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Αριθ. Πρωτ. 17030     ΑΘΗΝΑ, 29 Μαρτίου 2006  

 

 
ΛΟΓΟ∆ΟΣΙΑ ∆.Σ. ΣΑΤΕ δια του ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΠΗ 
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 

 
ΤΗΣ 30ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 

 
 

 

Κυρίες & Κύριοι, 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

 Η απερχόµενη ∆ιοίκηση του Συλλογικού µας οργάνου εµφανίζεται  σήµερα 

ενώπιόν σας, στα πλαίσια της Γενικής µας Συνέλευσης, για να σας ενηµερώσει 

υπεύθυνα για το έργο της στο χρόνο που πέρασε αλλά και για τις προοπτικές στο 

άµεσο µέλλον, σε ό,τι αφορά τον Κλάδο µας, την παραγωγή δηλαδή ∆ηµοσίων 

Έργων στη χώρα µας και την επιβίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεών µας. 

 ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η µετά Ολυµπιακή περίοδος επέτεινε και ανέδειξε 

το υπάρχον από καιρό τώρα αρνητικό κλίµα, συσσωρεύοντας αδυναµίες και 

προβλήµατα. Προβλήµατα για τα οποία το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατέβαλε επίπονες 

προσπάθειες επίλυσής τους, µε τη δική σας στήριξη και βοήθεια. 

 Έχοντας απέναντί µας ένα διάτρητο θεσµικό πλαίσιο, µια υποβαθµισµένη και 

γραφειοκρατική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση αλλά και µια αδιάφορη θα έλεγα Πολιτεία, 

φθάσαµε σήµερα να προσµετράµε τις απώλειες και να αµφιβάλλουµε για το µέλλον 

και τις ειλικρινείς προθέσεις για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Κλάδου µας στην 

ανάπτυξη και την απασχόληση µε την παραγωγή ∆ηµοσίων Έργων. 

 Η άσκηση της Επιχειρηµατικότητας για όλους µας, ανεξαρτήτως µεγέθους 

εταιρείας, έγινε καθηµερινό πρόβληµα και η επιβίωση, πραγµατικό φθοροποιό άγχος.  
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 Ορισµένοι διατείνονται ότι το 2006 η οικονοµία µας θα ανακάµψει και ότι, οι 

αδυναµίες του πρόσφατου παρελθόντος, όπου υπάρχουν, θα ξεπεραστούν, µε 

ένταση του ανταγωνισµού και την αναθέρµανση της αγοράς. Εντούτοις οι εξαγγελίες 

για µεγάλα κατασκευαστικά προγράµµατα που συνοδεύονται µε µειώσεις του 

Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, δεν µας συγκινούν ιδιαίτερα. 

 Γενικά, υπήρξε σοβαρό έλλειµµα διαλόγου και πιστέψτε µε, αγωνιστήκαµε 

πολύ να ανατρέψουµε λαθεµένες νοοτροπίες και θέσεις. ∆εν είµαστε ευχαριστηµένοι 

από το αποτέλεσµα και θα χρειαστεί ακόµα αρκετή δουλειά και µεθοδευµένη 

προσπάθεια. Για µας, αν η Πολιτεία δεν θελήσει να δει σφαιρικά τα προβλήµατα στο 

σύνολό τους και δεν καθίσει στο τραπέζι του ουσιαστικού διαλόγου, µε 

καλοπροαίρετη διάθεση συνεργασίας, ανακοινώσεις εντυπωσιασµού της Κοινής 

Γνώµης, όπως αυτές για νέα κατασκευαστικά προγράµµατα και ∆ηµόσια Έργα 

ύψους 15 δισ. ευρώ, θα παραµένουν για τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνικών 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, εικονική πραγµατικότητα.  Απόδειξη η προ µηνός 

ανακοίνωση του ΥΠΕΧΩ∆Ε ότι επί της σηµερινής Πολιτικής Ηγεσίας (µέσα σε δύο 

χρόνια δηλαδή) έχουν ανακηρυχθεί οριστικοί ανάδοχοι σε έργα προϋπολογισµού 4,4 

∆ΙΣ Ευρώ.  Από αυτά µόνον έργα προϋπολογισµού 888 εκατοµµυρίων €  σε 

εταιρείες 6ης και µικρότερης τάξης και τα υπόλοιπα σε ξένες εταιρείες και 8-9 

ελληνικές 7ης τάξης.  ∆εν θα ήταν λοιπόν υπερβολή αν ειπωθεί ότι το 2006 θα είναι 

