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ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΙΑΤΙ∆Η
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το 2009 δεν ήταν απλώς µία ακόµη δύσκολη χρονιά για τον κατασκευαστικό κλάδο. Ήταν η
χρονιά µε τις χειρότερες επιδόσεις τόσο από πλευράς χρηµατοοικονοµικών µεγεθών των
εταιρειών του κλάδου όσο και από πλευράς χρηµατοδότησης του Προγράµµατος ∆ηµοσίων
Επενδύσεων.
Υπό αυτές τις συνθήκες ο ΣΑΤΕ προσπάθησε, και σε ικανοποιητικό βαθµό κατάφερε, να
υλοποιήσει τους βραχυπρόθεσµους στόχους του νεοεκλεγέντος ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το
2009 ενώ δροµολόγησε και τις διαδικασίες για την υλοποίηση των υπολοίπων.
2.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΑΤΕ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ

2.1

Γενικές Συνελεύσεις

Κατά τη διάρκεια του 2009 πραγµατοποιήθηκαν 2 Γενικές Συνελεύσεις:
Α) Τακτική και Εκλογική Γενική Συνέλευση στις 18 Μαρτίου 2009. Σηµειώνεται ότι η εκλογική
διαδικασία του 2009 για πρώτη φορά πραγµατοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 5 εκλογικά κέντρα
(στην Αθήνα, στον χώρο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, καθώς επίσης και στα 4
Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ) και µάλιστα χωρίς προκαθορισµένους εκλογικούς καταλόγους,
αφού κάθε µέλος µπορούσε να ψηφίσει σε όποιο εκλογικό κέντρο επιθυµούσε, υπό τον έλεγχο
συστήµατος αποφυγής διπλοψηφιών.
Συµµετοχή σε Γενική Συνέλευση και Εκλογές: 460 εταιρείες από 700 ταµειακά ενήµερες
Συµµετοχή ανά Εκλογικό Τµήµα: Αθήνα: 270, Θεσσαλονίκη: 76, Λάρισα: 39, Πάτρα: 27,
Ηράκλειο Κρήτης: 48.
Β) Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 17 ∆εκεµβρίου 2009, µε κύρια θέµατα ηµερήσιας διάταξης
την Ενοποίηση και την πρόταση συστήµατος ανάθεσης ∆ηµοσίων Έργων.
Συµµετοχή: 203 εταιρείες
2.2

∆ιοικητικά Συµβούλια

Κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) µηνών από την προηγούµενη Γενική Συνέλευση
πραγµατοποιήθηκαν δεκατέσσερις (13) ανοιχτές πολύωρες συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, τις οποίες παρακολούθησε σηµαντικός αριθµός εκπροσώπων εταιρειών – µελών.
Μία εξ αυτών των συνεδριάσεων πραγµατοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη κατά την διάρκεια
εκδηλώσεων του Συνδέσµου στην ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
2.3

Αρχαιρεσιακές Περιφερειακές Συνελεύσεις

Κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) µηνών από την προηγούµενη Γενική Συνέλευση
πραγµατοποιήθηκε µία Αρχαιρεσιακή Περιφερειακή Συνέλευση του Περιφερειακού Γραφείου
ΣΑΤΕ Κρήτης στις 28 Νοεµβρίου 2009 οπότε και αναδείχθηκε η νέα πενταµελής Περιφερειακή
Αντιπροσωπεία, διετούς θητείας.
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2.4

Συντονιστική Επιτροπή Εργοληπτικών Οργανώσεων (ΣΕΕΟ)

Ο ΣΑΤΕ µετείχε δια των εκπροσώπων του ενεργά σε όλες τις συνεδριάσεις της Συντονιστικής
Επιτροπής των Εργοληπτικών Οργανώσεων, οι οποίες, κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο, ανήλθαν
σε ένδεκα (11), φιλοξενώντας στα Κεντρικά µας Γραφεία τις δύο (2) εξ αυτών.
2.5

Επιτροπή Ενοποίησης Εργοληπτικών Οργανώσεων (ΕΕΕΟ)

Ο ΣΑΤΕ µετείχε δια των εκπροσώπων του και στις είκοσι (20) συνεδριάσεις της Επιτροπής
Ενοποίησης των Εργοληπτικών Οργανώσεων, φιλοξενώντας τις 17 εξ αυτών στα Κεντρικά µας
Γραφεία, αναδεικνύοντας έτσι µε τον πλέον έµπρακτο τρόπο την διάθεση του Συνδέσµου για
την επίλυση του προβλήµατος της πολυπρόσωπης συνδικαλιστικής εκπροσώπησης του Κλάδου.
3.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ– ∆ΡΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα σπουδαιότερα θέµατα που απασχόλησαν τις 13 ανοιχτές Συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, τις 11 συνεδριάσεις της Συντονιστικής και τις 20 της Επιτροπής Ενοποίησης ήταν:
1.

