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Αριθ. Πρωτ. 24677 ΑΘΗΝΑ, 29 Μαρτίου 2012  

ΕΚΘΕΣΗ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΑΤΕ ΕΤΟΥΣ 2011 

(1-3-2011 έως 29-2-2012) 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ  
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το 2011 ήταν µία ακόµη πολύ δύσκολη χρονιά στα δηµόσια έργα τόσο από πλευράς 
χρηµατοοικονοµικών µεγεθών των εταιρειών του κλάδου όσο και από πλευράς χρηµατοδότησης 
του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων.  

Υπό τις τραγικές δηµοσιονοµικές συνθήκες της Χώρας ο ΣΑΤΕ προσπάθησε να υλοποιήσει 
βασικούς στόχους που αφορούσαν κυρίως στην αποπληρωµή των εκτελούµενων εργασιών των 
εργοληπτικών εταιρειών, σε φορολογικά ζητήµατα των τεχνικών εταιρειών, στην συγκράτηση 
του Π∆Ε, το οποίο από τις αλλεπάλληλες µειώσεις λόγω του δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού 
κινδύνευσε να εξαφανιστεί, καθώς και στην προώθηση χρόνιων θεσµικών αιτηµάτων µε αφορµή 
την αλλαγή του θεσµικού πλαισίου παραγωγής δηµοσίων έργων, µεταξύ των οποίων κυριαρχεί 
το ζήτηµα της διαφάνειας στον τοµέα παραγωγής δηµοσίων έργων µέσω της δηµοσιοποίησης 
των στοιχείων συµβάσεων των έργων 

 

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

2.1 Γενικές Συνελεύσεις – ∆ιοικητικά Συµβούλια  

Κατά τη διάρκεια του 2011 πραγµατοποιήθηκαν: 

1) Τακτική και Καταστατική Γενική Συνέλευση στις 31 Μαρτίου 2011.  

2) Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 21 Οκτωβρίου 2011.  

3) 14 πολύωρες . ανοικτές σε κάθε µέλος , συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τις οποίες 
παρακολούθησε σηµαντικός αριθµός εκπροσώπων εταιρειών – µελών.  
 

2.2 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 11.  

 

2.3 Επιτροπή Ενοποίησης Εργοληπτικών Οργανώσεων – ΣΕΚ   

Ο ΣΑΤΕ συµµετείχε δια των εκπροσώπων του ενεργά σε όλες τις απαραίτητες διεργασίες για την 
έγκριση του καταστατικού του Συνδέσµου Ελλήνων Κατασκευαστών (ΣΕΚ) µε σκοπό την 
ενοποίηση των εργοληπτικών οργανώσεων, σε πλήρη αρµονία µε την σχετική οµόφωνη 
απόφαση της από 17-12-2009 έκτακτης γ.σ. του ΣΑΤΕ.  
 

3. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ– ∆ΡΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Τα σπουδαιότερα θέµατα που απασχόλησαν τις 14 Συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
τις 11 συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Ε.Ο. ήταν:  

 

1. Προτάσεις ΣΑΤΕ στο προτεινόµενο από το ΥπΥΜΕ∆Ι νοµοσχέδιο – θέµατα έκτακτης γ.σ. 

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. 
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Αποκορύφωµα αυτής της πολιτικής του Συνδέσµου αποτέλεσε η σύγκληση έκτακτης γ.σ. τον 
Οκτώβριο του 2011 στην οποία τέθηκαν και τα ζητήµατα:  

√ Ζητήµατα ∆ιαφάνειας (Κατάχρηση συστήµατος απευθείας αναθέσεων - πρόσκλησης 
περιορισµένου αριθµού εργοληπτών, Λειτουργία Τεχνικού Συµβουλίου ∆.Ε. – Εγκρίσεις 
Ειδικών  συστηµάτων  ανάθεσης (ειδικοί όροι, µελέτη-κατασκευή), ∆ηµοσιότητα τευχών 
∆ηµοπράτησης στο διαδίκτυο, Λειτουργία εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)  

√ Θεσµικό πλαίσιο παραγωγής ∆ηµοσίων Έργων - Νοµοσχέδιο ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.  

√ Θέµατα ΥΠ.ΟΙΚ. – ΥΠ.Α.Α.Ν.   

√ Ζητήµατα Ι.Κ.Α. (αυθαιρεσίες, εισφορές, Α.Π.∆., βεβαιώσεις οφειλής)  

√ Ζητήµατα Συνδικαλιστικής Λειτουργίας ( Ενιαία έκφραση του Κλάδου – Ενοποίηση, 
Λειτουργία Συντονιστικής Επιτροπής Εργοληπτικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Ε.Ο.)) 

 

 

2. Παρατυπίες στην δηµοπράτηση έργων - Ειδικά Συστήµατα Ανάθεσης 

Ο ΣΑΤΕ διαπιστώνοντας , είτε αυτοτελώς είτε κατόπιν καταγγελιών εταιρειών µελών του , 
σηµαντικές παρατυπίες σε διαδικασίες προκήρυξης διαφόρων δηµοσίων έργων προχώρησε και 
φέτος σε εκείνες τις απαιτούµενες δράσεις ώστε να καταγγελθούν και να γίνει προσπάθεια να 
αρθούν οι στρεβλώσεις. Χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα έντονων  δράσεων αποτελούν α) 
περίπτωση έργου στην Αράχωβα το οποίο δηµοπρατήθηκε ως ειδικό έργο µε πρόσκληση 
περιορισµένου αριθµού εργοληπτικών επιχειρήσεων, βάσει υπουργικής απόφασης η οποία δεν 
είχε τύχει της απαιτούµενης δηµοσίευσης στο ΦΕΚ, γεγονός που αποκαλύφθηκε κατόπιν των 
συστηµατικών ελέγχων και οχλήσεων του  ΣΑΤΕ  και β) πολλές περιπτώσεις έργων µε µικτό 
σύστηµα Μελέτης ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ όπου έχει ληφθεί έγκριση από το Σ.∆.Ε  µόνο για το τµήµα µε 
Μ-Κ και όχι για την προσθήκη  εκ των υστέρων του επιµετρούµενου (και πολλές φορές 
µεγαλύτερου προϋπολογισµού) τµήµατος                

 

 

3. Συντελεστές αναθεώρησης - Σύµβαση έργου για το νέο Σύστηµα Αναλύσεων Τιµών – 
Παρατηρητήριο Τιµών Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων.  

