξιακά μέτρα, που δυ-
στυχώς ελήφθησαν από προηγούμενες 
κυβερνήσεις στο πλαίσιο του Μνημονίου 
και δημιουργούν αδιέξοδα.
Αφού λάβαμε υπόψη όλες τις προτάσεις 
των συνέδρων που υποβλήθηκαν και 
εγκρίθηκαν από το 68ο Συνέδριο της ΠΕ-
ΣΕΔΕ

ΖΗΤΑΜΕ
1. Για το ΤΣΜΕΔΕ
-Να συνεχίσει να λειτουργεί το ΕΤΑΑ- 
ΤΣΜΕΔΕ.
-Θα διεκδικήσουμε το οφειλόμενο ποσό 
των 600 εκ. € από το κράτος στα πλαίσια
της τριμερούς χρηματοδότησης.
-Θα προσφύγουμε στα ευρωπαϊκά δι-
καστήρια για να διεκδικήσουμε τα οφει-
λόμενα, την έκδοση εγγυητικών επιστο-
λών, μετά από το κούρεμα των αποθε-
ματικών του Ταμείου.
- Προτείνουμε την άμεση ένταξη των 
πτυχιούχων ΤΕΙ στο ΤΣΜΕΔΕ μετά την 
λήψη
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του πτυχίου χωρίς άλλη προϋπόθεση.
-Καταβολή μειωμένης εισφοράς των νε-
οασφαλιζόμενων συναδέλφων για 5 χρό-
νια μετά την λήψη του πτυχίου τους, με 
την μεταφορά της εισφοράς για σύνταξη 
σε επόμενες πενταετίες χωρίς προσαυ-
ξήσεις.
2. Επίσπευση των διαδικασιών ένταξης 
έργων του ΕΣΠΑ με κατάργηση των γρα-
φειοκρατικών χρονοβόρων διαδικασι-
ών που υπάρχουν σήμερα.
3. Επανακαθορισμός των συντελεστών 
υπολογισμού των πρόσθετων συντελε-
στών ασφαλειών.

ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ
Την έντονη αγανάκτησή μας για το γεγο-
νός ότι ενώ το ελληνικό κράτος αναδει-
κνύεται ως ο πιο κακοπληρωτής και ασυ-
νεπής φορέας της χώρας, την ίδια στιγμή 
κυνηγάει τους εργολήπτες για να πληρώ-
σουν ΦΠΑ 23% επί ανεξόφλητων τιμολο-
γίων, και να προκαταβάλλουν διάφορους 
φόρους και ασφαλιστικές εισφορές επί 
ανύπαρκτων εισπράξεων και παράλληλα 
με το νέο μάλιστα φορολογικό νομοσχέ-
διο ετοιμάζεται να θεσπίζει βαριές ποινές 
για δήθεν «υπεξαίρεση» μη εισπραχθέ-
ντος ΦΠΑ, λόγω ακριβώς της δικής του 
ασυνέπειας!

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
Την επιβίωσή μας, προς όφελος της κοι-
νωνίας και της ελληνικής οικονομίας.

ΚΑΛΟΥΜΕ
Την νέα κυβέρνηση να αναλάβει τις ευ-
θύνες της και να διασώσει έστω και την 
ύστατη στιγμή τις ελληνικές μικρές και 
μεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις από 
την καταστροφή.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
** Να γίνει επιτέλους η στροφή προς την 
ανάπτυξη με την χρηματοδότηση νέων 
έργων υποδομών & να τερματιστεί η μα-
κρά περίοδος ύφεσης.
** Άμεση εξόφληση εκτελεσμένων έργων 
από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μέσα 
από ένα συγκεκριμένο και δεσμευτικό 
χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής
** Συμψηφισμό των ήδη καταβληθέντων εκ 
μέρους των εργοληπτών ΦΠΑ και άλλων φό-
ρων, καθώς και των πληρωμών προς το ΙΚΑ.
** Ενεργοποίηση- αύξηση των χρηματο-
δοτικών προγραμμάτων (Π.Δ.Ε., ΕΣΠΑ, 
ΕΛΛΑΔΑ, ΠΙΝΔΟΣ, ΑΛ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ, 
κλπ.) για έργα απαραίτητα και αναγκαία 
κυρίως για την ανάπτυξη της Περιφέρει-
ας, έργα που θα τονώσουν όλες τις επιχει-
ρήσεις του κλάδου και τις τοπικές αγορές 
και θα στηρίξουν την απασχόληση.
** Ένταξη στο ΕΣΠΑ ανεξόφλητων έργων 
από άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα που 
έχουν καταστεί ανενεργά ή υπολειτουργούν 
(ΘΗΣΕΑΣ, ΠΙΝΔΟΣ, ΑΛ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ, κλπ.)
** Θεωρούμε πως μέσα στα πλαίσια της 
στήριξης των τραπεζών από την κυβέρ-

νηση με ποσό της τάξης των 90 δις ευρώ, 
απαραίτητη την επιβολή μέτρου υποχρεω-
τικής προεξόφλησης, εγκεκριμένων ανε-
ξόφλητων λογαριασμών δημοσίων έργων, 
χωρίς πρόσθετες «τοκογλυφικές» εξα-
σφαλίσεις, για τη δημιουργία ρευστότητας 
στον εργοληπτικό και κατασκευαστικό κό-
σμο με στόχο την κίνηση της αγοράς.
** Άμεση έναρξη ειλικρινούς διαλόγου 
από μηδενική βάση για τη διαμόρφω-
ση ενός υγιούς, δικαίου και λειτουργικού 
Νόμου «πλαίσιο» για τα Δημόσια έργα.
** Την Αναμόρφωση της Διοικητικής Δο-
μής των υπηρεσιών του Δημοσίου που 
παράγουν δημόσια έργα με στόχο να απο-
κατασταθεί η Δημοκρατία και Ισονομία 
και να αυξηθεί επιτέλους ο ρυθμός λει-
τουργίας της κρατικής μηχανής.
** Κατάργηση των πρόσθετων εγγυητι-
κών επιστολών
**  Κατάργηση των απευθείας αναθέσε-
ων έργων.

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ
Ότι θα είμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση για 
νέες κινητοποιήσεις σε περίπτωση και η 
νέα κυβέρνηση συνεχίσει το καταστροφι-
κό έργο προς τους μικρούς και μεσαίους 
εργολήπτες της χώρας. Σε κάθε προσπά-
θεια ανάπτυξης μέσα από έργα θα μας βρει 
αρωγούς. Να μην πηγαίνουν τα κονδύλια 
μόνον σε υπηρεσίες, αλλά στην πραγματι-
κή οικονομία που παράγει ανάπτυξη».

Σ το 68ο Συνέδριο αποφασίστηκε ομόφωνα να πραγματοποιηθεί καταστατικό συνέδριο το αργότερο μέχρι 31/12/2012, προ-
κειμένου να τροποποιηθεί το καταστατικό της ΠΕΣΕΔΕ. Το Συνέδριο αποφάσισε να συσταθεί μία ομάδα εργασίας (Ο.Ε. 
Καταστατικού) στην οποία θα συμμετέχουν υποχρεωτικά οι Πρόεδροι των 6 μεγάλων Συνδέσμων (Αθήνας, Θεσ/νικης, 

Λάρισας, Πάτρας, Ηρακλείου, Δυτ. Μακεδονίας), καθώς και ένας εκπρόσωπος από κάθε έναν από τους υπόλοιπους συνδέ-
σμους, που θέλουν να συμμετέχουν. 
Η 1η συνεδρίαση της Ο.Ε. αρχικά προγραμματίστηκε να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στα γραφεία της ΠΕΣΕΔΕ το τελευταίο δε-
καήμερο του Ιουλίου και η 2η συνεδρίαση να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στα γραφεία της ΠΕΣΕΔΕ το τελευταίο δεκαήμερο 
του Αυγούστου, ωστόσο λόγω θερινών διακοπών και άλλων τεχνικών εμποδίων, η πρώτη συνεδρίαση αναβλήθηκε και θα γί-
νει στις 31 Αυγούστου. Οι επόμενες θα γίνουν στις πόλεις Θεσ/νίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο, Κοζάνη με μέριμνα των Συνδέ-
σμων της περιοχής και η τελευταία προ του συνεδρίου πάλι στην Αθήνα.
Το προεδρείο της ΠΕΣΕΔΕ με επιστολή της προς του Συνδέσμους τους κάλεσε  μέχρι τις 20 Ιουλίου 2012, να ορίσουν ένα μέλος 
τους που θα συμμετέχει στην εν λόγω Ο.Ε. Καταστατικού. «Σκόπιμο θα είναι – τονίζεται στην επιστολή - οι Σύνδεσμοι να μερι-
μνήσουν ώστε οι εκπρόσωποί τους, έχοντας αμφίδρομη πληροφόρηση, να εισηγούνται θέσεις ευρύτερα αποδεκτές».

Ομόφωνη απόφαση για πραγματοποίηση καταστατικού Συνεδρίου
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ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΣΕΔΕ

Φυγή προς τα εμπρός με ανάπτυξη είναι η μόνη λύση

«Οι εργολήπτες δημοσίων έργων πρέπει 
να παίξουν τον καθοριστικό ρόλο στην 
περίοδο αυτής της πρωτοφανούς για 
τις ημέρες μας οικονομικής κρίσης. Θέ-
λουν και μπορούν. Αρκεί να το αποφασί-
σει το ελληνικό κράτος, στις προσπάθει-
ες του οποίου πάντοτε υπήρξαμε αρω-
γοί. Απαιτείται και αναζητείται πολιτική 
βούληση. Η φυγή προς τα εμπρός, δη-
λαδή προς την ανάπτυξη, είναι η μόνη 
λύση για τη χώρα. Και εμείς μπορούμε 
και θέλουμε να συμβάλουμε».
Αυτό τόνισε παρουσιάζοντας τον Διοι-
κητικό Απολογισμό της Ένωσης ο Πρό-
εδρος της ΠΕΣΕΔΕ Κωνσταντίνος Σαβ-
βίδης. Ειδικότερα, παρουσιάζοντας τον 
Κύριο Διοικητικό Απολογισμό, μεταξύ 
άλλων, επισήμανε:

Το Προεδρείο της ΠΕΣΕΔΕ έχοντας αντι-
ληφθεί εγκαίρως ότι το μέλλον είναι δυ-
σοίωνο για την ελληνική οικονομία και 
κατ’ επέκταση για τον κλάδο των κατα-
σκευαστών - εργοληπτών, προσπάθη-
σε να κάνει κάθε δυνατή συμμαχία και 
προχώρησε σε όλες τις ενδεικνυόμενες 
ενέργειες για την προάσπιση των συμ-
φερόντων του κλάδου.
Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά ορι-
σμένες επιμέρους δράσεις – παρεμβά-
σεις κατά τομέα (το σύνολο άλλωστε εί-
ναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας):

Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
Οι αποσπασματικές τροποποιήσεις στον 
πρόσφατο νόμο για τα δημόσια έργα κα-

θόλου δεν ωφέλησαν ούτε εμάς, ούτε 
την παραγωγή των δημοσίων έργων επ’ 
ωφελεία του συνόλου. Τι νόμος και αυτός 
που μέσα σε μία νύχτα απομονώθηκαν 
σημεία μια ολοκληρωμένης πρότασης
– φιλοσοφίας και κυρώθηκαν από τη 
Βουλή! Για ποιο σκοπό άραγε… Ήδη το 
έχουμε καταγγείλει.
Θυμόμαστε όλοι, ότι η ιστορία του νέου 
θεσμικού πλαισίου παραγωγής των δη-
μοσίων
έργων ξεκίνησε τέλη του 2009 – α χές του 
2010, με πρωτοβουλία του τότε υπουργού 
κ. Ρέππα. Πέρυσι στην Καρδίτσα προβλέ-
ψαμε ότι η ιστορία αυτή δεν θα έχει σύ-
ντομο τέλος. Και δεν πέσαμε έξω. Τις τε-
λευταίες μέρες της μεταβατικής (;)ειδικού 
σκοπού κυβέρνησης Παπαδήμου, μόλις 
μια μέρα πριν διαλυθεί η Βουλή και πάμε 
για τις εκλογές της 6ης Μαΐου, ψηφίστη-
κε ο νόμος 4070/10.4.2012 που περιέλαβε 
μεταξύ πολλών άλλων και κάποιες τρο-
ποποιήσεις από αυτές που προέβλεπε το 
σχέδιο νόμου του Ρέππα. Τροποποιήσεις 
όχι πρώτης προτεραιότητας (δευτερεύου-
σες και σχετικά επουσιώδεις), αφού δεν 
άλλαξε ο τρόπος δημοπράτησης, ο τρό-
πος κρίσης και κατάταξης στο ΜΕΕΠ και 
δεν θεσπίστηκε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγ-
χου Παραγωγής Δημοσίων Έργων. πλην 
όμως σημαντικές, που μπορεί να επιφέ-
ρουν σοβαρές δυσκολίες στην καθημε-
ρινότητα της κατασκευής των έργων, με 
αύξηση της γραφειοκρατίας και κατάργη-
ση κάποιων «κατακτήσεών» μας που κύ-
ρια είχαν επιτευχθεί από νομολογίες ανω-
τάτων δικαστηρίων. Από την άλλη βέβαια 
δεν καταφέραμε να περάσουμε κάποιες 
τροποποιήσεις, που η ΠΕΣΕΔΕ κατά κό-
ρον ζητούσε, όπως η κατάργηση ή έστω 
μείωση των πρόσθετων εγγυητικών κα-
λής εκτέλεσης και η κατάργηση ή έστω 
ο περιορισμός για κάποια ειδικά μόνον 
έργα της ανάθεσης μέσω μελετοκατα-
σκευής και άλλες.
Είναι γεγονός ότι τα θέματα του ΥΠΥΜΕ-
ΔΙ τα παρακολουθήσαμε από κοντά. Οι 
παρεμβάσεις μας γραπτές και προφο-
ρικές (με επίσημο και ανεπίσημο τρόπο) 
ήταν προσεγμένες, ουσιαστικές και καί-

ριες. Δεν βάζαμε θέματα για εντυπωσι-
ασμό, για προβολή, για ίδιο συμφέρον. 
Συναντηθήκαμε δύο φορές με τον τελευ-
ταίο υπουργό κ. Βορίδη. Την πρώτη μό-
νοι μας στα τέλη του Ιανουαρίου του ΄12 
και την δεύτερη στις αρχές Μαΐου μαζί με 
τους εκπροσώπους και των άλλων ερ-
γοληπτικών οργανώσεων. Υπάρχουν στο 
site οι θέσεις και προτάσεις που ανα-
πτύξαμε και καταθέσαμε. Από την πρώ-
τη μας συνάντηση μοναδικό ίσως κέρδος 
ήταν η μετά λίγο καιρό ψήφιση διάταξης 
στον Ν. 4053 / 7-3-12 με την οποία ουσι-
αστικά καταργούνταν οι απ΄ ευθείας ανα-
θέσεις που προβλεπόταν με το άρθρο 28 
του Ν. 3669/18.6.2008. Δυστυχώς με τον 
Ν 4071 / 11-4-12, ο κ. Βορίδης πήρε πίσω 
την πρώτη του υπογραφή, επαναφέρο-
ντας (μετά από προφανώς πιέσεις Κου-
κουλόπουλου και ΚΕΔΕ) πάλι τις αναθέ-
σεις, προσαυξημένες πλέον, αφού έδωσε 
δυνατότητα με άλλο άρθρο του ίδιου νό-
μου να κάνουν αναθέσεις πέρα από τους 
δημάρχους και οι περιφερειάρχες!!!
Αναφορικά με την ετήσια έκθεση του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου που επισημαίνει την
επανάληψη του φαινομένου της κατάτμη-
σης των έργων από Δημόσιους φορείς 
στην πλειοψηφία από τους Δήμους της 
χώρας επισημαίνω ότι:
1. Οι κατατμήσεις γίνονται για να οδηγού-
νται σε έργα μικρότερου προϋπολογισμού
ώστε να μπορούν να ανατίθεται άνευ δι-
αγωνισμού.
2. Πρόκειται για αμαρτωλό καθεστώς που 
κρατάει πολλά χρόνια και που ουσιαστικά
οδηγεί στις απευθείας αναθέσεις για την 
κατασκευή δημοσίων και δημοτικών έρ-
γων. Οι απευθείας αναθέσεις είναι το κα-
λύτερο εργαλείο για την χρηματοδότηση 
ενός μηχανισμού στήριξης και επανεκλο-
γής δημάρχων και σε πολύ λιγότερες πε-
ριπτώσεις ο νομιμοφανής τρόπος οικειο-
ποίησης δημοσίου χρήματος.
3. Το Υπουργείο Υποδομών με το πρό-
σφατο Νόμο 4053/7.3.2012 απαγορεύει τις 
απευθείας αναθέσεις. Στην Πάτρα όμως 
αποφάσισαν να μην εφαρμόζουν τον νόμο 
και έτσι ανέθεσαν άνευ διαγωνισμού στις 
13/03/2012, την εκτέλεση έργου. Η ΠΕΣΕ-

18  ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ ΒΗΜΑ



ΔΕ με επιστολή της και δελτίο τύπου (30-
4-12) αναφέρθηκε σε «υπουργική κυβί-
στηση», ο υποφαινόμενος Πρόεδρος έκα-
νε σχετικές δηλώσεις – καταγγελίες στα 
ραδιοτηλεοπτικά μέσα (ΑΝΤ1, SΚΑΙ), αλλά 
σημασία έχει ότι το πελατειακό σύστημα 
των αιρετών α΄ και β΄ βαθμού παρέμει-
νε αλώβητο. Από την δεύτερη συνάντη-
σή μας με τον κ. Βορίδη (μαζί με τις άλλες 
Εργοληπτικές Οργανώσεις) τίποτα ουσια-
στικά δεν επήλθε.

Πάντως σε όλη την διάρκεια το τελευταίου 
χρονικού διαστήματος για τον οποίο αφο-
ρά ο παρών απολογισμός, έγιναν πάρα 
πολλές παρεμβάσεις στο ΥΠΥΜΕΔΙ (στον 
υπουργό, τον υφυπουργό, τους γενικούς 
γραμματείς)σχετικά με τις μελετοκατα-
σκευές, τις πρόσθετες εγγυήσεις, τα κα-
τώτατα όρια πτυχίων, για την μείωση του 
αριθμού των εφημερίδων όπου υποχρε-
ωτικά δημοσιεύονται διακηρύξεις, για την 
κατάργηση της υποχρεωτικής δημοσίευ-
σης ισολογισμών των τεχνικών εταιριών 
στις εφημερίδες, για μια σειρά ρυθμίσεων 
σχετικά με τα μεταφορικά μέσα και τέλος 
για να μην γίνει το 18% των Γ.Ε. και Ο.Ε., 
12%, και τέλος η (διαφαινόμενη τότε πρό-
θεση που τελικά πέρασε) για κατάργη-
ση του 28% να επιφέρει υποχρεωτικά και 
κατάργηση των αντίστοιχων (επί πλέον) 
κρατήσεων. Αποτρέψαμε τελικά την θέ-
σπιση του 12%, χωρίς όμως να διευκρινί-
ζονται αν οι επί πλέον κρατήσεις θα παρα-
μείνουν όσες και όποιες ισχύουν και στο 
18%. Το θέμα αυτό μέχρι την στιγμή που 
γράφονται οι γραμμές αυτές δεν έχει ξε-
καθαρίσει οριστικά.

Β. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Και με το Υπουργείο Οικονομικών οι 
«επαφές» μας ήταν… στενές και συνε-
χείς. Δύο φορές συναντηθήκαμε με τον 
αναπληρωτή υπουργό Π. Οικονόμου (τον 
Αύγουστο και τον Νοέμβριο του 2011) και 
μία φορά με τον Γενικό Γραμματέα Φορο-
λογίας κ. Σταματόπουλο. Τα αιτήματα που 
τέθηκαν τόσο στις συναντήσεις μας μαζί 
τους, όσο και σε επιστολές, υπομνήμα-
τα κλπ προς τον υπουργό Ε. Βενιζέλο, τον 
Γ.Γ. κ. Καπελέρη και τους προαναφερθέ-
ντες, αφορούσαν κυρίως την άμεση εξό-
φληση παλαιών οφειλών, τον συμψηφι-
σμό οφειλών του υπουργείου με οφει-

λές των συναδέλφων, την κατάργηση της 
ειδικής εισφοράς στις κοινοπραξίες, την 
μείωση της προκαταβολής φόρου από 
3% σε 1%, τις συλλήψεις μελών μας για 
μη απόδοση ΦΠΑ τιμολογίων που εκδό-
θηκαν πλην όμως δεν εξοφλήθηκαν, την 
μη δημοσίευση ισολογισμών στις εφημε-
ρίδες και άλλα ειδικότερα θέματα.
Δυστυχώς πέρα από την προσοχή και την 
κατανόηση που επέδειξαν σχετικά με τα
αιτήματά μας, το αποτέλεσμα ήταν μάλλον 
μηδενικό. «Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η 
δε σαρξ ασθενής» ήταν ουσιαστικά η απά-
ντησή τους, επικαλούμενοι την οικονομι-
κή καχεξία του ελληνικού κράτους.
Ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος ή πιά-
σε το αυγό και κούρεφτο.

Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Στο ίδιο μοτίβο κινήθηκαν οι επαφές μας 
και με το Υπουργείο Εσωτερικών. Από 
πλήρη… κατανόηση έως ολοκληρωτική 
άρνηση. Δυστυχώς για μας, δεν μπορού-
με να επιβάλλουμε τις απόψεις μας κάνο-
ντας απεργία στον τομέα συλλογής απορ-
ριμμάτων. Και οι υπουργοί μόνον τότε τα-
ρακουνιούνται. Αντιπροσωπεία της διοί-
κησης της ΠΕΣΕΔΕ (μαζί με αντιπροσω-
πεία της ΠΕΔΜΕΔΕ) είχε συνάντηση με 
τον υφυπουργό κ. Πάρι Κουκουλόπουλο
τον Σεπτέμβριο του 2011, όπου έθεσε μια 
σειρά αιτημάτων σχετικά με αποπληρω-
μές δημοτικών και περιφερειακών οφει-
λών, ζητήσαμε πέραν της αποπληρωμής 
την συνέχιση και ολοκλήρωση των έρ-
γων που είχαν ενταχθεί στον ΘΗΣΕΑ είτε 
με την συνέχιση του προγράμματος αυ-
τού, είτε με την υλοποίηση του προγράμ-
ματος ΕΛΛΑΔΑ (που ουδέποτε ενεργο-

ποιήθηκε αν και προβλέπεται ρητά στον 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ), είτε τέλος με την ένταξη 
των έργων στο ΕΣΠΑ (το τι τελικά έγινε το 
γνωρίζετε πολύ καλά). Επιμέναμε επίσης 
πάρα πολύ και με πλήρη τεκμηρίωση για 
το άτοπο του προγράμματος καταπολέμη-
σης της ανεργίας μέσω αυτεπιστασιών 
από τους δήμους της χώρας, επισημαί-
νοντας ότι το πρόγραμμα αυτό και δύσκο-
λα εφαρμόζεται και τελικά το μόνο που θα 
επιτύχει είναι η διασπάθιση του δημοσίου
χρήματος. Προτείναμε τα χρήματα αυτά 
να διατεθούν σε έργα που θα ανατεθούν 
με δημοπρατήσεις και όπου ενδεχομέ-
νως να προβλεπόταν δέσμευση των ανα-
δόχων ότι θα χρησιμοποιήσουν εργαζό-
μενους από τις λίστες ανεργίας του ΟΑΕΔ. 
Δυστυχώς δεν πείσαμε τον κ. υφυπουρ-
γό, πλην όμως επιβεβαιωθήκαμε πλή-
ρως. Τα προγράμματα αυτά, όπως είχαν
σχεδιασθεί, δεν μπόρεσαν να εφαρμο-
στούν. Τελικά οι δήμοι αρκέστηκαν σε κά-
ποιες εποχιακές προσλήψεις, όπως γίνε-
ται κάθε χρόνο.
Πέραν των παραπάνω, σχετικά πρόσφατα 
είχαμε την μη εμφανή πλην όμως σφοδρή
αντίδραση του υπουργείου σχετικά με τις 
απ΄ ευθείας αναθέσεις, όπου οι ίδιοι οδή-
γησαν τον κ. Βορίδη στην προαναφερθεί-
σα … κυβίστηση, είχαμε την εν κρυπτώ 
προσπάθεια ( με προτροπή της ΚΕΔΕ) για 
μείωση του Γ.Ε. και Ο.Ε. από 18% σε 12% 
το οποίο ευτυχώς τελικά με την αμεσότη-
τα της παρέμβασής μας αποτρέψαμε, την 
κατάργηση του 28% για την οποία ήδη ανα-
φερθήκαμε, κάναμε μια προσπάθεια για 
να αποτρέψουμε εμπλοκές στις πληρωμές 
λογαριασμών λόγω λανθασμένων εγγρα-
φών στους προϋπολογισμούς των δήμων 
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ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ
για Πληρωμές Παρελθόντων Οικονομικών 
Ετών (Π.Π.Ο.Ε.), που τελικά μάλλον λύθηκε 
με τον τελευταίο Ν 4071 / 12.
Με την ΚΕΔΕ, που λόγω ειδικής σχέσης 
Κουκουλόπουλου αποτελούσε μέχρι την 
6η Μαΐου τον αφανή αλλά βασικό συ-
νεργάτη του υφυπουργού, οι επαφές μας 
ήταν πυκνές, αλλά οι σχέσεις μας βρισκό-
ταν σε επίπεδο λυκοφιλίας. Πότε αγαστές 
και πότε τεταμένες (ειδικά όταν προέκυ-
ψε η απαγόρευση της αυτεπιστασίας), μέ-
χρι σήμερα πάντως ο δίαυλος επικοινω-
νίας είναι ακόμη ανοιχτός.

Δ. ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Με τα λοιπά υπουργεία δεν υπήρξε ανά-
γκη σημαντικών επαφών. Στον υπουργό
Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. 
Κουτρουμάνη απευθυνθήκαμε κάποιες 
φορές για θέματα ΕΤΑΑ / ΤΣΜΕΔΕ (έλλει-
ψη προσωπικού, καθυστέρηση στις συ-
ντάξεις, υπέρμετρες αυξήσεις ασφαλί-
στρων κλπ) και στο υπουργείο Προεδρί-
ας σχετικά με την ανάγκη για μείωση του 
αριθμού των εφημερίδων όπου υποχρε-
ωτικά δημοσιεύονται οι διακηρύξεις ανά-
θεσης έργων, χωρίς όμως αποτέλεσμα. 
Βλέπετε ότι τα συμφέροντα των εκδοτών 
είναι πολύ ισχυρότερα από την δική μας 
οικονομική αφαίμαξη για άχρηστες δημο-
σιεύσεις στην εποχή της ηλεκτρονικής δι-
ακυβέρνησης.

Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
Το προεδρείο της ΠΕΣΕΔΕ ήρθε κατά και-
ρούς σε επαφή με όλα τα πολιτικά κόμ-
ματα προσπαθώντας να τα ενημερώσει 
για τα προβλήματα του εργοληπτικού κό-
σμου και τις θέσεις και απόψεις μας. Το 
τελευταίο χρονικό διάστημα συνεχίσαμε 
τις επαφές με τα κόμματα του ελληνικού 
κοινοβουλίου που είχαμε ξεκινήσει στις 
αρχές του 2011. Κάναμε συναντήσεις με,
1) τον κ. Φώτη Κουβέλη Πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ,
2) τους κ.κ. Στ. Καλογιάννη και Σταϊκούρα 
της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
3) την Γ.Γ. κα Παπαρήγα και τον Μ. Παπα-
δόπουλο μέλος της Κ.Ε. του ΚΚΕ,
4) με τον Γ. Γρ. της Κ.Ε. του Συναπισμού 
Δημ. Βίτσα και τον Αλ. Φλαμπουράρη, της 
Κ.Ε. του Συνασπισμού
5) με τα στελέχη του ΔΗΣΥ Αυγενάκη, Κυ-
πραίο κ.λπ.
6) τον εκπρόσωπο του ΛΑΟΣ κ. Ροντούλη

ΣΤ. ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
α. ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ
Με το ΤΣΜΕΔΕ η επαφή μας είναι συνε-
χής. Τοποθετηθήκαμε σε όλες τις περι-
πτώσεις θετικά στα αιτήματά του προς 
την πολιτεία, συμμετείχαμε στις εκδηλώ-
σεις και κινητοποιήσεις μαζί με τους άλ-
λους εκπροσώπους του τεχνικού κό-
σμου, είχαμε και έχουμε άριστη συνερ-
γασία με τον Πρόεδρο της Δ.Ε. κ. Γιάν-
νη Γαμβρίλη, και την Δ.Ε. Μηχανικών 
έχουμε ενημέρωση για όλες τις απορίες 
που μας θέτουν τα μέλη μας, έχουμε θετι-
κή ανταπόκριση και ειλικρινή προσπάθεια 
για την αντιμετώπιση στο μέτρο του δυνα-
τού όλων των προβλημάτων (γενικότε-
ρων και ειδικότερων) που συχνά προκύ-
πτουν. Υπήρξαν αρκετές συναντήσεις με 
τον Πρόεδρο κ. Γαμβρίλη τόσο στο γρα-
φείο του όσο και στα δικά μας
γραφεία, τόσο για ενημέρωση όσο και 
επίλυση προβλημάτων. Να σημειώσουμε 
τέλος ότι πρόσφατα τέθηκε σε μας, αλλά 
και σε όλους τους συνδικαλιστικούς φο-

ρείς που εκπροσωπούν τους ασφαλισμέ-
νους στο ΕΤΑΑ, το ερώτημα αν συναινού-
με στην αναβολή ένταξης του ΕΤΑΑ στον 
ΕΟΠΥΥ. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Συζη-
τήθηκε στην Συντονιστική Επιτροπή Ε.Ο.
εστάλη κοινή επιστολή των Ε.Ο. (υπ’ αρι
θμ.1118,329,373,24635,2987/15-03-2012) 
και με την διοίκηση του ΤΕΕ και του 
ΤΣΜΕΔΕ ώστε να υπάρχει αν είναι δυ-
νατόν μια κοινή στάση τουλάχιστοναπό 
όλους τους φορείς των τεχνικών. (Από-
φαση της Δ.Ε. ΤΕΕ, Υπουργική Απόφαση 
Ρουπακιώτη για εξαίρεση υπαγωγής στον 
ΕΟΠΥΥ. Απαράδεκτη τηλεοπτική παρέμ-
βαση Ανδρέα Λοβέρδου- Απάντηση ΤΕΕ).
β. ΤΕΕ:
Και με το ΤΕΕ οι σχέσεις μας υπήρξαν 
άριστες, η συνεργασία μας συνεχής, οι
επανειλημμένες επαφές μας ειλικρινείς. 
Θεωρούμε ότι στην θητεία μας ενημε-
ρώσαμε με αντικειμενικό τρόπο το Προ-
εδρείο του ΤΕΕ για μια σειρά εξειδικευ-
μένων θεμάτων και προβλημάτων του 
εργοληπτικού κόσμου που ή τα αγνοού-

20  ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ ΒΗΜΑ



σε ή είχε στρεβλή εικόνα. Το αποτέλεσμα 
ήταν να υπάρξει σημαντική συμπαράστα-
ση από μέρους του σε μια σειρά αιτημά-
των μας προς τους φορείς της πολιτείας, 
ίσως μετά από πολλά χρόνια όπου το ΤΕΕ
ήταν αντίθετο ή στην καλύτερη περίπτω-
ση ουδέτερο στα προβλήματα των εργο-
ληπτών.(συνηγορία για την κατάργηση 
πρόσθετων Ε.Ε. επιστολή Χρ. Σπίρτζη σε 
Βορίδη κλπ)
γ. ΕΕΤΕΜ:
Παρά τις προσπάθειές μας, οι επαφές μας 
με την ΕΕΤΕΜ πέραν της παραχώρησης 
μιας σελίδας στο περιοδικό μας, δεν μπο-
ρούν να χαρακτηριστούν επιτυχείς, όχι 
πάντα με δική μας ευθύνη. Ίσως χρειάζε-
ται και από μας μεγαλύτερη επιμονή και 
προσπάθεια κατάδειξης των αμοιβαίων 
συμφερόντων από μια καλύτερη συνερ-
γασία των δύο φορέων.

Ζ. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Οι επαφές μας με τις άλλες εργοληπτικές 
οργανώσεις γινόταν κατά βάση μέσω των

συνεδριάσεων της Συντονιστικής Επιτρο-
πής των Ε.Ο. Η Σ.Ε./Ε.Ο. όλο το χρονικό 
διάστημα για το οποίο αναφερόμαστε λει-
τούργησε κανονικά και με σχετικά πυκνές 
χρονικά συνεδριάσεις. Η ΠΕΣΕΔΕ είχε την 
ευθύνη και την φιλοξενία της για το χρο-
νικό διάστημα από την 1-12-2011 έως και 
την 31-3-2012. Τα θέματα που απασχόλη-
σαν την Σ.Ε./Ε.Ο. ήταν ποικίλα, από τελεί-
ως τυπικά έως και πολύ ουσιαστικά. Σε 
αρκετά, στα περισσότερα, πήρε θέση (θυ-
μίζουμε ότι επικρατεί η αρχή της ομο-
φωνίας) και έγιναν σοβαρές παρεμβά-
σεις τόσο με απ΄ ευθείας συναντήσεις με 
υπουργούς κλπ παράγοντες του δημόσιου 
βίου, όσο και με επιστολές που έφυγαν με 
τις πέντε υπογραφές των προέδρων των 
οργανώσεων. Βέβαια όπως είναι φυσικό 
στις συνεδριάσεις υπήρξαν και διαφωνί-
ες και εντάσεις και τριβές. Πάντα όμως σε 
ανεκτά πλαίσια και με από κοινού προ-
σπάθεια να επικρατήσουν οι απόψεις που 
στόχευαν στο κοινό συμφέρον. (Υπάρχει 
πρόταση για μετεξέλιξη της σε Συνομο-
σπονδία όπως προβλέπεται και στο Κατα-
στατικό μας). Στα θετικά της Σ.Ε./Ε.Ο. μπο-
ρούμε να καταγράψουμε πέραν των άλ-
λων την επιτυχή διεξαγωγή της ημερίδας 
για την ΕΤΕΡΟΔΟΣΟΛΗΨΙΑ με κύριο ομι-
λητή τον καθηγητή Θ. Τάσιο και την ολο-
κλήρωση του έργου της επιτροπής για την 
σύνταξη και έγκριση αναλυτικών τιμολο-
γίων για την εκτέλεση εργασιών στα δη-
μόσια έργα. Με συντονισμένη προσπά-
θεια το όλο εγχείρημα πιστεύουμε ότι θα 
ολοκληρωθεί μέσω του ΙΟΚ το οποίο πέ-
τυχε σημαντική χρηματοδότηση από ευ-
ρωπαϊκό πρόγραμμα για τον σκοπό αυτό.

Η. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ
Η καλή ή όχι λειτουργία της ΠΕΣΕΔΕ 
εξαρτάται κατά την άποψή μας από την 
καλή ή όχι λειτουργία του Προεδρείου, 
της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Δι-
οικητικού της Συμβουλίου και στην συ-
νέχεια αλλά όχι δευτερευόντως από την 
ανταπόκριση του διοικητικού της προ-
σωπικού και των συνεργατών της. Ας τα 
δούμε πιο αναλυτικά.
α. Προεδρείο:
Είναι δύσκολο ο ομιλών να κρίνει, όσο 
και να το θέλει, αντικειμενικά τον εαυ-
τό του και τους άμεσους συνεργάτες 
του. Αυτό μάλλον είναι δική σας δουλειά 

και θα φανεί … στο χειροκρότημα. Πά-
ντως προσπαθώντας να κάνω μια σύντο-
μη αναφορά υποκειμενικά (ίσως και αυ-
τοκριτικά) μιλώντας, θα ήθελα να πω ότι 
τόσο εγώ όσο και τα άλλα μέλη του προ-
εδρείου προσπαθήσαμε μέσα σε αυτές 
τις πολύ δύσκολες συνθήκες (πολιτικές, 
οικονομικές, κοινωνικές, αναπτυξιακές) 
για την χώρα και τον κλάδο να κινηθού-
με όσο πιο αποτελεσματικά, αποφασιστι-
κά, παραγωγικά μπορούσαμε. Χρησιμο-
ποιήσαμε προσωπικές γνωριμίες, πολι-
τικά και κομματικά μέσα, ό,τι ικανότη-
τες και δεξιότητες είχαμε για να αντα-
ποκριθούμε στα αιτήματα, στα προβλή-
ματα, στις ανάγκες, προσπαθώντας να 
κρατήσουμε χαμηλούς τόνους, ισορρο-
πίες, χωρίς όμως να συμβιβαστούμε και 
κυρίως χωρίς μέσα από τις επαφές μας 
με όλους για τα αιτήματα της ΠΕΣΕΕ να 
εξυπηρετήσουμε κατά βάση προσωπικά 
μας ή επαγγελματικά μας συμφέροντα, 
αντίθετα πολλές φορές εις βάρος τους. 
Τουναντίον αρκετές φορές κάναμε ζημιά 
στους εαυτούς μας, όταν διαρρήξαμε σχέ-
σεις που στο μέλλον ενδεχομένως θα τις 
χρειαζόμασταν, χαλάσαμε φιλίες, κόψαμε 
δρόμους, κοντραριστήκαμε σκληρά και 
δημόσια με πολλούς επώνυμους, αρνού-
μενοι να συμφωνήσουμε σε λύσεις ενά-
ντια στα συμφέροντα των μικρών εργολη-
πτών που εκπροσωπούμε. Και δυστυχώς 
σε κάποιες τέτοιες – ευτυχώς όχι πολλές 
- περιπτώσεις είχαμε απέναντί μας και 
συναδέλφους άλλων εργοληπτικών ορ-
γανώσεων που πρώτα από όλα έβαζαν το 
οφέλη των επιχειρήσεών τους και μετά τα 
οφέλη αυτών που εκπροσωπούσαν. Και 
αυτές – οι λίγες έστω – περιπτώσεις ήταν 
οι δυσκολότερες και κάποιες φορές τότε 
χάθηκαν και (σοβαρές) ευκαιρίες για την 
λύση σοβαρών προβλημάτων του εργο-
ληπτικού κόσμου. Νομίζω ότι για το Προ-
εδρείο δεν πρέπει να πω περισσότερα ει-
δικά δε με τον Γ. Γραμματέα σ. Γ. Μπαρ-
μπούτη, τους Αντιπροέδρους σ. Ορέστη 
Μεσοχωρίτη & Ν. Διάκο και τον Αν. Γ. 
Γραμματέα σ. Ν. Καλτσά, πρέπει να τονί-
σω την άριστη, εποικοδομητική και παρα-
γωγική συνεργασία.
β. Εκτελεστική Επιτροπή:
Η Εκτελεστική Επιτροπή μετά το 67ο Συ-
νέδριο της Καρδίτσας (7 έως 9-4-2011) 
μέχρι και σήμερα συνεδρίασε 10 φορές 
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σε τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα 
με τις ανάγκες και απαιτήσεις. Κατά βάση, 
όπως και το καταστατικό προβλέπει, 
ασχολήθηκε με την υλοποίηση των απο-
φάσεων του Δ.Σ. και την εισήγηση προτά-
σεων προς το Δ.Σ. Εκτός εξαιρετικών πε-
ριπτώσεων υπήρξε πλήρης απαρτία και 
κάποιες φορές, όταν υπήρχε ανάγκη, κα-
λούνταν και μέλη του Δ.Σ. για να ενημε-
ρώσουν, να εισηγηθούν, να βοηθήσουν. 
Το μόνο μειονέκτημα ενδεχομένως στις 
συνεδριάσεις της Ε.Ε. ήταν η απουσία με-
λών του Δ.Σ. από τις άλλες (ας πούμε πα-
ρατάξεις) φωνές (τάσεις) ώστε να ακού-
γεται και κάποια άλλη από διαφορετική 
οπτική γωνία, άποψη ή πρόταση. Οφείλω 
να εξάρω την συνεισφορά πέραν των
μελών του Προεδρείου των μελών της 
Ε.Ε. συν. Δημ. Ορφανίδη & Αντ. Ρούλιο, 
στην λειτουργία της Ε.Ε.
γ. Διοικητικό Συμβούλιο:
Ό,τι δεν είχαμε στην Ε.Ε., το είχαμε στο 
Διοικητικό Συμβούλιο, που συνεδρίασε 
οκτώ φορές στην χρονική περίοδο που 
αναφερόμαστε. Δηλαδή υπήρχε η φυσι-
κή παρουσία και συναδέλφων που ουσι-
αστικά εκλέχθηκαν από άλλες τάσεις -πα-
ρατάξεις. Δυστυχώς όμως νομίζω ότι δεν 
υπήρχε ο πλουραλισμός προτάσεων, η 
κατάθεση διαφορετικών αλλά ωφέλιμων
για την ΠΕΣΕΔΕ απόψεων, πλην ίσως 
ελαχίστων εξαιρέσεων που επιβεβαιώ-
νουν απλώς τον κανόνα. Σχεδόν πάντα 
υπήρχε μια στείρα πολιτική άρνησης, η 
λογική του ΌΧΙ, του ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧ., χω-
ρίς αντίλογο, χωρίς αιτιολόγηση. Σπάνια 
έως καθόλου ακούστηκε εποικοδομη-
τική – για την ΠΕΣΕΔΕ, όχι για το προε-
δρείο – κριτική, διαφορετικές αλλά χρή-
σιμες προτάσεις. Πολλές φορές με ευθύ-
νη ελαχίστων αλλά συγκεκριμένων συ-
ναδέλφων οι τόνοι ανέβαιναν υπέρμετρα, 
συνειδητά «παιζόταν καθυστέρηση» ώστε 
να κουραστεί το σώμα με άχρηστες ανια-
ρές και άνευ ουδεμίας ουσίας αναφορές, 
με “εξυπναδικισμούς” και χαμηλού επιπέ-
δου και αισθητικής ευφυολογήματα. Προ-
σωπικά θεωρώ την συγκεκριμένη τακτι-
κή που εκπορευόταν ή γινόταν ανεκτή από 
μια συγκεκριμένη ομάδα - παράταξη, συ-
νειδητή πράξη και όχι αποτέλεσμα χαμη-
λού συνδικαλιστικού επιπέδου ή ανικανό-
τητας. Με μόνο σκοπό την φθορά της διοί-
κησης και του προεδρείου, για να ερχόμα-

στε μετά στο συνέδριο να κάνουμε εύκο-
λη κριτική. Ασχέτως αν αυτό εξυπηρετού-
σε τελικά την ΠΕΣΕΔΕ και τα μέλη της.
Παρά τα προβλήματα αυτά όμως, το Δι-
οικητικό Συμβούλιο, έστω και κατά πλει-
οψηφία, έστω και μέσα από χρονοβόρες 
και κουραστικές διαδικασίες, πήρε απο-
φάσεις, έδωσε λύσεις, παρήγαγε θέσεις, 
ενέκρινε προτάσεις της διοίκησης, προώ-
θησε θέματα, αποκάλυψε προθέσεις, στή-
ριξε γενικότερα τους συναδέλφους. Για 
παράδειγμα ο σ. Ριχάρδος Ποβάσκη συ-
νέταξε και εισηγήθηκε στο Δ.Σ. εσωτερι-
κό κανονισμό λειτουργίας του σώματος, ο 
οποίος εγκρίθηκε και ήδη ισχύει. Επίσης 
ο σ. Ν. Καλτσάς συνέταξε και εισηγήθηκε 
στο Δ.Σ. Κανονισμό Μ.Ε. ο οποίος επίσης 
εγκρίθηκε. Ακόμη το Δ.Σ. ενέκρινε κανο-
νισμό για τις Εκπροσωπήσεις.
δ. Προσωπικό και συνεργάτες:
Το προσωπικό της ΠΕΣΕΔΕ – τρία άτομα 
όλα και όλα – χρόνια τώρα, ανταποκρίνε-
ται με το παραπάνω στις ανάγκες. Η συ-
νεργασία του με τα μέλη της διοίκησης 
και ιδιαίτερα με τον Πρόεδρο ενδεχομέ-
νως να υπήρξε κουραστική και για τους 
τρεις, πλην όμως θεωρώ ότι ήταν παρα-
γωγική, αποτελεσματική και επωφελής 
για την ΠΕΣΕΔΕ. Τα απλά μέλη της ΠΕΣΕ-
ΔΕ (τα μέλη των Συνδέσμων της) αντιμε-
τωπίστηκαν με ευγένεια, με ανθρωπιά, με 
κατανόηση,
εξυπηρετήθηκαν στο μέτρο του δυνατού.
Οι εξωτερικοί συνεργάτες της ΠΕΣΕΔΕ, 
επί θεμάτων νομικών, δημοσιογραφικών,
οικονομικών, ανταποκρίθηκαν στις υπο-
χρεώσεις τους. Έφεραν σε πέρας ό,τι τους 
ζητήθηκε και ό,τι τους ανατέθηκε από την 
διοίκηση, ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα 
συνδέσμων και μελών. Ενδεχομένως θα 
μπορούσε να γίνει καλύτερη αξιοποίησή 
τους “εκμετάλλευση” τους, αλλά αν αυτό 
δεν έγινε οφείλεται στο προεδρείο, που 
ίσως πρέπει για κάποια θέματα να σηκώ-
σει λίγο πιο πάνω τον πήχη.
ε. Ιστοσελίδα – περιοδικό:
Είναι γεγονός ότι η ιστοσελίδα τα τελευ-
ταία χρόνια έγινε το βασικό μέσο προβο-
λής των ενεργειών, των θέσεων και από-
ψεων της ΠΕΣΕΔΕ, το βήμα ενημέρωσης 
για τα μέλη της και τους τρίτους. Η αμεσό-
τητα και η ταχύτητα διάχυσης που έφερε 
η ηλεκτρονική εποχή, βοηθά και την ΠΕ-
ΣΕΔΕ στην ενημέρωση και διάδοση των 

απόψεών της. Η ιστοσελίδα μας έχει μια 
σοβαρή επισκεψιμότητα. Στο έντυπο που 
έχει μοιραστεί μαζί με τα άλλα υλικά σε 
όλους σας, δίνονται αναλυτικά στοιχεία. 
Το επόμενο χρονικό διάστημα και εφόσον 
αρχίσει κάποια ανάπτυξη στον χώρο των 
κατασκευών, είναι καιρός να δούμε και 
την προβολή κάποιων διαφημίσεων που 
θα φέρουν κάποια έσοδα στην ΠΕΣΕΔΕ.
Για την προσέλκυση βέβαια διαφημίσεων 
θα πρέπει να δούμε και μια αναμόρφω-
ση, μια βελτίωση της αισθητικής της ιστο-
σελίδας. Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι 
το προεδρείο έριξε το βάρος του (και δια-
θέτει αρκετό) στην αμεσότητα της ενημέ-
ρωσης κυρίως και λιγότερο στην αισθη-
τική. Θεωρούμε ότι χρειάζεται ένα σωστό 
μείγμα των δύο αυτών, χωρίς να χαθεί ο
βασικός στόχος.