Η διαµόρφωση των προτάσεων του ΣΑΤΕ ενόψει αναµόρφωσης του συστήµατος παραγωγής
δηµοσίων έργων, ειδικά δε όσον αφορά το σύστηµα ανάθεσης.

Ο ΣΑΤΕ κάλεσε επανειληµµένα τα µέλη του να εκφράσουν τις θέσεις τους ώστε το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του ΣΑΤΕ να µπορεί να µορφώσει την βέλτιστη και την αντιπροσωπευτικότερη θέση.
Αποκορύφωµα αυτής της πολιτικής του Συνδέσµου αποτελούν πρωτοπόρες για την ελληνική
πραγµατικότητα δράσεις όπως:
•

η έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού βήµατος µελών στην ιστοσελίδα του Συνδέσµου όπου
κάθε µέλος µπορεί να επιχειρηµατολογήσει υπέρ των θέσεών του επί ζητηµάτων άσκησης
εργοληπτικής επιχειρηµατικής δράσης στην Ελλάδα. Από τις αρχές Νοεµβρίου που
εγκαινιάστηκε η εν λόγω ενότητα µέχρι και σήµερα έχουν αναρτηθεί 62 σχετικές επιστολές,

•

η συγκρότηση 6 οµάδων εργασίας - αποτελούµενες από εκπροσώπους εταιρειών µελών που
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα µέλη του ∆.Σ. και λοιπούς
εµπειρογνώµονες - µε αντικείµενα σειρά ζητηµάτων που άπτονται της άσκησης εργοληπτικής
επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα. Το σύνολο των συµµετεχόντων σε αυτές τις οµάδες
ανέρχονται σε 56 άτοµα,

•

η σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης µε αντικείµενο τις προτάσεις του ΣΑΤΕ προς το
Υπουργείο Υποδοµών,

•

η αποστολή ερωτηµατολογίου στις εταιρείες µέλη ενόψει της τελικής διατύπωσης προτάσεων
του Συνδέσµου για την αναµόρφωση συστήµατος παραγωγής ∆ηµοσίων Έργων.

Θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι καµία άλλη οργάνωση στην Ελλάδα δεν έχει επιτύχει τέτοιο
επίπεδο συµµετοχικότητας και αντιπροσωπευτικότητας.
Ήδη έχει αποσταλεί κοινή επιστολή των τριών εργοληπτικών οργανώσεων ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε, ΠΕΣΕ∆Ε
και ΣΑΤΕ που περιγράφει τις βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν οποιαδήποτε αναµόρφωση
του συστήµατος παραγωγής δηµοσίων έργων αποφασιστεί, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η
συλλογή απαντήσεων στο ερωτηµατολόγιο του ΣΑΤΕ ώστε να αποσαφηνιστεί η πραγµατική
άποψη των εταιρειών µελών του Συνδέσµου ενόψει και της δεύτερης φάσης της σχετικής
διαβούλευσης του Υπουργείου Υποδοµών.
2.

Η ανάδειξη του έντονου προβλήµατος επιβίωσης των τεχνικών εταιρειών και η συγκρότηση
προτάσεων εξόδου από αυτές, υπό την µορφή υποµνήµατος.

Επανειληµµένες ήταν οι σχετικές οχλήσεις, και έγγραφες αλλά και µε παραστάσεις, στην
προηγούµενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε για στήριξη του εργοληπτικού κόσµου την περίοδο
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της κρίσης. Στις σχετικές επιστολές και συναντήσεις αναδεικνυόταν η τραγική οικονοµική
κατάσταση των εργοληπτικών εταιρειών ενώ προτείνονταν συγκεκριµένες λύσεις όπως:
√

Η διόρθωση συντελεστών αναθεώρησης µε βάση τις πραγµατικές αυξήσεις,

√

Η µείωση των πρόσθετων εγγυήσεων και ο καθορισµός ηµεροµηνίας λήξης των εγγυητικών
επιστολών καλής εκτέλεσης,

√

Η άµεση έγκριση των προτεινόµενων από την αρµόδια επιτροπή τιµολογίων µε υποχρεωτική
αναπροσαρµογή των τιµών ανά τρίµηνο βάσει συντελεστών αναθεώρησης,

√

Η θεσµοθέτηση του ΜΗΚΙΕ,

√

Η δυνατότητα εκχώρησης εργολαβικού ανταλλάγµατος και

√

Η απλοποίηση - εκσυγχρονισµός του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει τις αναθέσεις έργων.

