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Αριθ. Πρωτ. 18125    ΑΘΗΝΑ, 22 Μαρτίου 2007  
 
 
 

ΕΚΘΕΣΗ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ κ. ΜΑΡΚΟ ΣΙΟΥΝΑ 
 

ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 

ΤΗΣ 22ης Μαρτίου 2007 
 
 

Συνάδελφοι,  

 

Μετά από όσα ανέφερε ο Πρόεδρος Γιώργος Βλάχος, σαν Γενικός 

Γραµµατέας του Συνδέσµου θα ήθελα να σας ενηµερώσω για τα 

πεπραγµένα του ∆.Σ.. 

Κατά τη διάρκεια των 12 µηνών από την προηγούµενη Γενική 

Συνέλευση έγιναν 17 πολύωρες ανοιχτές συνεδριάσεις του ∆.Σ..  Ο 

Σύνδεσµος δέχθηκε  964 και απέστειλε 595 έγγραφα. 

Σ’ αυτά περιλαµβάνονται 24 Γνωµοδοτήσεις του Νοµικού 

Συµβούλου απαντήσεις σε έγγραφα µελών µας, έγγραφα προς το 

ΥΠΕΧΩ∆Ε, το Υπουργείο Απασχόλησης, το ΤΣΜΕ∆Ε καθώς και 

ορισµοί εκπροσώπων. 
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Συµµετείχαµε ενεργά σε όλες τις συνεδριάσεις της  Συντονιστικής 

Επιτροπής των Εργοληπτικών Οργανώσεων και προωθήσαµε, όσο ήταν 

δυνατόν, την ιδέα της Ενοποίησης των Εργοληπτικών Οργανώσεων. 

Πρωτοστατήσαµε και πετύχαµε την κοινή εκπροσώπηση από όλες 

τις εργοληπτικές οργανώσεις των εκπροσώπων στα Τεχνικά Συµβούλια.  

Έχουµε  πλήρη συνεργασία µε τα περιφερειακά γραφεία που ιδρύσαµε 

και τα οποία λειτουργούν πολύ καλά. 

Συµµετείχαµε ενεργά στην Επιτροπή που έγινε στο ΤΕΕ για τα 

Αναλυτικά Τιµολόγια καθώς και στη σχετική ηµερίδα. 

Πρωταγωνιστήσαµε στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις, στην αποχή 

από τις δηµοπρασίες. 

∆ιαχειριστήκαµε τα καθηµερινά προβλήµατα υπεύθυνα, 

καταβάλαµε συνεχείς προσπάθειες στο ΥΠΕΧΩ∆Ε για την επίλυση ή 

βελτίωση επιµέρους θεµάτων, χωρίς όµως ουσιαστικά αποτελέσµατα τις 

περισσότερες φορές. 

Μεγάλο µέρος της δραστηριότητας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

κάλυψαν οι προσπάθειές µας για τη διαµόρφωση µελετηµένων, 

σύγχρονων και όχι ανακυκλωµένων αλλά ολοκληρωµένων και 

εφαρµοσµένων στην Ευρώπη προτάσεων για τα αναλυτικά τιµολόγια, για 

το σύστηµα ανάδειξης αναδόχου καθώς και για τη νοµοθεσία εκτέλεσης 

∆ηµοσίων και Ιδιωτικών  Έργων. 

Βέβαια, παρόλα αυτά, οι προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων 

θα πρέπει να συνεχισθούν έντονα, µε πρωτοβουλία του ΣΑΤΕ. 

Μετά από απόφαση του ∆.Σ. κατεγράφησαν όλα τα στοιχεία των 

ισολογισµών των εταιρειών που ακολουθούν τα Εθνικά Λογιστικά 

Πρότυπα και τα οποία αφού επεξεργασθούµε θα παρουσιάσουµε. Οι 

πρώτες διαπιστώσεις είναι ότι έχει µειωθεί ο τζίρος των περισσότερων 
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εταιρειών, µειώθηκαν τα κέρδη και αυξήθηκαν οι υποχρεώσεις τους προς 

τράπεζες κ.λ.π.. 

Τα στοιχεία αυτά θα χρησιµοποιηθούν στις ολοκληρωµένες 

προτάσεις που ήδη επεξεργάζεται ο ΣΑΤΕ για το σύστηµα ανάδειξης 

αναδόχου, τα τιµολόγια καθώς και για τον προγραµµατισµό εκτέλεσης 

έργων, Σ∆ΙΤ κ.λ.π.. 

 Πρωτοστατήσαµε στην ίδρυση και προώθηση µε επιτυχία της 

Παράταξης Μηχανικών επί τω έργω για τις εκλογές του ΤΕΕ, η οποία 

έλαβε ποσοστό 4,5% και εξέλεξε 7 µέλη στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ. 

 Οι στόχοι της ανεξάρτητης, ακοµµάτιστης παράταξης είναι αυτοί 

που προσδιορίσθηκαν στην ιδρυτική διακήρυξη της παράταξης και τους 

οποίους η παράταξη θα προσπαθήσει να υλοποιήσει κατά την νέα θητεία 

των οργάνων στο ΤΕΕ. 

 Οι στόχοι αυτοί συνοψίζονται στην αλλαγή δοµής και λειτουργίας 

του ΤΕΕ, την προώθηση, θέσεων και ολοκληρωµένων προτάσεων που 

αφορούν την παραγωγή των έργων και την οργανωµένη και δυναµική 

παρουσία µας στις διαδικασίες, διεργασίες, παρεµβάσεις του ΤΕΕ, 

σύµφωνα µε το θεσµικό του ρόλο, στα θέµατα που µας αφορούν. 
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Συνάδελφοι, 

Ο ΣΑΤΕ σαν συνδικαλιστικό όργανο διαθέτει πολύ καλή υποδοµή, 

παρέχει αξιόλογη και υψηλής στάθµης ενηµέρωση, ανταποκρίνεται 

άµεσα στα αιτήµατα των µελών του και προσπαθεί για την προάσπιση 

των κλαδικών συµφερόντων. 

Κλείνοντας, 

θα ήθελα να ευχαριστήσω το διοικητικό προσωπικό του ΣΑΤΕ για την 

προσφορά του και ελπίζω ότι µε τη βοήθεια όλων µας, το νέο ∆.Σ. 

µεθοδικά, θα µπορέσει να συντελέσει αποφασιστικά να εξέλθει ο Κλάδος 

από την τραγική κατάσταση που βρίσκεται σήµερα και να τεθούν οι 

βάσεις µιας ορθολογικής και µε προοπτικές ύπαρξης και λειτουργίας των 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. 

 