Θ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΣΕΔΕ – ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
Πρέπει εξ αρχής να αποδεχθούμε ότι η 
επικοινωνία, η επαφή, η αμφίδρομη ενη-
μέρωση μεταξύ της διοίκησης της ΠΕΣΕ-
ΔΕ και των Συνδέσμων δεν ήταν και δεν 
είναι η καλύτερη. Από τους 49 Συνδέσμους 
που είναι μέλη της ΠΕΣΕΔΕ, 3-4 είναι σχε-
δόν ανύπαρκτοι, ενώ περίπου 10 πέρα από 
την κατάθεση των συνδρομών τους σπά-
νια έρχονται σε επαφή μαζί μας. Με τους 
υπόλοιπους 35 περίπου υπάρχει πιο συχνή 
επαφή, αλληλογραφία, υποβολή ερωτημά-
των, συνεργασία με τους υπαλλήλους και 
συνεργάτες της ΠΕΣΕΔΕ, εκπροσώπους 
κλπ. (πολεμική από ορισμένους)
Για αυτήν την σχετικά χαλαρή επαφή 
έχουμε και εμείς τις ευθύνες μας. Απαι-
τείται μεγαλύτερη και από μας προσπά-
θεια για ανταλλαγή της πληροφορίας και 
κυρίως αυτής που πρέπει να συλλεγεί 
από την επαρχία, την οποία στην συνέχεια 
θα επεξεργαστούμε και θα την μετατρέ-
ψουμε σε ερώτημα, αίτημα, θέση, άποψη. 
Πρέπει όμως και οι διοικήσεις των Συν-
δέσμων να έχουν μια διαρκή ενημέρωση 
για τα τεκταινόμενα στην περιοχή τους, να
μπορούν να πιάσουν τον σφυγμό, να ανα-
καλύπτουν και να μας μεταφέρουν την 
ουσία των θεμάτων, των προβλημάτων. 
Αντιλαμβάνομαι όμως ότι αυτό δεν είναι 
το πλέον εύκολο και ειδικά τις δύσκολες 
αυτές εποχές που ο κάθε ένας τρέχει σαν 
τρελός για να μπορέσει να αντιμετωπίσει 
τις επαγγελματικές και οικονομικές δυ-
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σκολίες της μικρής ή μεγαλύτερης επι-
χείρησής του. Δυστυχώς τα περιφερεια-
κά συμβούλια που προβλέπονται από το
καταστατικό, δεν κατάφεραν ακόμα να 
λειτουργήσουν. Μια τελευταία παρέμ-
βαση που επιχειρήθηκε από την Επιτρο-
πή Καταστατικού προκειμένου να ρυθ-
μιστούν κάποιες διαδικασίες λειτουργίας 
και αποτελεσματικότητας δεν προχώρη-
σε, επειδή θεωρήθηκε ότι δεν είναι ο κα-
τάλληλος χρόνος ώστε αυτή και κάποιες 
άλλες (πιο σημαντικές) τροποποιήσεις να
συζητηθούνε. Ενδεχομένως θα είναι χρή-
σιμες σε επόμενη τροποποίηση καταστα-
τικού.
Από κει και μετά, το προεδρείο είχε τον τε-
λευταίο χρονικό διάστημα παρουσία στην
περιφέρεια μετά από ερεθίσματα – προ-
σκλήσεις συνδέσμων μας (Πάτρα, Κοζά-
νη, Καβάλα, Σέρρες, Δράμα, Κομοτηνή), 
με επιτυχημένες θέλουμε να πιστεύουμε 
τις περισσότερες φορές
Παρεμβάσεις σε τοπικούς παράγοντες 
(Περιφερειάρχες, Δημάρχους κλπ) για θέ-
ματα των τοπικών Συνδέσμων. Δεν θε-
ωρούμε όμως ότι εξαντλήσαμε τις δυνα-
τότητες μας με τις επαφές αυτές. Σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να συνεχισθεί η 
προσπάθεια για καλύτερη και ουσιαστι-
κότερη αμφίδρομη επαφή ΠΕΣΕΔΕ και 
Συνδέσμων.

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι,
Το συνέδριό μας ολοκληρώνεται μέσα σε 
μια ρευστή πολιτική, οικονομική, κοινω-
νική κατάσταση. Το βασικό συμπέρασμα 
που προκύπτει, όπως αναμενόταν, είναι 
ότι λίγα μπορούν να αλλάξουν στο άμε-
σο μέλλον, σε ό,τι αφορά στην παραγω-
γή των δημοσίων έργων της χώρας. Οι 
όποιες αισιόδοξες και φιλόδοξες θα έλε-
γα αλλαγές, που συνδέονται με το ευρω-
παϊκό ομόλογο έργων, θα έλθουν, αν όλα 
πάνε καλά, από το 2014 και μετά .
Όμως βρισκόμαστε ακόμη στο 2012 και 
είναι αμφίβολο αν οι μικρές και μεσαίες
εργοληπτικές εταιρίες της χώρας μπο-
ρούν να αντέξουν οικονομικά για δύο 
ακόμη χρόνια, μέσα σε αυτό το αστα-
θές περιβάλλον και τον θανάσιμο ενα-
γκαλισμό του τραπεζικού συστήματος. 
Ήδη εργοληπτικές επιχειρήσεις εντάσσο-
νται στο άρθρο 99, ενώ άλλες απλά κλεί-
νουν. Ο Αρμαγεδών δεν είναι προ των 

πυλών, αλλά είναι πλέον εντός των πυ-
λών. Μπορεί να χαθεί ανεπιστρεπτεί 
ο συμπυκνωμένος και συγκεντρωμέ-
νος πλούτος εμπειρίας και τεχνογνωσί-
ας στο τεχνικό κατασκευαστικό δυναμι-
κό της χώρας.
Η Ελληνική πολιτική διοίκηση (Κυβέρ-
νηση, Αυτοδιοίκηση κλπ) πρέπει επί τέ-
λους να αποφασίσει και να πράξει το 
αυτονόητο: Να κινήσει τις διαδικασί-
ες χρηματοδότησης των έργων υποδο-
μής της χώρας. Μόνον έτσι θα κινηθεί η 
ελληνική οικονομία. Μόνον έτσι θα μει-
ωθεί η ανεργία. Μόνον έτσι θα βγούμε 
από την ύφεση.
Τα δημόσια έργα έχουν τον μεγαλύτερο 
πολλαπλασιαστικό συντελεστή ανάπτυ-
ξης για την οικονομία. Γι’ αυτό η χρημα-
τοδότησή τους σε καιρό κρίσης δεν πρέ-
πει να διακόπτεται.
Με την παραγωγή των έργων δεν εξα-
σφαλίζονται μόνο χιλιάδες θέσεις εργα-
σίας για μηχανικούς και πάσης φύσεως 
τεχνικούς, νομικούς, οικονομολόγους, δι-
οικητικούς υπαλλήλους, εξειδικευμένους 
τεχνικούς και ανειδίκευτους εργάτες που 
θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια κατασκευ-
ής των έργων. Δημιουργούνται και χιλιά-
δες θέσεις εργασίας για τη λειτουργία και 
συντήρηση των έργων για πολλές δεκαετί-
ες μετά την αποπεράτωσή τους, καθώς και 
θέσεις εργασίας σε πάρα πολλούς τομείς 
της οικονομικής δραστηριότητας.
Από εκτιμήσεις των μεγάλων κατασκευ-
αστικών ομίλων προκύπτει ότι αν για πα-
ράδειγμα δεν είχαν παγώσει τα τέσσερα 
μεγάλα έργα παραχώρησης και οι εργα-
σίες συνεχίζονταν, θα συνεισέφεραν στο 
ΑΕΠ ποσοστό αύξησης 2,3% ανά έτος.
Για χώρες με χαρακτηριστικά παρόμοια 
με της Ελλάδας ο πολλαπλασιαστικός συ-
ντελεστής κυμαίνεται από 3,5 έως 7,5. Δη-
λαδή κατασκευές αξίας 1,5 δισ. ευρώ ετη-
σίως θα δημιουργούσαν απασχόληση και 
ανάπτυξη αξίας1,5 δισ. X 3,5=5,25 δισ. 
έως 1,5 δισ. X 7,5=11,25 δις €.
Όπως προκύπτει από τα διεθνή δεδομέ-
να, καθώς και από μελέτη- ανάλυση που 
έκανε για λογαριασμό μεγάλης απογευ-
ματινής εφημερίδας ο Καθηγητής του 
ΕΜΠ και διευθυντής του Εργαστηρίου 
Συγκοινωνιακής Τεχνικής του ΕΜΠ δρ. 
Βασίλης Ψαριανός, η κατασκευή των 
αυτοκινητοδρόμων δημιουργεί περισ-

σότερες από (9) εννέα θέσεις εργασίας 
ανά χιλιόμετρο και για περίπου τέσσε-
ρα χρόνια.
Άλλες (3,5) τρεισήμισι θέσεις εργασί-
ας ανά χιλιόμετρο δημιουργούνται από 
τη δραστηριοποίηση των βιομηχανικών 
κλάδων και του τομέα εμπορίας και κα-
τασκευής υλικών που εμπλέκονται εμμέ-
σως στο έργο.
Από στοιχεία της Διεθνούς Οδι-
κής Ομοσπονδίας (International Road 
Federation), το 2005 τα έσοδα του τομέα 
των οδικών μεταφορών στην ΕΕ των 25 
ανήλθαν σε 2,3 τρισ. ευρώ, ποσό το οποίο 
αντιστοιχεί στο 22% του ΑΕΠ στην Ευρω-
παϊκή Ένωση.
Υπολογίζεται ότι περίπου 15 εκατ. ευρω-
παίοι πολίτες, δηλαδή το 5% του εργατικού
δυναμικού στην ΕΕ των 25, απασχολού-
νται στον τομέα, είτε στις κατασκευές δρό-
μων, στη λειτουργία τους, τη συντήρησή 
τους, είτε εμμέσως ως έμποροι αυτοκινή-
των, στη βιομηχανία πετρελαιοειδών, σε 
ασφαλιστικές εταιρείες και αλλού.
Όπως προκύπτει από μελέτη της Ομοσπον-
δίας, η ανάπτυξη οδικών δικτύων στην ΕΕ 
των 25 προσφέρει 4,2 εκατ. θέσεις εργασί-
ας στον κλάδο των μεταφορών, αποφέρο-
ντας περίπου 310 δισ. ευρώ.
Στα οδικά έργα και τη συντήρησή τους 
απασχολούνται 3,8 εκατ. εργαζόμενοι με
συνολικά έσοδα της τάξης των 115 δισ. 
ευρώ.
Σε έκθεση της Γαλλικής Γερουσίας που 
ολοκληρώθηκε το 1995 αναφέρεται ότι 
επένδυση ύψους 150 εκατ. ευρώ για την 
ανάπτυξη οδικών δικτύων δημιουργεί 
κατά μέσο 3.240 θέσεις εργασίας, εκ των 
οποίων οι 1.210 έχουν άμεση σχέση με τα 
κατασκευαστικά έργα, 575 με τις προκα-
τασκευαστικές δραστηριότητες και 660 με 
την παραγωγή δομικών υλικών. Επιπλέ-
ον 800 θέσεις εργασίας προκύπτουν από 
τα έσοδα των επενδύσεων που σχετίζο-
νται με τις κατασκευές.
Η Αμερικανική Υπηρεσία Οδοποιίας 
εκτιμά ότι για 1 δισ. δολάρια επενδύσε-
ων σε αυτοκινητοδρόμους δημιουργού-
νται σχεδόν 45.000 θέσεις πλήρους απα-
σχόλησης, από τις οποίες 8.400 αφορούν 
αμιγώς τα κατασκευαστικά έργα, 21.000 
εντοπίζονται σε υποστηρικτικές βιομηχα-
νίες και 15.400 σε επιχειρήσεις που ωφε-
λούνται άμεσα ή έμμεσα από τον τομέα 
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των υπηρεσιών.
Μελέτη της Ολλανδικής Διεύθυνσης Κυ-
κλοφορίας και Υποδομών έδειξε ότι κατά
μήκος μεγάλων οδικών αρτηριών εμφα-
νίζεται η μέγιστη πυκνότητα εργαζομέ-
νων στη χώρα με πάνω από 200 εργα-
ζομένους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, 
όταν στις υπόλοιπες περιοχές ο αριθ-
μός αυτός πέφτει και κάτω από το μισό. 
Το γεγονός αποδίδεται στους μεγάλους 
αναπτυξιακούς ρυθμούς που επέφεραν 
οι αρτηρίες αυτές στην οικονομία και την 
απασχόληση των περιοχών που διασχί-
ζουν οι άξονες αυτοί.
Από μελέτες της Βαυαρικής Ένωσης Κα-
τασκευαστών προκύπτει ότι το 15% της 
ανάπτυξης του κρατιδίου της Βαυαρί-
ας οφείλεται στην επάρκεια και επέκτα-
ση της υφιστάμενης οδικής υποδομής, 
όταν είναι γνωστό ότι η Γερμανία γενικά 

διαθέτει ήδη ένα από τα πυκνότερα οδι-
κά δίκτυα της Ευρώπης.
Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι,
Μας μιλούν για εξωστρέφεια, για ανα-
ζήτηση εργασιών σε γειτονικές χώρες. 
Όμως, το ένα δεν αποκλείει το άλλο. 
Εμείς θέλουμε να συμβάλουμε στην 
ανάπτυξη της χώρας μας. Και η ανάπτυ-
ξη θα έλθει κυρίως μέσα από την εκτέ-
λεση και ολοκλήρωση των έργων υπο-
δομής της Ελλάδας.
Τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που ανα-
φέρουμε δείχνουν την άμεση ανάγκη να 
πάρει εμπρός και πάλι η ατμομηχανή της 
ανάπτυξης. Η χώρα το έχει ανάγκη. Το 
περίπου ένα εκατομμύριο ανέργων το 
έχουν ανάγκη. Οι εργοληπτικές επιχειρή-
σεις το έχουν ανάγκη. Οι συναφείς επι-
χειρήσεις παραγωγής δομικών υλικών 
επίσης το έχουν ανάγκη.

Είναι παγκοίνως γνωστό ότι είμαστε 
η ατμομηχανή της ανάπτυξης της χώ-
ρας και στο παρελθόν και τώρα και στο 
μέλλον. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζο-
νται προκειμένου οι αρμόδιοι πολιτικοί 
και πολιτειακοί παράγοντες να προβλη-
ματιστούν και να βοηθήσουν να πάρει 
εμπρός και πάλι η ατμομηχανή της ανά-
πτυξης. Γιατί κακά τα ψέματα η ανάπτυ-
ξη μέσω των δημοσίων έργων είναι και 
πάλι η μόνη λύση για να βγει η χώρα από 
το τούνελ της ύφεσης. Και αυτό το οφεί-
λουμε στις επόμενες γενεές.
Ελπίζουμε το συνέδριό μας να συμβάλ-
λει κυριολεκτικά στην αφύπνιση του πολι-
τικού κόσμου - των κυβερνώντων, ώστε 
να προσπαθήσουν πάση θυσία να ξεκινή-
σουν και πάλι τα δημόσια έργα υποδομής 
της χώρας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΚΟΣ, Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΣΕΔΕ

Δουλεύουμε κάτω από αφιλόξενες συνθήκες
Κάτω από διαφορετικές οικονομικοπολι-
τικές συνθήκες, ίσως να μην χρειαζότα-
νε καθόλου ν’ ανέβω στο βήμα και να μι-
λήσω για κάποιες απέλπιδες προσπάθει-
ες που κάναμε σαν προεδρείο για να φέ-
ρουμε στον κλάδο κάποια χαρμόσυνα μη-
νύματα για τα τόσα προβλήματα που τα-
λανίζουν επί σειρά ετών τους συναδέλ-
φους,  Βέβαια τα προβλήματα αυτά δεν εί-
ναι καινούργια ούτε άλλαξαν μορφή τα τε-
λευταία χρόνια. Απλώς εμείς τα αισθανό-
μαστε βαρύτερα και πιεστικά γιατί άλλαξε 
άρδην χωρίς δική μας άμεση ευθύνη, το 
επιχειρηματικό μας περιβάλλον ένεκα της 
παγκόσμιας κρίσης και της αδυναμίας της 
χώρας μας ν’ αντιδράσει.
Έτσι βρεθήκαμε να δουλεύουμε κάτω 
από αφιλόξενες συνθήκες και με αδιά-
φορο το πολιτικό μας αντίβαρο, λόγω των 
μεγάλων πολιτικών ανακατατάξεων και 
να παλεύουμε για το ανέφικτο. Αυτό το 
ανέφικτο που πριν κάποια χρόνια δεν θα 
μας ξένιζε το αποτέλεσμά του, λόγω ευ-
μάρειας και ανάπτυξης του κλάδου, σήμε-
ρα φαντάζει σκληρό, αντιαναπτυξιακό και 
καταστροφικό. Αυτά επισήμανε στην ει-
σήγησή του με τίτλο «Επαγγελματικά θέ-
ματα» ο Β’ Αντιπρόεδρος της ΠΕΣΕΔΕ Ν. 
Διάκος και συνέχισε:

Και αυτό γιατί ο κλάδος πέρα από κά-
ποιες οφειλές που σιγά – σιγά «Επουλώ-
θηκαν» (οι παλιές) ή επουλώνονται, βρί-
σκεται πλέον σε τραγική κατάσταση, λόγω 
αφ’ ενός της δυσπραγίας και αφ’ ετέρου 
της άρνησης του τραπεζικού συστήματος 
να τον συνδράμει.
Οι εμπράγματες εγγυήσεις δεν αποτελούν 
δέλεαρ για κανένα πιστωτικό ίδρυμα, οι
υποχρεώσεις μας δεν μπορούν να εξυ-
πηρετηθούν και τα εργαλεία μας, τα πε-
ρισσότερα χωρίς πινακίδες, εξακολου-
θούν να μας βαραίνουν με πάγια έξοδα, 
φύλαξης και συντήρησης, τα δε ολίγα με 
πινακίδες, για να δικαιολογούν την ύπαρ-
ξή μας, μας βαραίνουν ακόμη με έξοδα 
ασφάλισης και τελών κυκλοφορίας.
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά ήλθε 
«το φορολογικό τσουνάμι» των δύο μνη-
μονίων να προστεθεί στα ληστρικά φο-
ροεισπρακτικά μέτρα που είχε επιβάλει η 
πράσινη κυβέρνησή μας και κυβέρνηση 
των Ελλήνων σε μια ύστατη προσπάθεια 
ν’ αποφύγει το Δ.Ν.Τ.
Έτσι βρεθήκαμε να πληρώνουμε φόρους 
υπερμεγέθεις για το οικονομικό έτος 2011 
(Διαχειριστική περίοδος 2010) σε σχέση 
με τους απογοητευτικούς κύκλους εργα-
σιών που είχαμε κάνει, φόρους περαί-

ωσης πενταετίας, λόγω της ομηρίας που 
μας εξασφαλίζουν τα συνεχώς παραγό-
μενα φορολογικά νομοσχέδια, έκτακτη ει-
σφορά του Ν. 3986/2011 ,που περιέχει το 
φόρο επιτηδεύματος, τον φόρο αλληλεγ-
γύης, την επαναφορολόγηση του αυτοκι-
νήτου και τα χαράτσια μέσω ΔΕΗ σε σπί-
τια, εργοτάξια, εταιρείες και κοινοπραξίες.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Επισκεφθήκαμε λοιπόν στις 31/8/2011 τον 
αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. 
Παντελή Οικονόμου και μαζί με το πάγιο 
αίτημα της πραγμάτωσης επιτέλους τους 
συμψηφισμού των οφειλών του δημοσί-
ου, της επέκτασής του στον ευρύτερο δη-
μόσιο τομέα και της επίλυσης του προ-
βλήματος του Φ.Π.Α. για τα ανεξόφλητα 
τιμολόγια, του ζητήσαμε να άρει την έκτα-
κτη εισφορά από τα εργοτάξια , τις εταιρεί-
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ες και τις κοινοπραξίες , οι οποίες τελού-
σαν εν ενεργεία σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ. 
αλλά είχαν κλείσει σύμφωνα με την δή-
λωση κοινοπραξίας που υποβάλλεται 
κατά την σύστασή της όπου ρητά αναφέ-
ρεται: «…….διάρκεια της κοινοπραξίας 
ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών και η 
υποβολή της τελικής επιμέτρησης και του 
πρωτοκόλλου περαίωσης …».
Ο υπουργός τότε μας υποσχέθηκε ότι στο 
νέο ΚΕΔΕ (Κανονισμό Είσπραξης Δημο-
σίων Εσόδων) θα βάλει παράγραφο στην 
οποία θ’ αναφέρεται ότι : «Οι παλιές κοι-
νοπραξίες θα κλείνουν με επιβάρυνση 
20 - 30 €». «Σιγά μην περιμένω ν’ αυξή-
σω  τα έσοδα του κράτους με τις παλιές 
κοινοπραξίες». Τάδε έφη ο κος Παντελής 
Οικονόμου. Εμείς βέβαια δεν είδαμε για 
μια ακόμη φορά την πρόνοια» του κρά-
τους για ένα ακόμη πρόβλημά μας και αί-
τημά μας.
Και για να πούμε κάτι χρήσιμο, επειδή 
πολλές κοινοπραξίες ανενεργές θα κλη-
θούν να πληρώσουν πάλι το 300αρι για το 
έτος 2012, η διαδικασία που πρέπει ακο-
λουθείται είναι, να κλείνουν αυτές οι κοι-
νοπραξίες με παλιά ημερομηνία (πριν την 
1/7/2011 που δημοσιεύθηκε ο Νόμος και 
να πληρώνεται πρόστιμο 40-50 € (είναι 
στη διακριτική ευχέρεια του έφορα).
Για τα προσωρινά εργοτάξια δεν έγινε τί-
ποτα, για τα μόνιμα όμως που διαθέτουν 
εστεγασμένο χώρο, το χαράτσι εστεγα-
σμένου χώρου μπορεί να είναι και 3.000 
- 4.000 (π.χ. 800Μ2 Χ 40 €/Μ2) . Για την 
αποφυγή αυτού του χαρατσιού, ο μόνος 
τρόπος είναι να εκδοθεί στο συγκεκριμέ-
νο χώρο άδεια για βιοτεχνικό εργαστήριο 
π.χ. μεταλλικών κατασκευών.
Οι μεταλλικές κατασκευές θεωρούνται 
μεταποιητικές δραστηριότητες , παίρνουν 
σύμφωνα με τα κριτήρια τις ΔΕΗ , βιοτε-
χνικό ρεύμα και συνεπώς απαλλάσσο-
νται από το χαράτσι. Βέβαια το μέτρο πλέ-
ον επεκτάθηκε και στις μεταποιητικές βι-
οτεχνίες . Για το λόγο αυτό είχα κάνει και
προσωπική παρέμβαση εγγράφως στο 
Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας στις 30/01/2012.

Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Βέβαια το μνημόνιο II έφερε και μείωση 
των ημερομισθίων. Το μέτρο αυτό άρχισε 
να ισχύει από 14/2/2012. Όμως οι εργο-

δοτικές εισφορές διατηρήθηκαν στο ακέ-
ραιο γιατί τα κατά τόπους Ι.Κ.Α. δεν ξέρα-
νε τίποτα. Ο κ. Κουτρουμάνης «ξέχασε» 
να στείλει εγκύκλιο για την αποδοχή εκ 
μέρους των Ι.Κ.Α. των μειωμένων εργο-
δοτικών εισφορών (εστάλη την 1 /6/2012). 
Αλλά εδώ υπάρχει κι ένα μεγάλο πρό-
βλημα με τους συντελεστές εργατικής δα-
πάνης που εξακολουθούν ακόμη να ισχύ-
ουν στο ακέραιο.
Από την στιγμή που μειώθηκαν τα ημε-
ρομίσθια θα έπρεπε ισόποσα να μειω-
θούν και οι συντελεστές εργατικής δα-
πάνης. Γιατί είναι αδιανόητο να πρέπει 
να καλύψεις με περισσότερα ημερομί-
σθια την προκύπτουσα εργατική δαπάνη 
με τους ισχύοντες συντελεστές της απόφ. 
Φ21/405/28-3-2002. Άλλωστε εάν ίσχυαν 
οι αναλύσεις τιμών, όλες οι τιμές εφαρμο-
γής που γενικώς αποτυπώνουν την τιμή 
του υλικού και την τιμή της εργατικής δα-
πάνης γενικά , θα ήταν μειωμένες τουλά-
χιστον κατά 23%.
Βέβαια μια και μιλάμε για Ι.Κ.Α. θα ήταν 
παράλειψη να μην αναφερθούμε στους
συντελεστές εργατικής δαπάνης που αφο-
ρούν τις ασφαλτικές εργασίες (Υπ. Από-
φαση Φ21/405/02) .
Στο κεφάλαιο ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ του ΠΙΝΑΚΑ 6 
( έργα οδοποιίας ) έχουμε:
- Ασφαλτική επάλειψη συμπεριλαμβανο-
μένης της αξίας της ασφάλτου 2%
- Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης 2%
- Ασφαλτική επάλειψη, χωρίς την αξία της 
ασφάλτου 5%
- Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης, χωρίς 
την αξία της ασφάλτου 5%
Δηλαδή προσκομίζει παραστατικά, της 
αγοράς, της μεταφοράς και της διάστρω-
σης της ασφάλτου από επιχείρηση που 
ασχολείται αποκλειστικά με αυτό το αντι-
κείμενο και το Ι.Κ.Α. δεν τ΄ αναγνωρίζει! 
Δηλαδή καλούμαστε να πληρώσουμε ερ-
γατική δαπάνη για έργο ασφαλτόστρωσης 
στο Ι.Κ.Α. την στιγμή που αυτό εκτελείται 
από υπεργολάβο και πληρώνει κι αυτός 
εργοδοτικές εισφορές (συνήθως μόνιμο 
εξειδικευμένο προσωπικό), τις οποίες με-
τακυλύει στον εργολάβο.
Βέβαια θα επαναλάβω για πολλοστή 
φορά ότι θα πηγαίνετε καταστάσεις Α.Π.Δ. 
σύμφωνα με την δική σας λογική, θα 
πληρώνετε βάσει συντελεστή (αφού έχε-
τε ελέγξει ότι οι συντελεστές έχουν επι-
λεγεί , σύμφωνα με την μνημονευθείσα 

υπουργική απόφαση), θα πληρώνετε και 
θα παίρνετε βεβαίωση για είσπραξη κα-
ταβάλλοντας το ποσόν που προκύπτει με 
την εφαρμογή του Σ.Ε.Δ. και με την λήξη 
του έργου, θα ζητάτε την εκκαθάριση του 
έργου και θα παίρνετε πίσω τα επί πλέον 
χρήματα που έχετε καταβάλει. (Διαφορά 
μεταξύ δαπάνης Σ.Ε.Δ. και Α.Π.Δ. ).

ΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΤΟΥ Φ.Π.Α.
Δυστυχώς ένα άλλο «φρούτο» που έχει 
προκύψει σε βάρος μας είναι η απόφαση 
του ελεγκτικού συνεδρίου, η οποία λέει 
ότι η αύξηση του Φ.Π.Α. γίνεται σε βάρος 
των απροβλέπτων και όχι με ανακεφα-
λαιωτικό πίνακα και υπέρβαση δικαιολο-
γώντας ότι : « …….. με τα ποσά των απρο-
βλέπτων δαπανών (απρόβλεπτα) που πε-
ριλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση κα-
λύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύ-
πτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή 
κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρε-
ωτικοί μετά την ανάθεση του έργου ….».
Θεωρώντας λοιπόν ως νέο κανόνα την 
αύξηση του Φ.Π.Α. το Ελεγκτικό Συνέδριο
μπλόκαρε ή θα μπλοκάρει όλα εκείνα τα 
εντάλματα, τα οποία έχουν υπέρβαση με 
Α.Π.Ε. ως προς τον Φ.Π.Α. , επειδή πολύ 
ενωρίς είχαν εξαντλήσει τα απρόβλεπτα 
για να καλύψουν τις ως συνήθως ελλεί-
ψεις των μελετών.
Έτσι για παράδειγμα αναφέρω ενδεικτι-
κά το σκεπτικό ανάλογης απόφασης του 
ελεγκτικού συνεδρίου στην οποία εν κα-
τακλείδι αναφέρεται ρητά: «Η αύξηση του 
συντελεστή Φ.Π.Α. από 19% σε 23% με 
σχετική ρύθμιση αποτελεί νέο κανόνα, 
που τέθηκε σε ισχύ μετά την ανάθεση του 
έργου και η εντεύθεν προκύπτουσα επι-
πλέον δαπάνη θα μπορούσε να καλυφθεί 
από το κονδύλιο των απροβλέπτων».
Όμως τέτοιου είδους αποφάσεις (υπάρ-
χουν πολλές) με βρίσκουν ριζικά αντίθε-
το και συγκεκριμένα:
Α) Στον Ν. 3669/2008 και στην παράγραφο 
6 του άρθρου 16 ( 1ο εδάφιο) αναφέρεται 
κατά λέξη: «Αν στη δημοπρασία καλούνται 
εργοληπτικές επιχειρήσεις μιας κατηγορί-
ας, η τάξη προσδιορίζεται από τον προϋ-
πολογισμό της υπηρεσίας με τον οποίο 
δημοπρατείται το έργο. Για την εφαρμο-
γή του προηγούμενου εδαφίου τα ποσο-
στά των απρόβλεπτων δαπανών (απρό-
βλεπτα) λαμβάνονται υποχρεωτικά υπό-
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ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ
ψη, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 3 
του Άρθ. 57 του Ν. 3669/2008. Αν στη δη-
μοπρασία καλούνται εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις περισσοτέρων κατηγοριών ή κοι-
νοπραξίες επιχειρήσεων περισσοτέρων 
κατηγοριών η τάξη για κάθε κατηγορία 
προσδιορίζεται από το αντίστοιχο μέρος 
του προϋπολογισμού. Τα πιο πάνω εφαρ-
μόζονται ανάλογα και για τις εξειδικευμέ-
νες επιχειρήσεις».
Δηλαδή για παράδειγμα, σε περίπτωση ορι-
ακής κλίσης της 2ης τάξης σε διαγωνισμό, 
με την απορρόφηση απροβλέπτων για τον 
Φ.Π.Α., ενδέχεται σε πολλές περιπτώσεις, το 
έργο ν’ αλλάξει κατηγορία και από 2ης π.χ. τά-
ξης να γίνει 1ης . (Λόγος προσφυγών κ.λπ.) .
Β) Στην εγκύκλιο Ε 125/10-12-87 / αριθμ. 
πρωτ. ΕΔ 2γ/01/206/φ.5.1. του ΥΠΕΧUΔΕ 
με θέμα: «Παρέχονται διευκρινίσεις για 
τις πληρωμές λογαριασμών Δημ. Έρ-
γων μετά την εφαρμογή του Φ.Π.Α.», και 
στην παρ. 2 αναφέρεται: «Για την πλη-
ρωμή του Φ.Π.Α. : Όπως σας γνωρίσα-
με με την εγκύκλιο Ε 18/87 (αριθμ. πρωτ. 
ΕΔ 2γ/01/24/Φ. 5.1./6-2-87) στις τιμές του 
προϋπολογισμού και του τιμολογίου τόσο 
της υπηρεσίας όσο και της προσφοράς 
δεν πρέπει να υπολογίζεται Φ.Π.Α., αλλά 
απλώς να υπολογίζεται από τις υπηρεσίες 
που δημοπρατούν έργα ανάλογο ποσό για 
την εξασφάλιση της σχετικής πίστωσης, 
γιατί ο Φ.Π.Α. είναι ουδέτερος φόρος και 
αποτελεί ευθεία από το νόμο επιβάρυνση 
του κυρίου του έργου».
Γ)Στην εγκύκλιο 8/27-3-1996 / αριθμ. 
πρωτ. Δ17α/09/27/ΦΝ380 και στο άρθρο 9 
παρ. α και με τίτλο : «Για τη νέα παράγρ. 2 
του άρθρου 8 του Ν. 1418/1984, αναφέρε-
ται: «Με τα ποσά των απροβλέπτων δαπα-
νών (απρόβλεπτα), που περιλαμβάνονται 
στην αρχική σύμβαση, καλύπτονται ιδίως 
δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρ-
μογή νέων κανονισμών ή κανόνων που 
καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την 
ανάθεση του έργου, καθώς και από προ-
φανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προ-
μέτρησης της μελέτης και όχι από τροπο-
ποίηση των σχεδίων και της μορφής του 
έργου. Οι «απρόβλεπτες δαπάνες» (απρό-
βλεπτα) έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και 
αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο της συ-
γκεκριμένης σύμβασης».
Είναι λοιπόν παράδοξο, ο επίτροπος να 
επιστρέφει εντάλματα όταν η αύξηση του 
Φ.Π.Α. έχει γίνει με Α.Π.Ε. (υπερσυμβα-

τικό) σε βάρος του κυρίου του έργου και 
μάλιστα τη στιγμή που τον συγκεκριμένο 
Α.Π.Ε. έχει εγκρίνει το δημοτικό συμβού-
λιο και παράλληλα έχει την επιβεβαίωση 
του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου για 
τους λόγους που ανέφερα και να επιμένει
στην μείωση του αντικειμένου του αναδό-
χου καθιστώντας σε πολλές περιπτώσεις 
το έργο μη λειτουργικό.

ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
α) Το Συμβούλιο Επικρατείας είχε απο-
φανθεί, με την υπ’ αριθμ. 1663/2009 από-
φαση της Ολομέλειάς του, ότι το επιτόκιο 
βάσει του οποίου οφείλουν να πληρώ-
νουν για τις υπερήμερες οφειλές τους το 
Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. είναι ίδιο (ίσο) με 
αυτό που οφείλουν να πληρώνουν για τις 
οφειλές τους οι ιδιώτες.
β) Ήδη, όμως έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 
1620/2011 απόφαση του Στ΄ Τμήματος του 
Συμβουλίου της Επικρατείας (πενταμε-
λούς συνθέσεως), η οποία έκρινε διαφο-
ρετικά και παρέπεμψε το θέμα προς κρί-
ση στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου.

ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
α) Ο Άρειος Πάγος, με την υπ’ αριθμ. 
2347/2009 απόφασή του, με την οποία 
έκρινε το ζήτημα της εκτελεστότητας δι-
αταγής πληρωμής που είχε εκδοθεί κατά 
δημοσίου φορέα βάσει εγκεκριμένων λο-
γαριασμών από εκτέλεση δημοσίου έρ-
γου (και έκρινε αντισυνταγματική τη διά-
ταξη του άρθρου 20 του Ν. 3301/2004, που 
απέκλειε την εκτέλεση εναντίον του Δημο-
σίου κ.λπ. ορισμένων εκτελεστών τίτλων, 
μεταξύ των οποίων και των διαταγών πλη-
ρωμής), έχει κρίνει παρεμπιπτόντως ότι εί-
ναι επιτρεπτή η έκδοση διαταγής πληρω-
μής σε βάρος του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και 
των Ν.Π.Δ.Δ. από τον αρμόδιο πολιτικό δι-
καστή, ακόμη και όταν η υποκείμενη σχέ-
ση από την οποία απορρέει η χρηματική 
απαίτηση, για την πληρωμή της οποίας ζη-
τείται η έκδοση διαταγής πληρωμής , υπά-
γεται στη δικαιοδοσία των διοικητικών δι-
καστηρίων, όπως συμβαίνει επί διαφοράς 
από εκτέλεση διοικητικής σύμβασης (έρ-
γου, προμήθειας, υπηρεσιών).
β) Η προηγούμενη αυτή απόφαση 
(1620/2011 του Α2 Πολιτικού Τμήματος ΑΠ) 
ανατράπηκε (ως προς την παρεμπίπτουσα 
κρίση της περί του επιτρεπτού εκδόσεως δι-
αταγής πληρωμής όταν η υποκείμενη σχέ-
ση είναι δημοσίου δικαίου) με τη μεταγενέ-

στερη υπ’ αριθμ. 1264/2011 απόφαση του Α1 
Πολιτικού Τμήματος ΑΠ Αρείου Πάγου).

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
α) Το τελευταίο διάστημα, ιδίως μετά την 
έκδοση της υπ’ αριθμ. 8/2004 απόφασης 
του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, που 
επέλυσε σχετική διαφωνία μεταξύ του 
ΣτΕ και του ΑΠ, είχε παγιωθεί η νομολο-
γία των Δικαστηρίων σχετικά με την αυ-
τοδίκαιη έγκριση των λογαριασμών μετά 
την άπρακτη πάροδο της μηνιαίας προ-
θεσμίας από την υποβολή τους στη Διευ-
θύνουσα Υπηρεσία που ορίζει ο νόμος για 
τον έλεγχο και έγκρισή τους. Ανάλογη νο-
μολογία είχε παγιωθεί και για την αυτοδί-
καιη έγκριση και των αναλυτικών επιμε-
τρήσεων, της τελικής επιμέτρησης κ.λπ., 
λόγω παρόδου άπρακτης της προθεσμί-
ας που κατά περίπτωση οριζόταν για τον 
έλεγχο και έγκριση των στοιχείων αυτών 
από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
β)Με την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 1208/2012 
απόφαση του Στ΄ Τμήματος του Συμβου-
λίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι η άπρα-
κτη πάροδος της μηνιαίας προθεσμίας 
που ορίζει ο νόμος από την υποβολή των 
λογαριασμών από τον ανάδοχο στην Δι-
ευθύνουσα Υπηρεσία για τον έλεγχο και 
έγκρισή τους δεν οδηγεί στην αυτοδίκαιη 
(πλασματική) έγκριση αλλά στην σιωπηρά 
(τεκμαιρομένη) απόρριψή τους.
Και βέβαια ο νέος Ν. 4070/2012 περί 
εκτέλεσης δημοσίων έργων που πέρα-
σαν «νύχτα» με τροπολογία στη Βουλή, 
την ώρα που η Ελλάδα «καιγότανε» και 
που είχε σαν σκοπό πέρα από την διαιώ-
νιση της αδιαφάνειας και της μεθοδευμέ-
νης κυκλοφορίας του μαύρου χρήματος, 
την ανατροπή τόσων αποφάσεων του ΣτΕ 
(σχετικά με την αυτοδίκαιη έγκριση λογα-
ριασμών - Α.Π.Ε., πρωτοκόλλων κ.λπ.) 
«κούμπωσε» ακριβώς με την πρόσφατη 
μνημονευθείσα απόφαση του ΣτΕ, η οποία 
ανατρέπει την 8/2004 απόφαση του ανω-
τάτου ειδικού δικαστηρίου.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ
Με πραξικόπημα ο υπουργός εσωτερι-
κών κ. Αν. Γιαννίτσης προσπάθησε να 
υποβιβάσει το Ε.Ο. από 18% και 28% σε 
12%. Άμεσα το Προεδρείο της ΠΕΣΕΔΕ 
αντέδρασε και έστειλε στις 9 Φεβρουα-
ρίου 2012 επιστολή προς τον Υπουργό με 
αριθμ. πρωτ. 171 και με ΘΕΜΑ: «Αυθαί-
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ρετη και ατεκμηρίωτη προσπάθεια του 
Υπουργείου Εσωτερικών μείωσης του 
Γ.Ε. & Ο.Ε. από 18% και 28% σε 12%».
Η επιστολή συγκεκριμένα ανέφερε :

Κύριε Υπουργέ
Πληροφορηθήκαμε ότι στο σχέδιο νόμου 
«Ρυθμίσεις για τοπική Ανάπτυξη, την αυ-
τοδιοίκηση, την αποκεντρωμένη διοίκη-
ση και την μεταναστευτική πολιτική – εν-
σωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ», που 
βρίσκεται στην Βουλή για ψήφιση, περι-
λαμβάνεται μεταξύ των άλλων στο άρ-
θρο 23 παρ. 4 πρόταση για τροποποίηση 
της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του Ν. 
3669/2008 με την οποία προβλέπεται αφ’ 
ενός η μείωση του ποσοστού Γενικών 
Εξόδων & Οφέλους Εργολάβων ( Γ.Ε.& 
Ο.Ε. ) από 18% σε 12% και αφ’ ετέρου η 
κατάργηση του ποσοστού 28% των Γ.Ε. 
& Ο.Ε. που αφορά κατασκευή έργων εξ 
ιδίων πόρων, πιθανώς μετατρέποντας 
και αυτό σε 12%.
Σας γνωρίζουμε ότι η προτεινόμενη αυ-
θαίρετη και ατεκμηρίωτη τροποποίηση 
μας βρίσκει τελείως αντίθετους. Θεωρού-
με ότι τα ποσοστά 18% και 28% των Γ.Ε. & 
Ο.Ε., στις σημερινές συνθήκες με τις αυ-
ξημένες απαιτήσεις στην κατασκευή των 
δημοσίων έργων , απαιτήσεις που έχουν 
περάσει στα τιμολόγια και τις ειδικές συγ-
γραφές υποχρεώσεων, οι αυξημένες δα-
πάνες για μεταφορές, η εξασφάλιση υψη-
λότατων εγγυητικών επιστολών κ.λπ. 
υποχρεώσεων, είναι τελείως ανεπαρκή 
και εδώ και πολύ καιρό είναι πάγιο αίτη-
μά μας η αύξησή τους.
Αντί αυτού, βλέπουμε σήμερα πρόταση 
για μείωσή τους και μάλιστα σε σχέδιο 
νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για 
αλλαγή διάταξης ενός νόμου που είναι 
αποκλειστικής αρμοδιότητας του Υπουρ-
γείου ΥΠΟΜΕΔΙ.

Κύριε Υπουργέ,
Πιστεύοντας ότι η πρόταση αυτή μπήκε 
στο προαναφερθέν σχέδιο νόμου χωρίς 
ενημέρωσή σας και χωρίς την σύμφωνη 
γνώμη σας και προκειμένου να μην ανέ-
βουν ακόμη περισσότερο οι τόνοι αντιπα-
ράθεσης τη δύσκολη για όλους μας αυτή 
περίοδο, παρακαλούμε για την οριστική 
απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης».
Η διάταξη βέβαια δεν απεσύρθη απλώς 
τροποποιήθηκε επί το βέλτιστο καθορί-
ζοντας ως μοναδικό εργολαβικό όφελος 

το ποσοστό του 18% και αυτό ανεξάρτη-
τα από τη χρηματοδότηση του έργου (δηλ. 
από το ύψος των απαιτούμενων κρατήσε-
ων) την οποίαν πρέπει στο εξής να ελέγ-
χουν οι συνάδελφοι προκειμένου να απο-
φύγουν πρόσθετες επιβαρύνσεις. Μένει 
να προσφύγουμε στον επόμενο υπουρ-
γό εσωτερικών προκειμένου να καθορί-
σει ως κρατήσεις στην είσπραξη των λο-
γαριασμών αυτές που παγίως αφορού-
σαν τα έργα με εργολαβικό όφελος 18% 
ήτοι δηλ. φόρο 3%, ΤΣΜΕΔΕ 1,2% , ΤΣΜΕ-
ΔΕ 0,6% και Ε.Μ.Π. 0,5%.

ΕΡΓΟ – ΕΡΓΑΣΙΑ
Ένα καινούργιο «φρούτο» που έχει προ-
κύψει είναι η κατάταξη ορισμένων έργων
στην κατηγορία των εργασιών (απόφαση 
ΣτΕ αριθμ. 111/2006).
Συνέβη λοιπόν πολλά εντάλματα για έργα 
δημοπρατημένα, να μην θεωρούνται από 
τους κατά τόπους επιτρόπους επειδή κατά 
την κρίση τους δεν επρόκειτο για έργα, 
αλλά για εργασίες.
Και βέβαια η ουσία του θέματος είναι ότι 
πολλοί συνάδελφοι προκειμένου να μπο-
ρέσουν να πληρωθούν , αναγκάστηκαν ν’ 
αποποιηθούν το Ε.Ο., γιατί για όποιον δεν 
ξέρει οι εργασίες δεν έχουν Ε.Ο και επί 
πλέον σ’ αυτές μετέχουν και όλοι εκείνοι 
οι οποίοι βεβαιωμένα από το εμποροβι-
ομηχανικό επιμελητήριο, ασκούν ανάλο-
γο επάγγελμα, ανεξαρτήτως ύψους δαπά-
νης του έργου.
Δηλαδή για παράδειγμα ηλεκτρολόγοι για 
επισκευές αντλιοστασίων, υδραυλικοί για
επισκευές ύδρευσης ή για επεκτάσεις, 
χωματουργοί για ΧΥΤΑ κ.λπ.
Ολοταχώς δηλαδή οδεύουμε μεθοδευ-
μένα στην κατάργηση των εργοληπτικών 
πτυχίων!
Το ΣτΕ προχώρησε ακόμα περισσότερο. 
Έδωσε τον εννοιολογικό ορισμό της εργα-
σίας - παροχή υπηρεσίας ο οποίος την δι-
ακρίνει από το δημόσιο τεχνικό έργο, και 
φυσικά της προμήθειας , η οποία είναι μια 
μορφή εργασίας .
Δημόσιο τεχνικό έργο νοείται κάθε νέα 
κατασκευή, επέκταση, ανακαίνιση, επι-
σκευή, συντήρηση, ή ερευνητική εργα-
σία που απαιτεί τεχνική γνώση και επέμ-
βαση και συνδέεται άμεσα με το έδαφος 
ή υπέδαφος με διαρκή και σταθερό τρό-
πο, ώστε να θεωρηθεί ότι αποτελεί συ-
στατικό του και να μην μπορεί να αποχω-

ρισθεί απ’ αυτό, χωρίς βλάβη ή αλλοίωση 
της ουσίας ή του προορισμού της.
Εργασία - παροχή υπηρεσίας είναι η σω-
ματική ή πνευματική προσπάθεια για την
επίτευξη τεχνικού ή άλλου αποτελέσματος, 
για το οποίο δεν απαιτείται η χρήση ειδι-
κών τεχνικών γνώσεων και μεθόδων, κα-
θώς και η χρησιμοποίηση εξειδικευμένου 
επιστημονικού ή τεχνικού προσωπικού.
Προμήθεια του δημοσίου είναι η σύμβαση 
από επαχθή αιτία που συνάπτεται εγγρά-
φως μεταξύ ενός προμηθευτή και των φο-
ρέων του δημοσίου τομέα και έχει ως αντι-
κείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μί-
σθωση (leasing) και τη μίσθωση αγαθών. 
Προμήθειες θεωρούνται και οι συμβάσεις 
ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών, εγκατά-
στασης, συντήρησης, μεταφοράς ή και άλ-
λων εργασιών που σχετίζονται με την προ-
μήθεια αγαθών, εφόσον η αξία της προμή-
θειας υπερβαίνει αυτήν της εργασίας.
Προμήθεια θεωρείται και όταν τα είδη 
συνδέονται στέρεα στο έδαφος και χρεια-
σθεί να αποχωρισθούν, μπορούν να απο-
κτούν την αυτοτέλειά τους, χωρίς ουσιώδη 
αλλοίωση της εγκατάστασής τους στο έδα-
φος. Στα αναρίθμητα έργα που στην πορεία 
έγιναν εργασίες ξεχωρίζουν τ’ ακόλουθα:
1) Η τοποθέτηση και εκτοποθέτηση εορ-
ταστικού στολισμού (αριθμ. 14/2003 πρά-
ξη του 4ου τμήματος)
2) Η συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων  (αριθμ. 149/2003 πράξη 
του 4ου Τμήματος).
3) Η συντήρηση αντλητικών συγκροτη-
μάτων (αριθμ. 165/2006 πράξεις του 7ου 
τμήματος)
4) Η συντήρηση του δημοτικού φωτισμού 
και δικτύων ηλεκτροφωτισμού (αριθμ. 
40/1997 και 47/ 2000 πράξεις του 4ου Τμή-
ματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επίσης
αριθμ. 200/2006, 255/2006, 270/2006 και 
133/2007 πράξεις του 7ου τμήματος).
5) Η επισκευή και αντικατάσταση φωτιστι-
κών σωμάτων (αριθμ. 96/2007 πράξη του 
7ου τμήματος).
6) Η συντήρηση των ανελκυστήρων των 
δημοτικών κτιρίων (αριθμ. 106/2007 πρά-
ξη του 7ου τμήματος).
Είναι προφανές από την μνημόνευση 
μόνο κάποιων έργων που σύμφωνα με 
το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι εργασίες, ότι 
η αντίληψη την οποίαν είχαν και έχουν 
τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου που 
κατέληξαν σ’ αυτό το συμπέρασμα είναι 
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εντελώς εσφαλμένη και χρήζει λεπτομε-
ρούς ανάλυσης.
Το μήνυμα που θέλω να στείλω προς τον 
Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως 
καθ’ ύλην αρμόδιος (Μηχ/γος – Ηλεκ/γος) 
είναι: Οτιδήποτε έχει σχέση με τις ηλεκτρι-
κές εγκ/σεις απαιτεί και ειδικές τεχνικές 
γνώσεις και χρήση εξειδικευμένου τεχνι-
κού προσωπικού.
Αλλά και πλήθος άλλων έργων όπως 
έργα συντήρησης ηλεκτρομηχανολογι-
κών εγκ/σεων, υδραυλικά, πρασίνου 
κ.λπ. απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις 
και δεν μπορούν να
χαρακτηρίζονται εργασίες. Εκτός κι αν 
κάποιος πιστεύει ότι ένα υδραυλικό έργο 
(συντήρηση και επέκταση) είναι μια απλή 
συστοιχία σωλήνων ή η κατασκευή χλοο-
τάπητα γηπέδων δεν απαιτεί και αυτό εξει-
δικευμένες γνώσεις, αφού εκτός από τη 
σπορά και τη συντήρηση μέχρι ν’ αποκτή-
σει ικανότητα φιλοξενίας αγώνων, υπάρ-
χει και το δίκτυο άρδευσης και τ΄ αντλη-
τικά και οι αυτοματισμοί για την εναλλα-
κτική λειτουργία των εκτοξευτήρων κ.λπ.

ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ 
τ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΜΕΔΙ κ. ΒΟΡΙΔΗ
Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκό-
ντων του η διοίκηση της ΠΕΣΕΔΕ επεδί-
ωξε συνάντηση με τον νέο υπουργό ΥΠΟ-
ΜΕΔΙ κ. Βορίδη προκειμένου να θέσει 
υπόψη του τα διαιωνιζόμενα προβλήμα-
τα του κλάδου και να επιδιώξει την επί-
λυσή τους.
Στις 31 Ιανουαρίου 2012 το προεδρείο της 
ΠΕΣΕΔΕ επισκέφθηκε το Υπουργείο και 
σε συνάντηση που είχε με τον Υπουργό 
του εξέθεσε τα πλέον ζέοντα προβλήματα 
του κλάδου συνοδευόμενα και από αντί-
στοιχες λύσεις.
Α. Πάγιο πρόβλημα η άρση των πρόσθε-
των εγγυήσεων των οποίων η επιβολή 
δεν εξυπηρέτησε το σκοπό για τον οποίο 
είχαν επιβληθεί (μείωση των εκπτώσε-
ων). Αντ’ αυτών προτάθηκε η επιμήκυν-
ση του χρόνου συντήρησης ανάλογα με το 
ύψος της έκπτωσης .
Β. Κατάργηση των πάσης φύσεως αδι-
αφανών αναθέσεων. Ως τέτοιες ανεφέρ-
θησαν στον υπουργό: α) Οι απ’ ευθείας 
αναθέσεις (κατά χιλιάδες από τους δη-
μάρχους).
β) Η μελέτη - κατασκευή (κατά εκατοντά-
δες με τις «ευχές» του τεχνικού συμβου-

λίου των δημοσίων έργων).
γ) Με πρόσκληση περιορισμένου αριθμού 
εργοληπτικών επιχειρήσεων (καλούμε πέ-
ντε για να πάρει τη δουλειά ο εξής ένας).
δ) Με ειδικούς φωτογραφικούς όρους 
(πρωταθλητής το Υπουργείο Πολιτισμού) .
Το μόνο που επετεύχθη ήταν η κατάργηση 
των απ’ ευθείας αναθέσεων με το Νόμο
4053/ 7-3-2012 , με τον οποίο αντικατα-
στάθηκε το άρθρο 28 του Ν. 3669/2008 .
Όμως πριν προλάβει να στεγνώσει το με-
λάνι, με το Ν. 4071/12 και ενόψει των εκλο-
γών και της μεταγραφής του Υπουργού σε 
άλλη κοινοβουλευτική ομάδα οι αναθέσεις 
επανήλθαν θριαμβευτικά για να τονώσουν 
τα οικονομικά των δημάρχων.
Άλλα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:
1) οι τροποποιήσεις του Ν. 2940/2001 σχε-
τικά με την επανάκριση των εργοληπτι-
κών πτυχίων, ο οποίος πέρασε κουτσου-
ρεμένος και όπου θέσαμε και το θέμα του 
συνυπολογισμού των οφειλών του δημο-
σίου στα ίδια κεφάλαια για την επανάκρι-
ση των εργοληπτικών πτυχίων 1ης και 
2ης τάξης.
2) Ο συμψηφισμός οφειλών του ευρύτε-
ρου δημόσιου τομέα (λες και ο συμψηφι-
σμός που από χρόνια ισχύει για το δημό-
σιο τομέα εφαρμόζεται).
3) Η άμεση προώθηση ΜΗ.Κ.Ι.Ε. προκει-
μένου να υπάρξει διέξοδος στην απραξία 
των εργοληπτικών επιχειρήσεων.
4) Υιοθέτηση και προώθηση της πρότασης 
των εργοληπτικών οργανώσεων για ανα-
λυτικά τιμολόγια και συντελεστές αναθε-
ώρησης.
Επίσης έγινε εκτενής αναφορά στις δα-
πάνες και το καθεστώς δημοσίευσης των 
διακηρύξεων οι οποίες βαρύνουν υπέρ-
μετρα και ισοδύναμα ακόμη και τα μικρά 
έργα.
Τέλος συζητήθηκαν θέματα μεταφορών 
που άπτονται της οικονομίας των κατα-
σκευών και έγιναν οι ακόλουθες αναφο-
ρές και προτάσεις:

(Α) ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Είναι γεγονός ότι η πλειοψηφία των κατα-
σκευαστικών επιχειρήσεων έχει καταθέ-
σει, αρχής γενομένης από 1/1/2011 και συ-
νέχισε πλέον εντατικά το 2012, την πλειο-
ψηφία των πινακίδων των μέσων μεταφο-
ράς και των Μ.Ε.
Στα πλαίσια της πολιτικής επανεκκίνησης 
της οικονομίας και της ανάπτυξης η πρότα-

σή μας είναι να εφαρμοστούν 3/μηνα κατα-
βολής τελών κυκλοφορίας έτσι ώστε όταν 
δημιουργούνται κάποιες ελάχιστες συνθή-
κες απασχόλησης, να μπορεί η εργοληπτι-
κή επιχείρηση, να επανεντάσσει για όσο 
χρόνο της είναι αναγκαίο, οχήματα και μη-
χανήματα στην κατασκευαστική της δρα-
στηριότητα, έτσι ώστε να μην μένουν απε-
νεργοποιημένα αφ’ ενός και αφ’ ετέρου να 
μπορεί η εργοληπτική επιχείρηση να τ’ αξι-
οποιεί, αντλώντας κάποια έσοδα και μειώ-
νοντας τα έξοδα.
Η ωφέλεια του κράτους πηγάζει όχι μόνο 
από τα τέλη κυκλοφορίας που θα πληρω-
θούν (έστω για τρίμηνα ή εξάμηνα) αλλά 
και από την μετάκληση στην απασχόλη-
ση μισθωτών που θα κληθούν να τα χει-
ρισθούν.

(Β) ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ 
ΕΝΑΝ ΤΡΑΚΤΟΡΑ 
(ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ)
Είναι γνωστό ότι τα τέλη κυκλοφορίας των 
οχημάτων έχουν άμεση σχέση με το το-
νάζ. Είναι επίσης τεκμηριωμένο ότι η πλέ-
ον ασφαλής μεταφορά, κυρίως των χω-
ματουργικών μηχανημάτων, διασφαλίζε-
ται μέσω των ημιρυμουλκούμενων οχη-
μάτων (τράκτορας - επικαθήμενο). Όμως 
καμία μικρομεσαία επιχείρηση και ειδι-
κά τώρα με την πτώση του κατασκευα-
στικού αντικειμένου και την έκτακτη φο-
ρολόγηση δεν μπορεί ν΄ αντέξει να απα-
σχολεί έναν τράκτορα για να κάνει 5 ή 10 
μεταφορές το χρόνο χωματουργικών μη-
χανημάτων. Η πρότασή μας τώρα, ειδικά 
με την απελευθέρωση του επαγγέλματος 
των μεταφορών, είναι να δοθεί η δυνατό-
τητα στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις 
να έχουν έναν τράκτορα με πολλαπλά επι-
καθήμενα για διάφορες χρήσεις. Ένα αρ-
θωτό όχημα δηλαδή με μικτό βάρος 40 t, 
να μπορεί να έχει μία καρότσα (νταλίκα) 
για την μεταφορά μηχανημάτων, μία κα-
ρότσα για μεταφορά αδρανών, μία καρό-
τσα για την μεταφορά σκυροδέματος (βα-
ρέλα) κ.ο.κ. Επιπλέον να μπορεί να ρυ-
μουλκεί το επικαθήμενο κόσκινο ή τρι-
βείο της ίδιας εταιρείας για μεταφορά στο 
χώρο του έργου και τανάπαλιν.
Έτσι τα οφέλη για την μικρομεσαία επιχεί-
ρηση θα είναι μεγάλα αφού με ένα όχημα 
θα εξυπηρετούνται ένα πλήθος δραστηρι-
οτήτων (μεγάλη οικονομία στα πάγια) και 
επί πλέον θα διατηρείται για όλο το χρό-
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νο η θέση εργασίας του μόνιμου οδηγού 
όφελος που αντανακλάται και στο κοινω-
νικό σύνολο και στην εθνική οικονομία.
Σε περίπτωση χρήσης ειδικού τράκτορα, 
τριαξονικού με μεγάλο τονάζ και ειδικό επι-
καθήμενο με πολλαπλούς άξονες, να μπο-
ρεί για την περίπτωση μεταφοράς βαρέων 
χωματουργικών μηχανημάτων να αυξάνε-
ται το μικτό βάρος του συρμού ανάλογα με 
τα προσόντα του , ώστε να καλύπτεται το το-
νάζ αυτής της ειδικής μεταφοράς.

(Γ). A.B.S.
Είναι σε όλους γνωστό ότι η χώρα μας 
δεν διαθέτει αυτοκινητοβιομηχανία ελα-
φρών ή βαρέων επαγγελματικών οχημά-
των και κατά συνέπεια δεν παράγει πα-
ρελκόμενους μηχανισμούς όπως συστή-
ματα αντιεμπλοκής (ABS).
Είναι επίσης γνωστό ότι όλα τα σύγχρονα 
οχήματα από την δεκαετία του ‘90 και μετά εί-
ναι εφοδιασμένα με σύστημα ABS, ΑSR κ.λπ.
Κατά παράδοξο τρόπο σε όλες τις ευρω-
παϊκές χώρες που παράγουν ελαφρά και 
βαρέα οχήματα όπως η Ιταλία και η Γερ-
μανία και που παράγουν και συστήματα 
αντιεμπλοκής και διαθέτουν και την ανά-
λογη τεχνογνωσία, δεν υπάρχουν παρό-
μοιες διατάξεις όπως αυτή που ισχύει σή-
μερα στον Ελλαδικό χώρο (Κ.Υ.Α. αριθμ. 
πρωτ. 32353/1475/2002).
Αντίθετα όλα τα οχήματα προ ABS τεχνο-
λογίας μεταβιβάζονται και κυκλοφορούν
ελεύθερα. Στην Ελλάδα όμως που όλα 
τα επαγγελματικά οχήματα είναι εισαγω-
γής, αυτή την στιγμή υπάρχει αδυναμία 
αξιοποίησης ενός περιουσιακού στοιχεί-
ου, που για εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκι-
νητιστές είναι το μοναδικό εργαλείο επι-
βίωσης και όχι μόνο. Όλες οι εργοληπτι-
κές και οι άλλες επιχειρήσεις μεταφορών 
κ.λπ. διαθέτουν δεκάδες χιλιάδες σε σύ-
νολο αξιόλογα οχήματα, τα οποία όμως 
δεν διαθέτουν σύστημα αντιεμπλοκής.
Αυτά λοιπόν τα οχήματα είναι πλέον νεκρό 
περιουσιακό στοιχεία γιατί δεν μπορούν 
να μεταβιβασθούν αν δεν εφοδιασθούν με 
σύστημα αντιεμπλοκής και όχι μόνο.
Στο τέλος του 2013 όλα αυτά τα οχήματα 
ακινητοποιούνται με βάση τις ισχύουσες
διατάξεις.
Αυτό σημαίνει ότι εάν έχεις ένα φορτηγό 
τριάξονο πρέπει να το εφοδιάσεις με:
1)Τρείς πλήρης άξονες καινούργιους με 
αισθητήρια, 2) Ηλεκτρονικό εγκέφαλο 

επεξεργασίας των στοιχείων και 3) Να 
πληρώσεις πλην των υλικών ένα σοβαρό 
ποσόν για την αποξήλωση των παλαιών 
αξόνων και την εγκατάσταση των νέων 
με τα ηλεκτρονικά τους και όλα τα προϋ-
φιστάμενα απαιτούμενα παρελκόμενα με 
κύριο αντικείμενο το σύστημα των φρέ-
νων (Σωληνώσεις κ.λπ.).
Εδώ έχουμε κατ’ αρχήν τροποποίηση της 
δομής του οχήματος, επέμβαση που ο
νόμος σήμερα δεν επιτρέπει. Δεύτερον 
προσπάθεια μετατροπής ενός οχήματος 
παλιάς τεχνολογίας σ’ ένα υβρίδιο που 
σίγουρα θα χρειασθεί πολλές μετατρο-
πές και παρεμβάσεις για την προσαρμογή 
των καινούργιων αξόνων σε παλιά μοντέ-
λα. Τρίτον σ’ όσες μετατροπές γίνουν σί-
γουρα θα υπάρχει πρόβλημα λειτουργί-
ας και ανταπόκρισης σ’ ένα στοιχείο που 
είναι το σπουδαιότερο για ένα βαρύ όχη-
μα όπως είναι η πέδηση, δεδομένου ότι οι 
καινούργιοι ανταλλακτικοί άξονες και όλα 
τα προϋφιστάμενα παρελκόμενα θα είναι 
δύσκολο να προσαρμοστούν χωρίς προ-
σθήκες και παρεμβάσεις στην νέα πραγ-
ματικότητα.
Τέλος παρεμβάσεις αυτού του τύπου εί-
ναι κοστολογικά απαγορευμένες, δεδομέ-
νου ότι το κόστος τους στην πληθώρα των 
περιπτώσεων ξεπερνάει την πραγματική 
αξία του οχήματος.
Δεν θα θέλαμε ν’ αναφέρουμε τις μαϊμου-
δέ περιπτώσεις, οι οποίες θα είναι η πλει-
οψηφία και το μόνο που θα εξυπηρετήσει 
είναι η «κονόμα» μιας κάστας ανθρώπων 
υπαλλήλων ΚΤΕΟ και συνεργείων.
Η ανωτέρω περιγραφόμενη κατάστα-
ση έχει διαμορφωθεί με την Κ.Υ.Α. 
32353/1475/2002 ΥΠΟΜΕΔΙ και Οικονομι-
κών.
Από 1/1/2009 απαγορεύεται (έγινε 
31/12/2010 με απόφαση του Ε. Στυλιανί-
δη):
2.1. Η μεταβίβαση κυκλοφορούντων στην 
χώρα μας οχημάτων της παραγράφου 1.
 (Μ2, Μ3,Ν2, Ν3 , 03,04) που δεν φέρουν 
σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση 
(ABS ASR).
2.2. Η πρώτη ταξινόμηση οχημάτων της 
παραγράφου 1 που δεν φέρουν σύστημα
αντιεμπλοκής κατά την πέδηση.
3. Από 31/12/2013 απαγορεύεται η κυκλο-
φορία οχημάτων της παραγράφου 1 που
δεν φέρουν σύστημα αντιεμπλοκής κατά 
την πέδηση.

4. Στα οχήματα της παραγράφου 1 που 
κυκλοφορούν στη χώρα και δεν φέρουν 
σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδη-
ση, προκειμένου να επιτρέπεται η μεταβί-
βασή τους ή η κυκλοφορία τους, κατά τις 
διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 αντί-
στοιχα είναι δυνατή η εκ των υστέρων το-
ποθέτηση του συστήματος αντιεμπλοκής 
κατά την πέδηση, σύμφωνα με οδηγίες 
που θα εκδοθούν από το ΥΠΟΜΕΔΙ.

( Δ). ΤΟΝΑΖ
Όλα τα τετράξονα αυτοκίνητα που εισά-
γουμε από την Ιταλία έχουν 20 Μ3 καρό-
τσα επειδή το τονάζ το μικτό στην Ιταλία 
για τα οχήματα αυτά είναι 40 t.
Είναι κρίμα την εποχή της κρίσης στη 
χώρα μας που το πετρέλαιο κίνησης έχει
ξεπεράσει 1,50 € (το ακριβότερο στην Ευ-
ρώπη) να εκτελούμε δρομολόγια με «σι-
δηρογωνιά» στην καρότσα και την καρό-
τσα άδεια κατά 80 cm σε ύψος κατ΄ ελά-
χιστον.
Το εθνικό τονάζ (επίσημα) είναι 33 t. Από 
κει και πέρα αρχίζει η παρανομία!
Όποιος επικαλείται τα φορτία των δρό-
μων, τους απαντάμε ότι τα επικαθήμενα 
έχουν τονάζ 40 t και είναι πλέον «ευάλω-
τα» στην κυκλοφορία σε σχέση με το τε-
τράξονο που είναι συμπαγές όχημα.
Επίσης υπάρχουν βυτιοφόρα οχήμα-
τα επικίνδυνων υγρών τα οποία σήμερα 
κυκλοφορούν στους εθνικούς δρόμους 
με συνολικό νόμιμο μικτό φορτίο 42 t.
Άρα είναι καθαρά θέμα πολιτικής βούλη-
σης του υπουργείου να δώσει στα έχο-
ντα την ικανότητα οχήματα συνολικό το-
νάζ 40 t για τη μεταφορά των ακίνδυνων 
αδρανών με μεγάλη οικονομία στα καύ-
σιμα στην κατά κυβικό μεταφορά αδρα-
νών υλικών.

( Ε). ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ
Είναι επιβεβλημένο για λόγους οικονο-
μίας να επιτραπεί η χρήση από τις εργο-
ληπτικές επιχειρήσεις οχημάτων αφαι-
ρούμενων αμαξωμάτων (Swan bodues). 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο μια εργοληπτική επι-
χείρηση με τρία φορτηγά π.χ. μεταφοράς 
αδρανών, ανάλογα με τις κατασκευαστι-
κές της ανάγκες θα μπορεί να μετατρέπει 
τα εν λόγω οχήματα σε βαρέλες μεταφο-
ράς σκυροδέματος κ.λπ. για τις κατασκευ-
αστικές της ανάγκες, αφαιρώντας το αμά-
ξωμα και τοποθετώντας την βαρέλα, που 
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ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ
δεν προβλέπεται στο Π.Δ. 63/86 (Α26).

ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 3871/2010 
πριν από την υπογραφή σύμβασης για την
εκτέλεση έργου εκτός από τον προσυμ-
βατικό έλεγχο προβλέπεται και η ανάλη-
ψη υποχρεώσεων και συγκεκριμένα:
1) Ανάληψη υποχρέωσης είναι η διοικητι-
κή πράξη με την οποία γεννάται ή βεβαι-
ώνεται υποχρέωση του Δημοσίου και των 
λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 
έναντι τρίτων (νομική δέσμευση).
2) Πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέ-
λεση οποιασδήποτε δαπάνης του Δημο-
σίου και των λοιπών φορέων της Γενικής 
Κυβέρνησης απαιτείται σχετική απόφα-
ση ανάληψης υποχρέωσης του αρμοδί-
ου διατάκτη ή του κατά νόμο εξουσιοδο-
τημένου οργάνου, με την οποία δεσμεύ-
εται η αναγκαία πίστωση (δημοσιονομι-
κή δέσμευση).
3.Για την ανάληψη υποχρεώσεων που 
προβλέπεται ότι θα βαρύνουν είτε τμημα-
τικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόμενα οικο-
νομικά έτη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισί-
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής συμπε-
ριλαμβανομένων και των μισθώσεων 
ακινήτων, απαιτείται προηγούμενη έγκρι-
ση του Υπουργού Οικονομικών για τους 
φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και του 
εποπτεύοντος Υπουργού για τους λοιπούς 
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Το συνο-
λικό ποσό και η διάρκεια της επιβάρυν-
σης αναφέρονται: (α) στη διοικητική πρά-
ξη ανάληψης της υποχρέωσης και (β) στο 
διαπιστωτικό έγγραφο της αρμόδιας οικο-
νομικής υπηρεσίας του φορέα που εξε-
τάζει τη νομιμότητα και κανονικότητα της 
δαπάνης.
4. Κάθε απόφαση δημοσιονομικής δέ-
σμευσης κατά την έννοια των προηγού-
μενων παραγράφων, καθ’ υπέρβαση των 
εγγεγραμμένων πιστώσεων και των πο-
σοστών διάθεσης του προϋπολογισμού 
του φορέα, κατά παράβαση των διαδικα-
σιών που ορίζονται στις διατάξεις του άρ-
θρου 8Α του παρόντος νόμου, είναι αυτο-
δίκαια και απολύτως άκυρη και ο διατά-
κτης του φορέα ευθύνεται ατομικά για τη 
ζημία του φορέα.
5. Η πράξη ανάληψης υποχρέωσης κα-
ταχωρίζεται αμέσως από την οικεία οι-
κονομική υπηρεσία στα λογιστικά βιβλία 

του φορέα και κοινοποιείται στις αρμό-
διες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρί-
ου του Κράτους και του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου για αντίστοιχες εγγραφές. Με 
την καταχώρισή της στα λογιστικά βι-
βλία δεσμεύεται ισόποση πίστωση μέχρι 
την πραγματοποίηση και εξόφληση της 
σχετικής δαπάνης. Για την ανάκληση και 
διαγραφή της από τα λογιστικά βιβλία του 
φορέα απαιτείται αιτιολογημένη αντίστοι-
χη πράξη του αρμόδιου διατάκτη, η οποία 
κοινοποιείται στο Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για 
αντίστοιχη διαγραφή.
6. Καμία διοικητική πράξη που προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης δεν 
εκτελείται, εάν δεν βεβαιώνεται από την
αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φο-
ρέα η δέσμευση στα οικεία λογιστικά βι-
βλία αντίστοιχης πίστωσης.
7. Για τις δαπάνες πάγιου χαρακτήρα (ηλε-
κτρική ενέργεια, ύδρευση, επικοινωνίες 
κ.λπ.) ή δαπάνες για τις οποίες ως εκ της 
φύσεώς τους δεν είναι δυνατή η τήρηση 
της ανωτέρω διαδικασίας (νοσήλια, έξο-
δα κηδείας, συναλλαγματικές διαφορές, 
εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κ.λπ.), 
δεσμεύεται η απαραίτητη πίστωση αμέ-
σως με την παραλαβή του σχετικού λογα-
ριασμού ή σχετικής ειδοποίησης ή με την 
με οποιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση του 
ύψους και του χρόνου εξόφλησής τους.
8. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους 
και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε 
νέας υποχρέωσης, μεταφέρονται στα λο-
γιστικά βιβλία του φορέα και δεσμεύο-
νται πιστώσεις ισόποσες με το ανεξόφλη-
το μέρος των αναλήψεων υποχρεώσε-
ων του προηγούμενου οικονομικού έτους 
και του ύψους των εγκρίσεων αναλήψε-
ων υποχρεώσεων σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του τρέχοντος έτους που παρα-
σχέθηκαν τα προηγούμενα έτη. Οι πρά-
ξεις αυτές γνωστοποιούνται στις αρμό-
διες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους και του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου για αντίστοιχες εγγραφές.
Νέες υποχρεώσεις αναλαμβάνονται σε 
βάρος του εναπομένοντος υπολοίπου 
μετά τις κατά τα ανωτέρω δεσμεύσεις πι-
στώσεων.
Επίσης στο Π.Δ. 113/2010 και στο άρθρο 2, 
εδάφια 1, & 2 αναφέρεται ρητά:
1. Ανάληψη υποχρέωσης είναι η διοικητι-

κή πράξη με την οποία γεννάται ή βεβαι-
ώνεται υποχρέωση του Δημοσίου και των 
λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 
έναντι τρίτων (νομική δέσμευση – άρθρο 
21 παρ. 1. Ν. 2362/1995).
2. Πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέ-
λεση οποιασδήποτε δαπάνης του Δημο-
σίου και των λοιπών φορέων της Γενι-
κής Κυβέρνησης, απαιτείται σχετική από-
φαση ανάληψης υποχρέωσης του αρμό-
διου διατάκτη ή του κατά νόμο εξουσιο-
δοτημένου οργάνου, με την οποία εγκρί-
νεται η πραγματοποίηση της δαπάνης και 
δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση (δημοσι-
ονομική δέσμευση – άρθρο 21 , παρ. 2 Ν. 
2362/1995).
Τέλος για το συγκεκριμένο θέμα, μπορεί-
τε να ανατρέξετε στην εγκύκλιο 30 του 
Υπουργείου Οικονομικών, αριθμ. πρωτ. 
19664/ 20-4-2011 όπου σημειώνω απο-
σπασματικά τ΄ακόλουθα:
Άρθρο 2
Στο εδάφιο 2 αναφέρετε ρητά: Πριν από 
κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασ-
δήποτε δαπάνης του δημοσίου και των 
λοιπών φορέων της γενικής κυβέρνη-
σης, απαιτείται σχετική απόφαση ανάλη-
ψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατά-
κτη, με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία 
πίστωση.
Και στο εδάφιο 5 του ιδίου άρθρου αναφέ-
ρετε ότι: Όπως διευκρινίσαμε παλαιότερα
οι πιστώσεις που είναι γραμμένες στον 
προϋπολογισμό δεν μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο 
έχουν προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου…
Άρθρο 3
Στην παρ. β αναφέρεται ότι : ..... Η εκ των 
υστέρων ανάληψη της υποχρέωσης, η 
έγκριση δηλ. της δαπάνης και η διάθεση 
της αναγκαίας πίστωσης σε χρόνο μετα-
γενέστερο της πραγματοποίησης της δα-
πάνης, δεν μπορεί να την νομιμοποιή-
σει αναδρομικά (Ε.Σ. Τμήμα VII 209/2010, 
114/2010).
Κατά μείζονα λόγο παράνομη είναι επί-
σης η δαπάνη όταν διενεργείται σε χρό-
νο κατά τον οποίο δεν υπάρχει πίστωση 
στον προϋπολογισμό, η μεταγενέστερη δε 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού και η 
εκ των υστέρων έγκριση της δαπάνης δεν 
θεραπεύουν την παρανομία αυτή (Ε.Σ. Τμ. 
VII 342/2001), με την επιφύλαξη των δια-
τάξεων της περίπτ. β΄ της παρ. 4 του άρ-
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θρου 158 του ΔΚΚ (άμεση αποκατάσταση 
απρόβλεπτων ζημιών σε δρόμους και δί-
κτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης 
και φωτισμού).
Οι δαπάνες που αναλαμβάνονται από την 
αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο 
ποσό τους, ορίζονται περιοριστικά στο άρ-
θρο 21 παρ. 9 του Ν. 2362/95 , όπως ισχύ-
ει, και στο άρθρο 9 του Π.Δ. 113/2010 . Συ-
νεπώς η τακτική που ακολουθούν ορι-
σμένοι δήμοι να διαθέτουν όλες τις πιστώ-
σεις του προϋπολογισμού με μία απόφα-
ση που λαμβάνεται στην αρχή κάθε έτους, 
δεν είναι νόμιμη. Η τακτική αυτή δεν είναι 
νόμιμη και για τον πρόσθετο λόγο, ότι οι 
πιστώσεις που προορίζονται για την εκτέ-
λεση έργων και εργασιών ή τη διενέρ-
γεια προμηθειών, για τις οποίες απαιτείται 
η εκπόνηση μελέτης, δεν μπορούν να δι-
ατεθούν, εάν προηγουμένως δεν συντα-
χθεί η σχετική μελέτη, από τον προϋπο-
λογισμό της οποίας θα προκύπτει και το 
ύψος της αντίστοιχης δαπάνης (Εγκ. Υπ. 
Εσωτ. 38135/9-7-1986).
Επίσης στην παρ. γ και στο εδάφιο 8 ανα-
φέρετε ότι: Πριν υπογράψει το έγγραφο
ανάληψης της υποχρέωσης, ο προϊστάμε-
νος της οικονομικής υπηρεσίας υποχρε-

ούται να ελέγξει αν η δαπάνη είναι νόμιμη 
και αν υπάρχει γι’ αυτή επαρκής πίστωση 
στον προϋπολογισμό..
Άρθρο 5
Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους 
και πριν από την ανάληψη οποιασδήπο-
τε νέας υποχρέωσης , μεταφέρονται στα 
λογιστικά βιβλία του φορέα και δεσμεύ-
ονται πιστώσεις ισόποσες με το ανεξό-
φλητο μέρος των αναλήψεων υποχρε-
ώσεων του προηγούμενου οικονομικού 
έτους …. Νέες υποχρεώσεις αναλαμ-
βάνονται σε βάρος του εναπομένοντος 
υπολοίπου μετά τις κατά τα ανωτέρω δε-
σμεύσεις πιστώσεων.
Επίσης στην περίπτ. ε ΄ της παρ. 3 του 
άρθρου 22 Α του ιδίου νόμου, όπως 
αυτό προστέθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 
3871/2010 ορίζεται ότι οι προϊστάμενοι 
των οικονομικών υπηρεσιών όλων των 
φορέων της γενικής κυβέρνησης πρέπει 
να διασφαλίζουν, με προσωπική τους ευ-
θύνη (άρθρο 3Β παρ. 4 Ν. 2362/95 , όπως 
ισχύει , άρθρο 10 Π.Δ. 113/2010), ότι:
«Όλες οι εκκρεμείς υποχρεώσεις και τα 
απλήρωτα τιμολόγια στο τέλος του έτους 
θα μεταφέρονται στο επόμενο οικονομι-
κό έτος και θα εκκαθαρίζονται με ιεραρ-

χημένο τρόπο.
Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται σα-
φώς η βούληση του νομοθέτη να θεσπί-
σει για όλους τους φορείς του δημοσίου 
την υποχρέωση να δεσμεύουν κατά χρο-
νική προτεραιότητα τις οφειλές τους και 
να μην αναλαμβάνουν νέες υποχρεώ-
σεις, σε χρόνο κατά τον οποίο εκκρεμούν 
και δεν έχουν τακτοποιηθεί οι παλαιότε-
ρες (Εγκ. Υπ. Οικ. 2/91118/0026/2010).
Είναι γεγονός ότι το προεδρείο της ΠΕ-
ΣΕΔΕ παρά την πληθώρα των επιστο-
λών και τις άμεσες παρεμβάσεις που 
έκανε στα συναρμόδια για τον κλά-
δο μας υπουργεία κατάφερε ελάχιστα. 
Παραμένει όμως το γεγονός ότι , όταν 
«φυσήξει» νέος άνεμος στα υπουργεία 
η ΠΕΣΕΔΕ θα είναι παρούσα με συγκε-
κριμένες προτάσεις, προκειμένου να 
επιτύχει όσα δεν κατόρθωσε μέχρι σή-
μερα, δηλαδή την επίλυση των πάγιων 
και γνωστών προβλημάτων του κλάδου 
και την ανατροπή όλων εκείνων των δι-
ατάξεων και νόμων που χωρίς την συ-
ναίνεσή της επιβλήθηκαν, προκαλώ-
ντας ζημιά στον κλάδο και στην ανά-
πτυξη της χώρας.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΛΙΟΣ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ

Ασφαλιστικά θέματα
Το θέμα που θα συζητήσουμε, υπό τις δε-
δομένες συνθήκες που αυτό γίνεται, είναι 
ίσως το μοναδικό το οποίο θα έπρεπε να 
μας απασχολήσει σε αυτό το συνέδριο και 
όχι μόνο.
Όχι πως τα υπόλοιπα θέματα που μας 
απασχόλησαν μέχρι σήμερα δεν είναι σο-
βαρά , αλλά το κυρίαρχο, που για μένα 
χρήζει μεγαλύτερης προσοχής, είναι η 
δραματική κατάσταση που οδηγείται το 
ΤΣΜΕΔΕ, με αφορμή βέβαια τις πρόσφα-
τες πολιτικές της κυβέρνησης, που θέ-
τουν σε σοβαρή αμφισβήτηση την επιβίω-
ση του . Θα πρέπει βέβαια για να αποδώ-
σουμε «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι», να 
επισημάνουμε ότι η σημερινή κατάσταση 
στον ΤΣΜΕΔΕ είναι και η απόρροια των 
καταστροφικών πολιτικών των εκάστοτε 
κυβερνήσεων μέχρι σήμερα, που διαχρο-
νικά οδήγησαν και οδηγούν σε ανυπολη-
ψία και απαξίωση το ΤΣΜΕΔΕ.

Σε αυτή την πορεία, έχου-
με μερίδιο ευθύνης και 
εμείς, που είτε ηθελημέ-
να, είτε όχι, τελικά υπο-
χρεωθήκαμε σε ένα συμ-
βιβασμό, σε μια συναίνε-
ση, που και αυτό συνέβα-
λε στην σημερινή κατά-
σταση του Ταμείου. Ανα-
φέρομαι κυρίως στις διο-
ρισμένες διοικήσεις, που 
σχεδόν πάντα υλοποιού-
σαν τις εντολές και οδηγίες των εκάστο-
τε κυβερνήσεων. Υπάρχει βέβαια η δικαι-
ολογία, ότι με βάση το ισχύον νομικό κα-
θεστώς δεν θα μπορούσαν να κάνουν δι-
αφορετικά. Ως ένα βαθμό οφείλουμε να το 
αναγνωρίσουμε. Όμως υπάρχουν απο-
φάσεις και ενέργειες που πάρθηκαν, χω-
ρίς να υπάρχει καμία αναγκαιότητα, οι 
οποίες σήμερα έθεσαν και θέτουν σε σο-

βαρό κίνδυνο την παραπέρα λειτουργία 
του Ταμείου π.χ. αγορά ομολόγων, την 
αγορά του 44% της Τράπεζας ΑΤΤΙΚΗΣ για 
την οποία υπάρχουν διισταμένες απόψεις, 
όσο αφορά τα οφέλη ή μη της επένδυσης 
αυτής . Όλα αυτά\ συνάδελφοι, έχουν δη-
μιουργήσει μια εκρηκτική κατάσταση στο 
Ταμείο.
Τίνος δηλαδή ; Του κύριου ασφαλιστι-
κού μας φορέα, στον οποίο όλοι μας, με 
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κόπο και ιδρώτα, καταβάλλοντας ιδιαίτε-
ρα υψηλές εισφορές σε σχέση με άλλες 
κοινωνικές ομάδες, κατορθώσαμε να εί-
μαστε σε θέση να «υπερηφανευόμαστε» 
για τις παροχές του σε ιατροφαρμακευτι-
κή περίθαλψη, αλλά και για την χορήγηση 
στους ασφαλισμένους του ανθρώπινων 
συντάξεων, χωρίς παράλληλα να τίθεται 
σε κίνδυνο η βιωσιμότητα του. Να λέμε 
δηλαδή ότι αυτός ο ιδρώτας, αυτός ο μό-
χθος, που αποκλειστικά και μόνο τα μέλη 
του έχουν καταβάλλει, θα έχει –αν μη τι 
άλλο - ένα ουσιαστικό αντίκρισμα σε νο-
σοκομειακές, ιατροφαρμακευτικές υπη-
ρεσίες, υπηρεσίες πρόνοιας κτλ.  Ταυτό-
χρονα όμως όλοι μας ευελπιστούσαμε, σε 
ανθρώπινες συντάξεις που να καλύπτουν 
τις σύγχρονες ανάγκες των μελών του.
Ήρθε όμως η λαίλαπα και ο ορυμαγδός 
των μέτρων που επέβαλε το κράτος το 
2010, με την εφαρμογή των αλλεπάλλη-
λων μνημονίων, εφαρμοστικών νόμων 
στα ασφαλιστικά ταμεία και η «μπάλα» 
αναγκαστικά πήρε και το ΤΣΜΕΔΕ.
Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη και θα 
πρέπει όλοι μας, με απόλυτη ειλικρίνεια, 
σοβαρότητα, εδώ, σε αυτήν τη συνάντηση, 
να συζητήσουμε και να πάρουμε κρίσιμες 
αποφάσεις, για το «τι μέλλει γενέσθαι» 
από δω και πέρα για το ΤΣΜΕΔΕ.
Για να απαντήσουμε συνάδελφοι όμως στο 
παραπάνω ερώτημα, θα πρέπει να βρού-
με και να αναδείξουμε τις αιτίες, που οδή-
γησαν σε αυτή τη κατάσταση το ΤΣΜΕΔΕ.
Η πρώτη βασική αιτία, που νομίζω ότι θα 
συμφωνήσουμε όλοι, ήταν και συνεχίζει 
να είναι το ελληνικό κράτος ,που ανέκα-
θεν αντιμετώπιζε το ΤΣΜΕΔΕ ως ένα απο-
παίδι, ως έναν «φαμέγιο» , από τον οποίο 
διαχειριζόταν και εκμεταλλευόταν τα απο-
θεματικά του, χωρίς να ενδιαφέρεται για 
τις άλλες δραστηριότητες του. Δηλαδή 
συμπεριφερόταν ως κοινός «νταβατζής» 
που μόνη του μέριμνα, η μόνη του έγνοια 
, ήταν η εκμετάλλευση των εσόδων του 
ΤΣΜΕΔΕ, χωρίς παράλληλα να δείχνει 
κανένα ουσιαστικό ενδιαφέρον για την 
λειτουργία του, αλλά και για τις παροχές 
στους ασφαλισμένους. Ακόμη και οι διοι-
κήσεις που το ταμείο μας είχε, ήταν υπό 
την αίρεση του κράτους, το οποίο επέβαλε 
πάντα αυτούς που ήθελε . Όποτε δε ανα-
γκάστηκε να ορίσει στις διοικήσεις εκλεγ-
μένους από τα μέλη του ταμείου, τότε διό-
ριζε και ένα εκπρόσωπο του, όπου όλες οι 

αποφάσεις του ταμείου ήσαν υπό την αί-
ρεση του.
Ακόμη, διασφάλισε νομοθετικά όλο αυτό 
τον άθλιο τρόπο διοίκησης, οπότε ότι και 
αν αποφάσιζε η όποια διοίκηση του τα-
μείου για το οποιοδήποτε θέμα, προσέ-
κρουε σχεδόν πάντα σε αυτό το δεδομέ-
νο. Υπήρχε δηλαδή μια σχέση επιτροπεί-
ας σε βάρος του ΤΣΜΕΔΕ από το κράτος 
και στο οποίο για αυτό ακριβώς το λόγο, 
του κατεβάλαμε φόρο, χαράτσι, «μπαξίσι» 
ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε το. Γιατί πώς 
αλλιώς να πούμε το αναγκαστικό «κούρε-
μα των αποθεματικών μας» και την απαλ-
λοτρίωση που υπέστη η περιουσία του τα-
μείου με τον ποιο απαράδεκτο και ελεεινό 
τρόπο. Αλλά για το θέμα αυτό θα αναφερ-
θούμε και παρακάτω.