Σε όλα τα θέµατα ο ΣΑΤΕ έβρισκε λεκτική κατανόηση και αποδοχή των προτάσεών του από το
σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε µέχρι και του επιπέδου του Υφυπουργού.
Και πέραν αυτού ουδέν.
Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η αποστολή υποµνήµατος κατά την διάρκεια της προεκλογικής
περιόδου σε όλα τα κόµµατα της Ελληνικής Βουλής για τα προβλήµατα του κλάδου και τις
προτεινόµενες λύσεις από τον ΣΑΤΕ καθώς και η σχετική ενηµέρωση της νέας πολιτικής ηγεσίας
του Υπουργείου Υποδοµών.
3.

Η Ενιαία Έκφραση του Κλάδου – Ενοποίηση.

Ο ΣΑΤΕ σε όλη την διάρκεια του 1,5 χρόνου λειτουργίας της Επιτροπής Ενοποίησης επέδειξε µε
τον πλέον έµπρακτο τρόπο την διάθεσή του για την επίλυση του προβλήµατος της
πολυπρόσωπης συνδικαλιστικής εκπροσώπησης του Κλάδου. Το αποτέλεσµα της λειτουργίας της
επιτροπής αντικατοπτρίζεται στην οριστικοποίηση ενός Καταστατικού Ενιαίας Εργοληπτικής
Οργάνωσης, το οποίο και έχει ήδη κατατεθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών για έγκριση.
4.

Η δηµοπράτηση 26 βρεφονηπιακών σταθµών στην Περιφέρεια Αττικής µε το σύστηµα
Μελέτη – Κατασκευή.

Ο ΣΑΤΕ διαπιστώνοντας σηµαντικές παρατυπίες στις ακολουθούµενες διαδικασίες προκήρυξης
των εν λόγω έργων και των προβλεπόµενων όρων (απαίτηση διακριτών γεωτρήσεων για κάθε
συµµετέχοντα) προχώρησε σε εκείνες τις απαιτούµενες δράσεις (αλλεπάλληλες επιστολές προς
την Περιφέρεια, το Υπουργείο Εσωτερικών, τον Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ήµους, το
Υπ. Υποδοµών, ∆ελτία Τύπου, Παραστάσεις σε Υπουργεία, Περιφέρεια Αττικής και ∆ηµοτικές
Αρχές) και τελικώς επέτυχε την ακύρωση δηµοπράτησης των έργων.
5.

Αρνητικοί συντελεστές αναθεώρησης - Σύµβαση έργου για το νέο Σύστηµα Αναλύσεων
Τιµών

Ο ΣΑΤΕ διαπιστώνοντας τις σηµαντικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν από το σηµερινό
απαρχαιωµένο και αυθαίρετο σύστηµα τιµολόγησης των δηµοσίων έργων συµµετείχε σε σειρά
παρεµβατικών και λοιπών κοινών εγγράφων και ενεργειών όλων των Εργοληπτικών
Οργανώσεων όπως η ένσταση όλων των Ε.Ο. κατά του 137ου Πρακτικού ∆ιαπιστώσεως Τιµών
της Ε.∆.Τ.∆.Ε. για τα Α', Β', Γ', ∆' τρίµηνα 2009. Ταυτόχρονα και συναισθανόµενος την ευθύνη
που έχει απέναντι στα µέλη του συναποφάσισε µε τον ΣΤΕΑΤ την ανάθεση σύµβασης έργου για
νέο Σύστηµα Ανάλυσης Τιµών σε ανάδοχο σύµπραξη, σύµβαση µε την οποία συµφώνησαν και
συνυπέγραψαν οι ΠΕΣΕ∆Ε και ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε. Ήδη τα πρώτα παραδοτέα της εν λόγω σύµβασης,
που εκτελείται µε επικεφαλής τον Σύµβουλο του ΣΑΤΕ κ. ∆ηµοσθένη Τουλιάτο και ελέγχεται,
από πλευράς ΣΑΤΕ, από τον Αντιπρόεδρο κ. Εµµ. Βράϊλα, έχουν χρησιµοποιηθεί για την
υποστήριξη της ως άνω ένστασης των εργοληπτικών οργανώσεων.
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6.

∆ιαφάνεια – ∆ελτίο Ταυτότητας Έργου.

