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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΙΑΤΙ∆Η
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΣ 5ης Μαρτίου 2008
Συνάδελφοι,
Μετά από όσα ανέφερε ο Πρόεδρος Γιώργος Βλάχος, ως 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 14 πολύωρες ανοιχτές συνεδριάσεις του ∆.Σ..

Ο

Σύνδεσµος δέχθηκε 760 και απέστειλε 353 έγγραφα.
Σ’ αυτά περιλαµβάνονται 32 Γνωµοδοτήσεις του Νοµικού
Συµβούλου απαντήσεις σε έγγραφα µελών µας, έγγραφα προς το
ΥΠΕΧΩ∆Ε, το Υπουργείο Απασχόλησης, το ΤΣΜΕ∆Ε, το ΥΠΕΘΟ,
Γεν. Ειδική Γραµµατεία Σ∆ΙΤ κλπ. καθώς και ορισµοί εκπροσώπων.
Συµµετείχαµε ενεργά σε όλες τις συνεδριάσεις της Συντονιστικής
Επιτροπής των Εργοληπτικών Οργανώσεων και προωθήσαµε, όσο ήταν
δυνατόν, την ιδέα της Ενοποίησης των Εργοληπτικών Οργανώσεων,
κυρίως κατά την ανάληψη και άσκηση της Προεδρίας από εµάς.
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Πρωτοστατήσαµε και πετύχαµε να υπάρχει κοινός εκπρόσωπος
όλων

των

Εργοληπτικών

Οργανώσεων

στα

κυριότερα

Τεχνικά

Συµβούλια, πλην του ΥΕΧΩ∆Ε.
Ολοκληρώσαµε τις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας τεσσάρων
Περιφερειακών Τµηµάτων.

Ήδη λειτουργούν πλήρως εξοπλισµένα τα

Περιφερειακά Γραφεία:
- Κεντρικής Μακεδονίας µε έδρα τη Θεσσαλονίκη µε 104 µέλη
- Θεσσαλίας µε έδρα τη Λάρισα µε 47 µέλη
- ∆υτικής Ελλάδας µε έδρα την Πάτρα µε 24 µέλη
- Κρήτης µε έδρα το Ηράκλειο µε 55 µέλη.
Πρωταγωνιστήσαµε στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις, στην αποχή
από τις δηµοπρασίες για το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο.

Ουσιαστικά

αναλάβαµε την ευθύνη της περιφρούρησης για όλα τα έργα άνω των
500.000 ευρώ.
∆ιαχειριστήκαµε

τα

καθηµερινά

προβλήµατα

υπεύθυνα,

καταβάλαµε συνεχείς προσπάθειες στο ΥΠΕΧΩ∆Ε για την επίλυση ή
βελτίωση επιµέρους θεµάτων. Πετύχαµε:
- Τη νοµοθετική ρύθµιση για τη χρήση των απρόβλεπτων (Ν.
3621/2007).
- Την αύξηση του ορίου υποχρεωτικού ελέγχου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου στα 5 εκ. ευρώ.
- Την

πενιχρή

έστω

αύξηση

τιµολογίων

(Υπ.

Απόφ.

∆17α/04/114/ΦΝ437/3.8.2007).
Είµαστε για πρώτη φορά σε καλό δρόµο για
- άµεση και ουσιαστική αύξηση τιµολογίων
-

ευνοϊκές ρυθµίσεις στο θέµα των εγγυητικών καθώς και

-

ουσιαστικό

διάλογο

στα

θέµατα

εκσυγχρονισµού

και

βελτίωσης της νοµοθεσίας. Ολοκληρώθηκε από το ΥΠΕΧΩ∆Ε
η κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Έργων και στο
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επόµενο διάστηµα θα γίνει η επεξεργασία για προτάσεις µε
βελτιώσεις.
Μεγάλο µέρος της δραστηριότητας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
κάλυψαν οι προσπάθειές µας για τη διαµόρφωση µελετηµένων
προτάσεων, για τα θέµατα
- ∆είκτες βιωσιµότητας
- ∆ιαδικασία Αναθεώρησης Πτυχίου
- Τιµολόγια – Σύστηµα Ανάθεσης 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 ήδη επεξεργαζόµαστε. Οι πρώτες διαπιστώσεις
είναι ότι έχει µειωθεί ο τζίρος των περισσότερων 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..
Βρισκόµαστε στο στάδιο επεξεργασίας σχεδίου δράσης για τη
µεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο των οδηγιών 2002/91/ΕΚ και
2006/32/ΕΚ ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και ενεργειακές υπηρεσίες
και την εφαρµογή των οδηγιών αυτών.
Η οδηγία 2002/91/ΕΚ έπρεπε να είχε µεταφερθεί στο εσωτερικό
δίκαιο µέχρι 4-1-2006. Με τις οδηγίες αυτές καθιερώνονται ελάχιστες
απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων δηλαδή ετήσια
κατανάλωση ενέργειας ανά τ.µ. του κτιρίου, µεθοδολογίες υπολογισµού,
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πιστοποίηση των κτιρίων κ.α. και είναι υποχρεωτικοί για κτίρια άνω των
1.000 τ.µ. (δηµόσια κτίρια).
Σας έχει παραδοθεί CD για ενηµέρωση.
Πολύ σύντοµα θα υπογραφεί συµφωνητικό µεταξύ του ΣΑΤΕ και
της εταιρίας ERGONOMIA για την ανάπτυξη εντός τριµήνου στην
ιστοσελίδα του ΣΑΤΕ τµήµατος µε θέµα ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ στα
τεχνικά έργα.
Μετά από διάστηµα 3 µηνών λειτουργίας του τµήµατος αυτού, θα
αξιολογηθεί το ενδιαφέρον των τεχνικών εταιριών και αναλόγως θα
προχωρήσουµε

στη

διοργάνωση

εκπαιδευτικών

σεµιναρίων

για

µηχανικούς, εργοδηγούς κλπ. των τεχνικών εταιριών.
Συνάδελφοι,
Ο ΣΑΤΕ ως 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 ∆.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
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.
Σας ευχαριστώ
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