για τις Επιχειρήσεις µας, αλλά και για το σύνολο της επιχειρηµατικής δράσεως στη 

χώρα µας, έτος δοκιµασίας. Όλοι µας γνωρίζουµε ότι ο Κλάδος χειµάζεται από καιρό 

τώρα και ότι, ανέλπιδες κινήσεις για εξασφάλιση της κατασκευής ενός έργου, µε τις 

γνωστές εκπτώσεις και τα εξωπραγµατικά τιµολόγια, ισοδυναµούν µε 

«επιχειρηµατική σταύρωση» και αυτοκτονία. Και  δεν υπάρχει πιστεύω σε κανέναν 

άλλον επιχειρηµατικό κλάδο ανάλογη άθλια εικόνα. 

Η ανεργία και µόνο στις Κατασκευές φθάνει για να δικαιολογήσει και να τεκµηριώσει 

τα αδικαιολόγητα, πέραν της υπερχρέωσης των επιχειρήσεών µας στα πιστωτικά 

ιδρύµατα που βρήκαν την ευκαιρία να πολλαπλασιάσουν τα κέρδη τους, 

διεκδικώντας µάλιστα και σοβαρό µερίδιο της κατασκευαστικής µας αγοράς και αυτό, 

µε την ποικιλόµορφη στήριξη της Πολιτείας. 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 

Χωρίς να θέλω να σας κουράσω µε λεπτοµέρειες στις οποίες άλλωστε και θα 

αναφερθεί, σύµφωνα µε το Καταστατικό µας ο Γενικός Γραµµατέας κ. Μάρκος 

Σιούνας, θα έλεγα επιγραµµατικά ότι στο χρόνο που πέρασε, η απερχόµενη ∆ιοίκηση 



 

 

 

17030 3

 

 του ΣΑΤΕ, µεγιστοποίησε την προσφορά της στην υπηρεσία των κοινών και 

ανταποκρίθηκε µε αυξηµένη ευαισθησία στις καταστατικές της υποχρεώσεις. Γι αυτό 

και αισθανόµεθα περήφανοι. Οι καρποί  αυτής της συντονισµένης προσπάθειας ήταν 

σύνθετοι και πολυδιάστατοι, διατηρώντας τον Σύνδεσµό µας στην πρωτοπορία µιας 

αξιοζήλευτης παρουσίας στα συνδικαλιστικά µας δρώµενα. Επιλεκτικά θα σας έλεγα: 

 Εκσυγχρονίσαµε και προσαρµόσαµε το Καταστατικό µας στις σύγχρονες 

απαιτήσεις άσκησης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο µας, 

αναβαθµίζοντας παράλληλα την Περιφέρεια, µετατρέποντάς την σε 

ουσιαστικό συµµέτοχο των προσπαθειών µας. Στα πλαίσια αυτά, 

προσαρµόσαµε και τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας του ΣΑΤΕ, 

που θεωρείται ουσιαστικό εργαλείο δουλειάς, που µαζί µε τον κανονισµό 

λειτουργίας των περιφερειακών Γραφείων είναι υπό έγκριση από την 

παρούσα Γ.Σ.   

 Ενισχύσαµε τον διάλογο µε τις άλλες Εργοληπτικές Οργανώσεις, µε 

ορίζοντα την Ενοποίηση. Η Συντονιστική Επιτροπή των Εργοληπτικών 

Οργανώσεων λειτούργησε και λειτουργεί και τα αποτελέσµατα είναι 

ορατά. Στους κόλπους της έχει δραστηριοποιηθεί ήδη και λειτουργεί η 

Επιτροπή Ενοποίησης που επεξεργάζεται το θέµα αυτό.  

 Προκαλέσαµε το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος να γίνει ουσιαστικός 

συµπαραστάτης των θέσεων και επιδιώξεών µας, για ξεπέρασµα της 

κρίσεως. ∆εν είναι τυχαίο ότι τον τελευταίο χρόνο το ΤΕΕ έχει οργανώσει 

ένα Συνέδριο για τα ∆ηµόσια Έργα και έχει πραγµατοποιήσει τρεις (3) 

µετασυνεδριακές εκδηλώσεις.  