Ο ΣΑΤΕ πρώτος από όλους τους φορείς που εµπλέκονται στο σύστηµα παραγωγής δηµοσίων
έργων έθεσε ως προαπαιτούµενο την διαφάνεια για την εξυγίανση του συστήµατος παραγωγής
δηµοσίων έργων, συγκεκριµενοποιώντας ως µέτρο την θεσµική απαίτηση ενός ∆ελτίου
Ταυτότητας Έργου, το οποίο και θα περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία από την προκήρυξη µέχρι και
την παραλαβή κάθε έργου. Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΑΤΕ κατά το 2009 προσπάθησε και επέτυχε την
συνδιοργάνωση διήµερης εκδήλωσης µε το ΤΕΕ µε θέµα «Ανάγκη Αναµόρφωσης θεσµικού
πλαισίου τεχνικών δηµόσιων έργων – ∆ιαφάνεια», το οποίο έλαβε χώρα στις 28 & 29 Απριλίου
2009 στην Αθήνα, ενώ ήδη το Υπουργείο Υποδοµών έχει ανακοινώσει στα ΜΜΕ την πρόθεση
υιοθέτησης ενός τύπου ∆ελτίου Ταυτότητος Έργου.
7.

Αξία ασφάλτου

Ήδη από την προηγούµενη χρονιά ο ΣΑΤΕ είχε αντιµετωπίσει τα προβλήµατα εφαρµογής της
Εγκυκλίου 21/2-10-2008 για τον υπολογισµό αξίας της ασφάλτου, µε παρέµβαση η οποία είχε
ως αποτέλεσµα την ανάρτηση σε ειδική θέση στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΝ της καθηµερινής τιµής
της ασφάλτου. Κατά το τελευταίο 12µηνο προέκυψε ζήτηµα από κάποιες υπηρεσίες, οι οποίες,
ερµηνεύοντας εσφαλµένα τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις, ζητούσαν τον απολογιστικό
προσδιορισµό της ποσότητας της ασφάλτου, µέσω τιµολογίων και δελτίων αποστολής. Κατόπιν
παρέµβασης του Συνδέσµου το πρόβληµα ξεπεράστηκε και η ποσότητα της ασφάλτου εκτιµάται
και πάλι υπολογιστικά και όχι απολογιστικά.
8.

Η αυτεπάγγελτη εγγραφή εργοταξίων από το επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας,

Ο ΣΑΤΕ αντιµετώπισε άµεσα και άρθηκε η απαράδεκτη και αυθαίρετη τακτική του επιµελητηρίου
Αιτωλοακαρνανίας για αυτεπάγγελτη εγγραφή εργοταξίων στο µητρώο του.
9.

Θέµατα ΜΕΕΠ

Ο ΣΑΤΕ στο πλαίσιο εκπροσώπησής του στην Επιτροπή ΜΕΕΠ παρενέβη επανειληµµένα εις
όφελος των εργοληπτικών εταιρειών για ζητήµατα λειτουργίας της επιτροπής ΜΕΕΠ και της
υπηρεσίας ∆15, ειδικά δε στην περίοδο των καθυστερήσεων στην διεκπεραίωση αιτήσεων
σχετικών µε το ΜΕΕΠ και το ΜΕΚ από την ∆15.
10. Οι διαπραγµατεύσεις για τις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) των Οικοδόµων,
Χειριστών, Τεχνικών Υπαλλήλων και άλλων σχετικών ειδικοτήτων.
11. Οι ορισµοί εκπροσώπων στα Τεχνικά Συµβούλια
12. Τα προβλήµατα µε το ΙΚΑ (γραφειοκρατία
καθυστερήσεις – εξωπραγµατικοί συντελεστές)

στον

καθορισµό

εργατικής

δαπάνης,

Με το σύνολο των ως άνω ενεργειών µας έχει τεθεί η βάση για την επίλυση άµεσων ζητηµάτων
του κλάδου, για τα οποία δυστυχώς παρατηρείται η, συνηθισµένη για την Ελλάδα, καθυστέρηση
στην λήψη των σχετικών αποφάσεων, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν κανένα κόστος
εφαρµογής (π.χ. εγγυητικές επιστολές, δελτίο ταυτότητας έργου, κ.ο.κ.).
4.

ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ

4.1

Συµµετοχή του ΣΑΤΕ σε θεσµικά όργανα

Ο ΣΑΤΕ ήδη από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του έχει επιτύχει την αναγνώρισή του από
την Πολιτεία. Σε αυτό το πλαίσιο εκπρόσωποι του Συνδέσµου µετέχουν σε διάφορες επιτροπές
και συµβούλια καθώς και σε επιτροπές διαγωνισµών για τα προς δηµοπράτηση έργα (άρθρο 22
του Π.∆. 609/85 και της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3264/2004) προσφέροντας, µε την
πλούσια και εξειδικευµένη επιστηµονικά εµπειρία και γνώση τους, πολύτιµες υπηρεσίες.
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Θεωρώντας ιδιαίτερα σηµαντική τη συµµετοχή του Συνδέσµου σε θεσµικά όργανα, έτσι ώστε να
βρίσκεται κοντά στα κέντρα αποφάσεων και να συµµετέχει στη λήψη τους, αλλά και στο
πνεύµα της καθιέρωσής του στη συνείδηση των πολιτειακών παραγόντων, το ∆Σ του ΣΑΤΕ
συνέχισε κι εδραίωσε την εκπροσώπηση του Συνδέσµου στα σηµαντικότερα από αυτά (στην
ΟΚΕ, σε Τεχνικά Συµβούλια και στις Επιτροπές Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, Μητρώου
Εµπειρίας Κατασκευαστών καθώς και στην Επιτροπή ∆ιαπιστώσεων Τιµών ∆ηµοσίων Έργων,
ΕΤΑΑ, κ.α.)
4.2

Αλληλογραφία

Ο Σύνδεσµος κατά το τελευταίο 12µηνο απέστειλε 495 και δέχθηκε 1.233 έγγραφα, την
πλειονότητα των οποίων γνωστοποίησε, µε κάθε διαθέσιµο µέσο (fax, e-mail, ανάρτηση στην
ιστοσελίδα του ΣΑΤΕ) στις Εταιρείες – Μέλη του. Αναφορικά µε τα εξερχόµενα έγγραφα του
Συνδέσµου διαπιστώνεται ότι:
•

191 αφορούν σε ορισµούς εκπροσώπων του ΣΑΤΕ. Σηµειώνεται ότι ο Σύνδεσµος έχει
πρωτοστατήσει - και πετύχει µέχρι πρόσφατα - να υποδεικνύεται κοινός εκπρόσωπος όλων
των Εργοληπτικών Οργανώσεων στα κυριότερα Τεχνικά Συµβούλια.

•

27 αφορούν έγγραφα παρεµβάσεων προς το πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε νυν Υπ.ΥΠΜΕ∆Ι,

•

25 είναι ∆ελτία Τύπου- Ανακοινώσεις του Συνδέσµου προς τα ΜΜΕ,

•

14 αφορούν γνωµοδοτήσεις του Νοµικού µας Συµβούλου σε έγγραφα ερωτήµατα µελών
µας,

•

13 αφορούν ζητήµατα άλλων Υπουργείων, πλην ΥΠΕΧΩ∆Ε και ΥΠΟΙΟ,

•

5 αφορούν ζητήµατα αρµοδιότητας του πρώην Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών,

•

3 αφορούν σχολιασµούς φοροτεχνικών ζητηµάτων του Φοροτεχνικού µας Συµβούλου,

•

41 αφορούν καταγγελτικά και παρεµβατικά έγγραφα προς τους υπόλοιπους φορείς του
∆ηµοσίου (13 σε λοιπά Υπουργεία, 8 σε Περιφέρειες, 16 σε ΟΤΑ Α΄ και Β’ βαθµού κ.ο.κ.),

4.3

Συναντήσεις & Παραστάσεις προς τα Υπουργεία

Κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) µηνών από την προηγούµενη Γενική Συνέλευση
πραγµατοποιήθηκε σειρά προγραµµατισµένων συναντήσεων του Προεδρείου του ΣΑΤΕ µε την
πολιτική ηγεσία του πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε και νυν Υπ.ΥΠΜΕ∆Ι και του Υπουργείου Οικονοµικών.
Επίσης πραγµατοποιήθηκαν αρκετές προγραµµατισµένες συναντήσεις µε ανώτατους
υπηρεσιακούς παράγοντες του πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε και νυν Υπ.ΥΠΜΕ∆Ι και του Υπουργείου
Οικονοµικών, κυρίως στον τοµέα των Κοινοτικών Προγραµµάτων. Τέλος, πραγµατοποιήθηκαν
αλλεπάλληλες παραστάσεις από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα του ∆Σ του ΣΑΤΕ στα
γραφεία: του Υφυπουργού ∆ηµοσίων Έργων, του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων και του
Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής. Τα κυριότερα ζητήµατα που αντιµετωπίστηκαν /
τέθηκαν σε αυτές ήταν: α) Τα τιµολόγια δηµοσίων έργων, β) Οι πληρωµές απλήρωτων
πιστοποιήσεων συγχρηµατοδοτούµενων και λοιπών έργων που οι Περιφερειακές Αρχές της
Χώρας αρνούνταν να αποπληρώσουν γ) Ο τρόπος ανάθεσης των αντιπληµµυρικών έργων στην
Περιφέρεια Αττικής και δ) Η δηµοπράτηση 26 βρεφονηπιακών έργων στην Περιφέρεια Αττικής
µε το σύστηµα µελέτη κατασκευή.
4.4

