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Π Ρ Ο Σ Τις Εταιρείες Μέλη του ΣΑΤΕ
(Με αλφαβητική σειρά)
1. ΑΝΟ∆ΟΣ ΑΤΕ
Υπόψη κας Χ. Τσαουρδά – Ανδριοπούλου
2. ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ
Υπόψη κ. Αντώνη Ασκούνη
3. ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ δτ
ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ,
Υπόψη κ. Στάθη Παρασκευόπουλου
4. ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Υπόψη κ. Επαµεινώνδα Νικολοδήµου

ΘΕΜΑ: «Συµπλήρωση ερωτηµατολογίου ΣΑΤΕ»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε το σύστηµα µειοδοσίας που εφαρµόζεται για την ανάθεση ∆ηµοσίων Έργων
από το 2004 σε συνδυασµό µε τα θεσµικά προβλήµατα του χώρου µας, οδηγεί σε
εξωφρενικά υψηλές εκπτώσεις µε αποτέλεσµα οι υγιείς και σοβαρές επιχειρήσεις να είναι
αναγκασµένες, προκειµένου να αναλάβουν έργο, να δίνουν εκπτώσεις που οδηγούν σε
συµβάσεις πολύ κάτω του πραγµατικού κόστους. Παρότι όλοι θυµόµαστε τα περίφηµα,
νοµοθετικά προβλεπόµενα, «φίλτρα» Σουφλιά, όπως εξωφρενικές εγγυήσεις, απλοποίηση
διαδικασίας έκπτωσης αναδόχου κλπ, το αποτέλεσµα είναι ιδιαίτερα απογοητευτικό.
Είναι προφανές ότι όταν δεν λειτουργεί σωστά το σύστηµα µελέτης – επίβλεψης και όταν δεν
λειτουργούν οι κανόνες της αγοράς κανένα σύστηµα ανάθεσης δεν µπορεί να λύσει από
µόνο του το πρόβληµα.
Είναι επίσης προφανές ότι τα χρονικά περιθώρια που απαιτούνται για να αναδιαρθρωθεί και
να εξυγιανθεί ριζικά το σύστηµα παραγωγής ∆ηµοσίων Έργων στη χώρα είναι αρκετά µεγάλο
(ακόµη και αν δεχτούµε ότι υπάρχει η απαιτούµενη πολιτική βούληση) σίγουρα µεγαλύτερο
από το χρονικό περιθώριο επιβίωσης των επιχειρήσεών µας.
Πρέπει να ληφθούν µέτρα άµεσα και µέτρα µακροπρόθεσµα.
Πολλοί συνάδελφοι θεωρούν ότι πρέπει να αποκλειστεί η µειοδοσία ως µοναδικό κριτήριο
ανάθεσης και ουσιαστικά προτείνουν επαναφορά βελτιωµένου µαθηµατικού τύπου.
Φειδίου 14-16 Αθήνα 106 78 / 14-16 Feidiou str. 106 78 Athens Greece
Τ +30 210 3301814/5 Τ +30 210 3836503 F +30 210 3824540 E info@sate.gr
w w w . s a t e . g r

Από την άλλη µεριά πολλοί συνάδελφοι αντιτίθενται σθεναρά σε µια τέτοια προοπτική,
κυρίως, µε βάση τις κακές εµπειρίες του παρελθόντος.
Η ∆ιοίκηση του ΣΑΤΕ ως οφείλει προσπαθεί µε υπεύθυνο τρόπο να αποτυπωθεί η άποψη της
πλειοψηφίας των εταιρειών του κλάδου.
Το ερωτηµατολόγιο του ΣΑΤΕ δίνει τη δυνατότητα να εκφρασθούν όλες οι απόψεις ούτως
ώστε να καταλήξουµε στην τελική νοµοθετική πρόταση αφού φυσικά δούµε και τις ακριβείς
διαθέσεις του «Εργοδότη» (ΥΜ.ΜΕ.∆Ι), οι οποίες ακόµη δεν έχουν αποτυπωθεί µε σαφήνεια.
Ο ΣΑΤΕ είχε την δυνατότητα να στείλει πρόταση, όπως άλλες οργανώσεις, χωρίς να ανοίξει
διάλογο µε τα µέλη του, αλλά προτίµησε να πράξει ακριβώς το αντίθετο.
Είναι λοιπόν, τουλάχιστον άδικο µια ∆ιοίκηση που αποφασίζει να εισέλθει στη βάσανο του
διαλόγου, που εδώ και τέσσερις µήνες για πρώτη φορά:
−

έχει συγκροτήσει πραγµατικά ανοιχτές επιτροπές συζήτησης µε ανοιχτές συνεδριάσεις

−

έχει συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση για το θέµα της διαδικασίας Ανάθεσης και
∆ιαµόρφωσης του Θεσµικού Πλαισίου

−

έχει ανοίξει Βήµα Μελών µε πάρα πολλές επιστολές και απόψεις από όλη την Ελλάδα,

να αντιµετωπίζει σχόλια και κατηγορίες του τύπου «πονηρά ερωτηµατολόγια», «δήθεν
προσπάθειες», «κερκόπορτες», «καλαµπούρι», «προσχηµατικός και αποπροσανατολιστικός
διάλογος» κλπ που σίγουρα δεν ευνοούν το δηµοκρατικό διάλογο.
Το ερωτηµατολόγιο του ΣΑΤΕ περιλαµβάνει δεκάδες επιµέρους θεσµικά θέµατα και επιπλέον
αφήνει χώρο για οποιαδήποτε άποψη.
Συνάδελφοι,
Η διαδικασία του διαλόγου οκτακοσίων (800) περίπου εταιρειών είναι από τη φύση της
δύσκολη και σίγουρα προϋποθέτει την αναγνώριση του δικαιώµατος της άποψης για όλα τα
µέλη του Συνδέσµου.
Επισηµαίνουµε ότι οι µέχρι στιγµής κατατεθειµένες προτάσεις του ΣΑΤΕ – σε συνεργασία µε
τις οργανώσεις ΠΕΣΕ∆Ε και ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε - αναφέρονται µόνο σε θέσεις για τις οποίες υπάρχει
πλήρης και σχεδόν καθολική αποδοχή σε όλο τον κλάδο.
Σύντοµα όµως θα αναγκαστούµε να πάρουµε θέση και σε περαιτέρω θέµατα – µετά και την
διατύπωση των απόψεων του Υπουργείου και των άλλων φορέων – και για αυτό σας
καλούµε, για άλλη µια φορά, να καταθέσετε γραπτά τις απόψεις σας ακόµη και αν δεν
συµφωνείτε µε την µορφή και το περιεχόµενο του ερωτηµατολογίου.

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο,
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