Διαχρονικά σιδεροδέσμιο
Συνάδελφοι,
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή 
της δημιουργίας του Ταμείου, ώστε να 
δούμε όλοι μας πως το ταμείο ήταν ου-
σιαστικά σιδηροδέσμιο διαχρονικά στις 
εκάστοτε κρατικές ορέξεις και επιθυμίες .
Θα κάνω μια περιληπτική αναδρομή σε 
όλους τους μέχρι σήμερα ισχύοντες νό-
μους ,με βάση τους οποίους λειτουργού-
σε το Ταμείο, αλλά και πώς το Ελληνικό 
κράτος –ουσιαστικά- ρύθμιζε και καθόρι-
ζε τα πάντα γύρω από τη λειτουργία του 
ΤΣΜΕΔΕ.
1. Με το Ν.5655/1932 “Περί ιδρύσεως Τα-
μείου Συντάξεων Εργοληπτών” ιδρύθηκε 
το Ταμείο Συντάξεων Εργοληπτών (προ-
σέξτε όχι μηχανικών), τη διοίκηση του 
οποίου ασκούσε εννιαμελές Διοικητικό 
Συμβούλιο, απαρτιζόμενο από έναν δη-
μόσιο υπάλληλο, δύο μέλη του Τ.Ε.Ε., πέ-
ντε μέλη Πανελληνίων Συνδέσμων Εργο-
ληπτών και έναν συνταξιούχο εργολήπτη.
2. Με το Ν.6276/1934 “Περί τροποποιή-
σεως του νόμου 5655 ‘’περί Ταμείου Συ-
ντάξεων Εργοληπτών’’ το Ταμείο Συντά-
ξεων Εργοληπτών μετονομάζεται σε Τα-
μείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργολη-
πτών Δημοσίων Έργων και καταργείται ο 
Ν.5655/1932. Το Δ.Σ. παραμένει εννιαμε-
λές με άλλη σύνθεση και τρόπο επιλογής 
των μελών του. Η νέα σύνθεση είναι ένας 
δημόσιος υπάλληλος, τρία μέλη του Τ.Ε.Ε. 
υποδεικνυόμενα από την Αντιπροσωπεία 
του (δηλαδή με εκλογή), τρία μέλη των 
ανά την Ελλάδα Εργοληπτικών Οργανώ-

σεων ανάλογα με τη δύναμη εκάστης και 
δύο συνταξιούχοι. Και στους δύο νόμους 
προβλέπεται εκλογή προέδρου του Δ.Σ. 
στην πρώτη συνεδρίαση εκάστου έτους.
3. Με τον Α.Ν.315/1936 “Περί τροποποι-
ήσεως και συμπληρώσεως του Ν.6276 
‘’περί τροποποιήσεως του Ν.5655 ‘’περί 
Ταμείου Συντάξεων Εργοληπτών’’’’ το Δ.Σ. 
παραμένει εννιαμελές, με τη διαφορά ότι 
τα τρία μέλη των εργοληπτικών οργανώ-
σεων προέρχονται από την εν Αθήναις 
Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργολη-
πτών δηλαδή της ΠΕΣΕΔΕ και η εκλογή 
τους γίνεται από το τακτικό ή έκτακτο συ-
νέδριο. Οι δε δύο συνταξιούχοι εκλέγο-
νται από τη γενική συνέλευση του συλλό-
γου τους.
4. Με τον Α.Ν.1229/1938 “Περί τροποποι-
ήσεως και συμπληρώσεως του Ν.6276 
‘’περί τροποποιήσεως του Ν.5655 ‘’περί 
Ταμείου Συντάξεων Εργοληπτών’’’ ως συ-
νεπληρώθη και ετροποποιήθη δια του υπ. 
αριθ. 315 Α.Ν.” τροποποιούνται οικονομι-
κά στοιχεία (εισφορές, κρατήσεις κλπ.).
5. Με τον Α.Ν.2326/1940 “Περί Ταμεί-
ου Συντάξεων Μηχανικών και Εργολη-
πτών Δημοσίων Έργων” ιδρύεται “Τα-
μείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργολη-
πτών Δημοσίων”. Το Δ.Σ. είναι επταμελές, 
“απαρτιζόμενο εξ ενός ανωτέρου Δημοσί-
ου Υπαλλήλου, τριών τακτικών μετόχων 
εκ των μελών του Τ.Ε.Ε. εκλεγομένων 
υπό της Αντιπροσωπείας αυτού και τρι-
ών τακτικών μετόχων εκλεγομένων υπό 
των αντιπροσώπων των απανταχού του 
Κράτους αναγνωρισμένων Εργοληπτι-
κών Σωματείων”. Η θητεία του Δ.Σ. όπως 
και του εκλεγομένου προέδρου είναι τρι-
ετής. Στο άρθρο 4 καθορίζονται οι αρμο-
διότητες του Δ.Σ. Ειδικότερα το Δ.Σ. απο-
φασίζει για την επένδυση ή επωφελέστε-
ρη χρησιμοποίηση ή διάθεση των κεφα-
λαίων του σύμφωνα και με τις διατάξεις 
του άρθρου 8.
6. Με το Ν.915/1979 “Περί τροποποιήσεως 
και συμπληρώσεως της περί Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
νομοθεσίας” το Δ.Σ. γίνεται εκ νέου εννι-
αμελές και απαρτίζεται από τρία μέλη του 
Τ.Ε.Ε., εκ των οποίων ο ένας απασχολού-
μενος σε ιδιωτική επιχείρηση και ένας 
μελετητής με ταυτόχρονη κατάργηση της 
εκλογής τους από την Αντιπροσωπεία 
και όχι με μονοσήμαντο καθορισμό, ένα 
ασφαλισμένο μέλος της Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή 
της Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Η.Δ.Ε. προτεινόμενο από 
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κοινού, ένα μέλος από την Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ., 
ένα μέλος από την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., ένα μέ-
λος από την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., ένας συνταξιού-
χος του ταμείου και ένας Δ.Υ.. Μετέχει 
άνευ ψήφου ως κυβερνητικός εκπρόσω-
πος ανώτερος υπάλληλος του Υπουργεί-
ου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
7. Με το Ν.2084/1992 “Αναμόρφωση της 
κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατά-
ξεις”, με το άρθρο 22 ορίζεται ότι στους 
φορείς κύριας ασφάλισης αυτοαπασχο-
λουμένων το ποσοστό εισφοράς είναι 30% 
επί του ποσού των ασφαλιστικών κατηγο-
ριών που θα καθορισθεί με Π.Δ. και βα-
ρύνει κατά 20% τους ίδιους και κατά 10% 
το Κράτος. Σύμφωνα δε με το άρθρο 61 
για την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων 
της κοινωνικής ασφάλισης, θεσπίζεται 
εφάπαξ εισφορά 10% επί των κατά την 
31.12.1991 κατατεθειμένων στην Τράπε-
ζα της Ελλάδος ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα 
χρηματικών διαθέσιμων και επί της, κατά 
την ίδια ημερομηνία, αξίας των χρεογρά-
φων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, 
υπέρ του οποίου έχουν θεσπισθεί κοινω-
νικοί πόροι. Σύμφωνα με το άρθρο 67, συ-
νιστάται στη Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσε-
ων του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ειδικός λογα-
ριασμός με τίτλο “Λογαριασμός Αλληλεγ-
γύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΛΑΦΚΑ), με σκοπό την οικονομική ενί-
σχυση ελλειμματικών φορέων κοινωνι-
κής ασφάλισης”, όχι όμως της ενίσχυσης 
του κράτους με την αγορά κρατικών ομο-
λόγων.
8. Με το Ν.2469/1997 “Περιορισμός και 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις” 
Είναι συνάδελφοι ο Νόμος με τον οποίο το 
κράτος, «Νόμιμα» πλέον διαχειριζόταν τα 
αποθεματικά του Ταμείου μέσω της Τρα-
πέζης Ελλάδος. Αξίζει πιστεύω να δού-
με ορισμένες διατάξεις του, για να φα-
νεί το μέγεθος της τεράστιας κλοπής που 
υπέστη το ταμείο με τον πιο άθλιο τρόπο 
που μάλιστα καλύφθηκε με Νόμο. (άρθρο 
11.1) «..οι επενδύσεις σε ακίνητα και σε 
κινητές αξίες, για τις οποίες το είδος και το 
πλήθος των εναλλακτικών επιλογών γί-
νονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνι-
κής Οικονομίας και Οικονομικών, πραγ-
ματοποιούνται με αποφάσεις των Δ.Σ. των 
δημόσιων οργανισμών και ασφαλιστικών 
ταμείων και χωρίς προηγουμένη έγκριση 

των εποπτευόντων Υπουργών ή του διευ-
θυντή της Τράπεζας της Ελλάδος, μέχρι 
ποσοστού 20% ετησίως».
Με το άρθρο 15 παρ 11.εδαφ (α) ορίζεται 
ότι : «..τα διαθέσιμα των ΝΠΔΔ ,συνιστούν 
το Κοινό Κεφάλαιο (Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ και Α.Φ) 
το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελ-
λάδος σύμφωνα με τους κανόνες (β) έως 
(η) της παρούσης παραγράφου». 
Εδαφ (β): Το Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ και Α.Φ δεν 
αποτελεί ΝΠ αλλά ομάδα περιουσίας ,της 
οποίας τα επιμέρους στοιχεία ανήκουν εξ 
αδιαιρέτου στους συμμετέχοντες φορείς 
(ΝΠΔΔ και ΑΦ) ανάλογα με το ποσοστό 
συμμετοχής τους .Τα ΝΠΔΔ και ΑΦ που 
συμμετέχουν στο Κοινό Κεφάλαιο ,εκ-
προσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως 
από την Τράπεζα της Ελλάδος ως προς τις 
έννομες σχέσεις από την διαχείριση του 
Κοινού Κεφαλαίου και τα Δικαιώματα επί 
του Ενεργητικού των».
Εδαφ (γ): «Tο ενεργητικό του Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ 
και Α.Φ. επενδύεται σε κινητές αξίες του 
Ελληνικού Δημοσίου. Εάν κατά τον χρόνο 
πραγματοποίησης των επιμέρους επεν-
δύσεων δεν υπάρχουν διαθέσιμοι τίτλοι 
στην πρωτογενή αγορά, το Ελληνικό Δη-
μόσιο θα διαθέτει στην Τράπεζα της Ελλά-
δος τίτλους της τελευταίας έκδοσης στην 
τιμή εγγραφής ή στη μέση τιμή της Δημο-
πρασίας, ……… Αν από πλευράς Ελληνι-
κού Δημοσίου δεν υπάρχει ενδιαφέρον 
για την πρωτογενή διάθεση τίτλων, πα-
ρέχεται η ευχέρεια στην Τράπεζα της Ελ-
λάδος να απευθύνεται στην δευτερογε-
νή αγορά για την απόκτηση του αναγκαί-
ου εκάστοτε χαρτοφυλακίου, έτσι ώστε 
τα δημιουργούμενα νέα υπόλοιπα στους 
λογαριασμούς των Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. να 
επενδύονται άμεσα».
Εδαφ (ε): «Με Σύμβαση μεταξύ του 
Υπουργού Οικονομικών και του Διοικη-
τή της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζε-
ται το ύψος της αμοιβής που θα καταβάλ-
λεται στην Τράπεζα της Ελλάδος από το 
Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. για την διαχείριση 
του κοινού Κεφαλαίου ,καθώς και ο τρό-
πος υπολογισμού καταβολής της». Δηλα-
δή όχι με αυτόν που είναι κάτοχος των δι-
αθέσιμων -ΤΣΜΕΔΕ- αλλά ουσιαστικά 
μόνος του καθορίζει και την αμοιβή του.
Εδαφ (στ): «Τα Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. που συμ-
μετέχουν σε αυτό δύναται να ζητήσουν 
από την Τράπεζα Ελλάδος την ανάλη-
ψη συγκεκριμένων χρηματικών ποσών 

και μέχρι της άξιας της καταθέσεως τους 
στο Κοινό Κεφάλαιο. Η Τράπεζα της Ελ-
λάδος καταβάλει το αιτούμενο ποσό στα 
Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. μειούμενης αναλόγως 
της μερίδας συμμετοχής του αιτούντος 
στο Κοινό Κεφάλαιο. Η Τράπεζα της Ελ-
λάδος δικαιούται με πράξη του Διοικητή 
της να ορίζει το όριο των αναλαμβανομέ-
νων ποσών πέραν του οποίου θα απαιτεί-
ται απλή προειδοποίηση προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η εκταμίευση».
Δηλαδή το πόσα θα εκταμιεύσει κάθε φο-
ρέας είναι στην διακριτική ευχέρεια της 
Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτές είναι συνά-
δελφοι οι Νομικές διατάξεις, με βάση τις 
οποίες η εκάστοτε κρατική εξουσία δια-
χειριζόταν, όπως αυτή ήθελε τα αποθε-
ματικά μας. Τα συμπεράσματα είναι δικά 
σας. Αλλά υπάρχει και συνέχεια:
9. Με το ίδιο Ν.2676/1999 “Οργανωτι-
κή και λειτουργική αναδιάρθρωση των 
φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλ-
λες διατάξεις”, ανακαθορίζεται, με το άρ-
θρο 37, ο αριθμός των μελών των Δ.Σ., με 
υπουργική απόφαση, των ασφαλιστικών 
οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων, ανάλογα με τον αριθμό ασφαλι-
σμένων, εργοδοτών και συνταξιούχων, 
το ύψος του προϋπολογισμού και γενικά 
η έκταση των εργασιών εκάστου οργανι-
σμού. Σύμφωνα δε με το άρθρο 40 επι-
τρέπεται να επενδύουν μέχρι ποσοστού 
20% των στοιχείων του ενεργητικού τους 
σε ακίνητα, μετοχές Χ.Α.Α., μερίδια αμοι-
βαίων κεφαλαίων κλπ. Το ποσοστό αυξά-
νεται σε 23% από 01.01.2001. Επιτρέπεται 
και περαιτέρω αύξηση μετά από εισήγη-
ση της Τράπεζας της Ελλάδος με Κ.Υ.Α..
10. Με το Ν.3232/2004 “Θέματα Κοινωνι-
κής ασφάλισης και άλλες διατάξεις” (άρ-
θρο 31) ορίζεται διαχειριστής για την πα-
ρακολούθηση της κίνησης του ΛΑΦΚΑ 
και την τήρηση των βιβλίων ο εκάστοτε 
προϊστάμενος του τμήματος οικονομικής 
διοίκησης της Διεύθυνσης Οικονομικού 
της Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα πλεο-
νάζοντα κεφάλαια που σχηματίζονται πέ-
ραν από τις τρέχουσες υποχρεώσεις αυ-
τού μπορεί να επενδύονται με απόφαση 
του Υπουργού σε τίτλους του Ελληνικού 
Δημοσίου. Δηλαδή, ένα άτομο αποφασίζει 
για τη διαχείριση ξένων κεφαλαίων.
11. Με το Ν.3586/2007 “Θεσμικό πλαίσιο 
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επενδύσεων και αξιοποίησης της περιου-
σίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλι-
σης”, με το άρθρο 2, ορίζεται, ότι τα πλε-
ονάζοντα κεφάλαια των Φ.Κ.Α., που σχη-
ματίζονται πέραν από τις τρέχουσες υπο-
χρεώσεις αυτών στους λογαριασμούς τα-
μειακής διαχείρισης, μεταφέρονται υπο-
χρεωτικά στο λογαριασμό διαθεσίμων 
στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι Φ.Κ.Α. δύ-
νανται με αποφάσεις των Δ.Σ. τους να 
επενδύσουν μέρος των διαθέσιμων κε-
φαλαίων τους, που τηρούνται στην Τρά-
πεζα της Ελλάδος, σε προϊόντα (κινητές 
αξίες που διενεργούνται χωρίς όρια και 
σε περιουσιακά στοιχεία που διενεργού-
νται με προϋποθέσεις και όρια). Με το άρ-
θρο 20 στη Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Απα-
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
συστήνεται “Επιτροπή Επενδυτικής Πο-
λιτικής των Φορέων Κοινωνικής Ασφά-
λισης” (γνωμοδοτικό και συμβουλευτι-
κό όργανο του Υπουργού. Με το άρθρο 21 
συστήνεται “Ειδική Επιτροπή Ελέγχου των 
Επενδύσεων”.
12. Με το Ν.3655/2008 “Διοικητική και ορ-
γανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος 
Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφα-
λιστικές διατάξεις”, με το άρθρο 25 συνί-
σταται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαί-
ου με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρ-
τητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.). Το Ενιαίο 
Ταμείο συγκροτούν τέσσερις (4) κλάδοι: α) 
κλάδος κύριας ασφάλισης, β) κλάδος επι-
κουρικής ασφάλισης, γ) κλάδος πρόνοι-
ας και δ) κλάδος υγείας. 3. Σε κάθε κλάδο 
του Ενιαίου Ταμείου εντάσσονται, από την 
έναρξη λειτουργίας του, τα παρακάτω Τα-
μεία και κλάδοι, ως Τομείς με πλήρη λογι-
στική και οικονομική αυτοτέλεια έκαστος. 
Ειδικότερα: Ο κλάδος κύριας σύνταξης του 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. εντάσσεται στο κλάδο κύριας 
ασφάλισης, ο κλάδος επικουρικής ασφά-
λισης του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. στον κλάδο επικου-
ρικής ασφάλισης, ο κλάδος εφάπαξ πα-
ροχών του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και το Τ.Π.Ε.Δ.Ε. 
εντάσσονται στον κλάδο πρόνοιας και 
ο κλάδος υγείας τεχνικών Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
εντάσσεται στον κλάδο υγείας. Τα Ταμεία 
ως Τομείς εντάσσονται με πλήρη λογιστική 
και οικονομική αυτοτέλεια.
13. Πόροι του Ενιαίου Ταμείου (άρθρο 27) 
είναι οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές ει-
σφορές ασφαλισμένου - εργοδότη, η συ-
νεισφορά του κράτους και τα έσοδα από 
κοινωνικούς πόρους υπέρ των αντίστοι-

χων Ταμείων και κλάδων, που εντάσ-
σονται ως αυτοτελείς Τομείς, οι πρόσο-
δοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαί-
ων και αποθεματικών αυτών, καθώς και 
κάθε άλλο έσοδο που προβλέπεται από τη 
νομοθεσία τους ή άλλες γενικές διατάξεις 
νόμων.
14. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. είναι 
13 (άρθρο 29) συνιστώνται δε και τρεις 
επταμελείς Διοικούσες Επιτροπές εκ 
των οποίων η μία είναι του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.. 
Ο πρόεδρος αυτής ορίζεται ως Α’ αντι-
πρόεδρος του Δ.Σ.. Δύο μέλη ορίζονται 
από το Τ.Ε.Ε., τρία μέλη του προτείνονται 
από Σ.Α.Τ.Ε., Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε., 
Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε. και Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ., ένα 
μέλος προτείνεται από τους συνταξιού-
χους και ένας δημόσιος υπάλληλος. Ο 
πρόεδρος προέρχεται από τους προτει-
νόμενους του Τ.Ε.Ε.. Μεταξύ των αρμο-
διοτήτων του Δ.Σ. είναι, σύμφωνα με το 
άρθρο 30, και η εισήγηση στο εποπτεύ-
ον υπουργείο νομοθετικών μέτρων απα-
ραίτητων για την βελτίωση ή τροποποίη-
ση των καταστατικών διατάξεων.
Μεταξύ των αρμοδιοτήτων των Δ.Ε. εί-
ναι, σύμφωνα με το άρθρο 31, η εισήγηση 
και η υποβολή προτάσεων στο Διοικητι-
κό Συμβούλιο για όλα τα θέματα που αφο-
ρούν στη διαχείριση της περιουσίας των 
Τομέων και την αξιοποίηση των κεφα-
λαίων, της κινητής και ακίνητης περιου-
σίας τους, καθώς και για κάθε θέμα που 
αφορά τα έσοδα και τις παροχές των Το-
μέων που εποπτεύουν. Ακόμη, η επεξερ-
γασία και η εισήγηση προτάσεων προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο για την τροποποίη-
ση των διατάξεων των καταστατικών των 
επί μέρους Τομέων.
Αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι το νομι-
κό πλαίσιο με το οποίο λειτουργούσε και 
λειτουργεί μέχρι σήμερα το ΤΣΜΕΔΕ. Εδώ 
ακριβώς βρίσκονται οι αιτίες που γεννούν 
και γέννησαν όλες τις αντιασφαλιστικές 
συνέπειες σε βάρος των ασφαλισμένων 
του ΤΣΜΕΔΕ. Αν θέλουμε να δούμε κατά-
ματα την πραγματικότητα και να μην εθε-
λοτυφλούμε για άλλη μια φορά, τότε οφεί-
λουμε να παραδεχτούμε αυτό ακριβώς 
. Ότι αν δεν ανατραπούν οι αιτίες, αν δεν 
ακυρωθούν όλοι οι αντιασφαλιστικοί νό-
μοι και διατάξεις που οδήγησαν το Ταμείο 
μας σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση, 
τότε η πορεία προς την καταστροφή είναι 
δεδομένη.

Τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ
Ειδικά όμως μετά την εφαρμογή του «με-
σοπρόθεσμου προγράμματος» των Μνη-
μονίων, την εφαρμογή του κουρέματος 
των ομολόγων έχουμε τα παρακάτω:

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΣΜΕΔΕ
1. Πριν την εφαρμογή του PSI το ΤΣΜΕ-
ΔΕ είχε:
-στην Τράπεζα της Ελλάδος μετρητά 
3.300.000.000€
-Ομόλογα ελληνικού Δημόσιου 
157.000.000€
-Τράπεζα Αττικής (προθεσμιακή κατάθε-
ση ) 353.000.000€
- Μ ε τ ο χ έ ς – Α μ ο ι β α ί α – Α κ ί ν η τ α 
121.000.000€
ΣΥΝΟΛΟΝ 3.931.000.000€

Συμμετοχή Ελληνικού Δημοσίου από τρι-
μερή χρηματοδότηση 600.000.000€
Γενικό Σύνολο 4.531.000.000€
2. Μετά την εφαρμογή του PSI και «κου-
ρέματος των ομολόγων» το ΤΣΜΕΔΕ είχε :
-Τράπεζα της Ελλάδος αντιστοίχηση με 
Νέα ομόλογα 1.900.000.000€
-Νέα Ομόλογα ελληνικού Δημόσιου 
73.000.000€
-Τράπεζα Αττικής (προθεσμιακή κατάθε-
ση ) 353.000.000€
- Μ ε τ ο χ έ ς – Α μ ο ι β α ί α – Α κ ί ν η τ α 
121.000.000€
ΣΥΝΟΛΟΝ 2.447.000.000€

Συμμετοχή Ελληνικού Δημοσίου από τρι-
μερή χρηματοδότηση 0€
Γενικό Σύνολο 2.447.000.000€
3. Μετά την εφαρμογή του PSI και «κου-
ρέματος των ομολόγων» με τρέχουσα 
αξία άμεσης
ρευστοποίησης το ΤΣΜΕΔΕ είχε :
-Τράπεζα της Ελλάδος αντιστοίχηση με 
Νέα ομόλογα 1.000.000.000€
-Νέα Ομόλογα ελληνικού Δημόσιου 
47.000.000€
-Τράπεζα Αττικής (προθεσμιακή κατάθε-
ση ) 353.000.000€
- Μ ε τ ο χ έ ς – Α μ ο ι β α ί α – Α κ ί ν η τ α 
121.000.000€
ΣΥΝΟΛΟΝ 1.521.000.000€

Συμμετοχή Ελληνικού Δημοσίου από τρι-
μερή χρηματοδότηση 0€
Γενικό Σύνολο 1.521.000.000€
Συμπέρασμα η περιουσία του ταμείου μει-
ώθηκε κατά 66,43% ή κατά 3.010,000,000€
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Το ΤΠΕΔΕ
a) Πριν την εφαρμογή του PSI το ΤΠΕΔΕ 
είχε:
-στην Τράπεζα της Ελλάδος μετρητά 
107.000.000€
-Ομόλογα ελληνικού Δημόσιου 20.000.000€
-Τράπεζα Αττικής (προθεσμιακή κατάθεση ) 
13.000.000€
-Μετοχές –Αμοιβαία (χωρίς αξία ακινήτων) 
8.000.000€
ΣΥΝΟΛΟΝ 148.000.000€
b) Μετά την εφαρμογή του PSI και το 
«κούρεμα Ομολόγων» το ΤΠΕΔΕ έχει:
-στην Τράπεζα της Ελλάδος αντιστοίχιση 
με Νέα Ομόλογα 61.000.000€
-Ομόλογα ελληνικού Δημόσιου 9.300.000€
-Τράπεζα Αττικής 
(προθεσμιακή κατάθεση ) 13.000.000€
-Μετοχές –Αμοιβαία (χωρίς αξία ακινή-
των) 8.000.000€
ΣΥΝΟΛΟΝ 91.300.000€
c) Μετά την εφαρμογή του PSI και το 
«κούρεμα Ομολόγων» με τρέχουσα αξία 
άμεσης ρευστοποίησης το ΤΠΕΔΕ έχει:
-στη Τράπεζα της Ελλάδος αντιστοίχιση με 
Νέα Ομόλογα 32.000.000€
-Ομόλογα ελληνικού Δημόσιου 6.000.000€
-Τράπεζα Αττικής (προθεσμιακή κατάθεση 
) 13.000.000€
-Μετοχές –Αμοιβαία (χωρίς αξία ακινή-
των) 8.000.000€
ΣΥΝΟΛΟΝ 59.000.000€
Συμπέρασμα η περιουσία του ΤΠΕΔΕ μει-
ώθηκε κατά 60,13% ή κατά 89,000,000€.

Ασφαλισμένοι – Συνταξιούχοι 
ΤΣΜΕΔΕ
Οι ασφαλισμένοι σήμερα ανέρχονται σε 
110.000 περίπου (Ελεύθεροι επαγγελμα-
τίες & Μισθωτοί) και σε 20.000 συνταξι-
ούχους με αναλογία 1/ 5,5. Πριν την οι-
κονομική κρίση και πριν την σύσταση του 
ΕΤΑΑ, ο λόγος αυτός ήταν 1 /7,50 .
Ο λόγος αυτός, όπως αντιλαμβάνεστε, θα 
γίνεται δυσμενέστερος για το Ταμείο, εξαι-
τίας κυρίως των συνεπειών της οικονομι-
κής κρίσης και της μεγάλης ανεργίας που 
μαστίζει τον κλάδο των μηχανικών γενι-
κότερα .

Ασφαλισμένοι ΤΠΕΔΕ
Οι ασφαλισμένοι σήμερα ανέρχονται σε 
22.000 περίπου, με συνεχώς αυξανόμενο 
ρυθμό των αποχωρούντων από το επάγ-
γελμα συναδέλφων . Κάθε χρόνο από το 

2004 και μετά, οι αποχωρήσεις είχαν ετή-
σια αύξηση κατά 25% ,ενώ το 2011 είχα-
με 342 αποχωρήσεις που ήσαν τριπλά-
σιες από το 2004. Η τάση αυτή συνεχίζε-
ται μέχρι σήμερα, ενώ οι νεοεισερχόμενοι 
ασφαλισμένοι είναι σταθεροί κατ’ έτος .

Έσοδα  ΤΣΜΕΔΕ-ΤΠΕΔΕ
ΤΣΜΕΔΕ:
Συνάδελφοι οι εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ των 
Ελεύθερων Επαγγελματιών έχουν ως 
εξής σήμερα:
A. Παλαιοί Ασφαλισμένοι (έως 
31/12/1992) άνω 5ετιας για Κύρια ασφάλι-
ση (ΚΣ)+Κύρια Ασφάλιση (ΕΙΠΡ)+Πρόνοια 
(Εφάπαξ)+Υγεία (ΚΥΤ) συνολικά πληρώ-
νουν 3.532,00€/ετησιως. Για όσους έχουν
Επικουρική Ασφάλιση προστίθεται στο 
ανωτέρω ποσό 500€/ετησίως, οπότε οι 
συνολικές εισφορές διαμορφώνονται στο 
4.032€/ετησίως.
B. Νέοι Ασφαλισμένοι (από 1/1/1993) 
κάτω πενταετίας (1η ασφ. κλάση)
Έχουν ΚΣ + ΕΙΠΡ + Εφάπαξ + Επικουρική 
+ ΚΥΤ συνολικά 2.650€/ετησίως
C. Νέοι Ασφαλισμένοι (από 1/1/1993 ) άνω 
πενταετίας (1η ασφ. κλάση)
Έχουν ΚΣ + ΕΙΠΡ + Εφάπαξ + Επικουρική 
+ ΚΥΤ συνολικά 4.031€/ετησίως . Οι λοι-
πές ασφαλιστικές κλάσεις διαμορφώνο-
νται ως ακολούθως:
2η Ασφ. Κλάση συνολικές εισφορές 
4.957€/ετησίως
3η Ασφ. Κλάση συνολικές εισφορές 
5.877€/ετησίως
4η Ασφ. Κλάση συνολικές εισφορές 
6.794€/ετησίως
5η Ασφ. Κλάση συνολικές εισφορές 
7.672€/ετησίως
6η Ασφ. Κλάση συνολικές εισφορές 
8.346€/ετησίως
10η Ασφ. Κλάση συνολικές εισφορές 
10.955€/ετησίως
14η Ασφ. Κλάση συνολικές εισφορές 
13.564€/ετησίως
Για τις 7η ,8η ,9η και 11η ,12η ,13η διαμορ-
φώνονται ανάλογα σε ενδιάμεσα ποσά. 

Αλλαγή κλάσης γίνεται ανά τριετία.
Στους Νέους ασφαλισμένους οι εισφο-
ρές αυτές είναι υπερβολικά υψηλές, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη εισφο-
ροδιαφυγή, λόγω αδυναμίας καταβολής, 
που έχει ως επακόλουθο την μείωση των 
εσόδων του Ταμείου. Το παραπάνω επι-

δεινώνεται εξαιτίας της οικονομικής συ-
γκυρίας και της ανυπαρξίας αντικειμένου 
των συνάδελφων.
ΤΠΕΔΕ (Εισφορές Εργοληπτών Δημοσί-
ων Έργων):
A. Παλαιοί Ασφαλισμένοι (έως 31/12/1992) 
εισφορά 167€/ετησίως.
B. Νέοι Ασφαλισμένοι (από 1/1/1993 ) ει-
σφορά 333€/ετησίως
Οι εισφορές εαυτές δεν καταβάλλονται 
λόγω οικονομικής κρίσης αλλά και εξαι-
τίας των εταιρειών στις οποίες το ΥΠΟ-
ΜΕΔΙ χορηγεί ενημερότητα πτυχίου χω-
ρίς ενημερότητα από το ΤΠΕΔΕ, με απο-
τέλεσμα τα έσοδα από εισφορές να αντι-
στοιχούν στο 23% των συνολικών εσόδων 
του Ταμείου.

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΤΣΜΕΔΕ:
Συνάδελφοι τα Έσοδα του Ταμείου προ-
έρχονται από ακίνητα και από επενδύσεις 
σε χρηματοοικονομικά (τόκοι ομολόγων 
& καταθέσεων). Υπάρχουν όμως έσοδα 
από τις κρατήσεις που ενσωματώνονται 
στο κόστος των έργων, μελετών, μηχα-
νημάτων κτλ.. Αυτά όμως συνάδελφοι θε-
ωρούνται από το υπουργείο ως «κοινω-
νικοί πόροι», άρα είναι επισφαλείς. Αυτό 
οφείλουμε να το έχουμε υπόψη μας , στην 
περίπτωση που θεωρήσουμε ως λύση 
για το ταμείο, το αυτοδιοίκητο και την με-
τατροπή του σε ΝΠΙΔ.
Γιατί όπως ίσως γνωρίζετε, έχει πρόσφα-
τα νομοθετηθεί σχετική διάταξη που επι-
τρέπει σε ΦΚΑ, υπό κάποιες προϋποθέ-
σεις, την μετατροπή τους σε ΝΠΙΔ.
Σε ότι αφορά τα έσοδα από τα χρηματο-
οικονομικά ,θα υπάρξει όπως αντιλαμβά-
νεσθε, μεγάλη μείωση, λόγω κουρέματος 
των ομολόγων, αλλά και λόγω μείωσης 
των επιτοκίων.
Σε ότι αφορά τα έσοδα από εισφορές ασφα-
λισμένων θα υπάρξει και εδώ μεγάλη μεί-
ωση, λόγω της αυξανόμενης ανεργίας, 
των ιδιαίτερα αυξημένων εισφορών, της 
μείωσης των έργων και της μείωσης των 
ιδιωτικών έργων. Η αδυναμία καταβολής 
των εισφορών στη μεγαλύτερη πλειοψη-
φία των ασφαλισμένων κάθε κατηγορίας 
είναι δεδομένη. Πρέπει όμως στην παρού-
σα συγκυρία, να παρθούν άμεσα μέτρα για 
την ελάφρυνση των ασφαλισμένων, ιδιαί-
τερα των Νέων, οι οποίοι έχουν δυσανά-
λογα υψηλές εισφορές.
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ΤΠΕΔΕ:
Τα έσοδα του ΤΠΕΔΕ προέρχονται και αυτά 
από ακίνητα και χρηματοοικονομικές συ-
ναλλαγές (τόκους καταθέσεων και Ομολό-
γων). Υπάρχει επίσης η κράτηση από έργα 
1% που θεωρείται και αυτός «κοινωνικός 
πόρος». Υπάρχει επομένως και στην πε-
ρίπτωση του ΤΠΕΔΕ ο κίνδυνος να κα-
ταργηθεί αυτός ο πόρος εάν μετατραπεί το 
ΤΣΜΕΔΕ σε ΝΠΙΔ. Λόγω όμως της μείω-
σης των έργων ,τα έσοδα από το 1% έχουν 
μειωθεί δραματικά. Για τα χρηματοοικονο-
μικά ισχύει ότι και με αυτά του ΤΣΜΕΔΕ. Τα 
έσοδα από εισφορές που καταβάλουν οι 
συνάδελφοι, λόγω της μεγάλης μείωσης 
των έργων έχουν αναγκάσει αρκετούς να 
μην καταβάλουν εισφορές επειδή σταμα-
τούν την δραστηριότητα τους ως ΕΔΕ.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΣΜΕΔΕ:
1. Η σύνταξη που παρέχει το Ταμείο στους 
ασφαλισμένους του αποτελείται από την 
Κύρια Σύνταξη (ΚΣ) & την Ειδική Προσαύ-
ξηση (ΕΙΠΡ ή πρώην ΕΛΠΠ). Οι συντάξεις 
αυτές με διάφορους Νόμους, έχουν υπο-
στεί απίστευτη μείωση και ειδικά μετά την 
εφαρμογή των Μνημονίων και των συνο-
δευτικών εφαρμοστικών Νόμων που τα 
συνόδευσαν. Συγκεκριμένα:
-Ν 4024/11, με την εισφορά αλληλεγγύ-
ης Συνταξιούχων-ΕΑΣ ή πρώην ΛΑΦΚΑ, 
20% για των άνω 1200€ χωριστά για κάθε 
σύνταξη και 12% για άνω των 1300€ στο 
συνολικό άθροισμα των δυο συντάξεων.
-Ν4051/12 με αναδρομική ισχύ από 1/1/12 
επιβάλλεται εισφορά για τον ΚΥΤ και επι-
πλέον με παρακράτηση φόρου βάσει της 
νέας φορολογικής κλίμακας, η οποία θα 
αλλάξει στην επόμενη χρήση με την κα-
τάργηση του αφορολόγητου στα 5000€.
Με τα δεδομένα αυτά οι συντάξεις που χο-
ρηγεί το Ταμείο μειώνονται σε πολύ μεγάλο 
βαθμό και διαμορφώνονται ως ακολούθως:
-Ασφαλισμένος με 45 έτη ΚΣ & 45 έτη 
ΕΙΠΡ (1146+1524=2671€) αρχικά παίρνει 
2135 € και καθαρά 1775€.
-Ασφαλισμένος με 40 έτη ΚΣ & 42 έτη 
ΕΙΠΡ (1019+1423=2441€) αρχικά παίρνει 
1995 € και καθαρά 1695€.
-Ασφαλισμένος με 39 έτη ΚΣ & 37 έτη 
ΕΙΠΡ (993+1254=2246€) αρχικά παίρνει 
1905 € και καθαρά 1625€.
-Ασφαλισμένος με 45 έτη ΚΣ & 31 έτη 
ΕΙΠΡ (1146+1050=2196€) αρχικά παίρνει 
1860 € και καθαρά 1585€.

Αν συνυπολογισθούν οι περικοπές που 
επεβλήθησαν, στα δώρα Χριστουγέννων, 
Πάσχα & Επιδόματος άδειας (400€, 200€ 
& 200€ αντίστοιχα) , οι συνολικές μειώ-
σεις στην σύνταξη είναι σε εξωφρενι-
κά χαμηλά επίπεδα. Μετά τα παραπάνω, 
υπολογίζεται και σε σχέση με το προη-
γούμενο καθεστώς των 14 μισθών – συ-
ντάξεων, ότι σε ετήσια βάση η μείωση κυ-
μαίνεται σε 12000€ ή 1000€ ανά μήνα (δη-
λαδή 33000€ με το προηγούμενο καθε-
στώς και 21000€ με το νέο).
2. Το εφάπαξ είναι ανάλογο των ετών 
ασφάλισης σε Κύρια Σύνταξη και ανέρ-
χεται σήμερα σε 315,38€/έτος ασφάλισης 
για τους παλιούς ασφαλισμένους (έως 
31/12/92) και σε 589,35€/έτος ασφάλισης 
για τους Νέους (από 1/1/1993).
3. Το Επικουρικό αφορά κυρίως τους Νέ-
ους (από 1/1/93)και υπό ορισμένες προ-
ϋποθέσεις και προαιρετικά τους παλιούς 
(έως 31/12/1922) .
ΤΠΕΔΕ (εφάπαξ μόνο για ΕΔΕ)
Το χορηγούμενο εφάπαξ από το ΤΠΕ-
ΔΕ δεν έχει υποστεί κάποια αλαλαγή και 
φθάνει στα 26.327€ για 30ετη ασφάλισης 
με πτυχίο 1ης ή 2ης τάξης . Για τις τάξεις 
Α1 και Α2 το ύψος του εφάπαξ είναι 22.518 
€ για 30 έτη ασφάλισης. Μετά τα 30 χρόνια 
αυξάνεται κατά 1/30 μέχρι τα 35 έτη.
Μετά το κούρεμα των αποθεματικών του 
ταμείου υπάρχει μεγάλος κίνδυνος μείω-
σης του χορηγούμενου εφάπαξ και πιθα-
νή αύξηση εισφορών.

Παροχές υγείας - πρόνοιας
Στο τομέα της παροχής ιατροφαρμακευτι-
κής περίθαλψης από το ΤΣΜΕΔΕ τα πράγ-
ματα είναι εξ ίσου τραγικά. Είχαμε που εί-
χαμε προβληματική παροχή ιατροφαρ-
μακευτικής περίθαλψης λόγω έλλειψης 
προσωπικού και οργάνωσης των υπη-
ρεσιών Υγείας του Ταμείου, ήρθαν και τα 
Μνημόνια με τους εφαρμοστικούς Νό-
μους να μας αποτελειώσουν.
Συγκεκριμένα με τον Ν4052/1-3-2012 στο 
άρθρο 13 και την παρ. 17, εντάχθηκε αιφ-
νιδιαστικά ο κλάδος Υγείας ΚΥΤ στον ΕΟ-
ΠΥΥ από 1-6-20121. Την στιγμή δηλαδή 
που στο ταμείο ήταν σε εξέλιξη ,η αναδι-
οργάνωση του κλάδου υγείας ,με τα νέα 
βιβλιάρια, συνταγολόγια, πληρωμή δα-
πανών μέσω τραπέζης, κτλ. ήρθε η πα-
ραπάνω απόφαση να τα ανατρέψει όλα 
αυτά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η παρο-

χή υγείας να αντιμετωπίζεται στα πλαί-
σια ενός τεράστιου Οργανισμού με πολ-
λαπλάσια προβλήματα και με προβλη-
ματική χρηματοδότηση. Δηλαδή, ενώ τα 
μέλη του ΤΣΜΕΔΕ, καταβάλλουν κανονι-
κά τις εισφορές τους, η παροχή οποιασ-
δήποτε υπηρεσίας υγείας σε αυτούς να 
υποβαθμίζεται και να απαξιώνεται. Ήδη 
όμως με πρόσφατη απόφαση του υπηρε-
σιακού Υπουργού Υγείας, η ένταξη στον 
ΕΟΠΥΥ μετατέθηκε για 6 μήνες. Αλγει-
νή εντύπωση προκάλεσαν οι Δηλώσεις 
του πρώην υπουργού Υγείας και εμπνευ-
στού του παραπάνω μέτρου κ. Λοβέρδου 
,που καταφέρθηκε κατά του υπηρεσιακού 
υπουργού Υγείας για την απόφαση της με-
τάθεσης ένταξης στις 31/12/2012 . Είμαστε 
απόλυτα σύμφωνοι και επικροτούμε την 
απάντηση που εξέδωσε το ΤΕΕ σε δελτίο 
τύπου στις 10/6/2012.
Συνάδελφοι, δεν είμαστε αντίθετοι στο 
νοικοκύρεμα και στη διαφάνεια για την 
παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
στα μέλη μας, αλλά ο τρόπος και η μέθο-
δος ισοπέδωσης, μας υποτιμά και απαξι-
ώνει το Ταμείο. Μετά δηλαδή το γκρέμι-
σμα της «αξιοπρεπούς» σύνταξης ακο-
λούθησε το γκρέμισμα και η απώλεια της 
περίθαλψης μέσω ΚΥΤ παρά τα όποια 
προβλήματα -λειτουργικά κυρίως- που 
αυτό είχε.

Τομέας Εγγυοδοσίας
Ένας Σημαντικός τομέας εξυπηρέτησης 
στους ασφαλισμένους του ταμείου είναι 
η παροχή εγγυήσεων προς τα μέλη του. 
Πολλοί από μας είναι γνωστό ότι δεν θα 
μπορούσαμε να εξασκούμε το επάγγελ-
μα μας, αν δεν είχαμε αυτήν τη δυνατό-
τητα. Είναι γνωστές σε πολλούς και σε 
σχετικά πρόσφατο χρόνο, οι προσπάθει-
ες που επιχείρησαν κάποιοι, για την κα-
τάργηση αυτής της υπηρεσίας. Δεν παρα-
γνωρίζουμε το ρίσκο και τους κινδύνους 
που επωμίζεται το Ταμείο με την παροχή 
εγγυήσεων στα μέλη του. Ιδιαίτερα τώρα 
με την οικονομική κρίση και με τις τρά-
πεζες να δένουν χειροπόδαρα και πισθά-
γκωνα τα μέλη μας. Όμως συνάδελφοι 
δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν μπορεί δηλαδή 
όλοι να αντιμετωπίζονται ως εν δυνάμει 
λωποδύτες. Θα πρέπει το ταμείο μετά και 
το «φρούτο» των Πρόσθετων Εγγυήσεων 
να αναθεωρήσει τις διαδικασίες χορήγη-
σης εγγυήσεων, ώστε να γίνει πιο ευέλι-
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κτο και να εφαρμόσει περισσότερη ευε-
λιξία αλλά και εμπιστοσύνη στα μέλη του. 
Οι πρόσθετες ασφάλειες που επιβάλλει 
και υποχρεώνει τα μέλη του για την έκ-
δοση πρόσθετων εγγυήσεων θα πρέπει 
να αναθεωρηθούν σε εντελώς νέα βάση. 
Δεν μπορεί δηλαδή να προσκομίζονται 
τραπεζικές εγγυήσεις στο Ταμείο για να 
εκδώσει Εγγυητική πρόσθετη Εγγύησης.

Η αντίδραση της ΠΕΣΕΔΕ
Συνάδελφοι ποια ήταν όμως η αντίδρα-
ση μας , μπροστά σε αυτή την κατάσταση 
που εξελίχθηκε διαχρονικά και βρίσκε-
ται σε εξέλιξη στο ΤΣΜΕΔΕ από την οργά-
νωση μας; Ήταν αυτή που έπρεπε; Ή τι θα 
μπορούσαμε να κάνουμε ώστε να απο-
τρέψουμε αυτές τις εξελίξεις; Υπήρχε κατ’ 
αρχήν τέτοια δυνατότητα την οποία αφή-
σαμε ανεκμετάλλευτη;
Είναι μερικά από τα ερωτήματα που τίθε-
νται άμεσα τώρα σε όλους μας, ώστε να 
αποδώσουμε ευθύνες αν υπάρχουν και 
σε ποιους, αλλά και να δούμε αν υπάρ-
χει διέξοδος, λύση, και ποια είναι αυτή. 
Έχω την άποψη για να μην πω τη βεβαιό-
τητα, ότι η κύρια αιτία ήταν ο ασφυχτικός 
εναγκαλισμός του Ταμείου από το επίση-
μο κράτος, το οποίο πάντα το αντιμετώπι-
ζε ως πηγή εσόδων για τις δικές του ανά-
γκες αδιαφορώντας πλήρως για τη λει-
τουργία του Ταμείου . Στο όνομα του δόγ-
ματος ότι « το κράτος είναι εγγυητής των 
συντάξεων», επέβαλε αυτό με τη σειρά 
του δια νόμου να του ανατίθεται υποχρε-
ωτικά η διαχείριση των αποθεματικών 
του και αδιαφορούσε συστηματικά αν 
υπήρχαν ή όχι ανάγκες για την σωστή και 
εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου και πολ-
λές φορές δεν ενέκρινε ανάλογες αποφά-
σεις των ΔΣ του. Με το σταγονόμετρο επέ-
τρεπε αλλαγές στο υπαλληλικό δυναμικό 
του. Κύρια επιδίωξη του ήταν η αύξηση 
των εσόδων επιβάλλοντας υπέρογκες ει-
σφορές στα μέλη του, οπότε ήταν δεδομέ-
νη και η αύξηση των προς διαχείριση δια-
θεσίμων ποσών .
Σε πόσα υποκαταστήματα υπάρχει έλλει-
ψη προσωπικού, γιατρών κτλ.; Φωνή βο-
ώντος εν τη ερήμω. Ας μην σπεύσουν 
λοιπόν κάποιοι να ισχυριστούν ότι, αν εί-
χαμε εκπροσώπηση στο ΔΣ του ΤΣΜΕΔΕ 
τα πράγματα θα ήσαν διαφορετικά. Έχω 
την άποψη ότι μέσα σε ένα τέτοιο ασφυ-
κτικό πλαίσιο λειτουργίας, πολύ λίγα θα 

μπορούσαμε να κάνουμε . Δεν είναι θέμα 
ικανότητος ή επάρκειας προσώπων. Είναι 
αποκλειστικά θέμα πολιτικής εφαρμογής 
στον τομέα της ασφάλισης της εκάστο-
τε κρατικής εξουσίας με την όποια πολιτι-
κή έκφραση της . Όταν, συνάδελφοι, όλες 
οι αποφάσεις του ΔΣ είναι υπό την αίρεση 
του κράτους, τίποτα μα τίποτα δεν μπορεί 
να διαφοροποιήσει αυτή την κατάσταση. 
Δεν υποτιμώ την ικανότητα οιονδήποτε 
από εδώ μέσα, ότι αν είχαμε εκπρόσωπο 
στην διοικούσα ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, θα άλλα-
ζε η όλη κατάσταση. Από την στιγμή που 
τα κέντρα αποφάσεων ήσαν αλλού, τίπο-
τα το ουσιαστικό για τους ασφαλισμένους 
δεν θα μπορούσε να γίνει. Θα αναφέρω 
ορισμένα από τα υπομνήματα, τις ενέργει-
ες που έκανε τον τελευταίο χρόνο η ΠΕ-
ΣΕΔΕ σε θέματα του ΤΣΜΕΔΕ και τα οποία 
τις περισσότερες φορές ήσαν κοινά όλων 
των εργοληπτικών οργανώσεων:
1. 3/2/2011 Έγγραφο ΠΕΣΕΔΕ προς Διοι-
κούσα ΤΣΜΕΔΕ για θέματα ΤΠΕΔΕ.
2. 15/6/2011 Έγγραφο ΠΕΣΕΔΕ προς 
Υπουργείο Εργασίας για τις κυοφορούμε-
νες αλλαγές στο ΤΣΜΕΔΕ.
3. 21/11/2011 Έγγραφο ΠΕΣΕΔΕ προς 
Υπουργείο Εργασίας για τις εξελίξεις σχε-
τικά με το κούρεμα των ομολόγων.
4. 12/12/2011 Ψήφισμα της Πανελλήνιας 
συνδιάσκεψης προεδρείων ΠΕΣΕΔΕ στη 
Δράμα προς το Υπουργείο Εργασίας για το 
κυοφορούμενο κούρεμα των ομολόγων
5. 15/03/2012 Συνάντηση Προεδρείου ΠΕ-
ΣΕΔΕ με τον πρόεδρο κ.Γαμβρίλη για ενη-
μέρωση σχετικά με το κούρεμα.
6. 15/03/2012 Διαμαρτυρία όλων των Ερ-
γοληπτικών Οργανώσεων ΣΣΕΟ προς τον 
Πρωθυπουργό για το ίδιο θέμα.
7. 11/5/2012 Έγγραφο ΠΕΣΕΔΕ προς ΤΕΕ 
για τις επιπτώσεις από την ένταξη του ΚΥΤ 
στον ΕΟΠΥΥ.
Είναι μερικά από αυτά που έγιναν στην δι-
άρκεια του χρόνου με θέμα το ΤΣΜΕΔΕ. 
Όμως, συνάδελφοι, από τη στιγμή που τα 
νήματα κινούνται από άλλους, οι δυνατό-
τητες όλων είναι περιορισμένες . Δεν πι-
στεύω λοιπόν ότι υπήρχε η δυνατότητα να 
αλλάξουμε την διαμορφωθείσα κατάστα-
ση όσους εκπροσώπους και αν είχαμε. 
Το θέμα δεν είναι προσωπικό αλλά επα-
ναλαμβάνω ότι είναι θέμα πολιτικής και 
κυβερνητικών αποφάσεων. Κάποιοι μά-
λιστα σκέφθηκαν να υποβληθούν μηνύ-
σεις στον Διοικητή της Τραπέζης Ελλά-

δος, στον πρόεδρο του ΤΣΜΕΔΕ κτλ. Είναι 
αστεία πράγματα . Αν δει κανείς την απά-
ντηση του υποδιοικητή της Τραπέζης Ελ-
λάδος, θα καταλάβει γιατί το λέω. Ορθά 
κοφτά μας αναφέρει ότι , «..εφαρμόστη-
κε ο Νόμος ».