Εκδηλώσεις

4.4.1

∆ιοργάνωση ΣΑΤΕ

Κατά το τελευταίο 12µηνο ο ΣΑΤΕ διοργάνωσε:
•

∆ύο Γενικές Συνελεύσεις στην Αθήνα (18/3/2009 και 17/12/2009),
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•

Μία ανοικτή συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο
εκδηλώσεων της ∆ΕΘ (11/9/2009),

•

Μία Αρχαιρεσιακή Περιφερειακή Συνέλευση στην Κρήτη (28/11/2009),

•

Τέσσερις περιφερειακές εκδηλώσεις κοπής πίτας, στις οποίες, πέραν της µαζικής παρουσίας
των εταιρειών µελών του ΣΑΤΕ, έδωσαν το παρών και εκπρόσωποι τοπικών εργοληπτικών
οργανώσεων, του Τεχνικού Επιµελητηρίου, των τραπεζών, των τεχνικών υπηρεσιών και του
πολιτικού κόσµου,

•

∆ύο ενηµερωτικές συναντήσεις για την παρουσίαση του υπό εξέλιξη έργου της σύνταξης
νέου συστήµατος αναθεώρησης τιµών που έχει αναλάβει για λογαριασµό 4 εργοληπτικών
οργανώσεων σύµπραξη εταιρειών,

ενώ συνδιοργάνωσε µαζί µε όλους τους τεχνικούς φορείς της Χώρας και το ΤΕΕ διήµερο µε
θέµα «Ανάγκη αναµόρφωσης θεσµικού πλαισίου τεχνικών δηµ. έργων – ∆ιαφάνεια» το οποίο
έλαβε χώρα στις 28 & 29 Απριλίου 2009 στην Αθήνα.
4.4.2

Συµµετοχή / Υποστήριξη ΣΑΤΕ

Κατά το τελευταίο 12µηνο ο ΣΑΤΕ µετείχε δια εκπροσώπων του:
•

Σε όλες τις ανοιχτές εκδηλώσεις των υπολοίπων πανελλήνιων εργοληπτικών οργανώσεων,
όπως στο 65ο και 66ο Συνέδριο της ΠΕΣΕ∆Ε,

•

Στο 15ο Ετήσιο Συνέδριο CEREAN που διοργάνωσε η HELEXPO στην Θεσσαλονίκη στις 1112/9/2009 (εισήγηση του Προέδρου)

•

Στην διηµερίδα µε θέµα «Ισχύον Πλαίσιο Μελετών ∆ηµοσίου: Εφαρµογή - Προβληµατισµοί –
Βελτιώσεις» που διοργάνωσαν οι µελετητικοί φορείς της Χώρας στις 22-23 Σεπτεµβρίου
2009 στην Αθήνα (εισήγηση Προέδρου)

•

Στην συνάντηση εργασίας µε θέµα «Πιστοποίηση επαγγελµατικής επάρκειας για την άσκηση
τεχνικών επαγγ/των» που διοργάνωσε το ΤΕΕ στις 18-19 Ιουνίου 2009 στην Αθήνα
(εισήγηση Γενικού ∆ιευθυντή)

•

Στην ηµερίδα µε θέµα «Η κατασκευαστική και η οικοδοµική δραστηριότητα» που
διοργάνωσε η ΟΚΕ στις 9/4/2009 στην Αθήνα (εισήγηση Προέδρου)

ενώ υποστήριξε την διοργάνωση των ακόλουθων διεθνών εκθέσεων στην Αθήνα:
•

«5η ∆ιεθνής Έκθεση Μηχανήµατα Έργων - METEC '09», 20-23/3/2009,

•

«3η ∆ιεθνής Έκθεση Εξοικονόµησης Ενέργειας & ΑΠΕ - EnergyRes '09», 19-22/2/2009.

