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Φτάσαµε στο ΄΄κόκκινο΄΄ ( ή συνεχίζεται η πτώση ;;; )
Φίλοι & συνάδελφοι εργολήπτες, η κατάσταση µας έχει φτάσει στο ΄΄κόκκινο΄΄.
Εχουµε κατασκευάσει έργα, τα έχουµε χρηµατοδοτήσει και περιµένουµε χρόνια να τα πληρωθούµε από
το ∆ηµόσιο σε όλες τις µορφές του (Ο.Τ.Α. – Νοµαρχίες – Περιφέρειες - λοιπούς Φορείς & Οργανισµούς)
Η περιουσία µας είναι οι πιστοποιήσεις από τα εκτελεσµένα έργα. Αυτή η περιουσία παραµένει στα
χέρια του Κράτους. Την διαχειρίζεται για λογαριασµό του και µας την παρακρατεί για χρόνια.
∆εν έχουµε αδιάθετο εµπόρευµα στις αποθήκες το οποίο αδυνατούµε να το πουλήσουµε. Έχουµε ήδη
κατασκευάσει τα έργα που απολαµβάνει ο κάθε πολίτης και δεν τα έχουµε πληρωθεί.

Κατασκευάσαµε τα έργα, εκδώσαµε τα αντίστοιχα Τιµολόγια τα οποία παραµένουν ανεξόφλητα, το
Κράτος µας κυνηγάει για το Φ.Π.Α. που ουδέποτε µας απέδωσε και αντί να υπάρξει πρόβλεψη για
συµψηφισµό των οφειλών εκατέρωθεν, αντιθέτως µας τιµωρεί µε την µη έκδοση Φορολογικής
Ενηµερότητας, µας τιµωρεί µε πρόστιµα και µας απειλεί µε ποινή φυλάκισης.
Πληρώνουµε Φόρους και Περαίωση για έσοδα που ουδέποτε λάβαµε από το ∆ηµόσιο.
Αν δεν ήταν τραγική αυτή η πραγµατικότητα, θα ήταν για γέλια.
Το παράλογο είναι , ότι µε αυτή την πρακτική το Κράτος εξακολουθεί και χάνει έσοδα. Η µη χορήγηση,
έστω και µε αναφορά για είσπραξη συγκεκριµένου ποσού από συγκεκριµένο έργο, (τµηµατικής)
Φορολογικής Ενηµερότητας µας στερεί την δυνατότητα να εισπράξουµε τα οφειλόµενα και επίσης στερεί
από το ίδιο το Κράτος, τα έσοδα που θα είχε από τις αντίστοιχες πληρωµές κρατήσεων και οφειλών.

Μας χρωστάει εκατοµµύρια ευρώ και ενώ θα έπρεπε να βρει , το Κράτος ως οφειλέτης , τρόπους για να
µας εξοφλήσει αντιθέτως µας κυνηγάει για οφειλές προς τα Ασφαλιστικά Ταµεία.
Μας χρωστάει εκατοµµύρια ευρώ και µας έχει κάνει ασυνεπείς και έκθετους στα µάτια των συνεργατών
µας, του προσωπικού µας, των προµηθευτών, των τεχνιτών που συνεργαζόµαστε.
Μας χρωστάει εκατοµµύρια ευρώ και µας έχει καταντήσει επαίτες για τα χρήµατα που µας οφείλονται
και η αντιµετώπιση του προς εµάς είναι ειρωνική και υποτιµητική.
Επειδή µας χρωστάει εκατοµµύρια ευρώ, αναγκαστήκαµε να πάµε στις Τράπεζες για να λάβουµε
δάνεια προκειµένου να ολοκληρωθούν τα έργα εγκαίρως και ήδη µας έχει φτάσει στα όρια χρεοκοπίας
αφού ΄΄βγαίνουν΄΄ τα σπίτια µας στο ΄΄σφυρί΄΄. Είµαστε, κατ΄΄ ουσίαν οι εγγυητές του Κράτους και αυτό
όχι µόνο δεν µας πληρώνει όχι µόνο µας τιµωρεί αλλά µας καταστρέφει.
Αν είχαµε εισπράξει από το Κράτος τα λεφτά που µας χρωστάει, θα µπορούσαµε να πάµε στις Τράπεζες
όχι µε χαµηλωµένο το βλέµµα αλλά κοιτώντας ευθεία.
Μας χρωστάει εκατοµµύρια και µας οδηγεί σε προσωπική και οικογενειακή δυστυχία..
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Χρεώθηκαν οι γονείς µας να µας σπουδάσουν, αποκτήσαµε γνώσεις , προσπαθούµε να εξελίξουµε την
δουλειά µας επενδύοντας οικονοµικά και ψυχικά σε αυτήν , δουλεύουµε 15ώρα καθηµερινώς
προσπαθώντας να ζήσουµε αξιοπρεπώς εµείς και οι οικογένειες µας, δηµιουργήσαµε υγιείς επιχειρήσεις
και η συνεχιζόµενη στάση πληρωµών από το Κράτος τις έχει καταντήσει όχι µόνο άρρωστες αλλά
ετοιµοθάνατες.