 Πρωταγωνιστήσαµε πανελλαδικών αγωνιστικών κινητοποιήσεων, όπως 

αυτή της εβδοµάδας 4 έως 9/12/05 που είχαν σαν στόχο την 

ευαισθητοποίηση της Πολιτείας, των κοµµάτων, των φορέων και της 

κοινής γνώµης στον κατήφορο του Κλάδου και το επαπειλούµενο κλείσιµο 

εκατοντάδων επιχειρήσεων.  

 Ανοίξαµε νέους δρόµους πιο συντονισµένης και επιστηµονικά εφικτής 

διερεύνησης και δροµολόγησης διαδικασιών επίλυσης ζωτικής φύσεως 

προβληµάτων, όπως αυτά της τιµολόγησης και κοστολόγησης των έργων, 

σύµφωνα και µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα, προς διασφάλιση της ποιότητας 

αλλά και της ουσιαστικής περαίωσης των ∆.Ε. στους προβλεπόµενους 

χρόνους. Η ηµερίδα που οργανώσαµε την 1.2.06 ανοίγει νέους ορίζοντες 

συλλογικής προσπάθειας, συναντίληψης και συναποδοχής, λύσεων 

ζωτικών  προβληµάτων  στον  ευρύτερο  χώρο  µας.  Είναι το αποτέλεσµα  
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       της δουλειάς της επιτροπής (οµάδας εργασίας) που συστήσαµε µε την 

       υπόδειξη της Γ.Σ. µας, εδώ πέρυσι τέτοιο καιρό.  

 Επεξεργαστήκαµε καταχωρηθέντα στοιχεία στη βάση δεδοµένων 

∆ιαγωνισµών και Εκπτώσεων και προχωρήσαµε σε συµπεράσµατα 

ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Η συµπλήρωσή τους και περαιτέρω αξιοποίησή 

τους θα µπορέσει να οδηγήσει σε προτάσεις εξυγίανσης των διαδικασιών 

προς όφελος του εθνικού συµφέροντος.  

 Προσπαθήσαµε και πετύχαµε σειρά βελτιώσεων του ισχύοντος θεσµικού 

πλαισίου µε την ∆ηµόσια ∆ιοίκηση αλλά και την ηγεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε να 

«κάµπτεται» σε λαθεµένες θέσεις της, µπροστά στην πλούσια και 

απόλυτα τεκµηριωµένη επιχειρηµατολογία µας, γραπτή και προφορική.    

 Αναβαθµίσαµε τις προσφερόµενες προς τα Μέλη µας Υπηρεσίες του 

Συλλογικού µας Οργάνου µε στόχο, την έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωσή 

τους, στις συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες άσκησης της 

επιχειρηµατικότητας στον κλάδο µας. 

 Παρακολουθήσαµε στενά την λειτουργία του ΜΕΕΠ και ασχοληθήκαµε µε 

πολλά άλλα διαδικαστικά θέµατα που επιδρούν ή καθορίζουν την άσκηση 

της δραστηριότητός µας και ως νοµικά πρόσωπα έτσι ώστε να 

αποφεύγονται υπερβολές και ακρότητες σε βάρος των Μελών µας (όπως 

ενηµερότητα πτυχίου, φορολογικά θέµατα Α.Ε. κ.λ.π.). 

 Παρακολουθήσαµε τα τεκταινόµενα στο ΤΣΜΕ∆Ε και επιδιώξαµε να 

υπάρξει ενεργότερη συµµετοχή µας. Είναι ένα θέµα που θα απασχολήσει 

ιδιαίτερα την Γενική µας Συνέλευση.  

 Επιδιώξαµε την ανάπτυξη καλών σχέσεων και συνεργασίας µε άλλους 

φορείς, δια της δραστηριοποιήσεώς µας ώστε τα προβλήµατα του κλάδου 

να γίνουν και προβλήµατα της Οικονοµίας και Κοινωνίας µας. 

Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις της ενεργού συµµετοχής µας στην 

ΟΚΕ, αλλά και της πολλά υποσχόµενης συνεργασίας µας µε τον ΕΛΟΤ 

και τους Μελετητές. 