Σηµειώνεται τέλος ότι εκπρόσωποι του ΣΑΤΕ παρακολούθησαν περισσότερες από 25 εκδηλώσεις
(ηµερίδες – συνέδρια) µε στόχο την εγκυρότερη πληροφόρηση των εταιρειών µελών του
Συνδέσµου επί των επίκαιρων θεµάτων άσκησης εργοληπτικής επιχειρηµατικότητας.
4.5

∆ελτία Τύπου - Εκδόσεις

Ο ΣΑΤΕ κατά τους προηγούµενους 12 µήνες και στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλει για
την όσο το δυνατό ευρύτερη δηµοσιοποίηση των ζητηµάτων του εργοληπτικού κόσµου
ανακοίνωσε 25 ∆ελτία Τύπου και 10 συνεντεύξεις ή και άρθρα του Προέδρου του ΣΑΤΕ.
Ο Σύνδεσµος ακολουθώντας µία παράδοση 12 ετών εξέδωσε και φέτος τον Συνοπτικό Οδηγό
Ελληνικών Εργοληπτικών Τεχνικών Εταιρειών, ο οποίος µοιράζεται από σήµερα στα µέλη.
Επίσης, ο ΣΑΤΕ αντιλαµβανόµενος ότι η σηµαντικότητα του κλάδου στην εγχώρια οικονοµία δεν
έχει γίνει δεόντως αντιληπτή εγκαινίασε κατά το 2009 την συστηµατική – ανά εξάµηνο προσπάθεια καταγραφής των σηµαντικότερων εξελίξεων στον χώρο. Ήδη, η εν λόγω δράση έχει
τύχει ευρύτατης αποδοχής, συµβάλλοντας στην εδραίωση της αντίληψης του κρίσιµου ρόλου
του κατασκευαστικού κλάδου, ειδικά δε εν µέσω γενικευµένης οικονοµικής ύφεσης.
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4.6

Περιφερειακά Γραφεία

Και κατά το 2009 τα Περιφερειακά Γραφεία του Συνδέσµου µετείχαν ενεργά στις δράσεις του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ενώ παράλληλα διοργάνωσαν και συµµετείχαν σε σειρά εκδηλώσεων
τοπικού χαρακτήρα.
5.

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

5.1

Εµπλουτισµός Βάσεων ∆εδοµένων ΣΑΤΕ

5.1.1

Βάση δεδοµένων νοµικής πληροφόρησης

Ο ΣΑΤΕ έχοντας εξασφαλίσει από την αρχή της λειτουργίας του επαρκώς στελεχωµένη
υπηρεσιακή οργάνωση είναι σε θέση να τηρεί πλούσια βάση δεδοµένων νοµικής πληροφορίας
σχετικής µε τον Τοµέα Παραγωγής ∆ηµοσίων Τεχνικών Έργων στην Ελλάδα. Η, πλήρως
λειτουργική, βάση δεδοµένων αφορά σε γνωµοδοτήσεις του ΝΣΚ, εγκυκλίους ΥΠΕΧΩ∆Ε και
ΥΠΟΙΟ, ΦΕΚ και Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. Από το 1995 και µετά έχουν καταχωρηθεί
περισσότερα από 1.390 σχετικά νοµικά έγγραφα, τα οποία οι Εταιρείες Μέλη µας µπορούν να τα
αναζητήσουν εύκολα µέσω της ιστοσελίδας του Συνδέσµου µας.
Κατά το τελευταίο 12µηνο προστέθηκαν 194 έγγραφα, ενώ για πρώτη φόρα καταχωρήθηκαν
νόµοι, προεδρικά διατάγµατα και υπουργικές αποφάσεις µε στόχο η εν λόγω βάση δεδοµένων
να καταστεί µία πλήρης βάση δεδοµένων νοµικής πληροφόρησης για την άσκηση εργοληπτικής
επιχειρηµατικής δράσης στην Ελλάδα.
5.1.2

Βάση δεδοµένων ισολογισµών

Ο Σύνδεσµος συλλέγει τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς (Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα και
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) των εταιριών µελών του και καταχωρεί
τα οικονοµικά στοιχεία που περιέχονται σε αυτούς σε µια πλήρως λειτουργική βάση δεδοµένων.
Ο Σύνδεσµος από το 2008 και µετά επέκτεινε την εν λόγω δραστηριότητα συλλογής,
καταγραφής και καταχώρησης των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και στις εργοληπτικές
εταιρείες που δεν είναι µέλη του Συνδέσµου ώστε να διευρυνθεί η δυνατότητα
χρηµατοοικονοµικών αναλύσεων και προβολών που η βάση δεδοµένων δίδει στους Ειδικούς
Συνεργάτες και Συµβούλους του Συνδέσµου, προκειµένου να συνάγονται αξιόπιστα
συµπεράσµατα, επαρκή για την επιστηµονική τεκµηρίωση των εκφραζόµενων θέσεων του
Συνδέσµου.
Κατά το τελευταίο 12µηνο καταχωρήθηκαν όλα τα στοιχεία από 654 δηµοσιευµένους
ισολογισµούς των εργοληπτικών εταιρειών, ανεβάζοντας τις συνολικές εγγραφές στην εν λόγω
βάση στις 6.836.
5.1.3