Προτάσεις
Συνάδελφοι στην κατάσταση αυτή που 
βρίσκεται σήμερα το ταμείο και με δε-
δομένη τη οικονομική κρίση που βιώ-
νει ολόκληρος ο ελληνικός λαός, θα είναι 
πάρα πολύ δύσκολο να πούμε ότι πρέπει 
να γίνει αυτό ή το άλλο.
Ανέφερα και παραπάνω ότι θα πρέπει να 
γίνουν σημαντικές αλλαγές σε κεντρικό 
κυβερνητικό επίπεδο, ώστε η κατάσταση 
στο ΤΣΜΕΔΕ να αλλάξει προς όφελος πά-
ντα των μελών και των ασφαλισμένων του.
Υπάρχουν και έχουν κατατεθεί πολλές 
προτάσεις για το μέλλον του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ-
ΔΕ , τις οποίες πρέπει να συζητήσουμε 
με απόλυτη υπευθυνότητα, μετρώντας τα 
υπέρ και τα κατά, για κάθε μια. Θα ανα-
φέρω τις πιο κύριες που θα μας απασχο-
λήσουν άμεσα, αλλά και ορισμένες επιμέ-
ρους προτάσεις, που θα βοηθήσουν στη 
σωστή λειτουργία του ταμείου.
1. Έχει κατατεθεί από όλες τις Ε.Ο από το 
ΤΕΕ η πρόταση προς την πολιτεία για το 
Αυτοδιοίκητο του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ , η μετα-
τροπή του σε ΝΠΙΔ. Δηλαδή η αλλαγή της 
φυσιογνωμίας του σε ασφαλιστική πλέον 
εταιρεία με ότι αυτό συνεπάγεται. Συνά-
δελφοι, πράγματι η πρόταση αυτή βρίσκει 
πολλούς υποστηριχτές, οι οποίοι στηριζό-
μενοι στις υπερβολικές εισφορές, τα έσο-
δα του ταμείου από άλλους πόρους αν και 
είναι αρκετά, ότι οι παροχές του που είναι 
απαράδεκτες και υποβαθμισμένες. Πι-
στεύουν λοιπόν -δικαίως- ότι ,εάν η ευ-
θύνη λειτουργίας του ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ ανα-
τεθεί εξ ολόκληρου στα μέλη του, η κα-
τάσταση θα αλλάξει προς το καλύτερο. Τί-
θενται όμως ορισμένα βασικά κατά την 
γνώμη μου ερωτήματα:
α)Είναι βέβαιο ότι οι πόροι του Ταμείου θα 
συνεχίσουν να υπάρχουν υπό ένα τέτοιο 
καθεστώς; Γιατί από τη μεριά της πολιτείας 
έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση κατά καιρούς 
αυτό το θέμα, χαρακτηρίζοντας ως «κοι-
νωνικό πόρο» πολλά από αυτά τα έσοδα.
β)Ποια θα είναι η οικονομική κατάστα-
ση του Ταμείου με δεδομένο το «κούρε-
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μα» που υπέστησαν τα αποθεματικά του; 
Υπάρχει άραγε Αναλογιστική μελέτη που 
να απαντάει πάνω σε αυτό ; Ποια θα εί-
ναι η βιωσιμότητα του ταμείου σε ένα τέ-
τοιο ενδεχόμενο; Γιατί θα είναι πολύ απλό 
να μας πουν, τώρα που κουρεύτηκαν τα 
αποθεματικά, «συνεχίστε μόνοι σας και 
πληρώνετε συντάξεις, ιατροφαρμακευτι-
κές υπηρεσίες και όπου σας βγάλει». Τι 
γίνεται τότε συνάδελφοι;
γ)Το κράτος οφείλει από την τριμερή χρη-
ματοδότηση 600€ εκ. περίπου τα οποία 
πρέπει να καταβάλλει άμεσα. Πιστεύε-
τε, ότι με την αλλαγή της φυσιογνωμίας 
του ΤΣΜΕΔΕ, αυτά είναι δυνατόν να κα-
ταβληθούν; Σας θυμίζω ότι εάν μέχρι το 
2015 δεν καταβληθούν, αυτά παραγράφο-
νται με νόμο του Μνημονίου. Συνάδελφοι, 
αυτά είναι μερικά από τα βασικά ερω-
τήματα που τίθενται και πρέπει να έχου-
με καθαρές απαντήσεις, ώστε να πάρου-
με και σωστές αποφάσεις. Από την άλλη 
μεριά όμως, αυτό το σημερινό απαράδε-
κτο καθεστώς , δεν μπορεί να συνεχιστεί. 
Οι υπηρεσίες και οι παροχές του ταμείου, 
μόνο υπό το καθεστώς διαχείρισης από τα 
μέλη του, με πλήρη αυτονομία και ευελι-
ξία μπορούν να αναβαθμιστούν. Δεν μπο-
ρεί π.χ. η πρόσληψη προσωπικού να γί-
νεται έρμαιο των γραφειοκρατικών δια-
δικασιών του κράτους ή τα μέλη του να 
πληρώνουν τις όποιες ιατροφαρμακευτι-
κές δαπάνες και να περιμένουν μήνες για 
την καταβολή τους, είτε γιατί δεν υπάρχει 
προσωπικό είτε γιατί δεν υπάρχουν ελε-
γκτές γιατροί κτλ. Υπάρχουν λοιπόν, συ-
νάδελφοι, και υπέρ και κατά σε αυτή την 
πρόταση για το αυτοδιοίκητο . Η όποια 
απόφαση δεν είναι εύκολη . Γι’ αυτό δεν 
πρέπει να βιαστούμε εάν δεν απαντηθούν 
τα παραπάνω ερωτήματα.
2. Η με κάθε τρόπο άμεση διεκδίκηση του 
οφειλομένου ποσού των 600εκ. € κρίνε-
ται επιτακτική ανάγκη, ώστε να αποφευ-
χθεί ο κίνδυνος παραγραφής.
3. Πρέπει, συνάδελφοι, να διεκδικήσουμε 
την απώλεια από το «κούρεμα» που υπέ-
στησαν τα αποθεματικά μας, με την προ-
σφυγή ίσως σε ευρωπαϊκά δικαστήρια.
4. Πρέπει να προχωρήσουμε στην αύ-
ξηση των ασφαλισμένων του Ταμείου με 
την ένταξη σε αυτό, των πτυχιούχων ΤΕΙ 
αμέσως μετά την λήψη του πτυχίου τους, 
όπως γίνεται και με τους διπλωματού-
χους μηχανικούς. Δεν είναι δυνατόν συ-

νάδελφοι σήμερα, να μπαίνουν τέτοιοι 
απαράδεκτοι διαχωρισμοί, μεταξύ ουσι-
αστικά συνάδελφων. Δεν μπορεί το ΤΕΕ 
έμμεσα να έχει εγγράψει στα μητρώα του 
αυτούς τους συναδέλφους, ώστε να ει-
σπράττει τα δικαιώματα του από αμοιβές 
αυτών των συναδέλφων και μετά να βά-
ζει εμπόδια στην ένταξη των στο ΤΣΜΕΔΕ, 
γιατί τάχα δεν αναγνωρίζονται ως «μηχα-
νικοί» . Αυτό σήμερα πρέπει να σταματή-
σει. Δεν μπορεί δηλαδή να περιμένουν 
αυτοί οι συνάδελφοι, πότε θα αποκτήσουν 
εργοληπτικό πτυχίο, ώστε να έχουν το δι-
καίωμα της ένταξης τους στο ΤΣΜΕΔΕ. Το 
μέτρο αυτό σίγουρα θα βοηθήσει στην αύ-
ξηση των ασφαλισμένων άρα και εισφο-
ρών στο Ταμείο . Θα βοηθήσει επίσης και 
στην αποσυμφόρηση του ΜΜΕΠ, αφού 
πλέον δεν θα απαιτείται η απόκτηση ερ-
γοληπτικού πτυχίου για την ασφάλιση στο 
ΤΣΜΕΔΕ. Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί 
ότι, εάν καθιερωθεί το ΜΗΚΙΕ ,τότε κατ’ 
ανάγκη η ασφάλιση όλων των μηχανικών 
(Διπλωματούχων ή Τεχνολόγων ) θα γίνει 
υποχρεωτική στο ΤΣΜΕΔΕ.
5. Πρέπει να απαιτήσουμε την οριστι-
κή κατάργηση της διάταξης, που εντάσ-
σει το ΚΥΤ στον ΕΟΠΥΥ και πέραν από τις 
31/12/2012. Εδώ θα πρέπει να καυτηριά-
σουμε την ενέργεια του πρώην
υπουργού κ. Λοβέρδου, ο οποίος κατήγ-
γειλε τον υπηρεσιακό υπουργό Υγείας, για 
την ενέργεια του, να μην εντάξει το κλά-
δο υγείας στο ΕΟΠΥΥ από 1/6/2012 . Για 
το θέμα αυτό αναφερθήκαμε παραπά-
νω, όπως και στην εύστοχη απάντηση του 
ΤΕΕ για το θέμα αυτό σε δελτίο τύπου.
6. Πρέπει να απαιτήσουμε από την πολιτεία 
την επίσπευση των διαδικασιών ένταξης 
έργων του ΕΣΠΑ, αλλά και από άλλα χρη-
ματοδοτικά προγράμματα, ώστε να αυξη-
θούν και οι εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ.
7. Να υπάρξει καταβολή μειωμένης εισφο-
ρά των νεοεισερχόμενων στο ΤΣΜΕΔΕ συ-
νάδελφων για 5 έτη από τη λήψη του πτυ-
χίου των, που να καλύπτονται μόνο για ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτό μπο-
ρεί να γίνει με διάφορους τρόπους όπως 
π.χ. να πληρώνει ως εισφορά μόνο για τον 
κλάδο Υγείας (ΚΥΤ) και οι υπόλοιπες ει-
σφορές –για σύνταξη – , να μεταφερθούν 
σε επόμενη 5ετια χωρίς όμως τις προσαυ-
ξήσεις. Αυτό θα βοηθήσει στην ενίσχυση 
του Ταμείου με την αύξηση των ασφαλι-
σμένων και στον περιορισμό της εισφορο-

διαφυγής .Κυρίως όμως θα συμβάλει στην 
μείωση των μελών, που εξαιτίας της οικο-
νομικής κρίσης, ζητούν την διαγραφή τους 
από το Ταμείο.
8. Μείωση των απαράδεκτα υψηλών 
απαιτήσεων για την έκδοση εγγυητικών 
επιστολών προσθέτων εγγυήσεων. Τα 
μέλη που αποδεδειγμένα δεν έχουν δημι-
ουργήσει με την συμπεριφορά τους κανέ-
να πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των εγ-
γυητικών, δεν μπορεί να αντιμετωπίζο-
νται ως εν δυνάμει αφερέγγυοι . Τα όρια 
των πρόσθετων ασφαλειών θα πρέπει 
να αναπροσαρμοστούν, ώστε να μειω-
θούν οι πρόσθετες ασφάλειες που απαι-
τούνται για την έκδοση εγγυητικών πρό-
σθετων εγγυήσεων. Αυτό είναι δυνατό να 
γίνει κυρίως με τον επανακαθορισμό των 
συντελεστών που χρησιμοποιεί το ταμείο 
για τις πρόσθετες ασφάλειες . Αυτό που 
γίνεται πάντως σήμερα με την υποθήκευ-
ση περιουσιακών στοιχείων είναι απα-
ράδεκτο και πρέπει να σταματήσει. Ανα-
γνωρίζουμε βέβαια όλοι το «ρίσκο» που 
επωμίζεται το ταμείο, όμως δεν μπορεί οι 
πάντες να μπαίνουν στο ίδιο «τσουβάλι». 
Πρέπει να ξαναδούμε με ιδιαίτερη προ-
σοχή αυτό το θέμα από την αρχή.
Να μην «χάσουμε όμως το δάσος» συνά-
δελφοι. Η Οριστική Λύση του θέματος εί-
ναι η, κατάργηση των προσθέτων εγγυή-
σεων γιατί αποδεδειγμένα δεν δικαίωσε 
τους εμπνευστές τους, παρά μόνο αυτούς 
που ήθελαν να μείνουν κυρίαρχοι στον 
Εργοληπτικό χώρο. Το μόνο που κατάφε-
ραν είναι η πλήρης εξάρτηση μας από το 
τραπεζιτικό σύστημα, στο οποίο έχουμε 
αποθηκεύσει ακόμη και την ζωή μας. Σε 
αυτή την κατεύθυνση πρέπει όλοι μας να 
εντείνουμε τις προσπάθειες μας, ώστε να 
τελειώνουμε μια και καλή με τις πρόσθε-
τες εγγυήσεις .

Συνάδελφοι, θα μπορούσαμε να διεκδι-
κήσουμε αρκετά ακόμη για την ορθολογι-
κότερη λειτουργία του Ταμείου. Ας τα συ-
ζητήσουμε όλα, κυρίως όμως ας σταθού-
με με ιδιαίτερη προσοχή στα παραπάνω.
Θα’ θελα τελειώνοντας να αναφέρω ότι 
ορισμένα από τα παραπάνω στοιχεία, 
ελήφθησαν από ανάλογες εκθέσεις των 
συναδέλφων Ρ.ΠΟΒΑΣΚΗ και κ. ΠΑΠΑ-
ΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗ , αναπληρωτή εκπροσώ-
που στην Δ.Ε του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ τους 
οποίους και ευχαριστώ.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, ΤΑΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ

Οικονομικός απολογισμός - Προϋπολογισμός
Σύμφωνα με την εισήγηση του Ταμία της 
ΠΕΣΕΔΕ Χρ. Καπάζογλου, τα συνολικά 
έσοδα της χρήσεως 2011 ανήλθαν στα 
344.200,22 ευρώ και παρουσιάζουν μεί-
ωση της τάξης των 62.799,78 ευρώ ήτοι 
ποσοστό 15,43% σε σχέση με τα προϋπο-

λογισθέντα 407.000,00 ευρώ.
Αντίστοιχα οι συνολικές δαπάνες της χρή-
σεως 2011 ανήλθαν στα 341.811,38 € 
ευρώ εκ των οποίων 8.516,66 € αφορούν 
τη χρήση του έτους 2011 και θα αποδο-
θούν αρχές του έτους 2012.

Όσον αφορά το σχέδιο του προϋπολογι-
σμού για το 2012, αυτός προβλέπει έσο-
δα 351.000 ευρώ και έξοδα 302.470 ευρώ.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΠΕΣΕΔΕ

Προτεινόμενες νομικές διορθώσεις για το καταστατικό της ΠΕΣΕΔΕ
Η αλλαγή του καταστατικού της ΠΕΣΕΔΕ 
είναι σήμερα πιο αναγκαία από ποτέ,
αλλά αλλαγή εκ βάθρων και όχι αποσπα-
σματικές διορθώσεις που κρύβουν μι-
κροσυμφέροντα. Αλλαγή σε μια νέα βάση 
που θα λάβει υπόψη της τα σημερινά δε-
δομένα στο χώρο των Εργοληπτών Δη-
μοσίων Έργων, μία εντελώς διαφορετική 
φιλοσοφία στον τρόπο εκλογής των εκ-
προσώπων από κάθε γεωγραφική Περι-
φέρεια, λαμβάνοντας υπόψη και την δυ-
ναμική ώστε να εκπροσωπούνται όλες οι 
τάξεις και πάντα με την αρχή της αναλο-
γικότητας. Αλλά για να επιτευχθεί μία σο-
βαρή, ουσιαστική και εκ βάθρων αλλαγή 
του καταστατικού σε μία μεγάλη οργάνω-
ση όπως η ΠΕΣΕΔΕ, χρειάζεται σύμπνοια, 
αποφασιστικότητα και στήριξη από όλους, 
εμπιστοσύνη μεταξύ μας, για να μπορέ-
σει να επιτευχθεί ένα τέτοιο δύσκολο εγ-
χείρημα.
Στο τελευταίο Δ.Σ. της ΠΕΣΕΔΕ αποφασί-
σθηκε να διορθωθούν ασάφειες και νο-
μικές ατέλειες του υπάρχοντος καταστατι-
κού για να αποφύγουμε προβλήματα στην 
επόμενη εκλογική διαδικασία.
Πιο συγκεκριμένα προτείνονται προς συ-
ζήτηση στο Συνέδριο οι διορθώσεις των 
παρακάτω άρθρων:

Άρθρο 5
-Παρ. 1 «Οι σύνδεσμοι που ανήκουν στη 
δύναμη της Ένωσης είναι υποχρεωμέ-
νοι μέσα σε δύο χρόνια από την έγκριση 
του καταστατικού αυτού να τροποποιούν 
τα καταστατικά τους για να περιλάβουν 
σ΄ αυτά δεσμευτικά τις διατάξεις που τυ-
χόν τους αφορούν και να διαγράψουν από 
αυτά τυχόν αντιτιθέμενες στο καταστατικό 
τούτο διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ο 

Σύνδεσμος δε λαμβάνει μέρος στα συνέ-
δρια της Ένωσης , δηλαδή τον τρίτο χρό-
νο και μετά αν δεν κάνει τροποποίηση δε 
μπορεί να λάβει μέρος στα Συνέδρια»
Λόγω προβλήματος εναρμόνισης των κα-
ταστατικών των Συνδέσμων, προτείνεται 
αναβολή ισχύος της, μέχρι 31η Δεκεμβρί-
ου 2014.
Πρόταση: «Οι σύνδεσμοι που ανήκουν στη 
δύναμη της Ένωσης είναι υποχρεωμένοι 
σε χρονικό διάστημα μέχρι την 31η Δε-
κεμβρίου 2014 από την έγκριση του κα-
ταστατικού αυτού να τροποποιούν τα κα-
ταστατικά τους για να περιλάβουν σ΄ αυτά 
δεσμευτικά τις διατάξεις που τυχόν τους 
αφορούν και να διαγράψουν από αυτά τυ-
χόν αντιτιθέμενες στο καταστατικό τούτο 
διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ο Σύν-
δεσμος αν δεν κάνει τροποποίηση κατα-
στατικού του δεν λαμβάνει μέρος στα συ-
νέδρια της Ένωσης, μετά την 31η Δεκεμ-
βρίου 2014»

Άρθρο 6
-παρ.2δ «Ο Σύνδεσμος που δεν έχει κατα-
βάλει την πιο πάνω εξαμηνιαία συνδρομή 
του μέχρι και το προηγούμενο εξάμηνο 
μετέχει μεν στο συνέδριο που συνέρχεται 
το επόμενο εξάμηνο, χωρίς όμως δικαίω-
μα ψήφου και υποβολής προτάσεων»
Πρόταση: «Ο Σύνδεσμος που δεν έχει κα-
ταβάλει την συνδρομή του προηγούμενου 
του Συνεδρίου έτους μέχρι την προηγούμε-
νη ημέρα της έναρξης του συνεδρίου, μετέ-
χει μεν στο συνέδριο χωρίς όμως δικαίωμα 
ψήφου και υποβολής προτάσεων»

Άρθρο 7
Α. Εισήγηση τροποποιήσεων με εφαρμο-
γή αναλογικότητας εδρών πλην Αττικής

-παρ.4 «Οι υπόλοιπες έδρες κατανέμο-
νται αναλογικά στις λοιπές περιφέρειες, 
με ελάχιστο αριθμό εδρών 1 ανά περιφέ-
ρεια. Το εκλογικό μέτρο υπολογίζεται στα 
ταμειακά ενήμερα μέλη των υπολοίπων 
πλην Αττικής περιφερειών, κατά την 31η 
Δεκεμβρίου του προηγούμενου του εκλο-
γικού συνεδρίου έτους».
Πρόταση: «Οι υπόλοιπες έδρες κατανέμο-
νται αναλογικά στις λοιπές περιφέρειες, 
με ελάχιστο αριθμό εδρών 1 ανά περιφέ-
ρεια. Το εκλογικό μέτρο υπολογίζεται στα 
ταμειακά ενήμερα μέλη (των υπολοίπων 
πλην Αττικής περιφερειών) ,που έχουν 
καταβάλλει την συνδρομή του προηγου-
μένου του εκλογικού συνεδρίου έτους 
μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρ-
ξης του συνεδρίου. Η εφορευτική επιτρο-
πή με την έναρξη του συνεδρίου και σύμ-
φωνα με τα ταμειακά ενήμερα μέλη, ανα-
κοινώνει την κατανομή των εδρών ανά 
περιοχή σύμφωνα με την αναλογικότητα, 
πλην της περιοχής 1 (6 έδρες), η ανακοί-
νωση της κατανομής των εδρών αν δεν 
υπάρξει ένσταση δεσμεύει τους υποψη-
φίους ως προς την ισχύ της».
-παρ.7 «Για το σκοπό αυτό συγκροτείται 
ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων για το Δ. 
Σ. από μέλη που προέρχονται από τη δύ-
ναμη των συνδέσμων των 14 περιοχών 
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 
Οι υποψήφιοι κάθε περιοχής γράφονται 
σε ξεχωριστές στήλες όπου αναφέρεται 
και ο σύνδεσμος από τον οποίο προέρ-
χονται. Το σύνολο των σταυρών προτίμη-
σης κάθε ψηφοδελτίου δεν μπορεί να εί-
ναι μεγαλύτερο των 16, οι οποίοι θα κατα-
νέμονται ως εξής: Στην περιοχή 1 Αττικής 
μέχρι 4 σταυροί, στην περιοχή 4 της Θεσ-
σαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας, 
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ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ
καθώς επίσης και στις διεδρικές μέχρι 2 
και στις μονοεδρικές μέχρι ένας σταυρός»
Πρόταση: «Για το σκοπό αυτό συγκροτείται 
ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων για το Δ. Σ. 
από μέλη που προέρχονται από τη δύνα-
μη των συνδέσμων των 14 περιοχών της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Οι 
υποψήφιοι κάθε περιοχής γράφονται σε 
ξεχωριστές στήλες όπου αναφέρεται και 
ο σύνδεσμος από τον οποίο προέρχονται. 
Το σύνολο των σταυρών προτίμησης κάθε 
ψηφοδελτίου δεν μπορεί να είναι μεγαλύ-
τερο των 16, οι οποίοι θα κατανέμονται 
ως εξής: στην περιοχή 1 Αττικής μέχρι 4 
σταυροί, στις διεδρικές και άνω περιφέ-
ρειες μέχρι 2 σταυροί και στις μονοεδρι-
κές μέχρι 1 σταυρό»
-παρ.8 . «Με βάση όλα τα παραπάνω για 
το επόμενο εκλογικό συνέδριο, για κάθε 
μία από τις περιοχές 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 
και 14 θα εκλεγεί ένα μέλος για το Διοι-
κητικό Συμβούλιο και μπορεί να τεθεί μέ-
χρι ένας σταυρός προτίμησης στην κάθε 
στήλη της αντίστοιχης περιοχής. Για κάθε 
μία από τις περιοχές 3, 8 και 10 θα εκλε-
γούν δύο μέλη για το Διοικητικό Συμβού-
λιο και μπορεί να τεθούν μέχρι 2 σταυροί 
προτίμησης στην κάθε στήλη της αντίστοι-
χης περιοχής. Για την περιοχή 4 θα εκλε-
γούν 4 μέλη για το Διοικητικό Συμβού-
λιο και μπορεί να τεθούν μέχρι 2 το πολύ 
σταυροί προτίμησης. Για την περιοχή 1 θα 
εκλεγούν 6 μέλη για το Διοικητικό Συμ-
βούλιο και μπορεί να τεθούν μέχρι 4 το 
πολύ σταυροί προτίμησης»

Πρόταση :Διαγράφεται όλη
-παρ.9α «Από τους υποψηφίους των πε-
ριοχών 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 και 14 εκλέ-
γεται ένας σαν τακτικό μέλος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου, αυτός που πήρε το με-
γαλύτερο αριθμό ψήφων. Οι υπόλοιποι 
εκλέγονται, κατά σειρά επιτυχίας, ως ανα-
πληρωματικοί για τις περιοχές τους αντί-
στοιχα».
Πρόταση: «Από τους υποψηφίους των μο-
νοεδρικών περιοχών εκλέγεται ένας σαν 
τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλί-
ου, αυτός που πήρε το μεγαλύτερο αριθ-
μό ψήφων. Οι υπόλοιποι εκλέγονται, κατά 
σειρά επιτυχίας, ως αναπληρωματικοί για 
τις περιοχές τους αντίστοιχα»
-παρ. 9β «Από τους υποψηφίους των πε-
ριοχών 3, 8 και 10 εκλέγονται 2 σαν τα-
κτικά μέλη του Δ. Σ. αυτά που πήραν το 

μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, οι οποί-
οι δεν μπορεί να είναι από τον ίδιο σύν-
δεσμο εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι και 
από τους άλλους συνδέσμους των περι-
οχών αυτών. Οι υπόλοιποι εκλέγονται ως 
αναπληρωματικοί, με τον ως άνω πάντο-
τε περιορισμό. Ο ένας εκ των δύο εκλε-
γομένων προέρχεται οπωσδήποτε, ανε-
ξάρτητα αριθμού ψήφων, από το σύνδε-
σμο της περιοχής που έχει πλήθος ταμει-
ακά ενήμερων μελών προς την ΠΕΣΕΔΕ 
στο τέλος του προηγούμενου ημερολογι-
ακού έτους, μεγαλύτερο ή ίσο του 40% του 
συνόλου των αντιστοίχων μελών της πε-
ριοχής»

Πρόταση: «Από τους υποψηφίους των δι-
εδρικών και άνω περιοχών εκλέγονται 
τακτικά μέλη αυτά που πήραν τον μεγαλύ-
τερο ψήφο, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι 
από τον ίδιο σύνδεσμο εφόσον υπάρχουν 
υποψήφιοι και από τους άλλους συνδέ-
σμους των περιοχών αυτών. Οι υπόλοι-
ποι εκλέγονται ως αναπληρωματικοί, με 
τον ως άνω πάντοτε περιορισμό. Από τον
σύνδεσμο της περιοχής που έχει πλήθος 
ταμειακά ενήμερων μελών προς την ΠΕ-
ΣΕΔΕ στο τέλος του προηγούμενου ημε-
ρολογιακού έτους, μεγαλύτερο ίσο του 
40% του συνόλου των αντίστοιχων μελών 
της περιοχής εκλέγεται ένας ανεξαρτή-
του αριθμού ψήφων» -παρ.9γ «Από τους 
υποψήφιους της περιοχής 4, εκλέγονται 
4 ως τακτικά μέλη του Δ. Σ. κατά σειρά 
επιτυχίας, ενώ οι υπόλοιποι παραμένουν 
αναπληρωματικοί».

Πρόταση: Καταργείται
-παρ.9δ «Από τους υποψήφιους της περι-
οχής 1, εκλέγονται 6 ως τακτικά μέλη του 
Δ. Σ. κατά σειρά επιτυχίας, ενώ οι υπόλοι-
ποι παραμένουν αναπληρωματικοί».
Πρόταση: «Από τους υποψήφιους της πε-
ριοχής 1, εκλέγονται 6 ως τακτικά μέλη 
του Δ. Σ. κατά σειρά επιτυχίας, με τον πε-
ριορισμό της παραγράφου 3 του παρόντος 
άρθρου (7), ενώ οι υπόλοιποι παραμένουν 
αναπληρωματικοί»
Β. Εισήγηση με κατάργηση της αναλογι-
κότητας κατανομής των εδρών και διατή-
ρησης των εδρών όπως στο προηγούμε-
νο εκλογικό συνέδριο (έτσι ώστε να μην 
αλλάξει η κατανομή των εδρών στην Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- Α’ Θεσ-
σαλονίκης)

-παρ.4 «Οι υπόλοιπες έδρες κατανέμο-
νται αναλογικά στις λοιπές περιφέρειες, 
με ελάχιστο αριθμό εδρών 1 ανά περιφέ-
ρεια. Το εκλογικό μέτρο υπολογίζεται στα 
ταμειακά ενήμερα μέλη των υπολοίπων 
πλην Αττικής περιφερειών, κατά την 31η 
Δεκεμβρίου του προηγούμενου του εκλο-
γικού συνεδρίου έτους»

Πρόταση: Καταργείται
-παρ.8 . «Με βάση όλα τα παραπάνω για 
το επόμενο εκλογικό συνέδριο, για κάθε 
μία από τις περιοχές 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 
και 14 θα εκλεγεί ένα μέλος για το Διοι-
κητικό Συμβούλιο και μπορεί να τεθεί μέ-
χρι ένας σταυρός προτίμησης στην κάθε 
στήλη της αντίστοιχης περιοχής. Για κάθε 
μία από τις περιοχές 3, 8 και 10 θα εκλε-
γούν δύο μέλη για το Διοικητικό Συμβού-
λιο και μπορεί να τεθούν μέχρι 2 σταυροί 
προτίμησης στην κάθε στήλη της αντίστοι-
χης περιοχής. Για την περιοχή 4 θα εκλε-
γούν 4 μέλη για το Διοικητικό Συμβού-
λιο και μπορεί να τεθούν μέχρι 2 το πολύ 
σταυροί προτίμησης. Για την περιοχή 1 θα 
εκλεγούν 6 μέλη για το Διοικητικό Συμ-
βούλιο και μπορεί να τεθούν μέχρι 4 το 
πολύ σταυροί προτίμησης»
Πρόταση: «Με βάση όλα τα παραπάνω για 
το επόμενο εκλογικό συνέδριο, για κάθε 
μία από τις περιοχές 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 
και 14 θα εκλεγεί ένα μέλος για το Διοι-
κητικό Συμβούλιο και μπορεί να τεθεί μέ-
χρι ένας σταυρός προτίμησης στην κάθε 
στήλη της αντίστοιχης περιοχής. Για κάθε 
μία από τις περιοχές 3, 8 και 10 θα εκλε-
γούν δύο μέλη για το Διοικητικό Συμβού-
λιο και μπορεί να τεθούν μέχρι 2 σταυροί 
προτίμησης στην κάθε στήλη της αντίστοι-
χης περιοχής. Για την περιοχή 4 θα εκλε-
γούν 4 μέλη για το Διοικητικό Συμβού-
λιο και μπορεί να τεθούν μέχρι 2 το πολύ 
σταυροί προτίμησης. Για την περιοχή 1 θα 
εκλεγούν 6 μέλη για το Διοικητικό Συμ-
βούλιο και μπορεί να τεθούν μέχρι 4 το 
πολύ σταυροί προτίμησης».
-παρ.9δ «Από τους υποψήφιους της περιοχής 
1, εκλέγονται 6 ως τακτικά μέλη του Δ. Σ. κατά 
σειρά επιτυχίας, ενώ οι υπόλοιποι παραμέ-
νουν αναπληρωματικοί»
Πρόταση: «Από τους υποψήφιους της περιο-
χής 1, εκλέγονται 6 ως τακτικά μέλη του Δ. Σ. 
κατά σειρά επιτυχίας, με τον περιορισμό της 
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου (7), ενώ 
οι υπόλοιποι παραμένουν αναπληρωματικοί»
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Άρθρο 13
-παρ.4 «Κάθε σύνδεσμος διαθέτει αριθμό 
ψήφων ανάλογο προς τον αριθμό των τα-
μειακά τακτοποιημένων μελών του. Κατά 
την εκλογή των αντιπροσώπων , η οποία 
πραγματοποιείται από τη Γενική Συνέλευ-
σης των μελών του Συνδέσμου , απαγο-
ρεύεται η ψηφοφορία με πληρεξούσια. Σε 
κάθε δεκάδα μελών που ψηφίζουν ανα-
λογεί μία ψήφος.
Σε περίπτωση κλάσματος αυτό υπολο-
γίζεται μόνο αν είναι μεγαλύτερο από το 
μισό του πιο πάνω μέτρου , οπότε λογα-
ριάζεται σαν ολόκληρη μονάδα. Γενικά ο 
αριθμός των ψήφων κάθε Συνδέσμου δεν 
μπορεί να ξεπερνά το 1/10 του συνολικού 
αριθμού των ψήφων του Συνεδρίου».
Πρόταση: «Κάθε σύνδεσμος διαθέτει 
αριθμό ψήφων ανάλογο προς τον αριθ-
μό των ταμειακά τακτοποιημένων μελών 

του. Κατά την εκλογή των αντιπροσώπων 
, η οποία πραγματοποιείται από τη Γενική 
Συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου 
, απαγορεύεται η ψηφοφορία με πληρε-
ξούσια. Σε κάθε δεκάδα τακτοποιημένων 
μελών αναλογεί μία ψήφος.
Σε περίπτωση κλάσματος αυτό υπολο-
γίζεται μόνο αν είναι μεγαλύτερο από το 
μισό του πιο πάνω μέτρου , οπότε λογα-
ριάζεται σαν ολόκληρη μονάδα. Γενικά ο 
αριθμός των ψήφων κάθε Συνδέσμου δεν 
μπορεί να ξεπερνά το 1/10 του συνολικού 
αριθμού των ψήφων του Συνεδρίου».
-παρ.8 «Από τα Συνέδρια της Ένωσης κα-
νένας εργοληπτικός Σύνδεσμος δεν απο-
κλείεται, έχουν δικαίωμα όμως να ψηφί-
ζουν και να υποβάλλουν προτάσεις μόνο 
οι Σύνδεσμοι που είναι τακτοποιημένοι 
ταμειακά προς την Ένωση».
Πρόταση: «Από τα Συνέδρια της Ένωσης 

κανένας εργοληπτικός Σύνδεσμος δεν 
αποκλείεται, έχουν δικαίωμα όμως να 
ψηφίζουν και να υποβάλλουν προτάσεις 
μόνο οι Σύνδεσμοι που είναι τακτοποιη-
μένοι ταμειακά προς την Ένωση. Ταμεια-
κά ενήμερος σύνδεσμος είναι αυτός που
μέχρι την παραμονή της ημέρας έναρξης 
του συνεδρίου έχει εκπληρώσει τις οικο-
νομικές του υποχρεώσεις προς την ΠΕ-
ΣΕΔΕ μέχρι το τέλος του προηγουμένου 
του συνεδρίου έτους. Υπάρχει δυνατότη-
τα διακανονισμού οφειλών των συνδέ-
σμων για οικονομικές υποχρεώσεις προς 
την ΠΕΣΕΔΕ για το προηγούμενο του συ-
νεδρίου έτους και εφόσον οι σύνδεσμοι 
είναι ενήμεροι στο διακανονισμό έχουν το 
δικαίωμα να συμμετέχουν στο συνέδριο 
με δικαίωμα ψήφου αλλά με πλήθος ψή-
φου ανάλογα του ποσού που έχει ήδη κα-
ταβληθεί στην ΠΕΣΕΔΕ».
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Συνάντηση του Προεδρείου της ΠΕΣΕΔΕ 
με τον Αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης Στ. Καλογιάννη

Το Προεδρείο της ΠΕΣΕΔΕ 
συναντήθηκε την Πέμπτη 
09-08-2012 με τον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Ανά-
πτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων Σταύρο 
Καλογιάννη. Από πλευράς 
ΠΕΣΕΔΕ συμμετείχαν στη 
συνάντηση ο Πρόεδρός 
της Κωνσταντίνος Σαβ-
βίδης, ο Β’ Αντιπρόεδρος 
Νικόλαος Διάκος και ο 
Γενικός Γραμματέας Γεώρ-
γιος Μπαρμπούτης, ενώ 
από πλευράς Υπουργείου 
παραβρέθηκε στην συνά-

ντηση ο  νέος Γ.Γ. Δημοσίων Έργων Στράτος Σιμόπουλος. Σημει-
ώνουμε ότι το Προεδρείο της ΠΕΣΕΔΕ αμέσως μετά την ανάλη-
ψη καθηκόντων από τη νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανά-
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ-
ων, είχε αποστείλει επιστολές με τις βασικές θέσεις της Ένωσης 
για τα προβλήματα του κλάδου, υποβάλλοντος ταυτόχρονα σχετι-
κά αιτήματα για συνάντηση τόσο στον υπουργό Κωστή Χατζηδά-
κη, όσο και στον Αναπληρωτή υπουργό Σταύρο Καλογιάννη, όσο 
και στους υφυπουργούς Π. Μηταράκη και Α. Σκορδά. Τελικά η 
συνάντηση έγινε με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό Αναπληρωτή.
Κατά τη συνάντηση που έγινε μέσα σε πολύ καλό & εποικοδομη-
τικό κλίμα, το προεδρείο της ΠΕΣΕΔΕ κατέθεσε στην πολιτική ηγε-
σία του Υπουργείου υπόμνημα με δεκαπέντε προτάσεις – αιτήμα-
τα του κλάδου που στοχεύουν στην προστασία του δημοσίου συμ-
φέροντος, στη διαφάνεια στην ανάθεση και εκτέλεση των Δημο-
σίων Έργων και στον  υγιή ανταγωνισμό, ιδιαίτερα σήμερα που οι 
εργοληπτικές επιχειρήσεις – και ιδιαίτερα οι χιλιάδες μικρές και 
μεσαίες μέλη της ΠΕΣΕΔΕ - στενάζουν από την οικονομική κρίση, 
τις καθυστερήσεις πληρωμών εκτελεσμένων έργων και την ανυ-
παρξία αντικειμένου.
Ο Πρόεδρος Κ. Σαββίδης και τα άλλα μέλη της αντιπροσωπείας 
της ΠΕΣΕΔΕ ανέπτυξαν και προφορικά τα αιτήματα του κλάδου 
δίνοντας έμφαση:
• Στην κατάργηση των πρόσθετων εγγυητικών επιστολών που 
λειτουργούν τελικά σε βάρος των έργων, δεδομένης της κατάστα-
σης και της αδυναμίας του τραπεζικού συστήματος να ανταποκρι-
θεί στις ανάγκες του εργοληπτικού κλάδου. 
• Στην κατάργηση των πάσης φύσεως αδιαφανών συστημά-
των αναθέσεων (αυτεπιστασίες και απευθείας αναθέσεις ιδί-
ως από Δήμους και Περιφέρειες, σύστημα μελέτης – κατασκευ-
ής,   πρόσκληση περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρή-
σεων, φωτογραφικούς όρους στις διακηρύξεις κ.λπ.). Αναφέρθη-
καν στην πρόσφατη καταγγελία της ΠΕΣΕΔΕ για αδιαφανείς δια-
δικασίες, φωτογραφικές διατάξεις, υπερκοστολογήσεις και απο-

κλεισμούς σε έργα του Ε.Π.ΠΕΡ.Α. με τη μέθοδο του διαγωνισμού 
προμηθειών και τέλος ζήτησαν όλα τα έργα να κατασκευάζονται 
μετά από διαγωνισμούς με διαφανείς διαδικασίες. 
• Στην κατάργηση των δυσλειτουργικών, επαχθών και αναπο-
τελεσματικών διατάξεων των πρόσφατων νόμων 4070/2012 και 
4071/2012 και της απαράδεκτης εγκυκλίου 11/2012 που προά-
γουν την αδιαφάνεια και τη συναλλαγή.
• Στην άμεση εξόφληση όλων των οφειλών από εκτελεσμένα 
έργα του δημόσιου τομέα (Υπουργεία, Οργανισμοί, Δήμοι, Περιφέ-
ρειες κλπ.) προς τους εργολήπτες με συγκεκριμένο και δεσμευτι-
κό χρονοδιάγραμμα.
• Στον συμψηφισμό των οφειλών των εκτελεσμένων έργων του 
στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με τις οφειλές των ερ-
γοληπτών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Οι απαντήσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου δήλωσε ότι αντιλαμβάνεται τα 
προβλήματα που προκύπτουν από την απαίτηση των πρόσθετων 
εγγυητικών επιστολών, χωρίς όμως να δεσμευτεί να συγκεκρι-
μένη λύση. Επίσης δήλωσε ότι αντιλαμβάνεται  τις δυσλειτουργί-
ες που επιφέρουν οι πρόσφατοι νόμοι, ξεκαθάρισε όμως ότι δεν 
είναι στις προτεραιότητες του Υπουργείου η ψήφιση νέου νόμου 
για τα Δημόσια Έργα και ότι τα προβλήματα που δημιούργησαν οι 
Ν. 4070/2012 & 4071/2012 θα αντιμετωπισθούν με συγκεκριμένες 
επιμέρους παρεμβάσεις - διορθώσεις. 
Επίσης γνωστοποίησε στην αντιπροσωπεία της ΠΕΣΕΔΕ ότι αντι-
μετωπίζει θετικά το αίτημα για παράταση της ισχύος των εργολη-
πτικών πτυχίων, είναι στις προσθέσεις της η προώθηση και κα-
θιέρωση του ΜΗ.Κ.Ι.Ε. (Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έρ-
γων) ζητώντας και από την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. συγκεκριμένες και επικαι-
ροποιημένες  προτάσεις για το θέμα αυτό και τέλος ότι λαμβάνει 
σοβαρά υπόψη τις προτάσεις της ΠΕΣΕΔΕ για  νομοθετικές ρυθμί-
σεις σχετικές με τα μεταφορικά μέσα και μηχανήματα που χρησι-
μοποιούν οι εργολήπτες στα έργα.
Όσον αφορά τον συμψηφισμό των οφειλών του δημοσίου, παρέ-
πεμψε στις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών στη 
Βουλή, από τις οποίες προκύπτει ότι το Υπουργείο Οικονομικών 
βλέπει θετικά το αίτημα αυτό, που βέβαια δεν είναι μόνον αίτημα 
των Εργοληπτικών Οργανώσεων. 
Τέλος ο Υπουργός Στ. Καλογιάννης, δήλωσε στην αντιπροσωπεία 
της ΠΕΣΕΔΕ ότι για το Υπουργείο τουλάχιστον θα ήταν ευτυχής 
εξέλιξη η επίτευξη ενιαίας έκφρασης του κλάδου, ώστε να μπο-
ρεί να συζητά υπεύθυνα με έναν και μόνον φορέα – εκπρόσωπο 
των κατασκευαστών. 

Το Υπόμνημα της ΠΕΣΕΔΕ
Στο υπόμνημα που κατατέθηκε στον υπουργό από το Προεδρείο 
της ΠΕΣΕΔΕ και στο οποίο περιλαμβάνονται περιληπτικά οι θέσεις 
της Ένωσης για τα προβλήματα του κλάδου αναφέρονται τα εξής:
Ελπίζοντας στην άμεση ανταπόκρισή σας, σας καταθέτουμε τις 
κατ’ αρχήν θέσεις – προτάσεις μας και είμαστε στη διάθεσή σας 
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για οποιαδήποτε ενημέρωση και οποιοδήποτε συμπληρωματικό 
στοιχείο σχετικά με το χώρο των δημοσίων έργων.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ & ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ παραθέτουμε ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ιεραρχημένα και παρακαλούμε να 
τις λάβετε υπόψη σας:
Α. Δράσεις Υπουργείου Ανάπτυξης, Υποδομών & Μεταφορών
1. α)Κατάργηση των πρόσθετων Εγγυητικών Επιστολών που 
λειτουργούν εις βάρος των έργων, δεδομένης της κατάστασης και 
της αδυναμίας του τραπεζικού συστήματος να ανταποκριθεί στις 
ανάγκες των έργων.
β)Αναστολή των διοικητικών επιπτώσεων σε περίπτωση αδυνα-
μίας έκδοσης εγγυητικών επιστολών, όχι με υπαιτιότητα των ερ-
γοληπτών, αλλά λόγω της κατάστασης που βρίσκεται το τραπεζικό 
σύστημα και η οικονομία της χώρας γενικότερα.
2. Άρση εμποδίων υγιούς επιχειρηματικότητας -Διαφάνεια.
α) Κατάργηση των πάσης φύσεως αδιαφανών συστημάτων 
αναθέσεων (αυτεπιστασίες και απευθείας αναθέσεις ιδίως από 
Δήμους & Περιφέρειες, μελέτη – κατασκευή, μεικτό σύστημα, 
πρόσκληση περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσε-
ων, φωτογραφικοί όροι στις διακηρύξεις κ.λπ.).
Ήδη με επιστολή μας προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
με αρ. πρωτ. 540/06/06/2011 έχουμε καταγγείλει ότι έχει στηθεί 
κάτω από την μύτη του κου Υπουργού, «βιομηχανία» α) έκδο-
σης θετικών εισηγήσεων και αποφάσεων έγκρισης δημοπρά-
τησης με το σύστημα «μελέτη – κατασκευή» και β) έγκρισης 
προσθήκης «πρόσθετων όρων τεχνικής ικανότητας», με πα-
νομοιότυπες εισηγήσεις και πανομοιότυπη πάντα αιτιολόγηση 
περί δήθεν ειδικών έργων που χρήζουν ιδιαίτερης εμπειρίας, 
τα οποία όμως, έχουν κατασκευασθεί την τελευταία δεκαετία 
κατά εκατοντάδες ανά την Ελλάδα και πλέον δεν μπορεί να θε-
ωρούνται «ειδικά», ενώ είναι κοινή πεποίθηση, ότι από τις δη-
μοπρατήσεις αυτές, ευνοούνται ολίγοι συγκεκριμένοι και εκλε-
κτοί κατασκευαστές, ενώ αποκλείονται από την συμμετοχή εκα-
τοντάδες ικανές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ και ενώ προσβάλλεται 
βάναυσα το Δημόσιο συμφέρον.
Αδιαφανείς διαδικασίες, φωτογραφικές διατάξεις, υπερκοστολο-
γήσεις και αποκλεισμοί σε έργα Ε.Π.ΠΕΡ.Α. με την μέθοδο διαγω-
νισμού προμηθειών. (επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ υπ’ αριθμό 721/14-
06-2012)

Όχι δημοπράτηση έργων ως εργασία.
Όλα τα έργα να κατασκευάζονται μετά από διαγωνισμούς, με δι-
αφανείς διαδικασίες.
β) Όχι κατάχρηση στην πρόσκληση σε διαγωνισμούς ειδικών 
πτυχίων (π.χ. ηλεκτρονικών κ.λπ).
γ) Αναθεώρηση του καθεστώτος δημοσίευσης των διακηρύξε-
ων των έργων, ώστε να μην επιβαρύνουν υπέρογκα και άνευ 
λόγου τα έργα. Θεωρούμε τελείως άδικο και αντιπαραγωγικό οι 
προϋπολογισμοί των έργων να επιβαρύνονται οικονομικά με την 
υποχρεωτική δημοσίευση των διακηρύξεων και μάλιστα σε πέντε 
έντυπα μέσα (!!!), την εποχή που τα ηλεκτρονικά μέσα κυριαρχούν 
στην ενημέρωση. Θα αρκούσε μόνο η δημοσίευση στην ιστοσε-
λίδα του Τ.Ε.Ε. ή των Εργοληπτικών Οργανώσεων ή του Υπουρ-
γείου και σε ένα μόνο έντυπο μέσο.