 

Και όλα αυτά, γιατί πιστεύουµε ότι η Εργοληπτική Επιχείρηση έχει όλα τα 

συγκριτικά πλεονεκτήµατα να πρωταγωνιστήσει τα επόµενα χρόνια στη χώρα 

µας µε ενισχυµένο και πολλαπλό ρόλο, µια και η ανάπτυξη «περνά» ουσιαστικά 

µέσα από τα  έργα  βασικής υποδοµής και την αναθέρµανση της αγοράς. 
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Συνάδελφοι, 
 

Χαρακτήρισα πιο πάνω το 2006 «έτος δοκιµασίας» για τον κλάδο µας, µια και 

 όλα τα προβλήµατα παραµένουν, παρά τις προσπάθειές µας, µεγάλα και επείγοντα. 

Γι αυτό και η αισιοδοξία µας για τις εξελίξεις είναι συγκρατηµένη.  

 Το «πτωτικό», τα τελευταία δύο χρόνια, Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

και η χαµηλή απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, είχε ως αποτέλεσµα την 

αδυναµία εκπλήρωσης υποχρεώσεων του Κράτους προς τις Κατασκευαστικές 

Επιχειρήσεις, ακόµα και για έργα που ολοκληρώθηκαν. Στο άσχηµο αυτό κλίµα 

προστέθηκε η σκληρή πολιτική που ασκήθηκε από τα χρηµατοπιστωτικά µας 

ιδρύµατα. ∆εν γνωρίζω αν η συγχρηµατοδότηση  βασικών έργων υποδοµής από 

δηµόσια και ιδιωτικά κεφάλαια, µέσω των συµβάσεων παραχώρησης ή των 

Συµπράξεων Ιδιωτικού και ∆ηµοσίου Τοµέα, µπορεί στη φάση αυτή να στηρίξει «το 

δικαίωµα στην ελπίδα», αφού οι απορροφήσεις των κονδυλίων του ∆’ Κοινοτικού 

Προγράµµατος Στήριξης, απ’ ότι ακούγεται, αναµένεται να είναι περιορισµένες, ενώ 

για την απορρόφηση των κονδυλίων του Γ’ ΚΠΣ, που έχουν ήδη εγκριθεί, ζητείται 

χρονική παράταση. Χωρίς συντονισµό, των συναρµόδιων Υπουργείων, σωστή και 

έγκαιρη κατανοµή έργων και εξασφάλιση της εθνικής συµµετοχής στις δαπάνες, 

ανάκαµψη του κλάδου µην περιµένουµε.   

 

Αγαπητοί φίλοι, 
 Στην αρχή της λογοδοσίας µου υποσχέθηκα να µην σας κουράσω γι αυτό, 

ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή µου, απευθύνω έκκληση προς όλους σας για 

συσπείρωση δυνάµεων και ενεργό συµµετοχή στα κοινά. Η χρονιά που ήδη ξεκίνησε 

θα είναι αρκετά δύσκολη και η προσµονή για ένα καλύτερο µέλλον θα πρέπει να µας 

συστρατεύσει όλους. Είναι καιρός η νέα ∆ιοίκηση που θα προέλθει από τις σηµερινές 

αρχαιρεσίες, όχι µόνο να συνεχίσει τις δικές µας καθοριστικές πρωτοβουλίες και 

προσπάθειες αλλά, να ανοίξει «νέους δρόµους» στήριξης και ανάπτυξης της 

Ελληνικής Εργοληπτικής Επιχείρησης. Όταν για τα Σ∆ΙΤ, έχει ήδη εκδηλωθεί ξένο-

ανταγωνιστικό ενδιαφέρον, σκεφθείτε τι έχει να γίνει στο άµεσο µέλλον για την 

εξασφάλιση δουλειάς για όλους. Στη διάρκεια της θητείας µας, αντιµετωπίσαµε 

σύνθετα προβλήµατα. Εντούτοις και παρά τις προσπάθειές µας λέξεις όπως 

διαφάνεια, νοµιµότητα, διασπορά των έργων κλπ. αποτελούν ακόµα για µας και 

τον κλάδο γενικότερα, στόχους προς κατάκτηση, σε συνδυασµό βέβαια µε την 

αναγνώριση του έργου µας και την καταξίωση. 
 

        Σας ευχαριστώ   