Βάση δεδοµένων αποτελεσµάτων δηµοπρασιών

Μετά από σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συλλέγονται όλα τα αποτελέσµατα των
δηµοπρασιών από τις 26 Απριλίου 2007 και µετά για έργα άνω των 2.000.000 ευρώ (µε ΦΠΑ).
Αυτά τα αποτελέσµατα καταχωρούνται σε ειδική εφαρµογή και αναρτώνται σε ξεχωριστή
ενότητα της ιστοσελίδας του ΣΑΤΕ. Τα πεδία που εµφανίζονται στην εφαρµογή είναι:
Ηµεροµηνία / α/α Έργου / Έργο / Προϋπολογισµός Υπηρεσίας / Φορέας / Έκπτωση 1ου
Μειοδότη / 1ος Μειοδότης / Έκπτωση 2ου Μειοδότη / 2ος Μειοδότης / Έκπτωση 3ου Μειοδότη /
3ος Μειοδότης / Έκπτωση Αναδόχου / Νοµός / ∆ήµος Εκτέλεσης / Παρατήρηση. Τα ως άνω
στοιχεία επικαιροποιούνται και επαναδηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα µας κάθε εβδοµάδα.
Κατά το τελευταίο 12µηνο καταχωρήθηκαν όλα τα σχετικά στοιχεία από 424 δηµοπρασίες,
ανεβάζοντας τις συνολικές εγγραφές στην εν λόγω βάση στις 1085.
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5.2

Αναβάθµιση ιστοσελίδας

Από τον Νοέµβριο του 2008 πραγµατοποιείται σταδιακή ανανέωση και ανασχεδιασµός της
πληροφόρησης που παρέχεται στις εταιρείες µέλη του Συνδέσµου µέσω της ιστοσελίδας µας. Η
εν λόγω διαδικασία επιλέχθηκε να είναι σταδιακή ώστε να γίνεται ευκολότερα κατανοητή και
αξιοποιήσιµη από το σύνολο των εταιρειών µελών µας. Ήδη τα αποτελέσµατα αυτής της
προσπάθειας είναι ορατά αφού καθηµερινά την σελίδα µας επισκέπτονται, κατά µέσο όρο,
περισσότερο από 2.500 διαφορετικοί χρήστες.
6.

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ – ΜΕΛΗ

Ο ΣΑΤΕ αποφάσισε να διατηρήσει για δεύτερο συνεχόµενο έτος (2010) τις σηµαντικά χαµηλές
πάγιες συνδροµές (µειωµένες έως και 47% έναντι του 2008), µε ταυτόχρονη αναστολή ισχύος
της ποσοστιαίας συνδροµής.
Επιτυχής αποδείχθηκε και η επιλογή του ΣΑΤΕ να τροποποιήσει το καταστατικό του, αφού
σήµερα, ύστερα από περίπου ένα χρόνο ισχύος του τροποποιηµένου καταστατικού, τα
οικονοµικά ενήµερα µέλη του ΣΑΤΕ ανέρχονται σε 814 εταιρείες έναντι 645 του 2008 (αύξηση
123 ΟΕ και ΕΕ και 46 ΑΕ).
Ο ΣΑΤΕ είναι η αντιπροσωπευτικότερη εταιρική εργοληπτική οργάνωση στην Ελλάδα, αφού στον
ΣΑΤΕ εκπροσωπείται το 81% των εταιρειών 3ης έως και 7ης τάξης του ΜΕΕΠ και το 73% των
συνολικά εγγεγραµµένων ΑΕ και ΕΠΕ του ΜΕΕΠ.

Συνάδελφοι,
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γενικό ∆ιευθυντή και το διοικητικό προσωπικό του
ΣΑΤΕ για την προσφορά τους.
Ελπίζω ότι µε τη βοήθεια όλων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα συνεχίσει αποφασιστικά ώστε να
εξέλθει ο Κλάδος από την τραγική κατάσταση που βρίσκεται σήµερα για εδραίωση του κύρους
και της αρµόζουσας θέσης των Ελλήνων Επιχειρηµατιών Κατασκευαστών.

Σας ευχαριστώ.

Αθανάσιος Πιατίδης
Γενικός Γραµµατέας ΣΑΤΕ
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