δ) Ανάρτηση των τευχών δημοπράτησης στην ιστοσελίδα του 
φορέα δημοπράτησης.
3. Τροποποίηση του Ν. 2940/2001, σε ό,τι αφορά την επανάκρι-
ση των εργοληπτικών επιχειρήσεων, έτσι ώστε για τις μεν ατο-
μικές, ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εργοληπτικές επιχειρήσεις 
να συνυπολογίζονται οι οφειλές του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
στα ίδια κεφάλαιά τους και ο αναπόσβεστος πάγιος εξοπλισμός, 
ενώ για τις ΑΕ να υπάρξει μείωση των κριτηρίων, λόγω της δύ-
σκολης οικονομικής κατάστασης που βιώνει ο κλάδος αλλά και 
όλη η χώρα.
Παράταση ισχύος ατομικών πτυχίων μέχρι 30-06-2013.
Καθιέρωση 6ετούς ισχύος των ατομικών πτυχίων με δυνατότη-
τα αναβάθμισης ανά 3ετία.
4. Κατάργηση των δυσλειτουργικών, επαχθών και αναποτελε-
σματικών διατάξεων των Ν.4070/2012 & Ν.4071/2012 και της 
απαράδεκτης εγκυκλίου 11/2012 του Υπουργείου σας (αναδρο-
μικότητα ισχύος των Νόμων κ.λπ.), που προάγουν την αδιαφά-
νεια και την συναλλαγή.
5. Διατήρηση των κατωτάτων ορίων, η ύπαρξη των οποίων λει-
τουργεί υπέρ του υγιούς ανταγωνισμού και αποτρεπτικά στην δη-
μιουργία ολιγοπωλιακών και μονοπωλιακών καταστάσεων, ανα-
κουφίζοντας και προστατεύοντας την ύπαρξη των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, ειδικά της περιφέρειας της χώρας, της οποίας συ-
νιστούν την ραχοκοκαλιά της οικονομίας.
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6. Άμεση προώθηση του ΜΗ.ΚΙ.Ε. (Μητρώο Κατασκευαστών Ιδι-
ωτικών Έργων), θέμα για το οποίο υπάρχει έτοιμο σχέδιο Προε-
δρικού Διατάγματος και συμφωνία του ΤΕΕ και του
συνόλου του Τεχνικού Κόσμου.
7. Άμεση έναρξη ειλικρινούς διαλόγου από μηδενική βάση για τη 
διαμόρφωση ενός υγιούς, δικαίου και λειτουργικού Νόμου - 
«πλαισίου» για τα Δημόσια έργα.
8. Την Αναμόρφωση της Διοικητικής Δομής των υπηρεσιών του 
Δημοσίου που παράγουν δημόσια έργα με στόχο να αποκαταστα-
θεί η Δημοκρατία και Ισονομία και να αυξηθεί επιτέλους ο ρυθμός 
λειτουργίας της κρατικής μηχανής.
9. Υιοθέτηση και προώθηση της πρότασης του Κατασκευαστικού 
Κόσμου και του ΙΟΚ για αναλυτικά τιμολόγια και συντελεστές 
αναθεώρησης, πρόταση που ήδη έχει υποβληθεί και στο αρμό-
διο Υπουργείο.
Να μην ισχύουν αρνητικές αναθεωρήσεις που αλλοιώνουν τον 
προϋπολογισμό των έργων.
10. Προτάσεις για τα μεταφορικά μέσα με σκοπό την τόνωση της 
οικονομίας και της ανάπτυξης (βλ. επιστολή ΠΕΣΕΔΕ με αριθμό 
Πρωτ. 787/05-07-2012)
Β. Δράσεις άλλων Υπουργείων που απαιτείται η συνηγορία & συ-
νέργεια του Υπουργείου Ανάπτυξης, Υποδομών & Μεταφορών.
1. Άμεση εξόφληση όλων των οφειλών εκτελεσμένων έργων 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Υπουργεία, Οργανισμοί, Δήμοι, 

Περιφέρειες, κ.λπ.) προς τους εργολήπτες, μέσα από σύντομο συ-
γκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής.
2. Ενεργοποίηση- αύξηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων 
(Π.Δ.Ε., ΕΣΠΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΙΝΔΟΣ, ΑΛ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ, ΘΗΣΕΑΣ, 
ΕΤΑΕΑ κ.λπ.) και επιτάχυνση των διαδικασιών, για έργα απαραί-
τητα και αναγκαία κυρίως για την ανάπτυξη της Περιφέρειας, έργα 
που θα τονώσουν όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου και τις τοπικές 
αγορές και θα στηρίξουν την απασχόληση.
Να απαγορευτεί ρητά η δημοπράτηση έργων χωρίς εξασφάλιση 
χρηματοδότησης.
3. Στροφή προς την ανάπτυξη με την χρηματοδότηση νέων έρ-
γων υποδομών για έξοδο από τη μακρά περίοδο ύφεσης. Προ-
γραμματισμός & δημοπράτηση έργων στην περιφέρεια με προϋ-
πολογισμούς έως το όριο της 2ης τάξης (1,5 εκ. €).
4. Συμψηφισμό των οφειλών των εκτελεσμένων έργων του ευ-
ρύτερου δημόσιου τομέα (Υπουργεία, Οργανισμοί, Δήμοι, Περιφέ-
ρειες κλπ) με τις οφειλές των εργοληπτών προς αυτόν.
5. Μέσα στο πλαίσιο της υποστηρικτικής διαδικασίας των τραπε-
ζών από την κυβέρνηση, είναι απαραίτητη η επιβολή μέτρου υπο-
χρεωτικής αποδοχής αιτήματος προεξόφλησης, εγκεκριμένων 
ανεξόφλητων λογαριασμών δημοσίων έργων, χωρίς πρόσθετες
«τοκογλυφικές» εξασφαλίσεις, δανεισμός των εργοληπτικών επι-
χειρήσεων με λογικό επιτόκιο, για τη δημιουργία ρευστότητας 
στον εργοληπτικό και κατασκευαστικό κόσμο με στόχο την ενί-
σχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας και την κίνηση της αγοράς.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΣΕΔΕ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Αδιαφανείς διαδικασίες σε έργα Περιβάλλοντος
Αδιαφανείς διαδικασίες, φωτογραφικές διατάξεις, υπερκο-
στολογήσεις και αποκλεισμοί σε έργα Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. με την μέ-
θοδο διαγωνισμού προμηθειών, κατήγγειλε το Προεδρείο της 
ΠΕΣΕΔΕ, με επιστολή του προς την υπηρεσιακή κυβέρνηση 
και συγκεκριμένα στον  Πρωθυπουργό Παναγιώτη Πικραμένο, 
τον Υπουργό Εσωτερικών Αντώνιο Μανιτάκη και τον Υπουρ-
γό Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Γρηγόριο 
Τσάλτα. Αναλυτικότερα στην επιστολή που υπογράφεται από 
τον πρόεδρο της ΠΕΣΕΔΕ Κ. Σαββίδη και τον Γεν. Γραμματέα 
Γ. Μπαρμπούτη, επισημαίνονται τα εξής:

«Αξιότιμοι Κύριοι,
έχουν περιέλθει στην Ένωσή μας, που εκπροσωπεί περισσότε-
ρους από 6.500 εργολήπτες σε ολόκληρη τη χώρα, πληθώρα κα-
ταγγελιών για τη διενέργεια από πολλές Δημοτικές Επιχειρήσεις 
Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) διαγωνισμών για «Προμήθεια 
και εγκατάσταση εξοπλισμού ελέγχου και περιορισμού διαρρο-
ών δικτύου ύδρευσης ………….» (ή με παρεμφερείς τίτλους) με 
φωτογραφικούς όρους στις σχετικές διακηρύξεις.
Πέραν της διαφωνίας μας ότι οι δημοπρατούμενες ως προμή-
θειες είναι στην πραγματικότητα έργα, η πρόβλεψη φωτογραφι-
κών (πάντοτε των ίδιων σε όλες τις διακηρύξεις) διατάξεων σχε-

τικά με προαπαιτούμενη εμπειρία κ.λπ. συνιστά σκάνδαλο πρώ-
του μεγέθους, αφού η μεθόδευση αυτή κατατείνει στη νόθευση 
του υγιούς ανταγωνισμού και στην κατακύρωση των διαγωνι-
σμών αυτών στην ίδια ομάδα ενδιαφερομένων, με ομοειδή χα-
ρακτηριστικά.
Ήδη για το θέμα αυτό αρμόδια όργανα της χώρας έχουν επιλη-
φθεί μάλιστα δε διενεργείται προκαταρκτική εξέταση από Εισαγ-
γελία της χώρας, (Βόλος), πλην όμως επειδή το ζήτημα δεν περι-
ορίζεται σε μία μόνο περίπτωση, ώστε να αρκεί ο χειρισμός της
τοπικά, αλλά φαίνεται να έχει κεντρικό σχεδιασμό, σας ενημερώ-
νουμε σχετικά, εκ του ρόλου μας και σας καλούμε, τον καθένα 
από τη θέση που έχει, να επιληφθεί άμεσα του ζητήματος, ώστε 
να ανασταλεί η διενέργεια όλων αυτών των σχετικών διαγωνι-
σμών, έως ότου διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση με στόχο την 
προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και κατ’ επέκταση του δη-
μοσίου συμφέροντος.
Προς διευκόλυνσή σας επισημαίνουμε ότι οι διαδικασίες ανάθε-
σης των εν λόγω «προμηθειών» συντονίζονται και εγκρίνονται 
από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του
ΥΠ.Ε.Κ.Α.».



ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΔΜΕΔΕ
Ενιαία έκφραση κλάδου - 
Εθνική Συνομοσπονδία 
Κατασκευαστικού Κλάδου
Θετική η ανταπόκριση από το Προεδρείο της ΠΕΣΕΔΕ
Θετικά αντιμετωπίζεται από το προεδρείο της ΠΕΣΕΔΕ η πρότα-
ση που κατέθεσε με επιστολές του προέδρου της Γ. Ρωμοσιού 
για ενιαία έκφραση του κλάδου και την σύσταση «Εθνικής Συνο-
μοσπονδίας Κατασκευαστικού Κλάδου» (Ε.Σ.Κ.Κ.) με κατ’ αρχήν 
παράλληλη διατήρηση των υπαρχουσών εντασσομένων στη Συ-
νομοσπονδία Εργοληπτικών Οργανώσεων.
Το προεδρείο της ΠΕΣΕΔΕ συγκεκριμένα, στις 8 Ιουνίου 2012 απα-
ντώντας στη δεύτερη επιστολή της ΠΕΔΜΕΔΕ επισημαίνει τα εξής:

«Συνάδελφοι,
Λάβαμε την επιστολή σας σχετικά με την θετική πρότασή σας 
για ενιαία έκφραση του κλάδου και την σύσταση «Εθνικής Συνο-
μοσπονδίας Κατασκευαστικού Κλάδου» (Ε.Σ.Κ.Κ.) με κατ’ αρχήν 
παράλληλη διατήρηση των υπαρχουσών εντασσομένων στη Συ-
νομοσπονδία Εργοληπτικών Οργανώσεων.
Όπως είναι γνωστό και την αρχική σχετική επιστολή σας 
(510/18.1.2012) αντιμετωπίσαμε θετικά, φέρνοντας την για συζή-
τηση δυο φορές στη Συντονιστική Επιτροπή Ε.Ο. που συνεδρία-
σε στα γραφεία μας την 9/2/2012 και 15/2/2012. Στις συνεδριά-
σεις αυτές μετά από εκτενή συζήτηση οι περισσότεροι των πα-
ρευρισκομένων συμφώνησαν κατ’ αρχήν, ζητώντας από σας να 
προχωρήσετε σε αναλυτικότερη εισήγηση-σχέδιο καταστατικού, 
που με την από 5/6/2012, νέα επιστολή σας, μας αποστέλλετε.

Κατ’ αρχήν θεωρούμε την πρόταση σας στην ουσία ως θεσμο-
ποίηση (εισαγωγή κανόνων) και μετεξέλιξη της ήδη λειτουργού-
σας Σ.Ε./Ε.Ο. στην οποία και πρέπει να συζητηθεί άμεσα.
Πιστεύουμε ότι η πρόταση σας αυτή θα είναι αντικείμενο συζήτη-
σης στο επικείμενο 68ο Συνέδριο μας που θα γίνει στην Αλεξαν-
δρούπολη την 21-22-23 Ιουνίου 2012».
Η επιστολή της ΠΕΔΜΕΔΕ
Στην επιστολή της ΠΕΔΜΕΔΕ που εστάλη στις 5 Ιουνίου 2012 και 
απευθύνεται σε όλες τις υπόλοιπες Εργοληπτικές Οργανώσεις 
(ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ) επισημαίνονται τα εξής:
«Αγαπητοί συνάδελφοι,
Όπως γνωρίζετε με την με αρ. πρωτ. 510/18.01.2012 επιστολή 
μας, η Ένωσή μας σας γνωστοποίησε ότι κατά την κρίση της, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η ενιαία έκφραση του κλάδου, η 
μόνη λύση που προκύπτει, μετά από άκαρπες προσπάθειες δε-
καετιών, είναι η μορφή της Εθνικής Συνομοσπονδίας.
Δυστυχώς στην πρώτη αυτή επιστολή που σας είχαμε αποστείλει 
δεν υπήρξε καμία αντίδραση από την πλευρά σας. Η Διοικούσα 
Επιτροπή της Ένωσης πεπεισμένη για το εφικτό μίας τέτοιας λύ-
σης, αποφάσισε να σας κοινοποιήσει τη διαγραμματική απεικό-
νιση και τις βασικές αρχές της Εθνικής Συνομοσπονδίας Κατα-
σκευαστικού Κλάδου, προς ενημέρωσή σας.
Εφ’ όσον υιοθετήσετε τις βασικές αρχές του προσχεδίου, είμα-
στε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω συζήτηση επ’ αυτού.
Τέλος θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι η Ένωσή μας παράλλη-
λα επεξεργάζεται και λεπτομερές κατ’ άρθρο καταστατικό για την 
Εθνική Συνομοσπονδία. Κατά συνέπεια εφ’ όσον υιοθετηθούν οι 
βασικές αρχές τ ου προσχεδίου, θα είμαστε σε θέση να συνδι-
αμορφώσουμε όλες τις παραμέτρους προκειμένου να καταλή-
ξουμε σε τελική μορφή καταστατικού σχεδίου».



Επιθεώρηση & Πιστοποίηση Ενεργειακών Έργων 
για την Τεχνική Διασφάλιση της επένδυσης

H TÜV HELLAS είναι Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, 100% θυγατρικός του Γερμανικού TÜV NORD Group. Παρέχει 
υπηρεσίες σε ολόκληρο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, στους τομείς της Επιθεώ-
ρησης και Πιστοποίησης Προϊόντων, Εξοπλισμού, Κατασκευών, Εγκαταστάσεων και Συστημάτων, όπως και Επιθεωρήσεις Ποι-
οτικού Ελέγχου και Πιστοποίησης κτιριακών έργων μεγάλου μεγέθους και υψηλών διεθνών προδιαγραφών, διασφαλίζοντας τη 
Διαχείριση Ποιότητας & Λειτουργικότητας των Εγκαταστάσεων και την Ασφάλεια του προσωπικού αλλά και της βιωσιμότητας 
των επενδύσεων, συμβάλλοντας έτσι στην ανταγωνιστικότητά τους.

Η TÜV HELLAS είναι παρούσα σε όλες τις μορφές παραγωγής Ενέργειας προσφέροντας ένα συνδυασμό υπηρεσιών που στο-
χεύει στην εξασφάλιση της επένδυσης, εστιάζοντας:
-στον έλεγχο των μελετών, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή απόδοση και αξιοπιστία της επένδυσης
-στην παρακολούθηση των κρίσιμων σημείων κατά την κατασκευή του έργου, ώστε να κατασκευασθεί όπως σχεδιάσθηκε και 
να παράγει με το ελάχιστο δυνατό κόστος συντήρησης
-στην παρουσία στους τελικούς ελέγχους, ώστε να επιβεβαιώνονται οι αναμενόμενες επιδόσεις.

Μέχρι σήμερα η TÜV HELLAS έχει επιθεωρήσει:
-Αιολικά Πάρκα: Έχουν ήδη επιθεωρηθεί εγκαταστάσεις Αιολικών Πάρκων με εγκατεστημένη ισχύ που ξεπερνάει τα 160MW.
-Φωτοβολταϊκά Πάρκα: Στον τομέα των Φωτοβολταϊκών Πάρκων έχουν ήδη επιθεωρηθεί εγκαταστάσεις με συνολική ισχύ που 
ξεπερνάει τα 160 MWp
-Συμβατική Ενέργεια: Η TÜV HELLAS έχει επιθεωρήσει τα μεγαλύτερα ιδιωτικά έργα της χώρας για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από φυσικό αέριο και έχει συμμετάσχει στις μετρήσεις απόδοσης και ισχύος Θερμικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας της ΔΕΗ και αντίστοιχων ιδιωτικών επενδύσεων. 

Η TÜV HELLAS έχει κατορθώσει να αποκτήσει ηγετική θέση στον χώρο των Επιθεωρήσεων – Πιστοποιήσεων προσφέροντας 
υπηρεσίες με κύρος, αξιοπιστία, αναγνωρισιμότητα και προστιθέμενη αξία. Προκειμένου να ανταποκρίνεται άμεσα στις απαιτή-
σεις των πελατών της, εκτός από την Αθήνα, διατηρεί γραφεία στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο Κρήτης και έχει αναπτύξει δί-
κτυο εκπροσώπων σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Επιπλέον καλύπτει τον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου 
και Βαλκανικών Χωρών με θυγατρικές εταιρίες στο Λίβανο, στην Αίγυπτο και στην Κύπρο.

Ενημερωθείτε για όλα τα νέα της TÜV HELLAS, βρείτε ποιο πιστοποιητικό χρειάζεστε και υποβάλλετε on-line την αίτηση πιστο-
ποίησης στην ανανεωμένη ιστοσελίδα του Οργανισμού στο www.tuvhellas.gr, ενώ για ειδήσεις από τον χώρο της Ποιότητας, για 
πιστοποιήσεις μεγάλων εταιρειών, breaking news και για άμεση και διαδραστική επικοινωνία επισκεφθείτε τους λογαριασμούς 
της TÜV HELLAS στα social media facebook http://www.facebook.com/tuvhellas & twitter https://twitter.com/TUVHELLAS.
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Η κυβέρνηση υπόσχεται το ξεμπλοκάρισμα των Δημοσίων Έρ-
γων (δρόμους, σιδηροδρομικό δίκτυο, αναβάθμιση λιμανιών 
κ.λπ.). Στο πλαίσιο αυτό ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κ. Χατζηδάκης, 
ανακοίνωσε  πρόσφατα τα έργα και τα χρονοδιαγράμματά τους. 

Συγκεκριμένα:
1.Οι επεκτάσεις του ΜΕΤΡΟ της Αθήνας: Η επέκταση του μετρό 
προς Ανθούπολη αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 
2013, η επέκταση προς Ελληνικό τον Ιούλιο του 2013 και η επέκτα-
ση προς Χαϊδάρι τον Σεπτέμβριο του 2013. Η επέκταση της γραμ-
μής 3: Χαϊδάρι – Πειραιάς αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2017, 
ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρόδρομες εργασίες.

2.Η επέκταση του Τραμ στον Πειραιά θα ξεκινήσει μέχρι το τέλος 
του 2012 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2015.

3.Τα λιμάνια όπως της Ηγουμενίτσας, της Πάτρας και του Λαυ-
ρίου. Η Β΄ Φάση του Λιμένα Ηγουμενίτσας πρέπει να έχει ολο-
κληρωθεί ως τον Ιούλιο του 2013 και η Γ΄ Φάση τον Οκτώβριο 
του 2016. Ο Λιμένας Πατρών πρέπει να ολοκληρωθεί τον Ιανουά-
ριο του 2016 και ο Λιμένας Λαυρίου (εργασίες που αφορούν στην 
επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων στο χερσαίο και θαλάσ-
σιο τμήμα) αναμένεται να ενταχθεί στις αρχές του 2013 και να ολο-
κληρωθεί εντός της προγραμματικής περιόδου.

4.Η ολοκλήρωση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου. Το τμήμα 
ΣΚΑ-Τρεις Γέφυρες αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο 
του 2012 και το τμήμα Πειραιάς – Τρεις Γέφυρες αναμένεται να 
επαναδημοπρατηθεί μέχρι το τέλος του 2012.

5.Η ολοκλήρωση των νέων διπλών σιδηροδρομικών γραμμών:
α) Τιθορέα-Λιανοκλάδι-Δομοκός αναμένεται να ολοκληρωθεί τον 
Δεκέμβριο του 2015.
β) Αθήνα (ΣΚΑ)-Πάτρα στο τμήμα Διακοφτό-Ροδοδάφνη αναμένε-
ται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2015.

6.Η κατασκευή της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Ροδο-
δάφνη (Αίγιο)- Ρίο, μήκους 27 χλμ. της γραμμής Αθήνα-Πάτρα. 
Αναμένεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι:
1.Πρέπει να διευθετηθεί άμεσα το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις 
στο Μετρό της Θεσσαλονίκης. Λόγω αρχαιολογικών ερευνών και 
ορισμένων οικονομικών προβλημάτων του αναδόχου εμφανίστη-
καν σημαντικές καθυστερήσεις στο έργο. Έχει τροποποιηθεί ήδη 
το χρονοδιάγραμμα, εδώ και ένα χρόνο περίπου, με νέα ημερο-
μηνία ολοκλήρωσης το Νοέμβριο του 2016. Ως προς την επέκταση 
προς Καλαμαριά, ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη και τους προσε-
χείς μήνες θα γίνει η ανακήρυξη του αναδόχου.

1.Σε ό,τι αφορά τους οδικούς άξονες δήλωσε ότι προχωρούμε σε:
α) ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος - Τρίπολη - Κα-
λαμάτα εντός του Σεπτεμβρίου 2012 και κλάδου του Λεύκτρο-
Σπάρτη εντός του 2014.
β) αποπεράτωση του κάθετου άξονα Εγνατίας οδού «Θεσσαλονί-
κη (Δερβένι)-Σέρρες-Προμαχώνας» τον Μάιο 2014 και προώθη-

ση του κάθετου άξονα Εγνατίας οδού «Σιάτιστα - Κρυσταλλοπη-
γή», ειδικότερα του τμήματος Κορομηλιά - Ιεροπηγή – Κρυσταλ-
λοπηγή.
γ) ολοκλήρωση κατασκευής στον ΝΟΑΚ του τμήματος Αγ. Βαρβά-
ρα-Αγ. Δέκα του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο-Μεσσαρά τον 
Δεκέμβριο του 2013.
δ) προώθηση παρεμβάσεων στον Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρή-
της. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012 αναμένεται η επαναδημοπρά-
τηση των τμημάτων «Γαλατάς-Κολυμπάρι-Καστέλλι» και «Αγκα-
θιάς-Χαμέζι-Σητεία».
ε) ολοκλήρωση συνδέσεων αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ με το λιμά-
νι και την πόλη της Πάτρας. Αναμένεται η επαναδημοπράτηση του 
τμήματος «Σύνδεση της Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας με τις Πα-
ραγλαύκιες αρτηρίες».
στ) επίσης, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι δύο κάθετοι άξονες: 
Κομοτηνή-Νυμφαία- Ελληνοβουλγαρικά σύνορα και Αρδάνιο-
Ορμένιο.
ζ) Σε ότι αφορά το τμήμα της ΠΑΘΕ Αγία Μαρίνα Στυλίδας – Ράχες, 
πρόσφατα έγινε υποκατάσταση του αναδόχου που βρισκόταν σε 
προφανή αδυναμία να περαιώσει το έργο, καθώς είχε ήδη υπα-
χθεί στο άρθρο 99. Το έργο συνεχίζεται κανονικά, μετά την υποκα-
τάσταση, χωρίς πρόσθετο κόστος για το δημόσιο. Για τις υπολειπό-
μενες εργασίες του έργου, δόθηκε παράταση προθεσμίας 18 μη-
νών.
η) Ολοκληρώνεται η αναβάθμιση του Αερολιμένα «Μακεδονία» 
της Θεσσαλονίκης με δύο εργολαβίες κατασκευής (επέκταση αε-
ροδιαδρόμου και αναβάθμιση του υφιστάμενου) έως τον Δεκέμ-
βριο του 2015.
θ) Προτεραιότητα είναι επίσης το αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρα-
κλείου, το οποίο θα κατασκευασθεί με τη μέθοδο της παραχώρη-
σης και θα επαναδημοπρατηθεί τους αμέσως επόμενους μήνες.

Κίνδυνο απώλειας 2 δισ. ευρώ διατρέχει το ΕΣΠΑ 
Παρά τις δηλώσεις αυτές του υπουργού η ηγεσία του υπουργείου 
Ανάπτυξης και Υποδομών το επόμενο διάστημα θα πρέπει να αντι-
μετωπίσει το πρόβλημα με τα εγκαταλελειμμένα εργοτάξια, ημιτε-
λή έργα και τον κίνδυνο απώλειας Κοινοτικών κονδυλίων της τά-
ξης των 2 δισ. ευρώ, εξαιτίας των καθυστερήσεων στις πληρωμές 
του Δημοσίου. Σύμφωνα με τον υπουργό «η πρόοδος του ΕΣΠΑ 
είναι μείζον θέμα, γιατί συνδέεται με τη ρευστότητα, αλλά δυστυ-
χώς, ταυτόχρονα επηρεάζεται αρνητικά από την έλλειψή της ρευ-
στότητας, γιατί τα προβλήματα του τραπεζικού συστήματος και ‘’το 
στέγνωμα της αγοράς’’, επιβραδύνουν την απορρόφηση των Κοι-
νοτικών προγραμμάτων, ελλείψει ιδίων κεφαλαίων για τη συνει-
σφορά των ιδιωτών».

Συγκεκριμένα, τα ημιτελή έργα της περιόδου 2000-2006 είναι με-
ρικές εκατοντάδες και ο αρχικός κίνδυνος απώλειας ήταν 3 δισ. 
ευρώ, αν και έχει πλέον περιοριστεί αρκετά. «Στόχος είναι να επι-
διώξουμε την ταχύτερη δυνατή απορρόφηση», επεσήμανε και 
πρόσθεσε ότι «δεν πρέπει να κρύψουμε πως υπάρχει δυστυχώς, 
σοβαρός κίνδυνος απώλειας κονδυλίων για τη χώρα, λόγω των 
ευρωπαϊκών κανόνων, σε σχέση με τα ημιτελή έργα της περιό-
δου αυτής».
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Το θέμα συζητήθηκε πρόσφατα με τον Ευρωπαίο επίτροπο για την 
Περιφερειακή Πολιτική Γιοχάνες Χαν, ενώ διαμορφώθηκε και σε 
συνεργασία με την Task Force ένα βασικό σχέδιο για την απλοποί-
ηση των πολύπλοκων διαδικασιών διαχείρισης του ΕΣΠΑ και των 
διαρθρωτικών ταμείων. Οι προτεραιότητες του υπουργείου στον 
συγκεκριμένο τομέα, αφορούν στην απλοποίηση των διαδικασι-
ών, στην αναθεώρηση του ΕΣΠΑ για τα έτη 2007 - 2013, καθώς και 
στην αυστηρή εποπτεία των 181 έργων υψηλής προτεραιότητας, 
εκ των οποίων περίπου 100 παρουσιάζουν ικανοποιητική πορεία. 

Η επιτάχυνση της απορρόφησης των Κοινοτικών κονδυλίων του 
ΕΣΠΑ αποτέλεσε το αντικείμενο και σειράς συναντήσεων του κ. 
Χατζηδάκη με τον πρόεδρο της Ενωσης Περιφερειών Ελλάδας Ι. 
Σγουρό, όπου συμφωνήθηκε να συμμετάσχει εκπρόσωπος των 
Περιφερειών στην προετοιμασία των αλλαγών, που αποσκοπούν 
στην απλούστευση των διαδικασιών απορρόφησης των κονδυλί-
ων και υλοποίησης των έργων, να αντιμετωπιστούν με τον καλύ-
τερο τρόπο οι ανάγκες των περιφερειών στο πλαίσιο της επικεί-
μενης αναθεώρησης του ΕΣΠΑ, η οποία άλλωστε θα κινηθεί στην 
κατεύθυνση που είχε συμφωνηθεί ήδη με την προηγούμενη πο-
λιτική ηγεσία, καθώς και να συμμετάσχουν οι περιφέρειες με ιδέ-
ες και προτάσεις στη διαβούλευση για τις αλλαγές που θα γίνουν 
στον επενδυτικό νόμο.

Θα μειωθούν οι απαιτούμενες υπογραφές
Στο πλαίσιο της απλοποίησης των διαδικασιών, καταργούνται όσες 
διαδικασίες δεν χρειάζονται και μειώνονται οι απαιτούμενες υπο-
γραφές και τα κριτήρια για την ένταξη ενός έργου στο ΕΣΠΑ, μέ-
χρι τέλους του τρέχοντος έτους. Επίσης, αναμορφώνεται, τυποποι-
είται και γίνεται ηλεκτρονικό το σύστημα δημοσίων προμηθειών 
έως το τέλος του ερχόμενου Μαρτίου, ενώ εφαρμόζεται η προ-
σφάτως ψηφισθείσα νομοθεσία για τη διευκόλυνση των απαλλο-
τριώσεων και υιοθετούνται πρόσθετα μέτρα για την ταχύτερη προ-
ώθησή τους και τον εξορθολογισμό του τιμήματος, σε συνεργα-
σία με τα συναρμόδια υπουργεία. Επίσης, εξορθολογίζεται το σύ-
στημα χρηματοδότησης έως το τέλος του 2012 και της διαχείρισης 
των έργων έως το τέλος Μαρτίου 2013.

Παράλληλα, αναθεωρείται, ως το τέλος του ερχόμενου μήνα το 

ΕΣΠΑ, που αφορά στα έτη 2007 - 2013, ώστε να προσαρμοστεί στις 
ανάγκες της παρούσας οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας 
και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε μέτρα προώθησης της επιχειρη-
ματικότητας και καταπολέμησης της ανεργίας. 

Εξάλλου, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η εξαιρετικά δύσκολη διαπραγ-
μάτευση για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014 -2020.

Επανέναρξη των έργων στους τέσσερις αυτοκινητοδρόμους
Σημαντική προτεραιότητα του υπουργείου αποτελεί και η επανέ-
ναρξη των έργων στους τέσσερις αυτοκινητοδρόμους Μαλιακός - 
Κλειδί, Κεντρικής Ελλάδας, Ολυμπία Οδό και Ιονία Οδό. Σύμφωνα 
με δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης και Υποδομών, «πρόκει-
ται για πολύ σημαντικά έργα, που θα δημιουργήσουν 30.000 θέ-
σεις εργασίας άμεσα και περίπου 50.000 με 60.000 θέσεις επιπλέ-
ον έμμεσα στην Περιφέρεια, ενώ αποτελούν βασικά έργα υπο-
δομής για την ανάπτυξη». Προέβλεψε, ωστόσο, ότι «η διαπραγ-
μάτευση θα είναι πολύ δύσκολη και παράλληλα, γίνεται υπό πίε-
ση χρόνου λόγω των προβλημάτων ρευστότητας και των ρητρών 
που ενδέχεται να καταπέσουν».

Ο προγραμματισμός του υπουργείου αφορά στην ολοκλήρω-
ση των διαπραγματεύσεων με τους παραχωρησιούχους, για να 
έχουμε έως τις 30 Σεπτεμβρίου την επίτευξη συμφωνίας - πλαί-
σιο, ενώ, επειδή είναι αναγκαία η έγκριση της συμφωνίας από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει ήδη ζητηθεί η συμμετοχή εκπροσώ-
που ή εκπροσώπων της στις διαπραγματεύσεις ως παρατηρητών, 
για να συντομευθούν οι διαδικασίες και να αποφευχθούν εκ των 
υστέρων προβλήματα. Στόχος είναι να έρθουν στη Βουλή προς 
έγκριση όλες οι νέες συμφωνίες μέχρι το τέλος του έτους.

Κρίσιμα έργα για τη χώρα είναι ακόμη το νέο αεροδρόμιο της 
Κρήτης στο Καστέλι Ηρακλείου, ο διαγωνισμός για το οποίο έχει 
προκηρυχθεί δύο φορές και έχει ακυρωθεί, καθώς και τα τρία 
έργα, που προκηρύχθηκαν με συμβάσεις παραχώρησης και είναι 
ο οδικός άξονας Ελευσίνας - Θήβας - Υλίκης, η υποθαλάσσια ζεύ-
ξη Λευκάδας - Αιτωλοακαρνανίας και η υποθαλάσσια ζεύξη της 
Σαλαμίνας με το Πέραμα. Η προθεσμία κατάθεσης προσφορών 
για τους τρεις αυτούς διαγωνισμούς έληγε εντός του Ιουλίου, αλλά 
δόθηκε παράταση μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου.
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Την Τετάρτη 25-7-2012 αντιπροσωπεία της ΠΕΣΕΔΕ αποτε-
λούμενη από τον Πρόεδρο Κων. Σαββίδη, τον Γεν. Γραμματέα 
Γ. Μπαρμπούτη και το μέλος της Εκτ. Επιτροπής Αντ. Ρούλιο 
συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της Δ.Ε. των Μηχανικών του 
ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ κ. Γιάννη Γαμβρίλη στο γραφείο του στο ΤΣΜΕ-
ΔΕ προκειμένου να τον ενημερώσει σχετικά με τις αποφάσεις 
του 68ου Συνεδρίου σχετικά με το ΤΣΜΕΔΕ και να ακούσει τις 
απόψεις του, υποβάλλοντας του και σχετικό υπόμνημα.

Ειδικότερα:
1. Για την ένταξη του Κλάδου Υγείας στον ΕΟΠΥΥ ο κ. Πρόεδρος 
ενημέρωσε ότι κατ’αρχήν το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ δεν είναι αρνητικό 
στην ένταξη του κλάδου στον ΕΟΠΥΥ, αρκεί όμως ο ΕΟΠΥΥ να 
εξυπηρετεί τα μέλη μας και να μην προσδοκά μόνον τα ταμειακά
αποθέματα του Ταμείου, χωρίς το δημόσιο να συμμετέχει στην 
χρηματοδότηση. Η αναλογιστική μελέτη που θα συνταχθεί θα 
αποδείξει την αναγκαιότητα ή μη υπαγωγής στον ΕΟΠΥΥ, αλλά 
και γενικότερα εάν το Ταμείο πρέπει να μετατραπεί σε Νομικό 
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.
Ο κ. Γαμβρίλης ήταν ξεκάθαρος πάντως, τονίζοντας ότι για το 
ΤΣΜΕΔΕ δεν υπάρχει «κοινωνικός πόρος» και όλες οι καταβαλ-
λόμενες από τα μέλη του εισφορές (πέραν των ετήσιων τακτι-
κών), ουσιαστικά αποτελούν εισφορές εργοδοτών και όχι πό-
ρους τρίτων, δηλαδή «κοινωνικούς πόρους» όπως κάποιοι πα-
ραπειστικά επιδιώκουν. Επίσης το κράτος ουδέποτε κατέβαλε 
την από τον νόμο προβλεπόμενη λόγω τριμερούς χρηματοδότη-
σης συμμετοχή του που σήμερα εκτιμάται σε περισσότερα από 
600 εκ. ευρώ. Αν λοιπόν δεν διασφαλιστεί ότι το κράτος θα συμ-
μετέχει στις δαπάνες του Κλάδου Υγείας του ΤΣΜΕΔΕ αναλογικά 
με τη συμμετοχή του στους κλάδους υγείας άλλων ταμείων (ΙΚΑ, 
ΟΓΑ, ΟΑΕΕ κλπ) και αν δεν καταβάλλει τα χρήματα που οφείλει 
στο Ταμείο λόγω τριμερούς χρηματοδότησης, ενδεχομένως (και 
εφ’ όσον αυτό αποφασιστεί από όλους τους εμπλεκόμενους φο-
ρείς ) θα πρέπει το ΕΤΑΑ να μετατραπεί σε Ν.Π.Ι.Δ.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι σήμερα δεν έχει οριστικοποιή-
σει το ποσό του «κουρέματος» των αποθεματικών του Ταμείου, 
δίνοντας κάθε φορά και διαφορετικό νούμερο. Ο κ. Γαμβρίλης 
ενημέρωσε την αντιπροσωπεία της ΠΕΣΕΔΕ ότι το Ταμείο μόνο 
του αλλά και σε συνεργασία με άλλα ταμεία ήδη προχώρησε σε 
ενέργειες διεκδίκησης των χρημάτων που με ανορθόδοξες με-
θόδους παρακρατήθηκαν από την Τ.τ.Ε.
3. Ο κ. Γαμβρίλης κατ’ αρχήν βλέπει θετικά τη διεύρυνση του Τα-
μείου με άλλες κατηγορίες ασφαλισμένων (απόφοιτοι τεχνικών 
σχολών, ΤΕΙ) θεωρώντας ότι με το μέτρο αυτό το Ταμείο θα ισχυ-
ροποιηθεί. Βέβαια αυτό, μας ανέφερε, είναι απόφαση άλλων ορ-
γάνων και φορέων (ΤΕΕ κ.λπ).

4. Εκτιμά ότι οι ετήσιες εισφορές προς το Ταμείο ίσως είναι με-
γάλες με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα και ενδεχομένως 
απαγορευτικές για τους νεοεντασσόμενους στο Ταμείο συνάδελ-
φους. Βλέπει θετικά την πρόταση της ΠΕΣΕΔΕ, πλην όμως τέ-
τοιες αποφάσεις είναι αρμοδιότητα των οργάνων διοίκησης. Ση-
μείωσε πάντως ότι γίνονται προσπάθειες οι νέοι άνεργοι μηχανι-
κοί να μπορούν να εντάσσονται στους καταλόγους ανεργίας του 
ΟΑΕΔ.
5. Σε ό,τι αφορά τις πρόσθετες εγγυήσεις, ενημέρωσε ότι πρό-
σφατα ξεκίνησε η εφαρμογή της τελευταίας απόφασης για την 
μη απαίτηση αντεγγυήσεων για εκπτώσεις έως 42%. Σε αίτημα 
της ΠΕΣΕΔΕ για εφαρμογή του μέτρου και για έργα μεγαλύτε-
ρα του ορίου της 3ης τάξης, απάντησε ότι το αίτημα αυτό θα εξε-
τασθεί εν καιρώ και μετά την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της 
πρόσφατης απόφασης.
6. Σχετικά με την φημολογούμενη μείωση του εφ’ άπαξ τόσο του 
ΤΣΜΕΔΕ όσο και του ΤΠΕΔΕ, ανέφερε ότι όντως υπάρχουν κά-
ποιες σκέψεις στην κυβέρνηση, θεωρεί ότι ειδικά για το Ταμείο 
μας που δεν χρηματοδοτείται από το κράτος δεν πρέπει να γίνει 
καμιά μείωση, δήλωσε όμως εξαιρετικά ανήσυχος για τις δυνα-
τότητες του ΤΠΕΔΕ να χορηγήσει τα απαιτούμενα εφ’ άπαξ ποσά 
μετά την πολύ μεγάλη μείωση στα δημόσια έργα και το κούρεμα 
που το ΤΠΕΔΕ υπέστη με το 2ο PSI.
7. Τέλος ο κ. Γαμβρίλης ανέφερε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης δεν δέχεται εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕΔΕ, απόφαση 
η οποία είναι απαράδεκτη και ότι ξεκίνησε ενέργειες ανατροπής 
της απόφασης αυτής.

Το υπόμνημα της ΠΕΣΕΔΕ
Στο υπόμνημα που κατέθεσε το Προεδρείο της ΠΕΣΕΔΕ και πε-
ριλαμβάνει τις αποφάσεις του 68ου Συνεδρίου, επισημαίνονται 
τα εξής:
Στο πρόσφατο 68ο Συνέδριο της ΠΕΣΕΔΕ στην Αλεξανδρούπο-
λη ελήφθησαν μεταξύ των άλλων κρίσιμες και σημαντικές απο-
φάσεις που αφορούν τα ασφαλιστικά θέματα των μελών μας. Τα 
θέματα αυτά αφορούν τον κύριο ασφαλιστικό μας φορέα ΕΤΑΑ/
ΤΣΜΕΔΕ και θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση των 
σχετικών αποφάσεων.
Συγκεκριμένα:
1. ΠΑΡΟΝ – ΜΕΛΛΟΝ –ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΣΜΕΔΕ ΣΕ ΝΠΙΔ
Με βάση την πρόσφατη απόφαση του υπηρεσιακού υπουργού 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ρουπακιώτη, αναβλήθηκε έως την 
31/12/2012 η ένταξη του κλάδου υγείας του ΤΣΜΕΔΕ στον ΕΟ-
ΠΥΥ, πράγμα το οποίο είχαμε θέσει και ζητήσει και πριν το Συ-
νέδριο.
Το Ταμείο μέχρι τότε θα πρέπει να συντάξει αναλογιστική μελέτη 

Συνάντηση του Προεδρείου της ΠΕΣΕΔΕ 
με τον Πρόεδρο του ΤΣΜΕΔΕ Γ. Γαμβρίλη



που προφανώς θα πρέπει να αποδεικνύει την βιωσιμότητα του, 
ώστε να αποφασιστεί η μετατροπή του σε ΝΠΙΔ.
Όμως μετά το πρόσφατο «κούρεμα» που υπέστησαν τα αποθε-
ματικά, η προσπάθεια από το κράτος να χαρακτηριστούν ορισμέ-
νοι πόροι του ταμείου ως «κοινωνικοί» και επομένως επισφα-
λείς ,η αδυναμία όλο και περισσότερων μελών να καταβάλουν 
τις υψηλές εισφορές λόγω της μεγάλης ανεργίας που μαστίζει 
τον κλάδο των μηχανικών που έχει άμεση επίπτωση στα έσοδα 
του, η μη καταβολή των 600 εκ € από το κράτος λόγω της συμ-
μετοχής του από την τριμερή χρηματοδότηση, θέτουν σοβαρά 
ερωτηματικά για την βιωσιμότητα του ταμείου. Κρίνουμε σκόπι-
μο επομένως, σε συνεργασία με την Διοικούσα του ΤΣΜΕΔΕ, να
προχωρήσουν άμεσα οι ενέργειες ώστε ο κλάδος γενικότερα 
των μηχανικών και ΕΔΕ να λάβει υπεύθυνες και κρίσιμες απο-
φάσεις για το μέλλον του Ταμείου.
Θεωρούμε επίσης σκόπιμο να διοργανωθεί συνάντηση όλων 
των εμπλεκομένων φορέων που έχουν ασφαλιζόμενους στο 
ΤΣΜΕΔΕ όπως ΤΕΕ, Εργοληπτικές & Μελετητικές Οργανώσεις, 
και λοιποί φορείς, ώστε να ληφθούν υπεύθυνες αποφάσεις για 
το μέλλον του Ταμείου αφού βεβαίως έχουν ολοκληρωθεί οι 
αναλογιστικές μελέτες.

2. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ & 
ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Η κλοπή της τάξεως του 66% που υπέστησαν τα αποθεματικά 
του Ταμείου όπως και άλλων ΦΚΑ, επιτάσσει την διεκδίκησή 
τους μέσω ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Η ενέργεια αυτή μπορεί 
να συσπειρώσει και άλλους ΦΚΑ που υπέστησαν απώλειες των 
αποθεματικών τους.
Επομένως η δικαστική προσφυγή θα πρέπει να επιδιωχθεί να 
είναι κοινή, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας.
Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και με την οφειλή του κράτους ύψους 
περίπου 600εκ € σήμερα, από την τριμερή χρηματοδότηση. Αυτό 
κρίνεται άκρως απαραίτητο γιατί όπως έχει δηλωθεί από προη-
γούμενο υπουργό, μετά το 2015 καμιά χρηματοδότηση δεν θα γί-
νει σε ασφαλιστικούς φορείς.

3. ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ
Το ΤΣΜΕΔΕ θα πρέπει να δρομολογήσει την άμεση ένταξη στο 
Ταμείο των πτυχιούχων ΤΕΙ τεχνικών ειδικοτήτων αμέσως μετά 
την λήψη του πτυχίου τους. Αυτό θα βοηθήσει το Ταμείο με ενί-
σχυση των εσόδων του, που θα προέλθουν από την αύξηση του 
αριθμού των εντασσομένων νέων μελών, που τώρα περιμένουν 
πότε θα αποκτήσουν εργοληπτικό πτυχίο ώστε να ενταχτούν στο 
Ταμείο.

4. ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ
Οι υπέρογκες εισφορές που καταβάλουν οι νεοεισερχόμενοι 
ασφαλισμένοι στο Ταμείο, οδηγούν εξαιτίας και της οικονομικής 
κρίσης σε αδράνεια, αποχώρηση, μη καταβολή εισφορών κτλ. 
Το Ταμείο θα πρέπει να αποφασίσει, όσοι εντάσσονται για πρώτη 

φορά στο ΤΣΜΕΔΕ και για μια πενταετία από την λήψη του πτυχί-
ου, να μην καταβάλλουν εισφορές του κλάδου Σύνταξης. 
Δηλαδή να καταβάλουν μόνο εισφορές στον κλάδο Υγείας. Η κα-
ταβολή των εισφορών του κλάδου Σύνταξης να μεταφερθεί σε 
επόμενες πενταετίες χωρίς προσαυξήσεις.

5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Το Ταμείο θα πρέπει να προχωρήσει στην αναπροσαρμογή των 
συντελεστών πρόσθετης ασφάλειας για την έκδοση προσθέ-
των εγγυητικών καλής εκτέλεσης. Αυτό ήδη έχει αποφασιστεί 
σε ικανοποιητικό βαθμό με πρόσφατη απόφαση της Διοικούσας 
ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ.
Οι αποφάσεις όμως αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται σε όσο το 
δυνατόν πιο σύντομο χρονικό διάστημα.

6. ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΦ’ ΑΠΑΞ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Πέρα από τις παραπάνω αποφάσεις του Συνεδρίου, πρόσφατα 
προέκυψαν και νέα θέματα – προβλήματα σχετικά με το ΤΣΜΕ-
ΔΕ. Συγκεκριμένα φημολογείται ότι θα μειωθεί το εφάπαξ του 
ΤΣΜΕΔΕ και του ΤΠΕΔΕ , αν και το Ταμείο δεν χρηματοδοτείται 
από το Ελληνικό Δημόσιο.
Η ενέργεια αυτή, εφ’ όσον οριστικοποιηθεί, θα μας βρει τελείως 
αντίθετους και είναι ένας επιπλέον λόγος μετατροπής του Ταμεί-
ου μας σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.
Επίσης θα στηρίξουμε όλες σας τις προσπάθειες προκειμένου 
να ξεκαθαριστούν απολύτως οι περιπτώσεις χορήγησης συντά-
ξεων, σε μη δικαιούμενους, σύμφωνα με στοιχεία που πρόσφα-
τα είδαν το φως της δημοσιότητας.
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ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε. ΤΣΜΕΔΕ
Αύξηση του ορίου των πρόσθετων εγγυήσεων για εκπτώσεις μέχρι 42%

Στο συμβούλιο της Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ της 25-6-2012 ελήφθη μια 
απόφαση «ανάσα» για τους μικρομεσαίους εργολήπτες. Συγκε-
κριμένα αποφασίστηκαν τα εξής: 

1. Για έργα προϋπολογισμού μέχρι το άνω όριο της 3ης τάξης του 
ΜΕΕΠ, ήτοι 3.750.000 ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) δεν 
επιβάλλονται πρόσθετες εγγυήσεις, όταν η δοθείσα έκπτωση δεν 
υπερβαίνει τις 30 μονάδες πάνω από όριο έκπτωσης, που ορίζεται 
στη διακήρυξη. Δηλαδή, αν το όριο έκπτωσης της διακήρυξης εί-
ναι 12% και η δοθείσα έκπτωση 42%, δεν καταβάλλονται πρόσθε-
τες εγγυήσεις. 
2. Για έκπτωση πάνω από 42% επιβάλλονται πρόσθετες ασφάλειες 
100% για κάθε επιπλέον μονάδα έκπτωσης, πάνω από το 42%, δη-
λαδή για έκπτωση 45% η πρόσθετη ασφάλεια είναι 3% Χ Π (Προϋ-
πολογισμός χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ). 
3. Για έργα προϋπολογισμού από 3.750.001 ευρώ (χωρίς αναθε-
ώρηση και ΦΠΑ) ισχύει ο αναλυτικός τρόπος προσδιορισμού των 
πρόσθετων εγγυήσεων, ως έχει σήμερα. 
4. Όταν εκδίδεται από το ΤΣΜΕΔΕ μόνο η βασική εγγυητική κα-
λής εκτέλεσης (5%) δεν επιβάλλονται πρόσθετες ασφάλειες στο 
5%, όπως ισχύει σήμερα. 
5. Οι πρόσθετες ασφάλειες, που επιβάλλονται λόγω έκπτωσης, 
καλύπτονται: 
α. Με προσημειώσεις ακινήτων στις οποίες υπολογίζεται η αντι-
κειμενική αξία των ακινήτων σε ποσοστό 70%. 
β. Με εγγυητική επιστολή Τράπεζας (εκτός της Τράπεζας Αττικής) 
με την οποία θα εγγυάται για την κάλυψη της πρόσθετης ασφάλει-
ας ποσού….. της Νο…… εγγυητικής επιστολής του ΤΣΜΕΔΕ 
γ. Με κατάθεση μετρητών 
Για τις περιπτώσεις κάλυψης των παρ. β,γ ως άνω, παρέχεται μεί-
ωση του ποσού της πρόσθετης ασφάλειας κατά 10%, ανεξαρτήτως 
προϋπολογισμού έργων. 
Η απόφαση αυτή θα ενεργοποιηθεί πιθανόν τη μεθεπόμενη εβδο-
μάδα μετά εναρμόνιση-τροποποίηση του λογισμικού.