Μας στραγγαλίζουν οι πρόσθετες εγγυήσεις οι οποίες όχι µόνο δεν πρόσφεραν τίποτα στην Παραγωγή
των ∆ηµοσίων Εργων αλλά αντιθέτως µας οδήγησαν σε ΄΄κινούµενη άµµο΄΄. Φωνάζουµε επανειληµµένως
ότι πρέπει να καταργηθούν οι πρόσθετες εγγυήσεις και το Κράτος ΄΄κωφεύει΄΄ προσθέτοντας νέες.

Εχοντας διαµορφώσει µε τέτοιο τρόπο την δουλειά µας ( µόνιµο προσωπικό – µηχανήµατα κ.λ.π.) ώστε
να είµαστε συνεπείς στις απαιτήσεις των έργων και η συστηµατική ασυνέπεια του Κράτους στις
οικονοµικές του υποχρεώσεις προς εµάς, φυσικά και µας αναγκάζει να δώσουµε µεγάλη έκπτωση
προκειµένου να ΄΄πάρουµε΄΄ το έργο αφενός για να εξασφαλίσουµε δουλειά στο γραφείο µας – στο
προσωπικό µας και αφετέρου να προσπαθήσουµε να καλύψουµε την έλλειψη ρευστότητας που µας
δηµιουργεί η ασυνέπεια του Κράτους. Όπως λέµε ΄΄να γυρίσουµε δηλαδή΄΄. Φαύλος κύκλος.

Όµως και εµείς δεν είµαστε άµοιροι ευθυνών. Το υπέρµετρο ΄΄εγώ΄΄ µας, η πεποίθηση µας ότι είµαστε
καλύτεροι εργολάβοι από τον διπλανό µας , η ΄΄ειρωνική΄΄ διάθεση που δείχναµε στα προβλήµατα των
άλλων συναδέλφων είναι κάποιοι από τους λόγους που οδήγησαν τον κλάδο µας σε αυτό το σηµείο.
Μιλούσαµε, µε κουτσοµπολίστικη διάθεση, για µεγάλες οικονοµικές δυσκολίες που αντιµετώπιζαν
συνάδέλφοι και δεν πιστεύαµε ότι ίσως κάποτε βρεθούµε και εµείς στην θέση τους.
∆εν πιστεύαµε ότι η φωτιά που καίει το διπλανό µας σπίτι κάποια στιγµή θα έρθει και στο δικό µας.

Όχι µόνο δεν πείθαµε τους πολίτες ότι ο δρόµος και το πεζοδρόµιο που περπατάει, το σχολείο που
πηγαίνουν τα παιδιά µας έγιναν από εµάς, όχι µόνο δεν παρουσιάζαµε τις πλήθος κατασκευές που
απολαµβάνει το κοινωνικό σύνολο αλλά αντίθετα κατηγορούµαστε από τον κόσµο ως οι ΄΄κακοί
εργολάβοι΄΄ και ως ΄΄κλέφτες΄΄.

Πρέπει να αφήσουµε την εσωστρέφεια µας στην άκρη και να εκδηλώσουµε υγιή εξωστρέφεια.
Πρέπει να πούµε στον κόσµο ότι δεν είµαστε οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι. ∆εν τα παίρνουµε από τα
διόδια. Είµαστε επαγγελµατίες, εργαζόµενοι σε ένα οµιχλώδες οικονοµικό περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον
µε υπέρµετρη γραφειοκρατία, σε ένα περιβάλλον που µας θεωρεί ως ,τους, µοναδικούς υπαίτιους για όλα
τα λάθη που συµβαίνουν στη παραγωγή των ∆ηµοσίων Εργων.

Φίλοι & συνάδελφοι εργολήπτες, η αυριανή µέρα έφτασε. Εφτασε και είναι δυσοίωνη. Το προτεινόµενο
Σχέδιο Νόµου είναι χειρότερο από το προηγούµενο. Κάθε άρθρο του, κάθε παράγραφος είναι ακόµα ένα
µονοπάτι που µας οδηγεί στην καταστροφή.
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Φίλοι & συνάδελφοι εργολήπτες έφτασε η ώρα της αυτορύθµισης των προβληµάτων µας.
Φίλοι & συνάδελφοι εργολήπτες ήρθε ο καιρός ώστε η δύναµη των µυαλών όλων µας, να µετουσιωθεί
σε µία κοινή σκέψη.
Φίλοι & συνάδελφοι εργολήπτες ωρίµασε ο χρόνος, ώστε η δυναµική µας, να γίνει ενέργεια για να
διεκδικήσουµε το µέλλον µας.

Φίλοι & συνάδελφοι εργολήπτες είµαστε ΄΄γαλβανισµένοι΄΄ στην κατασκευή δρόµων. Ισως ήρθε η ώρα
να κατέβουµε σε αυτούς τους δρόµους, µε ορθό παράστηµα, µε ίσιο βλέµµα, επιτέλους να διεκδικήσουµε
µε ενιαία φωνή, τον σεβασµό στην δουλειά µας, στην τεχνογνωσία µας, να διεκδικήσουµε εντέλει την
αξιοπρέπεια για τους ίδιους µας τους εαυτούς.
Φίλοι & συνάδελφοι εργολήπτες ας αφήσουµε στην άκρη προσωπικές έριδες, επαγγελµατικές
διαµάχες, ανταγωνισµούς και έχθρες. Σε αυτό τον αγώνα, ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ.

ΛΑΡΙΣΑ 18.2.2011

Αστέριος Κων. Νάρης
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Σ.Ε.∆.Ε. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

.

3