ΠΕΣΕΔΕ: Ανάσα για τους μικρομεσαίους εργολήπτες
Το Προεδρείο της ΠΕΣΕΔΕ με επιστολή της προς τον πρόεδρο της 
ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ Γ. Γαμβρίλη, επισημαίνει πως η απόφαση αυτή 
αποτελεί ανάσα για τους μικρομεσαίους εργολήπτες. Ειδικότερα 
επισημαίνει: 
Θέλουμε να σας γνωρίσουμε ότι με αίσθημα ανακούφισης αλλά και 
δικαίωσης, υποδέχθηκαν οι συνάδελφοι κατασκευαστές την από-
φαση της Διοικούσας Επιτροπής των Μηχανικών (ΤΣΜΕΔΕ) για αύ-
ξηση του ορίου των πρόσθετων εγγυήσεων από το 12% στο 42%.
Και αυτό, όχι γιατί οι συνάδελφοι θα μπορούν αβασάνιστα πλέον 
να μειοδοτούν με εξωπραγματικές εκπτώσεις, αλλά γιατί η έλλει-

ψη χρηματοδοτήσεων από το τραπεζικό σύστημα σε συνδυασμό 
με την ύφεση και το συνεχές ψαλίδισμα των πιστώσεων για δημό-
σια έργα και τα άλλα περιφερειακά προγράμματα, έχουν οδηγή-
σει χιλιάδες εργοληπτικές επιχειρήσεις να ψάχνουν απεγνωσμένα 
έναν έμμεσο δανεισμό, μια ανάσα δηλαδή επιβίωσης, δυστυχώς 
μέσω της υψηλής μειοδοσίας.
Έτσι, αναγκασμένοι πλέον να ισορροπούν σε τεντωμένο σχοινί, εξ’ 
αιτίας της απραξίας και κατά συνέπεια των μεγάλων εκπτώσεων, 
είχαν συγχρόνως ν’ αντιμετωπίσουν και το ψυχρό τραπεζικό σύ-
στημα, για να καλύψουν τις πρόσθετες εγγυήσεις, το οποίο συχνά
πυκνά τους οδηγούσε με την αρνητική του στάση στην αποχή, 
λόγω αδυναμίας προσκόμισης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέ-
λεσης .
Μετά όμως απ’ αυτήν την εξέλιξη, δίνεται μια ανάσα πλέον στους 
συναδέλφους, οι οποίοι μπορούν πλέον να επιχειρούν χωρίς να 
διατρέχουν τον κίνδυνο έκπτωσης, μια και το όριο για τις πρόσθε-
τες εγγυήσεις αυξήθηκε, η δε προκύπτουσα ανάγκη για πρόσθετη
ασφάλεια (αντεγγύηση), για τις πέραν του ορίου εκπτώσεις είναι 
μαχητή.
Και δεν είναι μόνο η αύξηση αυτή του ορίου για απαίτηση των 
πρόσθετων αντεγγυήσεων το άμεσο ευεργέτημα που προκύπτει 
δηλαδή ο “παραγκωνισμός” των τραπεζών, αλλά και το έμμεσο 
που έχει να κάνει με την μόνιμη απαίτησή μας της κατάργησης 
των πρόσθετων εγγυήσεων.
Γιατί μεταφέροντας τώρα την εμπλοκή των τραπεζών (αντεγγύηση) 
στις πάνω από το 42% εκπτώσεις, μειώνονται κατά κράτος οι ανά-
γκες μας προσφυγής στο τραπεζικό σύστημα κι έτσι υποβοηθεί-
ται σημαντικά το πάγιο αίτημά μας για την οριστική και αμετάκλητη 
κατάργηση των πρόσθετων εγγυήσεων δια νόμου.
Κύριε Πρόεδρε,
Θα ήταν παράλειψη να μην μνημονεύσουμε τους εκπροσώπους 
του εργοληπτικού κόσμου στην Δ.Ε. των μηχανικών (ΤΣΜΕΔΕ), 
συναδέλφους κ.κ. Θ. Βασιλείου και Ξ. Καρκαντζό, οι οποίοι είμα-
στε βέβαιοι ότι συνέδραμαν καταλυτικά στην επίτευξη αυτού του
εγχειρήματος το οποίο είχαμε θέσει ενώπιον σας στις πολύ πα-
ραγωγικές και εποικοδομητικές συναντήσεις με το προεδρείο της 
Ένωσής μας.



Το ΤΣΜΕΔΕ μπήκε 
στην ηλεκτρονική εποχή

Από τα μέσα του περασμένου Ιουνίου το ΤΣΜΕΔΕ μπήκε και αυτό 
στην ηλεκτρονική εποχή, προσφέροντας μέσω  του Internet μια 
σειρά από υπηρεσίες στους ασφαλισμένους του εργολήπτες και 
μηχανικούς. Τις υπηρεσίες αυτές παρουσίασε αναλυτικά με την 
εξής επιστολή του προς τους ασφαλισμένους ο πρόεδρος της ΔΕ 
του ΤΣΜΕΔΕ Γ. Γαμβρίλης:

Αγαπητοί ασφαλισμένοι του Ταμείου μας, από την Παρασκευή 15/6/2012 
μπαίνει σε λειτουργία μια καινούργια υπηρεσία που τόσο όλοι περιμένατε, 
αυτή της Παροχής Υπηρεσιών και Ενημέρωσης μέσω του Internet ( http://
www.tsmede.gr  ). Τις Βεβαιώσεις όπως της Ασφαλιστικής Ενημερότητας, 
Προϋπηρεσίας, Διακοπής Εργασιών και πολλές άλλες θα μπορείτε πλέον να 
τις αιτήστε και να τις παραλαμβάνεται μέσω του Internet χωρίς να απαιτείται 
η μετάβασή σας σε κάποιο υποκατάστημα του Ταμείου. 
Ακολούθως τις βεβαιώσεις αυτές, θα μπορείτε να τις εκτυπώνετε μέσω του 
Υπολογιστή – Εκτυπωτής σας και να τις προσκομίζετε «απευθείας» στους απο-
δέκτες βάσει του Νόμου Ν.4075/2012/άρθρο 26/παρ.12. Από το Ταμείο μας 
έχουν ενεργοποιηθεί ήδη όλοι οι απαραίτητοι ελεγκτικοί μηχανισμοί ώστε ο 
ίδιος ο αποδέκτης να μπορεί να «επιβεβαιώσει» την εγκυρότητα η μη του εκά-
στοτε εγγράφου. 
Με το νέο Σύστημα ευελπιστούμε την δραματική μείωση της αναμονής, του 
χαμένου χρόνου στις ουρές και του εκνευρισμού που αυτά συνεπάγονται και 
μείωση του χρόνου αναμονής περισσότερο του 50% του σημερινού στα Τμή-
ματα Ασφάλισης, Εισφορών, Συντάξεων και Κλάδου Υγείας. 

Ποιο συγκεκριμένα σε πρώτη φάση θα παρέχονται ηλεκτρονικά: 
Α. Για το τμήμα Ασφάλισης 
1) (Β)εβαιώση (Α)σφάλισης (Μ)ηχανικών, 2) ΒΑΜ για Διακοπή, 3) ΒΑΜ για 
ΟΑΕΕ και 4) ΒΑΜ για διακοπή ΙΚΑ 
Β. Για το Τμήμα Εισφορών 
5) (Β)εβαίωση (Α)σφαλιστικής (Ε)νημερότητας Μισθωτών, 6) ΒΑΕ Ελευθ. 
Επαγγελματιών, 7) ΒΑΕ για Εφορία Εισοδήματος, 8) ΒΑΕ Προϋπηρεσίας, 9) 
ΒΑΕ Εφορίας για Θεώρηση Βιβλίων 
Γ. Για τον Κλάδο Συντάξεων 
10) (Β)εβαίωση (Σ)ύνταξης, 11) ΒΣ με Αιτιολόγηση Συνταξιοδότησης, 12) Βε-
βαίωση Μηνιαίων Αποδοχών Συνταξιούχου, 13) Βεβαίωση Κρατήσεων Πε-
ρίθαλψης Συνταξιούχου, 14) Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών Συντα-
ξιοδότησης, 15) Βεβαίωση για Εφορία για τον Κλάδο συντάξεων. 
Σταδιακά οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα επεκτείνονται και πολύ σύντομα θα 
προστεθούν και άλλες που αφορούν τον Κλάδο Υγείας του Ταμείου. 
Για την πρόσβασή σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι απαραίτητη η «εγ-
γραφή σας» στο Web Site για την απόκτηση ενός προσωπικού λογαριασμού 
(υπάρχει στην κεντρική σελίδα του). Ακολούθως «για λόγους ασφαλείας» θα 
πρέπει να μεταβείτε σε κάποιο υποκατάστημα με την ταυτότητά σας για να γί-
νει η ενεργοποίηση του λογαριασμού σας (αναλυτικές πληροφορίες θα βρεί-
τε στο www.tsmede.gr). 
Όπως καλά γνωρίζετε και θα επαναλαμβάνω σε κάθε ανακοίνωσή μου- για 
την επιτυχία κάθε Καινούργιου Ηλεκτρονικού Συστήματος, χρειάζεται πάντα 
την «θετική» υποδοχή και αντιμετώπιση από τους άμεσα εμπλεκομένους. 
Γι αυτό σας καλούμε να σταθείτε δίπλα του - ειδικά - στη «αρχική» μεταβατική του 
λειτουργία, αναγνωρίζοντας ότι το Ταμείο μας «στέλνει ένα μικρό μήνυμα αισιο-
δοξίας για το αύριο» στην δύσκολη αυτή περίοδο.



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Προτεραιότητα της ΕΕ οι επενδύσεις σε ενεργειακά κτίρια

Ο επόμενος προϋπολογισμός της Ε.Ε. πρέπει να εστιάσει περισ-
σότερο σε ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, είπε ο επίτροπος ενέργει-
ας Gunther Oettinger, μετά τη συμφωνία των κρατών μελών για 
την οδηγία ενεργειακής απόδοσης. Μιλώντας μετά τη συνάντηση 
των υπουργών ενέργειας στο Λουξεμβούργο, που σηματοδότησε 
επίσημα την συμφωνία για την οδηγία ενεργειακής απόδοσης, ο 
επίτροπος ενέργειας προειδοποίησε τα κράτη μέλη ότι δεν υπάρ-
χει τρόπος να τα βγάλουν πέρα με τα νέα υποχρεωτικά μέτρα. «Εί-
ναι μια δεσμευτική νομοθεσία και τα κράτη-μέλη μας πρέπει να 
αποφασίσουν σχετικά με τις προτεραιότητές τους, και προτεραιό-
τητά τους είναι να επενδύσουν σε υπάρχοντα κτίρια, ώστε να κα-
ταστούν πιο αποτελεσματικά», δήλωσε ο Oettinger.
Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόταση, η μόνη υποχρέωση των κρα-
τών-μελών σχετικά με τα κτίρια είναι η ανακαίνιση του 3% όλων 
των κεντρικών κυβερνητικών κτιρίων με συνολικό χρησιμοποιή-
σιμο εμβαδόν άνω των 250 τετραγωνικών. Σε ορισμένες χώρες, 
αυτό περιορίζει το εύρος εφαρμογής της οδηγίας σε λίγα μόνο κτί-
ρια - στη Γερμανία για παράδειγμα μετράει περίπου 37 στο σύνολο.
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Με ΣΔΙΤ 
η διαχείριση απορριμμάτων  
Με Συμπράξεις του Δημοσίου με τον Ιδιωτικό Τομέα (ΣΔΙΤ) προ-
χωρά η κυβέρνηση τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων σε όλη 
τη χώρα, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης Κ. 
Χατζηδάκη. Ήδη την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορ-
ριμμάτων στην Αχαΐα με σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου το-
μέα ενέκρινε πρόσφατα η διυπουργική επιτροπή, ενώ με ανά-
λογη μέθοδο προωθείται η διαχείριση απορριμμάτων στις περι-
φέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου και επιμέρους 
στην Ηλεία, τις Σέρρες και την Αιτωλοακαρνανία. Με τον ίδιο 
τρόπο θα προχωρήσει και η κατασκευή των τεσσάρων εγκατα-
στάσεων διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική, όπως ανακοί-
νωσε ο υπουργός, ύστερα από συνάντησή του με τον Περιφερει-
άρχη Γ. Σγουρό.

Στο επίκεντρο αντιπλημμυρική 
και αντιδιαβρωτική προστασία 
Στο επίκεντρο της κυβέρνησης 
μπαίνει πλέον η αντιπλημμυρική και 
αντιδιαβρωτική προστασία πολλών 
περιοχών της χώρας που κατακάη-
καν από τις πολλές πυρκαγιές που 
ξέσπασαν και κατά την περίοδο του 
φετινού καλοκαιριού. Την ανάγκη 
αυτή, για σαφείς και ενιαίες προτε-
ραιότητες στην αντιπλημμυρική και 
αντιδιαβρωτική προστασία, οι οποί-
ες θα προκύπτουν από τη συνεργα-
σία όλων των εμπλεκόμενων φορέ-
ων, ώστε να προχωρήσουν γρήγορα οι αναγκαίες παρεμβάσεις 
που θα χρηματοδοτηθούν από το υπουργείο, τόνισε ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-
λαγής, Σταύρος Καλαφάτης, από την Πάτρα, πριν από την επί-
σκεψή του στις περιοχές της Αχαΐας που επλήγησαν από τις πρό-
σφατες πυρκαγιές.
Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, έχουν ήδη ενεργοποιηθεί τα απαραίτητα 
χρηματοδοτικά εργαλεία, οι πόροι και οι πηγές χρηματοδότησης 
που διαθέτει για την προστασία του δασικού πλούτου, αφού από 
τον τακτικό προϋπολογισμό του, από το Πράσινο Ταμείο και από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων 
έχει κατανεμηθεί για το σκοπό αυτό το ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ.
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Νέα βαρούλκα αλυσίδας CLX μεγάλου κύκλου εργασιών 
και με τετραπλάσια διάρκεια λειτουργίας

Η νέα σειρά βαρούλκων αλυσίδας Konecranes CLX02/05/10 
περιλαμβάνει πιο αποδοτικά και πιο ανθεκτικά βαρούλκα 
αλυσίδας καταλληλα τόσο για γερανούς όσο και για θαλάμους 
συναρμολόγησης.
Η Konecranes, όντας παγκοσμίως ένας απο τους μεγαλύτε-
ρους κατασκευαστές ανυψωτικού εξοπλισμού και στην προ-
σπάθεια της να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες 
των πελατών της, εμπλουτίζει καθημερινά την γκάμα των προ-
ϊόντων και των υπηρεσιών της. Υπο αυτή την οπτική προσθέτει 
πλέον στα προσφερόμενα προϊόντα της τα νέα βαρούλκα αλυ-
σίδας της σειράς CLX. Τα εν λόγω μοντέλα αποτελούν βαρούλ-
κα νεάς γενιάς, προσφέροντας στον χρήστη τους υψηλότερο 
βαθμό απόδοσης, 25% μαγαλύτερη ταχύτητα απο τα συμβατικά 
μοντέλα, τετραπλά υψηλότερη διάρκεια ζωής και δυνατότητα 
χρήσης και εφαρμογης τους σε κάθε είδους σταθμό εργασιών, 
βιομηχανική γραμμή συναμολόγησης ή επεξεργασίας, καθώς 
επίσης και σε οποιοδήποτε γερανό ή γερανογέφυρα.

Η σειρά CLX αποτελείται απο βαρούλκα αλυσίδας εξ ολοκλή-
ρου νέου σχεδιασμού τα οποία μέχρι στιγμής διατίθενται σε 
τρεις εκδόσεις/μοντέλα, ενω πολύ σύντομα θα προστεθούν σε 
αυτά ακόμη περισσότερα μοντέλα, για την κάλυψη μεγαλύτε-
ρου εύρους αναγκών. Επιγραμματικά, τα ανωτέρω παρατίθε-
νται ως εξής:
• CLX02: ανυψωτικής ικανότητας από 63 έως 320 κιλά 
• CLX05: ανυψωτικής ικανότητας από 250 έως 630 κιλά 
• CLX10: ανυψωτικής ικανότητας από 1.000 έως 2.500 κιλά
(πολύ σύντομα θα προστεθούν μοντέλα με ικανότητα ανύψω-
σης μεγαλύτερης των 5.000 κιλών)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά – Ποιότητα Κατασκευής
Χάρη στη στιβαρή τους ατσάλινη κατασκευή τα νέα βαρούλκα 
αλυσίδας CLX της Konecranes, έχουν την δυνατότητα να ανυ-
ψώσουν ακόμα μεγαλύτερα φορτία σε σύγκριση με τα προη-
γούμενα ανάλογα μοντέλα,  ενώ συγχρόνως επιδεικνύουν τε-
τραπλά υψηλότερη διάρκεια ζωής.Στο ίδιο επίπεδο αντοχής 
κινείται πλέον και η αλυσίδα ανύψωσης για την οποια η διάρ-
κεια ζωής είναι ακόμη μεγαλύτερη λόγω του νέου πατεντα-
ρισμένου τροχού κύλισης της. Εφαρμόζοντας καινοτόμο σχε-
διασμό στο σύστημα μετάδοσης κίνησης του τροχού της αλυ-
σίδας, ο οποίος πλέον γρασάρεται με λάδι, επιτρέπει την κα-
λύτερη μετάδοση της ισχύος του κινητήρα και με μια σχέση 
ταχύτητας της τάξης 6:1 καθιστά το βαρούλκο αλυσίδας CLX 
κατά 25% γρηγορότερο από προηγούμενα μοντέλα.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των βαρούλκων της σειράς CLX 
είναι τα υψηλά στάνταρ ασφαλείας βάσει των οποίων έχουν 

σχεδιαστεί και κατασκευαστεί. Ενδεικτικά αναφέρουμε το γε-
γονός οτι τόσο το φρένο όσο και ο συμπλέκτης ολίσθησης του 
βαρούλκου έχουν κατασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
αποφέυγεται σε κάθε περίπτωση η πτώση του φορτίου ακόμη 
και σε περίπτωση που ο συμπλέκτης ολίσθησης τεθεί εκτός 
λειτουργίας. Σημαντικό πλεονέκτημα για μια επιχείρηση απο-
τελεί και διαδικασία συντήρησης των συγκεκριμένων μοντέ-
λων. Με εύκολη προσβαση σε όλα τα εξαρτήματα του βα-
ρούλκου (δεν απαιτείται να μετακινηθούν/αφαιρεθούν τμήμα-
τα) και με όλο το ηλεκτρονικό σύστημα να βρίσκεται επάνω σε 
δύο συμπαγείς πλατίνες, παρέχουν την δυνατότητα σε εξειδι-
κευμενο προσωπικό να πραγματοποιήσει άμεσα και με ελά-
χιστο κόστος οποιαδήποτε εργασία συντήρησης. Τέλος, επιση-
μαίνουμε πως όλα τα μοντέλα είναι ενεργειακώς οικονομικά 
ανταποκρινόμενα πλήρως στην οδηγία RoHS και έχουν την 
δυνατότητα να λειτουργούν χωρίς κανένα πρόβλημα σε θερ-
μοκρασίες από -20°C έως +50°C.

Τομείς Εφαρμογής
Τα νέας γενιάς βαρούλκα αλυσίδας CLX της Konecranes είναι 
κατάλληλα για χρήση και εφαρμογή σε μεμονωμένες θέσεις 
εργασίας, βιομηχανικόυς και μη σταθμούς συναρμολόγησης 
καθώς επίσης και σε οποιαδήποτε γραμμή παραγωγής στην 
οποία είναι απαραίτητες οι ταχείες και με ακρίβεια χειρισμού 
παραγωγικές διαδικασίες. Λόγω αφενός της συμπαγούς τους 
δομής  και αφεταίρου των ελάχιστων δυνατών διαστάσεων 
του αγκίστρου τους, βρίσκουν πολυάριθμες εφαρμογές σε γε-
ρανούς θέσεων εργασίας, σε όλους τους τύπους περιστρεφι-
κών γερανών, γερανογέφυρες, σε συστήματα XA/ΧΜ καθώς 
και ως ακίνητα βαρούλκα/παλάγκα.

Γενικά για την KONECRANES
Η Konecranes ως πρωτοπόρος κατασκευαστής ανυψωτι-
κών συστημάτων και γερανογεφυρών στην παγκόσμια αγορά 
προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε όλους τους 
τομείς της βιομηχανίας (μονάδες παραγωγής και επεξεργα-
σίας, μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων,ναυπηγεία, λιμά-
νια,τερματικούς σταθμούς κλπ) ενω συγχρόνως με αντιπρο-
σωπευτική παρουσία σε 609 σημεία σε 47 χώρες και 11.700 
εργαζόμενους έχει την δυνατότητα να ικανοποιήσει άμεσα με 
ασφάλεια και τεχνογνωσία οποιαδήποτε σχετική ανάγκη των 
πελατών της. Για το έτος 2011 το σύνολο των πωλήσεων του 
ομίλου Κonecranes ανέρχεται στα 1.896 εκατομμύρια Ευρώ 
ενώ έιναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο υψηλής τεχνολογίας 
NASDAQ OMX Helsinki (σύμβολο:KCR1V).
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BHMA ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Διαμαρτυρία για ανεξόφλητες οφειλές του Δήμου Αιγιαλείας
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Οι Σύνδεσμοι Πατρών και Αιγιαλείας της ΠΕ-
ΣΕΔΕ, σχετικά με δημοσιεύματα του τοπικού 
τύπου, σχετικά με τις οφειλές του Δήμου Αιγι-
αλείας προς τους εργολάβους που παρουσι-
άζονται «κουρεμένες» κατά 30% τουλάχιστον, 
επισημαίνουν τα εξής:
«Λάβαμε γνώση από δημοσιεύματα του τοπι-
κού του Τύπου στις 16 Ιουλίου
2012, σχετικά με την πρόσκληση του Δήμου 
Αιγιαλείας, προς τους πιστωτές και προμη-
θευτές του Δήμου μέχρι την 25η Ιουλίου 2012 
προκειμένου να συμφωνήσουν τις ανεξό-
φλητες απαιτήσεις τους μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
2012, για να συμπεριληφθούν στη λίστα που 
θα συνοδεύει το αίτημα του Δήμου προς το 
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για δα-
νειοδότηση ύψους 5.500.000 €.
Επιβεβαιώνοντας τα δημοσιεύματα ενημε-
ρωθήκαμε από κάποια μέλη μας ότι
κλήθηκαν στην αρμόδια Οικονομική Υπηρε-
σία του Δήμου για την επιβεβαίωση της οφει-
λής και ακολούθως για την συμφωνία στο 
ποσό του «κουρέματος» της. Προσπαθώντας 
να εκτιμήσουμε και να αξιολογήσουμε την 
παραπάνω πρόσκληση – πρόταση, θα θέλα-
με να κάνουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις:
1. Θεωρείται ηθικό (Κατά τη άποψή μας εί-
ναι εκβιαστικό) βεβαιωμένες και τιμολογη-
μένες απαιτήσεις για τις οποίες έχουν ήδη 
φορολογηθεί οι επιχειρήσεις μας, έχει απο-
δοθεί ο Φ.Π.Α., έχουν πληρωθεί οι ασφαλι-
στικές εισφορές και όλες οι κατά το νόμο 
επιβαρύνσεις, να ζητείται από το Δήμο να 
κουρευτούν κατά 30% ή και περισσότερο 
σύμφωνα με πληροφορίες, εκμεταλλευ-
όμενοι την οικονομική στενότητα και την 

ανάγκη για ρευστότητα συναδέλφων που 
βρίσκονται στα όρια της κατάρρευσης; Τα 
έργα ανατίθενται με μειοδοτικούς διαγω-
νισμούς και είναι απαράδεκτο να μπαίνουν 
σε νέα «εκβιαστική» μειοδοσία. Άραγε πώς 
σκέφτεται να νομιμοποιήσει ο Δήμος το 
¨κούρεμα¨ αυτό;

Εκδίδοντας Πιστωτικά Τιμολόγια; ……..
2. Επί δεκαεννέα μήνες σχεδόν που λειτουρ-
γεί ο νέος Καλλικρατικός Δήμος Αιγιαλεί-
ας , γιατί δεν έχει γίνει αυτή η βασική, για την 
ορθή οικονομική διαχείριση διαδικασία ελέγ-
χου υπολοίπων, των πιστωτών;
3. Γιατί αυτή η πρόσκληση, επιβεβαίωσης 
οφειλών, έρχεται τόσο Καθυστερημένα;
4. Μπορεί μία ανοιχτή πρόσκληση να δια-
σφαλίσει την συνολική ενημέρωση των ενδι-
αφερομένων και τι θα γίνει με τους πιστωτές 
που η έδρα τους είναι εκτός Νομού και δεν 
ενημερώνονται από τον Τύπο της ευρύτερης 
περιοχής της Αιγιαλείας ή για οποιονδήπο-
τε λόγο δεν έγιναν γνώστες της πρόσκλησης;
5. Αυτό που δεν έγινε επί δεκαεννέα μήνες 
μπορεί να γίνει σε εννέα ημέρες, την στιγμή 
μάλιστα που μέλη μας αναφέρουν ότι τα ποσά 
υπολοίπων διαφοροποιούνται σε δύο ή και 
τρείς διαφορετικές καρτέλες των Υπηρεσιών;
6. Το αίτημα δανειοδότησης προς το Ταμείο 
Παρακαταθηκών που από τους πρώτους μή-
νες ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, έγινε σημαία 
για το Δήμο σε ποια
υπόλοιπα οφειλών βασίστηκε μέχρι σήμερα 
ή μήπως συνέβη κάτι άλλο;
7. Ξέρουμε σήμερα ποιό είναι του συνολικό 
χρέος του Δήμου με ακρίβεια και διασταυ-

ρωμένες καρτέλες υπολοίπων;
8. Ποιο το περιεχόμενο των Υπεύθυνων Δη-
λώσεων που καλούμαστε να υπογράψου-
με και ποια αντίστοιχα νομικά κατοχυρωμέ-
νη δέσμευση θα αναλάβει ο Δήμος προς τα 
μέλη μας για την εξόφληση έως την 30η Σε-
πτεμβρίου 2012;
9. Πολύ εύλογα στο σχετικό δημοσίευμα ανα-
ρωτιέται ο δημοσιογράφος που το συνέταξε (ο 
οποίος γνωρίζει άριστα τα τοπικά δρώμενα), 
ποιές διαδικασίες τηρήθηκαν μέχρι σήμερα 
για τις πληρωμές παλαιότερων απαιτήσεων;
10. Γιατί από πλευράς Δήμου ασκούνται ένδι-
κα μέσα στις οικονομικές απαιτήσεις πιστω-
τών κατ’ επιλογή και με ποια κριτήρια γίνεται 
αυτή η επιλογή;
11. Μήπως η μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενη 
πρακτική του Δήμου έχει στόχο την οικονο-
μική εξαθλίωση των πιστωτών ώστε να συρ-
θούν τώρα ασθμαίνοντας συγκαταβατικά, σε 
κάθε μορφής συμβιβασμό, προκειμένου να 
παρατείνουν για λίγους μήνες ακόμα την επι-
βίωση των επιχειρήσεων τους υπό το βάρος 
των δυσβάσταχτων υποχρεώσεων;
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω και 
σε συνεργασία με τους νομικούς
συμβούλους των Συνδέσμων, καλούμε τα 
μέλη μας να ΜΗΝ προβούν σε καμία δια-
πραγμάτευση των απαιτήσεών τους, να συ-
νεχίσουν τις διεκδικήσεις στα αρμόδια δικα-
στήρια και τις διοικητικές αρχές.
Επίσης καλούμε το Δήμο να περιοριστεί 
αποκλειστικά και μόνο στη συμφωνία των 
οφειλών του με τους εργολήπτες και να 
σταματήσει κάθε διαδικασία «κουρέματος» 
τιμολογημένων εργασιών» .

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Καταγγελία για δημοπρατήσεις της ΔΕΗ με περιορισμένο αριθμό εργοληπτών
Το προεδρείο του Συνδέσμου με επιστολή της 
ζητά από τους αρμόδιους της ΔΕΗ να αναστεί-
λουν δημοπρασίες που προκηρύχθηκαν με 
αδιαφανή τρόπο, δηλαδή με πρόσκληση περι-
ορισμένου αριθμού εργοληπτών. Η καταγγε-
λία του Συνδέσμου έχει ως εξής:
«Κατόπιν καταγγελιών συναδέλφων μας πλη-
ροφορηθήκαμε ότι η εταιρεία σας επιλέγει συ-
στηματικά το σύστημα δημοπράτησης με πρό-
σκληση περιορισμένου αριθμού εργολάβων.
Ο Σύνδεσμός μας είναι αντίθετος με το συ-
γκεκριμένο σύστημα δημοπράτησης για τους 
εξής λόγους :
• Ο ανταγωνισμός μειώνεται έως και καθίστα-

ται ανύπαρκτος.
• Δεν προάγει ένα υγιές επαγγελματικό περι-
βάλλον για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις αντί-
θετα δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγω-
νισμού μεταξύ τους.
• Δημιουργεί νομικά προβλήματα που συνή-
θως καθυστερούν την εξέλιξη των έργων.
• Δεν ενισχύεται η διαφάνεια.
• Δεν εξασφαλίζεται το Δημόσιο Συμφέρον.
Συγκεκριμένα, πληροφορηθήκαμε ότι η εται-
ρεία σας με την υπ’ αριθμ. 2012.109/ΛΚΜΔ δι-
ακήρυξη, προχώρησε στην πρόσκληση τρι-
ών μόνων εταιρειών για το έργο: «Εφαρμο-
γή τεχνολογικών καινοτομιών στα πλαίσια 

των εργασιών μηχανολογικής αναβάθμισης 
του εκσκαφέα KRUPP SchRs 600 (Κ 1265) του 
Ο.Π.Κ.» προϋπολογισμού 450.000,00 ευρώ.
Επίσης πληροφορηθήκαμε ότι το εν λόγω μη-
χάνημα είναι προς το παρόν παροπλισμένο 
και επομένως δεν τίθεται θέμα κατεπείγοντος. 
Τέλος η φύση του συγκεκριμένου έργου δεν 
προϋποθέτει ειδική τεχνογνωσία. Επομένως, 
η επιλογή της συγκεκριμένης διαδικασίας δεν 
αιτιολογείται ούτε από τη φύση του έργου ούτε 
από τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Όπως γνωρίζετε, τα μέλη του Συνδέσμου μας 
έχουν αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί από την 
αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΟΜΕΔΙ τόσο ως 



προς την τεχνική τους ικανότητα όσο και ως προς την οικονομική τους δυνα-
τότητα για να συμμετέχουν σε έργα ανάλογα με αυτά που εσείς δημοπρατείτε. 
Παρόλα αυτά εσείς επιλέγετε να αποκλείετε τη δυνατότητα συμμετοχής τους 
και κατ’ επέκταση να τους απαξιώνετε. Σε μία χρονική περίοδο όπου ο κατα-
σκευαστικός κλάδος πλήττεται από μία πρωτοφανή συρρίκνωση της δραστη-
ριότητάς του, η εταιρεία σας προωθεί την επιλεκτική πρόσκληση συγκεκρι-
μένων εταιρειών προκαλώντας τόσο τον εργοληπτικό κόσμο όσο και την κοι-
νή γνώμη.
Καλούμε τους υπεύθυνους της Διοίκησης της ΔΕΗ, να προχωρήσουν σε όλες 
τις απαιτούμενες ενέργειες για την άμεση αναστολή ανάλογων δημοπρασιών, 
να σταματήσει την πολιτική της διακριτικής μεταχείρισης κάποιων εταιρειών 
και να υιοθετήσει διαδικασίες που εξασφαλίζουν την απαιτούμενη διαφάνεια 
στις δημόσιες συμβάσεις και διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον».

Νέα Διοικητικά Συμβούλια 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Χανί-
ων, που προέκυψε από τις εκλογές της 30ης Μαίου 2012 ,έχει συγκροτηθεί σε 
Σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Αντώνιος Γιαννακάκης
Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Καλογρίδης
Γεν. Γραμ.: Παύλος Παυλιουδάκης
Ταμίας: Δημήτριος Ηλιάκης
Μέλη: Βασίλειος Λιβάνιος
Σταμάτιος Λύκος
Στυλιανός Μανουσάκης

Για την Ελεγκτική Επιτροπή 
εκλέχτηκαν:
Πρόεδρος: Κυριακή Πετράκη
Μέλη: Χαράλαμπος Φουράκης
Γεώργιος Κιαγιάς

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο 
εκλέχτηκαν:
Πρόεδρος: Ιωάννης Βιολάκης
Μέλη: Μιχαήλ Τσαλίκης
Αγαμέμνων Τζοτζολάκης.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Μετά από τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 5-6-2012, προέκυψε το νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Πτυχιούχων Εργοληπτών Δη-
μοσίων Έργων Ν. Ξάνθης ως εξής:

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Δέλκος
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Αμπατζής
Γραμματέας: Ευάγγελος Σκαρλάτος
Ταμίας: Σταύρος Γαληνός
Μέλος: Χαράλαμπος Αλτικουδάκης.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Μετά τη διεξαγωγή εκλογών στη 1-7-2012 αναδείχθηκε το νέο Δ.Σ. 
του Συνδέσμου Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Χαλκι-
δικής, που συγκροτήθηκε σε σώμα στις 12-7-2012 ως εξής:

Πρόεδρος: Νικόλαος Καραγιώργης
Αντιπρόεδρος: Βασιλάκης Μαλανδρής
Γεν. Γραμ.: Κωνσταντίνος Βασίλας
Ταμίας: Χριστίνα Σοφιού
Μέλος: Σιούρδος Γεώργιος.



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2012
10-10-2012
Yποβολή ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕ-
ΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός σε 
Υποκατάστημα ΙΚΑ

15-10-2012
Απόδοση φόρου που παρακρατήθηκε τον 
προηγούμενο μήνα σε εργολάβους και ενοι-
κιαστές δημόσιων, δημοτικών κ.λπ. προσό-
δων πάνω στην αξία του κατασκευαζόμενου 
έργου.
Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρα-
κρατηθέντος φόρου εισοδήματος από αμοι-
βές και αποζημιώσεις μελών του Δ.Σ. που 
βαρύνουν την ίδια την Α.Ε.

22-10-2012
Περιοδική δήλωση. ΦΠΑ σε ΔΟΥ υπόχρεοι 
με Β & Γ κατηγορίας Βιβλία και ΑΦΜ 1,2

Υποβολή Στατιστικής δήλωσης Intrastat για 
επιτηδευματίες με βιβλία Α’Β’Γ’ κατηγορίας, 
Σε ΔΟΥ ΑΦΜ 1,2

Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδο-
κοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων 
αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπη-
ρεσιών σε ΔΟΥ, για συναλλαγές που αφορούν 
τον προηγούμενο μήνα, από υπόχρεους τω-
νοποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 1,2

Υποβολή ΦΜΥ, και φόρου 25% εταίρων 
ΕΠΕ,προηγούμενου μήνα για εταιρίες με 
ΑΦΜ 1 και απασχόληση προσωπικού ΠΑΝΩ 
από 50 Ατομα.

Κατασταση συμφωνητικων Σε ΔΟΥ προηγου-
μενου τριμηνου 

23-10-2012
Περιοδική δήλωση. ΦΠΑ σε ΔΟΥ υπόχρεοι 
με Β & Γ κατηγορίας Βιβλία και ΑΦΜ 3,4

Υποβολή Στατιστικής δήλωσης Intrastat για 
επιτηδευματίες με βιβλία Α’Β’Γ’ κατηγορίας, 
Σε ΔΟΥ ΑΦΜ 3,4

Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδο-
κοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων 
αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπη-
ρεσιών σε ΔΟΥ, για συναλλαγές που αφορούν 
τον προηγούμενο μήνα, από υπόχρεους τω-
νοποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 3,4

Υποβολή ΦΜΥ, και φόρου 25% εταίρων 
ΕΠΕ,προηγούμενου μήνα για εταιρίες με 
ΑΦΜ 2 και απασχόληση προσωπικού ΠΑΝΩ 
από 50 Ατομα.

24-10-2012
Περιοδική δήλωση. ΦΠΑ σε ΔΟΥ υπόχρεοι 
με Β & Γ κατηγορίας Βιβλία και ΑΦΜ 5,6

Υποβολή Στατιστικής δήλωσης Intrastat για 
επιτηδευματίες με βιβλία Α’Β’Γ’ κατηγορίας, 
Σε ΔΟΥ ΑΦΜ 5,6

Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδο-
κοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων 
αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπη-
ρεσιών σε ΔΟΥ, για συναλλαγές που αφορούν 
τον προηγούμενο μήνα, από υπόχρεους τω-
νοποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 5,6

Υποβολή ΦΜΥ, και φόρου 25% εταίρων 
ΕΠΕ,προηγούμενου μήνα για εταιρίες με 
ΑΦΜ 3 και απασχόληση προσωπικού ΠΑΝΩ 
από 50 Ατομα.

25-10-2012
Περιοδική δήλωση. ΦΠΑ σε ΔΟΥ υπόχρεοι 
με Β & Γ κατηγορίας Βιβλία και ΑΦΜ 7,8

Υποβολή Στατιστικής δήλωσης Intrastat για 
επιτηδευματίες με βιβλία Α’Β’Γ’ κατηγορίας, 
Σε ΔΟΥ ΑΦΜ 7,8

Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδο-
κοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων 
αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπη-
ρεσιών σε ΔΟΥ, για συναλλαγές που αφορούν 
τον προηγούμενο μήνα, από υπόχρεους τω-
νοποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 7,8

Υποβολή ΦΜΥ, και φόρου 25% εταίρων 
ΕΠΕ,προηγούμενου μήνα για εταιρίες με 

ΑΦΜ 4 και απασχόληση προσωπικού ΠΑΝΩ 
από 50 Ατομα.

26-10-2012
Περιοδική δήλωση. ΦΠΑ σε ΔΟΥ υπόχρεοι 
με Β & Γ κατηγορίας Βιβλία και ΑΦΜ 9,0
Υποβολή Στατιστικής δήλωσης Intrastat για 
επιτηδευματίες με βιβλία Α’Β’Γ’ κατηγορίας, 
Σε ΔΟΥ ΑΦΜ 9,0

Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδο-
κοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων 
αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπη-
ρεσιών σε ΔΟΥ, για συναλλαγές που αφορούν 
τον προηγούμενο μήνα, από υπόχρεους των 
οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 9,0

Υποβολή ΦΜΥ, και φόρου 25% εταίρων 
ΕΠΕ,προηγούμενου μήνα για εταιρίες με 
ΑΦΜ 5 και απασχόληση προσωπικού ΠΑΝΩ 
από 50 Ατομα.

29-10-2012
Υποβολή ΦΜΥ, και φόρου 25% εταίρων 
ΕΠΕ,προηγούμενου μήνα για εταιρίες με 
ΑΦΜ 6 και απασχόληση προσωπικού ΠΑΝΩ 
από 50 Ατομα.

31-10-2011
Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με 
χρεωστικό υπόλοιπο μέσω του ειδικού δι-
κτύου TAXISnet, Επιτηδευματίες με βιβλία Β 
& Γ κατηγορίας, Ανεξαρτήτως ΑΦΜ

Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT 
ΟΝLINE

Υποβολή ΦΜΥ, και φόρου 25% εταίρων 
ΕΠΕ,προηγούμενου μήνα για εταιρίες με 
ΑΦΜ 7,8,9,0 και απασχόληση προσωπικού 
ΠΑΝΩ από 50 Ατομα.

Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με πι-
στωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο μέσω του ει-
δικού δικτύου TAXISnet, Επιτηδευματίες με 
βιβλία Β & Γ κατηγορίας, Ανεξαρτήτως ΑΦΜ

Yποβολή ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου Εργοδό-
τες ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ανεξαρτήτως ΑΜΕ 
προηγούμενου μηνός

Επιμέλεια: Χάρης Κυριακίδης, Οικονομοτεχνικός Σύμβουλος, τηλ.: 210-6532.523. 
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Επιμέλεια: Βάσω Χαραλαμπίδου

O ι δηλώσεις για αναγκαία πληρωμή των χρεών του δημοσίου προς τους εργολήπτες δημο-
σίων έργων, που εξακολουθούν να παραμένουν απλήρωτοι για έργα που έχουν ολοκλη-
ρώσει και παραδώσει, οι εξαγγελίες για ανάπτυξη και επανέναρξη των μεγάλων έργων, οι  

στόχοι για υλοποίηση των προγραμματισμένων δημοσίων έργων, η εφαρμογή των ΣΔΙΤ, η παρα-
χώρηση της Εγνατίας οδού σε ιδιώτες για 40 χρόνια, οι επεκτάσεις του μετρό της Αθήνας, αλλά 
και η αμφίβολη πορεία του μετρό Θεσσαλονίκης, όπως και ο κίνδυνος απώλειας κονδυλίων του 
ΕΣΠΑ,  είναι μερικά μόνον από τα θέματα που κυριάρχησαν στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο 
στο τρίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου- Αυγούστου 2012. Επιλέξαμε κάποια θέματα, παραθέτοντας και τις 
ημερομηνίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, προς διευκόλυνση των μελών της ΠΕΣΕΔΕ που 
πιθανόν να θέλουν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για αυτά.

Στο ΕΣΠΑ ο περιφερειακός 
της Αλεξανδρούπολης
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας - 
Θράκης 2007-2013» του ΕΣΠΑ εντάχθηκε η κα-
τασκευή του «μικρού περιφερειακού» δρόμου 
στα δυτικά της Αλεξανδρούπολης, προϋπολογι-
σμού 10 εκατ. ευρώ. 
(Newsbeast.gr,  01.06. 2012)  
 
Κίνδυνος να χαθούν πολύτιμοι πόροι 
από το Ταμείο Συνοχής              
 ΤΟΝ κίνδυνο απώλειας πολύτιμων για την Ελ-
λάδα πόρων του Ταμείου Συνοχής επισήμανε 
χθες ο υπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Στουρνά-
ρας, εάν η κατάρτιση του δημοσιονομικού πλαι-
σίου (ΠΔΠ) της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 
γίνει με βάση τα στοιχεία της Eurostat για το 
2008 και δεν συνυπολογιστεί η μείωση του ελ-
ληνικού ΑΕΠ λόγω της κρίσης. 
(Express.gr  02/06/12) 

Εγκρίθηκε η σύμβαση για την επεξερ-
γασία των λυμάτων της Ψυττάλειας              
Την προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Πε-
ριφέρειας Αττικής και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για την 
«Επεξεργασία και Επαναχρησιμοποίηση Εκρο-
ών Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλει-
ας» ενέκρινε χθες κατά πλειοψηφία το Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο Αττικής.( ΑΠΕ  06/06/12).

Στον «αέρα» προκηρύξεις έργων 
προϋπολογισμού 130 εκ. ευρώ              
ΣΕ περισσότερα από 130 εκατ. ευρώ ανέρχε-
ται ο προϋπολογισμός των προκηρύξεων έρ-
γων του ΕΣΠΑ που βρίσκονται στον «αέρα» και 
η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 
30 Ιουνίου. Πρόκειται κυρίως για προγράμμα-
τα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της πρωτο-
βουλίας JESSICA, καθώς και για έργα περιβαλ-
λοντικής προστασίας και αναβάθμισης και αξιο-
ποίησης λιμνών σχεδόν σε όλες της περιφέρει-
ες της χώρας. (Express.gr, 11/06/12)
Οι 8 νέες επεκτάσεις για ένα 

εκτεταμένο δίκτυο τραμ στην Αττική 
Ένα εκτεταμένο δίκτυο τραμ φιλοδοξεί να 
«στρώσει» στην Αθήνα το υπό επεξεργασία 
ρυθμιστικό σχέδιο της Αττικής. 
(Ημερησία, 09.06.12).     

Έργα ανάπλασης στους δρόμους 
της Καλαμάτας
Ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιά-
μεσης Διαχειριστικής Πελοποννήσου, εντάχθη-
κε στο ΕΣΠΑ με απόφαση του περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου, η ανάπλαση του οδικού άξονα 
Φαρών στην Καλαμάτα, με συνολικό προϋπο-
λογισμό δημόσιας δαπάνης 1.977.898,46 ευρώ. 
(Newsbeast.gr,13.06.2012)  

Συγκοινωνιακά έργα 1 δις ευρώ 
στον Πειραιά
Σύμφωνο συνεργασίας υπογράφηκε χθες με-
ταξύ της «Αττικό Μετρό ΑΕ» και του δήμου Πει-
ραιά το οποίο καλύπτει ένα ευρύ πρόγραμμα 
έργων αρμοδιότητας της Αττικό μετρό, το οποίο
δρομολογείται αυτή την περίοδο στην περιο-
χή του Πειραιά. Πρόκειται για έργα συνολικού 
προϋπολογισμού της τάξεως του 1 δις ευρώ, 
η υλοποίηση των οποίων θα ανατρέψει ριζι-
κά τα συγκοινωνιακά και αναπτυξιακά δεδο-
μένα του Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής. 
(Newsletter-TEE, 13.06.2012)

Δεκαέξι νέα έργα 27 εκατ. ευρώ 
στην Κρήτη
Δεκαέξι νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 
27 εκατ. ευρώ, εντάσσονται με απόφαση του πε-
ριφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, στο 
Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, με 
τη συγχρηματοδότηση τού Ευρωπαϊκού Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικών 
Πόρων. (Newsbeast.gr, 14.06.2012)  

Το Νοέμβριο του 2016 η παράδοση 
του μετρό Θεσσαλονίκης
Τη διαβεβαίωση ότι ο βασικός κορμός του με-

τρό Θεσσαλονίκης θα ολοκληρωθεί εντός του 
χρονοδιαγράμματος που έχει τεθεί, δηλαδή τον 
Νοέμβριο του 2016, υπό την προϋπόθεση βέ-
βαια ότι η ανάδοχος εταιρεία ΑΕΓΕΚ θα τηρή-
σει της δεσμεύσεις της, έδωσε σήμερα ο πρόε-
δρος και διευθύνων σύμβουλος της Αττικό Με-
τρό ΑΕ, Χρήστος Τσίτουρας. 
(Newsbeast.gr, 14.06.2012)  

Προς υλοποίηση δύο οδικά έργα σε 
Κορινθία και Αρκαδία
Με ταχύτατους ρυθμούς υλοποιούνται τα έργα 
στην περιφέρεια Πελοποννήσου, δήλωσε ο Πέ-
τρος Τατούλης κατά τη διάρκεια υπογραφής 
των συμβάσεων κατασκευής δύο οδικών έρ-
γων που αφορούν την Κορινθία και την Αρκα-
δία, οι προϋπολογισμοί και των δύο φτάνουν τα 
22 εκατ. ευρώ. (Newsbeast.gr, 15.06.2012).

Μειώθηκε ο δείκτης παραγωγής 
στις κατασκευές
Μείωση 9,2% σημείωσε ο δείκτης παραγωγής 
στις κατασκευές το α΄ τρίμηνο φέτος, σε σύ-
γκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α΄ τριμήνου 
2011, έναντι μείωσης 39,8% που σημειώθηκε 
κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2011 προς το 
2010. (Newsbeast.gr, 14.06.2012). 
 
Επεκτείνεται ο προαστιακός 
της Πάτρας
Επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου της 
Πάτρας, προγραμματίζει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ μετά την 
αυξημένη κίνηση που καταγράφεται τους τε-
λευταίους μήνες. Σύμφωνα με στοιχεία, κάθε 
μήνα κινούνται με τον προαστιακό από Πά-
τρα, Ρίο, Άγιο Βασίλειο και αντίστροφα περίπου 
80.000 επιβάτες. (RE+D Magazine, 18-06-2012).
 
Υποχωρεί ο κατασκευαστικός κλάδος 
στην Ευρωζώνη
Πτώση κατέγραψε τον Απρίλιο η οικονομι-
κή δραστηριότητα στον τομέα κατασκευών 
στην ευρωζώνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 



Η εταιρεία THERMOLEV σας παρουσιάζει το πλήρως αυτοματοποι-
ημένο σύστημα Βιομάζας ΒΜΤ.  Το σύστημα αποτελείται από τον 
λέβητα βιομάζας, τον καυστήρα βιομάζας, τον ηλεκτρονικό πίνακα 
ελέγχου, τον μηχανισμό αυτόματης τροφοδοσίας και την δεξαμενή 
καυσίμου. Ο χειρισμός του λέβητα γίνεται αποκλειστικά και μόνο 
απο τον θερμοστάτη χώρου!
Ο χαλύβδινος λέβητας ΒΜΤ έχει τέσσερις διαδρομές καυσαερίων 
και η κυκλοφορία τους γίνεται μεσω ρομβοειδών διαφραγμάτων. 
Με αυτό τον τρόπο ο καθαρισμός του λέβητα είναι εύκολος, γρήγο-
ρος και πραγματοποιείται σε μακρά χρονικά διαστήματα !
Δυνατότητα καύσης: Pellets, Ελαιοπυρήνα, Κουκούτσια καρ-
πών, Πυρηνόξυλο 
Με το πάτημα ενός διακόπτη ο λέβητας βιομάζας μετατρέπεται 
σε λέβητα ξύλου!
Χωρίς να αφαιρέσουμε το σιλό, τον καυστήρα ή να προσθέσουμε 
κάποιο άλλο εξάρτημα!
Η εταιρεία μας σας παρουσιάζει το ‘Spark’ το Νέο αυτοματοποιημέ-
νο σύστημα  μόνο για Pellets. Το σύστημα περιλαμβάνει τον λέβη-
τα, τον καυστήρα, τον πίνακα οργάνων, τον μηχανισμό αυτόματης 
τροφοδοσίας και την δεξαμενή καυσίμου.
Η σειρά  αποτελείται απο δύο μοντέλα 35kw και 55kw. H λειτουργία 
του λέβητα είναι εντελώς αυτόματη και δεν απαιτείται καμία παρέμ-
βαση απο τον χρήστη εκτός από τον ανεφοδιασμό του καυσίμου!

11ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Νεοχωρούδας 57008 Ιωνία-Θεσ/νίκη
Τ: 2310.780761-2, F: 2310.780814, e-mail: thermolev@thermolev.com 
www.thermolev.com

   Η εταιρεία THERMOLEV σας παρουσιάζει τα νέα αυτοματοποιημένα συστήματα

Αυτοματοποιημένο σύστημα 
Βιομάζας ΒΜΤ

Αυτοματοποιημένο σύστημα  
μόνο για Pellets, ‘Spark’ 
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Eurostat, η οικονομική δραστηριότητα το β΄ τρί-
μηνο υποχώρησε 2,7% σε σχέση με το προη-
γούμενο τρίμηνο και 5% σε σύγκριση με το ίδιο 
διάστημα του 2011.
(Zougla.gr: 20.06.2012) 

Ένταξη έργων ύψους 45 εκ. ευρώ στο 
ΠΕΠ Μακεδονίας και Θράκης              
ΝΕΑ έργα συνολικού προϋπολογισμού 45 εκατ. 
ευρώ εντάχθηκαν για χρηματοδότηση στο ΠΕΠ 
Μακεδονίας - Θράκης με απόφαση του ανα-
πληρωτή περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονί-
ας, Διονύση Ψωμιάδη.
Τα έργα θα χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη 2007-
2013», με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
(Express.gr  21/06/12) 

Αύξηση 1% σημείωσαν οι τιμές 
των οικοδομικών υλικών
Αύξηση 1% σημείωσαν στο σύνολό τους οι τι-
μές των οικοδομικών υλικών τον Μάιο εφέτος, 
καθώς η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) 
κατέγραψε νέες ανατιμήσεις σε πλειάδα προϊό-
ντων και υπηρεσιών στον χώρο της οικοδομής. 
(Κέρδος online 21/6/2012).
 
Συνταγματικός ο αυτεπάγγελτος 
συμψηφισμός χρεών προς το Δημόσιο
Συνταγματικός κρίθηκε από το Συμβούλιο της 
Επικρατείας ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός 
χρεών που έχουν ρυθμιστεί (κατόπιν περαίω-
σης) με οφειλές του Δημοσίου, οι οποίες προ-
έρχονται από εργολαβικά ανταλλάγματα παρο-
χής υπηρεσιών. 
(In.gr : 24.06. 2012).

Σχέδιο για haircut 20% στα χρέη 
του Δημοσίου. 
Έκπτωση 20% στα χρέη του Δημοσίου απέναντι 
σε εργολάβους, προμηθευτές και άλλες επιχει-
ρήσεις σχεδιάζει να ζητήσει το υπουργείο Οικο-
νομικών με το επιχείρημα ότι εφόσον δεχθούν, 
θα πληρωθούν άμεσα με «ζεστό χρήμα» για το 
υπόλοιπο της οφειλής. Βάσει του μνημονίου το 
Δημόσιο θα πρέπει να καταβάλει 4 δισ. ευρώ 
φέτος σε ιδιώτες και άλλα 3 δισ. ευρώ μέσα 
στον επόμενο χρόνο με στόχο να καλυφθούν οι 
ληξιπρόθεσμες οφειλές της γενικής κυβέρνη-
σης προς τρίτους. 
(Zougla.gr: 01.07. 2012)
 
Σε ισχύ από σήμερα η αναγκαστική 
είσπραξη οφειλών στο ΙΚΑ
Από σήμερα, Δευτέρα αναμένεται να ξεκινή-
σει η διαδικασία των μέτρων αναγκαστικής εί-
σπραξης των οφειλών προς το ΙΚΑ, καθώς την 
περασμένη Παρασκευή έληξε η προθεσμία για 

την υπαγωγή των οφειλετών σε ρύθμιση χρε-
ών με ευνοϊκούς όρους. 
(ΗΜΕΡΗΣΙΑ On Line,  02/07/12)

ΣΤΕ: Με χαμηλότερους τόκους 
έναντι των ιδιωτών οι οφειλές 
του Δημοσίου
Απόφαση με την οποία το Δημόσιο μπορεί να 
πληρώνει χαμηλότερους τόκους υπερημερί-
ας (ύψους 6%) για τις οφειλές του, ενώ οι ιδιώ-
τες που οφείλουν στο Δημόσιο πρέπει να πλη-
ρώνουν μεγαλύτερο επιτόκιο (από 8,75% έως 
12,25%), έλαβε το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο. 
(ΗΜΕΡΗΣΙΑ On Line 30/06/12)

Προσπάθεια αποκατάστασης της ροής 
κονδυλίων από ΕΤΕΠ και ΕΕ              
Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ του πλαισίου χρηματοδότησης της 
Ελλάδας με κοινοτικούς πόρους αλλά και με 
προνομιακά δάνεια βρέθηκε στο επίκεντρο της 
χθεσινής συνάντησης του νέου υπουργού Οι-
κονομικών Γιάννη Στουρνάρα με το μέλος της 
εκτελεστικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κε-
ντρικής Τράπεζας Jorg Asmussen. 
(Express.gr  03/07/12)

Οι τρεις τομείς συνεργασίας 
τρόικας - ΥΠΕΚΑ
 Η διαχείριση των απορριμμάτων, οι Ανανεώσι-
μες Πηγές Ενέργειας και το Κτηματολόγιο είναι 
οι τρεις τομείς στους οποίους θα επικεντρωθεί 
η συνεργασία της τρόικας με το υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα-
γής, όπως είπε ο επικεφαλής της Ομάδας Δρά-
σης για την Ελλάδα, Χορστ Ράιχενμπαχ μετά την 
επίσκεψή του στο υπουργείο.
(Sofokleousin. gr, 04.07.2012) 
 
Τέσσερις μνηστήρες στο Δέλτα Φα-
λήρου
Οι τέσσερις μεγαλύτεροι εγχώριοι κατασκευ-
αστικοί όμιλοι, σε κοινοπραξία με ξένους ομί-
λους, συμμετέχουν στον διαγωνισμό για το με-
γαλύτερο έργο που πρόκειται να υλοποιηθεί 
στην Αθήνα με ορίζοντα ολοκλήρωσης στο τέ-
λος το 2015 και χρηματοδότηση από το Ιδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος. 
(Κέρδος 05/07/2012)
http://www.kerdos.gr/Images/kataskeuh.jpg

Ικανοποιημένοι Μπαρόζο και Ρεν 
για τα ομόλογα έργου
Την ικανοποίησή τους για την έγκριση των 
ομολόγων έργου από το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο, εξέφρασαν σήμερα από τις Βρυξέλλες 
ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέ 
Μπαρόζο και ο επίτροπος οικονομίας, Όλι Ρεν. 
(Newsbeast.gr, 05.07. 2012) 

Σύνδεση Τρικάλων - Καλαμπάκας με 
1,9 εκ. ευρώ
Ένα σημαντικό έργο για την Περιφερειακή Ενό-
τητα Τρικάλων μπαίνει στη φάση της υλοποίη-
σης, καθώς ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώ-
στας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση για την 
κατασκευή του έργου «Ολοκλήρωση εργολα-
βίας: Βελτίωση Ε. Ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας» 
προϋπολογισμού 1.900.000 ευρώ. 
(Newsbeast.gr,  08.07.2012)  

Άρση εμποδίων απόδοσης 
κονδυλίων ΕΣΠΑ 
ΤΗ δέσμευση να παρέμβει στην Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων, ζητώντας την απεμπλο-
κή των κονδυλίων που έχει συμφωνηθεί να 
δοθούν στην Ελλάδα για την ενίσχυση της ρευ-
στότητας, ανέλαβε ο επίτροπος Περιφερειακής 
Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γιοχάνες 
Χαν κατά τη χθεσινή δίωρη και πλέον συνάντη-
σή του με τον υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χα-
τζηδάκη. (Express.gr  13/07/12)
 
ΟΛΠ: Έργο ύψους 220 εκατ. ευρώ 
Την πρόσκληση για την υλοποίηση του έργου 
του ΟΛΠ «Επέκταση επιβατικού λιμένα κρουα-
ζιέρας - νότιος προβλήτας λιμένος Πειραιώς», 
προϋπολογισμού 220 εκατ. ευρώ δημοσίευσε η 
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας 
Αττικής. (ΗΜΕΡΗΣΙΑ On Line, 12/07/12)

Επιβίωση με... ενέργεια 
για τους μεγάλους κατασκευαστές 
Στον κλάδο της ενέργειας και συγκεκριμένα της 
παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, όπως αι-
ολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, ποντάρουν οι 
περισσότεροι από τους μεγάλους κατασκευα-
στικούς ομίλους προκειμένου να επιβιώσουν 
και φέτος από την οικονομική κρίση και την 
ύφεση, δεδομένου ότι η επανεκκίνηση των ερ-
γασιών στους μεγάλους οδικούς άξονες είναι 
ακόμα μετέωρη. ( Καθημερινή: 18-07-12). 

Αποδεσμεύονται 299 εκατ. ευρώ για 
αναπτυξιακές δράσεις δήμων
Ποσό ύψους 299 εκατ. ευρώ αποδεσμεύεται 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
προκειμένου να κατανεμηθεί στους δήμους για 
αναπτυξιακές δράσεις. Η σχετική ΚΥΑ υπογρά-
φηκε σήμερα. (ΗΜΕΡΗΣΙΑ On Line, 19/07/12).

«Έρχεται» η δημοπράτηση 
της περιφερειακής 
Μια... ανάσα πριν από τη δημοπράτηση βρί-
σκεται ένα από τα πιο σημαντικά έργα της Θεσ-
σαλονίκης, η αναβάθμιση του δυτικού τμήμα-
τος της περιφερειακής οδού. Η αναβάθμιση 
του δυτικού τμήματος της περιφερειακής εί-
ναι έργο ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, με περίπου 122 





ο τύπος έγραψε...
εκατ. ευρώ, διαθέτει τις απαραίτητες εγκρίσεις 
και αυτό που του λείπει είναι τα τεύχη δημο-
πράτησης, τα οποία ετοιμάζουν πυρετωδώς τα 
στελέχη της «Εγνατία Οδός ΑΕ». Οι σχετικές δι-
αδικασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα 
στο καλοκαίρι, ώστε το φθινόπωρο να γίνει 
η δημοπράτηση του έργου και το πρώτο εξά-
μηνο του 2013 η εγκατάσταση του αναδόχου. 
(Agelioforos.gr:  20.07.2012). 
 
Άγριο ψαλίδι 
και στις Δημόσιες Επενδύσεις
Μετά την παιδεία, μαχαίρι μπαίνει βαθειά και 
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, προ-
κειμένου να εξοικομηθούν πόροι και να επιτευ-
χθούν οι στόχοι χωρίς να γίνουν νέες οριζόντι-
ες περικοπές σεμισθούς Δημοσίων Υπαλλήλων 
και σε συντάξεις. Ετσι οι εθνικοί πόροι του ΠΔΕ 
εκμηδενίζονται. Από την πλευρά της κυβέρνη-
σης τονίζουν ότι η περικοπή του εθνικού σκέ-
λους των επενδύσεων αποτελεί απλά λογιστική 
τακτοποίηση, καθώς το Δημόσιο ́ δεν εκταμιεύ-
ει στην πραγματικότητα γιαυτό το σκοπό και οι 
συνολικές δαπάνες επενδύσεων (εγχώριες και 
κοινοτικές) δεν πρόκειται ούτε καν να προσεγ-
γίσουν το στόχο των 7,3 δισ. που είχε τεθεί για το 
τρέχον έτος. (Sofokleousin.gr: 19.07.2012).

Ξεκινά η αποκατάσταση της Εθνικής 
Οδού Τρίπολης- Σπάρτης
Υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο για 
το έργο της αποκατάστασης του τμήματος της 
εθνικής οδού Τρίπολης- Σπάρτης στην παρά-
καμψη των Βουτιάνων, ο οποίος, λίγους μήνες 
μετά την παράδοσή του, καταστράφηκε, λόγω 
κατολίσθησης που σημειώθηκε στην περιοχή. 
(Newsbeast.gr,  20.07.  2012)  
 
Μείωση γενικού δείκτη κατασκευών
Μείωση 0,5% σημείωσε ο γενικός δείκτης τι-
μών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτι-
ρίων κατοικιών το 2ο τρίμηνο εφέτος, σε σύ-
γκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 2ου τριμή-
νου 2011, έναντι μηδενικής μεταβολής που ση-
μειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών 
το 2011 προς το 2010. 
(Fimotro.blogspot.gr, 20.07.2012).
 
ΕΤΕ: Οι μισές σχεδόν ΜμΕ 
με πρόβλημα ρευστότητας
 Ένταση του προβλήματος της ρευστότητας δη-
λώνουν ότι έχουν σε ποσοστό το 40% με 45% 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στην 
Ελλάδα κυρίως γιατί αφενός μεν έχει αυξηθεί ο 
χρόνος εισπράξεων από πελάτες και αφετέρου 
έχει περιορισθεί ο χρόνος πληρωμής προς τους 
προμηθευτές. (Sofokleousin.gr: 26 .07. 2012) 

Και κάθετοι άξονες 
της Εγνατίας Οδού σε ιδιώτες

Σύμφωνα με πληροφορίες των εργαζομένων 
θα παραχωρηθούν σε ιδιώτες τόσο ο οριζόντι-
ος άξονας της Εγνατίας Οδού, από Ηγουμενί-
τσα σε ελληνο-τουρκικά σύνορα, αλλά και τρεις 
κάθετοι, για να γίνει πιο ελκυστικό το «πακέτο». 
(Voria.gr, 26.07.2012)
 
Προσωρινός μειοδότης για το έργο 
της περίφραξης Σιάτιστα - Κορομηλιά 
Την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη στο δια-
γωνισμό για το έργο τοποθέτησης ενισχυμένης 
υπερυψηλής περίφραξης στο τμήμα «Σιάτιστα-
Κορομηλιά» και σε τμήματα του κυρίου άξονα 
της Εγνατίας Οδού από Παναγιά έως Σιάτιστα» 
ανακοίνωσε η Εγνατία Οδός. 
(Voria.gr, 25.07.2012).

Ανάσα στις μικρομεσαίες μέσω της ενί-
σχυσης 500 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ 
Με σημαντική καθυστέρηση αναμένεται να ξε-
μπλοκάρουν από τον Σεπτέμβριο τα πρώτα 500 
εκατ. ευρώ για κεφάλαια κίνησης προς τις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις, τα οποία ενώ είχαν 
συμβασιοποιηθεί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και τρεις ελληνικές τράπεζες από 
το 2011, δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί. 
(Καθημερινή, 29-07-12 )

Παράταση της ρύθμισης οφειλών των 
επιχειρηματιών προς τα Ταμεία
Νομοθετική Διάταξη για την παράταση της ρύθμι-
σης οφειλών των επιχειρήσεων προς τους Φο-
ρείς Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι την 31η Δε-
κεμβρίου 2014 προωθεί το υπουργείο Εργασίας. 
(Fimotro.blogspot.gr, 02.08.2012)

Προχωρά η διαπλάτυνση τμήματος 
της ε.ο. Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου
Στη βελτίωση και τη διαπλάτυνση της εθνικής οδού 
Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου, στο τμήμα Θέρμη - 
όρια νομού Θεσσαλονίκης - Γαλάτιστα, σε μήκος 
20,4 χιλιομέτρων, προχωρά η Εγνατία Οδός. 
Η Εγνατία Οδός υπέγραψε σύμβαση κατασκευ-
ής του έργου συνολικού προϋπολογισμού δη-
μοπράτησης 36 εκατ. ευρώ. 
(Newsbeast.gr,  03.08.  2012)

Αρχίζουν έργα στο δρόμο - καρμανιόλα
Υπογράφηκε χτες  η σύμβαση για την κατα-
σκευή του οδικού τμήματος Θέρμης - Γαλάτι-
στας, που θεωρείται ένας από τους πιο επικίν-
δυνους, κορεσμένους και στενούς δρόμους της 
Θεσσαλονίκης. (Αγγελιοφόρος, 03.08.2012)
 
«Βουτιά» στις τιμές των ακινήτων
Έως και 60% μειώθηκαν οι τιμές των ακινή-
των σε σχέση με το 2007, καθώς οι ιδιοκτήτες 
τους επιδιώκουν να τα «ξεφορτωθούν» προ-
κειμένου να γλυτώσουν από τα… έξοδα που 

έχουν προκύψει λόγω της οικονομικής κρίσης. 
(Zougla.gr: 18.08.2012) 

Τα δρομολογημένα έργα στην 
περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας 
ΤΗΝ αποφασιστικότητά του να προχωρήσει όσα 
έργα έχουν ήδη δρομολογηθεί στην περιοχή 
της Κεντρικής Μακεδονίας εξέφρασε ο γενικός 
γραμματέας Δημοσίων Έργων του υπουργείου 
Ανάπτυξης Στράτος Σιμόπουλος, κατά τη διάρ-
κεια συνάντησης εργασίας που είχε στη Θεσσα-
λονίκη με τη διοίκηση και στελέχη του Τμήματος 
Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ. 
(Express.gr  19/08/12).

Θωρακίζεται με αντιπλημμυρικά έργα 
ο δήμος Παιανίας
Την αντιπλημμυρική θωράκιση του δήμου Παι-
ανίας αναμένεται να εξασφαλίσει η δεύτερη 
φάση κατασκευής δικτύων απορροής ομβρί-
ων υδάτων, έργο, του οποίου την ένταξη στον 
Περιφερειακό Σχεδιασμό «Αττική 2007-2013» 
υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης 
Σγουρός. (Newsbeast.gr,  21.08.2012).  

Υπεγράφη η σύμβαση για την εκτέλεση 
των έργων στον άξονα Τρίκαλα-Μέτσοβο              
ΣΤΗ σημασία του νέου οδικού άξονα που θα 
ενώνει τα Τρίκαλα με το Μέτσοβο και τη Θεσ-
σαλία με την Ήπειρο αναφέρθηκε ο περιφερει-
άρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, κατά την 
επίσκεψή του στην Καλαμπάκα για την υπογρα-
φή σύμβασης εκτέλεσης του έργου, στο δημαρ-
χείο της κωμόπολης. (Express.gr  22/08/12)

Ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά 
τον Ιούλιο 
Ανατιμήσεις ύψους 0,6% κατέγραψε η Ελληνική 
Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στα οικοδομικά υλι-
κά τον Ιούλιο εφέτος.(Κέρδος online 21/8/2012)

Καλαμάτα: Σε ιδιώτες το λιμάνι 
και το αεροδρόμιο              
ΠΡΟΣ ιδιωτικοποίηση, μέσω σύμπραξης δη-
μόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), οδηγούνται 
τόσο το λιμάνι όσο και το αεροδρόμιο της Καλα-
μάτας, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της μεσση-
νιακής πρωτεύουσας Παναγιώτης Νίκας, μετά 
την επίσκεψή του στο υπουργείο Εμπορικής 
Ναυτιλίας.(Express.gr, 28/08/12)

Δήμος Θεσσαλονίκης: Λίφτινγκ σε 27 
σχολικά κτίρια 
Σε εκτεταμένες εργασίες επισκευών και συντή-
ρησης σε συνολικά 27 σχολικά συγκροτήμα-
τα της πόλης προχωρούν μέσα στις επόμενες 
εβδομάδες ο δήμος Θεσσαλονίκης και η αντι-
δημαρχία Αστικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας 
και Δικτύων. (Μακεδονία,  31/08/2012 )





ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ





ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

82  ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ ΒΗΜΑ

ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ Α.Ε.
Εξοικονόμηση και άνεση με τον επιτοίχιο  λέβητα φυσικού αερίου συμπυκνώσεως ecoTEC VUW της 
Vaillant, Γερμανίας

Προσφέρει θέρμανση και ζεστό νερό με την μέγιστη  θερμική 
άνεση.
Οι επιτοίχιοι λέβητες αερίου, όπως λέει και η λέξη, είναι λέβη-
τες  οι οποίοι εγκαθίστανται πάνω σε τοίχο.  Για την ακρίβεια, δεν 
είναι απλώς λέβητες, αλλά πλήρη λεβητοστάσια, τα οποία παρά-
γουν και ζεστό νερό χρήσης!  Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αντι-
καταστήσετε ολόκληρο το λεβητοστάσιο με έναν τέτοιο λέβητα 
(διαστάσεις 90 εκ. ύψος, 44 εκ.  πλάτος, 34 εκ. βάθος) , ο οποί-
ος  πρακτικά δεν καταλαμβάνει χρήσιμο χώρο.  Οι επιτοίχιοι λέ-
βητες της Vaillant μπορούν να εγκατασταθούν και στο μπαλκόνι 
ενός σπιτιού, αρκεί να μην βρέχονται.  
Πέρα από την ανεξαρτησία και την άνεση για το διαμέρισμά σας, 
μπορούν να σας προσφέρουν έως και 50% οικονομία και 50% λι-

γότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για το περιβάλλον σε 
σχέση με έναν υπάρχοντα λέβητα πετρελαίου.  
Οι επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπυκνώσεως διαφέρουν από 
τους συμβατικούς  στον βαθμό εκμετάλλευσης των καυσαερί-
ων.  Ενώ στους συμβατικούς λέβητες το νερό το οποίο παράγε-
ται στα καυσαέρια απορρίπτεται με την μορφή υδρατμών, στους 
λέβητες συμπυκνώσεως το νερό αυτό συμπυκνώνεται και απο-
δίδει περίπου 15% περισσότερη ενέργεια στο σύστημα θέρμαν-
σης.  Ενώ η διαφορά φαίνεται εν πρώτοις μικρή, για να επιτύ-
χουν την συμπύκνωση οι λέβητες συμπύκνωσης πρέπει να 
έχουν τελείως διαφορετική εσωτερική δομή από τους συμβα-
τικούς λέβητες:  διαφορετικό καυστήρα, θάλαμο καύσεως και 
εναλλάκτη θερμότητας που δεν διαβρώνεται από τα όξινα συ-

μπυκνώματα.  Για τον χρήστη, πέρα από την διαφορά στην 
εξοικονόμηση ενέργειας, δεν υπάρχει άλλη πρακτική δια-
φορά.  Όπως και με τον συμβατικό επιτοίχιο λέβητα, έτσι 
και με τον επιτοίχιο λέβητα συμπυκνώσεως απολαμβάνει 
ένα σύστημα το οποίο καταλαμβάνει σχεδόν μηδενικό χρή-
σιμο χώρο και παράγει θέρμανση και ζεστό νερό με πολύ 
καλό έλεγχο, προσφέροντας την μέγιστη δυνατή άνεση.
Το σύστημα συμπληρώνεται με την αντιστάθμιση εξωτερι-
κής θερμοκρασίας, η οποία προσφέρει περαιτέρω έλεγχο 
και οικονομία.

Η ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ Α.Ε. είναι η αποκλειστική αντιπρόσωπος 
της VAILLANT για την Ελλάδα και την Κύπρο από το 1974. 
Διαθέτει άρτια εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό που μπο-
ρεί να δώσει λύση σε οποιαδήποτε εφαρμογή θέρμανσης.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2106665552 ή 
επισκεφτείτε μας στο www.thermogas.gr

REFLEX HELLAS A.E.
Η Reflex ανακοινώνει την έναρξη ιδίας παραγωγής Διαχω-
ριστών αέρα, σωματιδίων και λάσπης! Το μεγάλο πρόγραμμα 
προϊόντων της Reflex διευρύνεται έτσι, πέρα από τα δοχεία δι-
αστολής, τους σταθεροποιητές πίεσης, τους εναλλάκτες θερ-
μότητας και τα μπόιλερ, τώρα και στους διαχωριστές αέρα και 
σωματιδίων.
Η ομαλή λειτουργία ενός συστήματος θέρμανσης εξαρτάται 
από πολλούς παράγοντες. Ο αέρας, οι μικροφυσαλίδες, τα σω-
ματίδια και η λάσπη μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές βλά-
βες. Με τους ‘ex-διαχωριστές’ της Reflex, εξασφαλίζετε ότι αυ-
τοί οι επιβλαβείς παράγοντες αντιμετωπίζονται απλά και απο-
τελεσματικά. Με μικρό κόστος και άριστο αποτέλεσμα. Η βελ-
τίωση της ποιότητας του νερού συνεισφέρει καθοριστικά στην 

απόδοση του συστήματος και ελαττώνει σημαντικά τον κίνδυ-
νο βλαβών και τις επακόλουθες δαπανηρές και χρονοβόρες 
επισκευές. Χάρη στα προσεκτικά σχεδιασμένα εξαρτήματα, στη 
δοκιμασμένη ποιότητα της Reflex, εξασφαλίζετε ότι τα συστή-
ματα που σχεδιάσατε ή εγκαταστήσατε θα αρχίσουν αμέσως να 
λειτουργούν καλύτερα. 
Με τα αυτόματα εξαεριστικά μεγάλου μεγέθους της σειράς reflex 
‘extop’, ο αέρας και άλλα αέρια απομακρύνονται διαρκώς και 
αποτελεσματικά από τα συστήματα θέρμανσης, τα συστήματα ψύ-
ξης και τα ηλιακά συστήματα, τόσο εν λειτουργία όσο και κατά τις 
διαδικασίες πλήρωσης μετά την εκκένωση ή την αρχική εγκατά-
σταση των συστημάτων. Η τοποθέτηση γίνεται στα ψηλά σημεία 
των συστημάτων ή στις  ειδικά προβλεπόμενες θέσεις συλλογής.
Οι διαχωριστές μικροφυσαλίδων της σειράς reflex ‘exair’, εί-



TECHNIENTOS DESIGN
Επενδύσεις τοίχων με φυσική εμφάνιση και υφή
H Technientos Design προσφέρει στην ελληνική αγορά καινοτόμα υλικά επενδύσεων με φυσική εμφάνι-
ση και υφή. Οι νέες επενδύσεις προσφέρουν πολλαπλές επιλογές στον αρχιτέκτονα και στον ιδιώτη για την 
επένδυση εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, χάρη στην ειδική μέθοδο παρασκευής τους. Η τελική τους 
επιφάνεια είναι από φυσικά υλικά όπως χαλαζιακή άμμο, σκόνη ορυκτών (λιθόσκονη), ρινίσματα οξειδω-
μένου σιδήρου, δίνοντας διαφορετικές όψεις που προσομοιάζουν με τραβερτίνη, σκυρόδεμα, μάρμαρο, 
γρανίτη και σκουριά. Δεν επηρεάζονται από την υπεριώδη ηλιακή (UV) ακτινοβολία, είναι ελαφρές, ώστε 
να μη δημιουργούν πρόβλημα στο φέροντα οργανισμό ενός κτιρίου ή μιας κατασκευής, και η εγκατάστασή 
τους είναι εύκολη και γρήγορη. Καλύπτεται από μια γκάμα πολλών επιλογών που περιλαμβάνει ,διαφορε-
τικούς τύπους και χρωματικούς συνδυασμούς.

Οι επιφάνειες διακρίνονται στους εξής κυριότερους τύπους:
Sandstone - Marble décor
Ο τύπος Sandstone décor διακρίνεται για τα φυσικά χαρακτηριστικά του.                                                                                          
Διατίθεται σε ρολά διαστάσεων :       
2,73 x 1,10 (m) πάχος+/-3,5χιλιοστά, βάρος 5 κιλά/τμχ.             
Κάθε ρολό αποτελεί αντίγραφο της φύσης με προσεγμένο σχεδια-
σμό, ασυνήθιστες υφές και χρώματα. Η τελική όψη της ταπετσαρίας 
Sandstone βασίζεται στη χαλαζιακή άμμο, η οποία στερεοποιείται με 
ειδική επάλειψη. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία επιφανειών που 
προσομοιάζουν με φυσική άμμο. Η εμφάνιση του χρώματος, της δο-
μής και ο σχεδιασμός κάθε ρολού είναι διαφορετικός. Το υλικό επι-
τρέπει στο φως να το διαπερνά, δίνοντας ιδιαίτερα αποτελέσματα και 
μπορεί να εφαρμοστεί σε γυαλί, πλέξιγκλας, μέταλλο, γυψοσανίδα, επί-
χρισμα, πλακίδιο, ξύλο κ.ά. Μπορεί να τοποθετηθεί σε καμπύλες επι-
φάνειες και γωνίες κάνοντάς τες να μοιάζουν με φυσική πέτρα χω-
ρίς ενώσεις.                              
Είναι οικονομικότερο της φυσικής πέτρας, αντιστατικό και ενδείκνυται 
ιδιαίτερα για την επένδυση όλων των τύπων τζακιού.

Slate décor
Οι ανώμαλες επι-
φάνειες και οι συνε-
χώς μεταβαλλόμε-
νες χρωματικές πα-
ραλλαγές του Slate 
décor το καθιστούν 
μοναδικό για διακο-
σμητικές εφαρμο-

γές. Κατασκευάζεται από σκόνη ορυκτών λιθόσκονη και ρητίνες, δίνο-
ντας την αίσθηση του πραγματικού βράχου.                                                                               

Διατίθεται σε ρολό με διαστάσεις:                                              
3,00  x 1,00 (m) πάχος+/-3,5χιλιοστά, βάρος 7 κιλά/τμχ. 
Η τελική επιφάνεια έχει επαλειφθεί με επιβραδυντικό φλόγας Β1 
και είναι άοσμη.

Concrete décor 
Η μοντέρνα εμφάνιση του Concrete décor ως πραγματικού σκυροδέ-
ματος προσφέρει πολλές επιλογές στην εσωτερική διακόσμηση. Η τε-
λική επιφάνεια δημιουργείται από τσιμέντο με ρητίνες και δίνει την όψη 
εμφανούς σκυροδέματος.                 
Διατίθεται σε ρολό με διαστάσεις:                                                    
3,00 x 1,00 (m) πάχος+/-3,5χιλιοστά, βάρος 7 κιλά/τμχ.                
Η τελική επιφάνεια έχει επαλειφθεί με επιβραδυντικό φλόγας Β1 
και είναι άοσμη.

Rust décor
Το Rust décor είναι μεταλλική διακοσμητική επιφάνεια τοίχου, εφοδια-
σμένη με ρινίσματα οξειδωμένου σιδήρου και κατασκευασμένη με μια 
ειδικά εξελιγμένη διαδικασία. Έχει τη μορφή και την υφή σκουριασμέ-
νου μετάλλου. Διατίθεται με λεία υφή ή ανάγλυφη (σχέδιο ρόμβων) και 
κόβεται με τα συμβατικά εργαλεία της ξυλουργικής.                                                                      
Διατίθεται σε ρολά διαστάσεων:                                                   
3,00 x 1,00 (m) πάχος+/-3,5χιλιοστά, βάρος 7 κιλά/τμχ. 

www.technientos.gr

ναι ιδανικοί για συστήματα με μικρό στατικό ύψος. Τοποθετού-
νται ακριβώς δίπλα στη μονάδα παραγωγής θερμότητας, στην 
παροχή, σε σημεία όπως κεντρικά συστήματα θέρμανσης στέ-
γης ή υψηλά τοποθετημένα κεντρικά λεβητοστάσια, σε υψηλά 
σημεία, σε θέσεις συλλογής αέρα και σε οποιαδήποτε σημεία 
παρατηρείται διαφυγή αερίων λόγω πίεσης ή θερμοκρασίας.
Οι διαχωριστές λάσπης και σωματιδίων reflex ‘exdirt’, τοποθε-
τούνται στην επιστροφή των μονάδων παραγωγής θερμότητας 
και των εναλλακτών θερμότητας, καθώς και πριν από ευαί-
σθητα σημεία κατανάλωσης. Απομακρύνουν τα ελεύθερα σω-
ματίδια που μεταφέρονται με την κυκλοφορία, ώστε αυτά να 
μην επικάθονται μέσα στο σύστημα.
Καλό είναι να τοποθετείται ένας συνδυασμένος διαχωριστής 
μικροφυσαλίδων, σωματιδίων και λάσπης στις μονάδες πα-

ραγωγής θερμότητας από τις οποίες ενδέχεται π.χ. να απο-
κολληθούν επικαθίσεις ανθρακικού ασβεστίου. Για τον σκοπό 
αυτό, το ‘reflex extwin’ συνδυάζει τις λειτουργίες διαχωριστών 
αέρα και σωματιδίων ‘exair’ και ‘exdirt’ σε ένα ενιαίο συμπαγές 
εξάρτημα. Μπορεί να τοποθετηθεί μετά τη μονάδα παραγωγής 
θερμότητας σε συστήματα με μηδενικό ή μικρό στατικό ύψος. 
Στα κυκλώματα ψύξης καλό είναι να γίνεται εξαέρωση με δια-
χωρισμό ρύπων στην επιστροφή, δηλαδή πριν από τα συστή-
ματα ψύξης ή τους εναλλάκτες θερμότητας, όπου χρειάζεται.
Όλο το φάσμα προϊόντων της Reflex, βρίσκεται διαθέσιμο σε 
στοκ.
Το προσωπικό της Reflex Hellas είναι πάντα στην διάθεσή σας 
για κάθε περαιτέρω πληροφορία.

www.reflex-hellas.gr
www.reflex.de
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Περίληψη : H έκδοση του τιμολογίου σε χρόνο μεταγενέστερο της διαχει-
ριστικής περιόδου της πιστοποίησης δεν ασκεί επιρροή στη νομιμότητα 
και κανονικότητα της δαπάνης, διότι δύναται μεν να επισύρει την επιβο-
λή των προβλεπόμενων κυρώσεων εκ μέρους των αρμοδίων φορολογι-
κών αρχών, δεν άγει όμως σε ακυρότητα του τιμολογίου, και κατά συνέ-
πεια δεν καθιστά μη νόμιμη ή ανύπαρκτη την αξίωση του δικαιούχου επι-
τηδευματία, αφού το τιμολόγιο εξακολουθεί να αποτελεί νόμιμο δικαιολο-
γητικό εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης της σχετικής δαπάνης.

II. Στο άρθρο 21 του β.δ/τος της 17.5/15.6.1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και 
λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’ 114) ορίζεται ότι: «1. Η εκκαθάρισις 
ενεργείται παρά της λογιστικής υπηρεσίας κατά τας κείμενας περί εκάστης δαπάνης 
διατάξεις, είτε αυτεπαγγέλτως οσάκις υπάρχουν παρά τη υπηρεσία ταύτη πλήρη τα 
αποδεικνύοντα τα δικαιώματα των δικαιούχων στοιχεία, είτε επί τη υποβολή αυτή 
των δικαιολογητικών στοιχείων, μετά προέλεγχον τούτων εκ μέρους των αρμοδίων 
υπηρεσιών του Δήμου, (...) 3. Τα δικαιολογητικά έγγραφα εκάστης δαπάνης (...) προ-
σαρτώνται εις τα σχετικά χρηματικά εντάλματα (...)», στο άρθρο 25 ότι: «Εις παν χρη-
ματικόν ένταλμα δέον να επισυνάπτεται υπ’ ευθύνη των επιτετραμμένων την εκκα-
θάρισιν και εντολήν της δαπάνης οργάνων του δήμου παν δικαιολογητικόν έγγρα-
φον εξ ου να προκύπτη σαφώς το δικαίωμα του πιστωτού του δήμου κατά βάσιν 
και ποσόν» και στο άρθρο 26 αυτού ότι: «Πλην των κατ’ ειδικάς διατάξεις Νόμων, Δ/
των, κανονισμών και αποφάσεων των διοικητικών αρχών απαιτουμένων ειδικώ-
τερον δι’ εκάστην δαπάνην δικαιολογητικών, άτινα δέον να επισυνάπτονται εις τα οι-
κεία Χρηματικά εντάλματα, ορίζονται διά του παρόντος τοιαύτα. 1. (...) 7. Δι’ εκτελού-
μενα έργα: Α) Δι’ εργολαβίας : Πιστοποίησις εις διπλούν συντασσόμενη παρά του 
επιβλέποντος μηχανικού δια πλήρως τετελεσμένας εργασίας και προμηθείας υλι-
κών και θεωρούμενη παρά του προϊσταμένου του αρμοδίου τμήματος της τεχνικής 
υπηρεσίας του δήμου και του διευθυντού αυτής. Την πρώτην πιστοποίησιν εκάστου 
έργου θα συνοδεύουν απαραιτήτως αντίγραφα εις διπλούν δεόντως κεκυρωμέ-
να προϋπολογισμού τιμολογίων συμβάσεως, δημαρχιακής επιτροπής, δημοτικού 
συμβουλίου και των εγκριτικών τοιούτων της διοικητικής αρχής. Αποπερατουμέ-
νου εκάστου έργου, απαιτείται επιμέτρησις εις διπλούν μετά πρωτοκόλλου προσω-
ρινής ή οριστικής παραλαβής υπό της οικείας επιτροπής και αντιγράφου της διατα-
γής, δι’ ης συνεκροτήθη αύτη. Β) (...)». Ειδικότερα, το π.δ. 186/1992 «Κώδικας Βιβλί-
ων και Στοιχείων» (ΦΕΚ Α’ 84) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 9 του 
ν. 1989/1991, ορίζει στο άρθρο 2 ότι: «1. Κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομι-
κό πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα, που ασκεί δραστηριότητα στην ελ-
ληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βι-
ομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από 
οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρί-
ες, αναφερόμενοι στο εξής με τον όρο «επιτηδευματίας»,   τηρεί,   εκδίδει,   παρέχει,   
ζητά,   λαμβάνει,   υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και 
κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορί-
ζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση. 2. (...) 3. Το Δημόσιο και κάθε άλλο 
νομικό πρόσωπο μη επιτηδευματίας, (...) υποχρεούνται μόνο στην έκδοση, υποβο-
λή και διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται ρητά από τον Κώδικα αυτό», στο άρ-
θρο 4 ότι: «1. Ο επιτηδευματίας εντάσσεται σε κατηγορία βιβλίων όπως ορίζεται στις 
παραγράφους 2 έως 6 του άρθρου αυτού ... 5. Στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα 
ετήσια ακαθάριστα έσοδα τους, όχι όμως σε κατηγορία κατώτερη της δεύτερης, οι 
λοιποί επιτηδευματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τους οποίους δεν προβλέπε-
ται ένταξη με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού, (...)», 
στο άρθρο 26 ότι: «1. Η διαχειριστική περίοδος περιλαμβάνει δωδεκάμηνο χρονικό 
διάστημα. ... 2. ...» και στο άρθρο 12 ότι: «1. (...) 14. Το τιμολόγιο εκδίδεται κατά την πα-

ράδοση ή την έναρξη της αποστολής των αγαθών στον παραλήπτη, κατά περίπτωση 
(...). Στην περίπτωση εκτέλεσης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων, το τιμολόγιο εκ-
δίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την προσωρινή επιμέτρηση και πάντως μέσα στην 
ίδια φορολογική περίοδο, που πραγματοποιήθηκε η επιμέτρηση. (...). 15. Εάν ο αγο-
ραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι πρόσωπο της παραγράφου 3 του άρθρου 
2, το τιμολόγιο μπορεί να εκδοθεί μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου μέσα 
στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσι-
ών ή η πιστοποίηση δημόσιων έργων. ...». Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι τα 
έξοδα των Ο.Τ.Α. αναγνωρίζονται και εκκαθαρίζονται από τα αρμόδια όργανα βά-
σει των προβλεπομένων από τις κείμενες διατάξεις για κάθε είδος δαπάνης δικαι-
ολογητικών, που αποδεικνύουν την κατ’ αυτών απαίτηση και πληρώνονται με χρη-
ματικά εντάλματα που εκδίδονται στο όνομα των αναγνωριζομένων ως πιστωτών 
τους. Η μη έκδοση ή η μη νόμιμη έκδοση των ως άνω δικαιολογητικών καθιστά την 
εντελλόμενη δαπάνη μη κανονική (βλ. Πράξη VII Τμ. 13/2008, 11/2009). Σε περίπτω-
ση δε εκτέλεσης τεχνικού έργου από κατασκευαστή προς Ο.Τ.Α., μεταξύ των δικαι-
ολογητικών, που κατά το νόμο απαιτούνται για την αναγνώριση της αξιώσεως του 
δικαιούχου, είναι το τιμολόγιο, το οποίο εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την προ-
σωρινή επιμέτρηση αυτού και πάντως μέσα στην ίδια φορολογική περίοδο, κατά την 
οποία πραγματοποιήθηκε η επιμέτρηση αυτή. Ειδικότερα, όταν κύριος του τεχνικού 
έργου είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο μη επιτηδευματίας (π.χ. Δήμος), το 
ως άνω τιμολόγιο δύναται να εκδοθεί μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου, 
μέσα στην οποία έγινε η πιστοποίηση αυτού (πρβλ. Πρ. VII Τμ.11, 147/2009). Σημει-
ωτέον ότι ο σκοπός των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων είναι οι σχε-
τικές εγγραφές στα φορολογικά στοιχεία να ανταποκρίνονται στην πραγματική έν-
νομη σχέση που συνδέει τους συναλλασσόμενους προκειμένου να καταστεί δυνα-
τός ο έλεγχος των συναλλαγών που έλαβαν χώρα και κατά συνέπεια η εξακρίβω-
ση της φορολογητέας ύλης. Συνεπώς, η έκδοση του τιμολογίου σε χρόνο μεταγενέ-
στερο της διαχειριστικής περιόδου της πιστοποίησης δεν ασκεί επιρροή στη νομιμό-
τητα και κανονικότητα της δαπάνης, διότι δύναται μεν να επισύρει την επιβολή των 
προβλεπόμενων κυρώσεων εκ μέρους των αρμοδίων φορολογικών αρχών, δεν 
άγει όμως σε ακυρότητα του τιμολογίου, και κατά συνέπεια δεν καθιστά μη νόμιμη 
ή ανύπαρκτη την αξίωση του δικαιούχου επιτηδευματία, αφού το τιμολόγιο εξακο-
λουθεί να αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης της 
σχετικής δαπάνης (Πράξη 74/2011 VII Τμ.).
III. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλου-
θα: Την 1.10.2008 εγκρίθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτή-
των της Περιφέρειας ………. ο 3ος και τελικός λογαριασμός (πιστοποίηση) του έργου 
«……………» που κατασκευάστηκε στο Δήμο ……… μετά την αριθμ.41/2008 απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το οικείο πρακτικό δημοπρασί-
ας. Ο εγκεκριμένος λογαριασμός απεστάλη με το 8747/1.10.2008 έγγραφο του Προϊστα-
μένου του ως άνω Τμήματος ΤΥΔΚ προς το Δήμο ………. Για την εξόφληση των πιστο-
ποιημένων εργασιών ο ανάδοχος του έργου ……… εξέδωσε το …./21.5.2009 τιμολό-
γιο αξίας …….. ευρώ με Φ.Π.Α.. Ο Δήμος …….. προέβη στην εκκαθάριση της δαπάνης 
και εξέδωσε το …….., οικονομικού έτους 2010 ισόποσο χρηματικό ένταλμα. Με τα δεδο-
μένα αυτά, το Τμήμα κρίνει ότι νομίμως αναγνωρίζεται η αξίωση του φερόμενου ως δι-
καιούχου, καθόσον προσκομίζεται το οικείο τιμολόγιο, το οποίο ακόμα και αν εκδόθηκε 
σε χρόνο μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, εντός της οποίας έγινε η πιστοποίη-
ση των σχετικών εργασιών αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό της εντελλόμενης δαπάνης. 
Και αυτό, διότι η έκδοση του σε χρόνο μεταγενέστερο του προβλεπόμενου, κατά παρά-
βαση της διάταξης της παραγράφου 15 του άρθρου 12 του π.δ/τος 186/1992, δύναται να 
επισύρει την επιβολή φορολογικών κυρώσεων από μέρους των οργάνων της αρμόδι-
ας Δ.Ο.Υ, δοθέντος ότι, όπως προαναφέρθηκε, αποσκοπεί στην σύλληψη της φορολογη-
τέας ύλης, πλην όμως δεν επάγεται δημοσιονομικές συνέπειες. Ως εκ τούτου δεν θίγε-
ται το κύρος του συγκεκριμένου δικαιολογητικού και κατ’ επέκταση η κανονικότητα της 
ελεγχόμενης δαπάνης (βλ. σχετ. Πράξεις IV Τμήματος 50/1999, 153/2006, 23/2008). Κατ’ 
ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα δαπά-
νη είναι νόμιμη και το χρηματικό ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί, εάν δεν είχε λή-
ξει το οικονομικό έτος 2010, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του οποί-
ου εκδόθηκε.
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13. ΕΥΒΟΙΑΣ   T: 22210-21578, F: 60374   Αντωνίου Δούνα 1     341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ
14. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ   T: 22370-22440, F: 80294   Καραϊσκάκη 4    361 00ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
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18. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   T & F: 2810-281101   Tαξιάρχου Μαρκοπούλου 18-20   712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
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33.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ   T: 24280-76803 & F  Κοραή 65     382 21 ΒΟΛΟΣ
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                                             vlahosgiorgos@gmail.com
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