Ο ΣΑΤΕ διαπιστώνοντας συνεχώς  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 (Ε.Ο.). Ταυτόχρονα, ολοκλήρωσε την χρηµατοδότηση του έργου για νέο Σύστηµα 
Ανάλυσης Τιµών σε ανάδοχο σύµπραξη, σε συνεργασία µε τον ΣΤΕΑΤ, την ΠΕΣΕ∆Ε και την 
ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε, ενώ ανέθεσε, µαζί µε τον ΣΤΕΑΤ, σε έγκριτο συµβουλευτικό οίκο την εκπόνηση 
Business Plan µε θέµα την σύσταση του Παρατηρητηρίου Τιµών Συντελεστών Παραγωγής 
Τεχνικών Έργων.  

Ωστόσο  τη τρέχουσα περίοδο λογω της εξαιρετικά  ρευστής κατάστασης περί των εργασιακών 
και της επιχειρούµενης (ελέω µνηµονίου ) θεσµοθέτησης µεγάλων µειώσεων στις νόµιµες 
αµοιβές , υφίσταται άµεσος κίνδυνος  έκδοσης  αρνητικών ( έως και -30%!) συντελεστών 
αναθεώρησης , αν δεν υπάρξει άµεση και συντονισµένη  αντίδραση όλων των εργοληπτών  και 
εισαγωγή ενός σύγχρονου ορθολογικού και αντικειµενικού συστήµατος διαπίστωσης τιµών . 
  

 

4. Θέµατα ΜΕΕΠ  
 

5. Φορολογικά θέµατα  - Προτάσεις ΣΑΤΕ για το νέο Εθνικό Φορολογικό Σύστηµα. 
 

6. Το Νέο Εργασιακό Τοπίο. ∆ιαπραγµατεύσεις για τις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) 
των Οικοδόµων, Χειριστών, Τεχνικών Υπαλλήλων και άλλων σχετικών ειδικοτήτων 

 



 
 

3 

7. Οι ορισµοί εκπροσώπων στα Τεχνικά Συµβούλια 

 

8. Τα προβλήµατα µε το ΙΚΑ – πρόβληµα επαναπροσδιορισµού των ΣΕ∆.  

 

9. Τροποποίηση Καταστατικού ΣΑΤΕ.  

Με την καταστατική γ.σ. του Μαρτίου ο ΣΑΤΕ έχει πλέον την δυνατότητα να εγγράφει και 
ατοµικές επιχειρήσεις ως µέλη, ενώ παράλληλα διατηρεί τον χαρακτήρα της 
αντιπροσωπευτικότερης εργοληπτικής οργάνωσης των εταιρικής µορφής εργοληπτικών 
επιχειρήσεων.  

 

10. Καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Επιτροπή Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις πρόσθετες 
εγγυητικές.  

 

 

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.  
 

4.2 Αλληλογραφία  

Ο Σύνδεσµος κατά το τελευταίο 12µηνο απέστειλε 522 και δέχθηκε 1.428 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:  

• 173 αφορούν σε ορισµούς εκπροσώπων του ΣΑΤΕ.  

• 12 αφορούν έγγραφα παρεµβάσεων προς την πολιτική ηγεσία του Υπ. ΥΜΕ∆Ι.   

• 16 αφορούν ζητήµατα αρµοδιότητας ΥΠΟΙΚ και ΥΠΟΙΑΝ,   

• 6 αφορούν ζητήµατα Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  

• 6 αφορούν ζητήµατα των υπολοίπων Υπουργείων,  

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

• 10 αφορούν  γνωµοδοτήσεις του Νοµικού µας Συµβούλου σε έγγραφα ερωτήµατα µελών 
µας, 

• 3 ενηµερωτικά σηµειώµατα του Νοµικού Συµβούλου,  

• 7 αφορούν σχολιασµούς φοροτεχνικών ζητηµάτων του Φοροτεχνικού µας Συµβούλου,  

• 41 αφορούν καταγγελτικά και παρεµβατικά έγγραφα προς τους υπόλοιπους φορείς του 
∆ηµοσίου σχετικά µε παραβάσεις νοµοθεσίας και παρατυπίες σε διαγωνισµούς έργων και 
επιπλέον  

• 22 έγγραφα που αφορούν σε διαµαρτυρία/καταγγελία ειδικών συστηµάτων ανάθεσης  

   

4.3 Συναντήσεις & Παραστάσεις προς τα Υπουργεία  

Από την προηγούµενη Γενική Συνέλευση πραγµατοποιήθηκε σειρά προγραµµατισµένων 
συναντήσεων του Προεδρείου του ΣΑΤΕ µε την πολιτική ηγεσία του Υπ.ΥΜΕ∆Ι και του 
Υπουργείου Οικονοµικών. Επίσης πραγµατοποιήθηκαν αρκετές προγραµµατισµένες συναντήσεις 
µε ανώτατους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπ.ΥΜΕ∆Ι, του Υπουργείου Οικονοµικών και του 
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Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης κυριότερα ζητήµατα που τέθηκαν σε 
αυτές ήταν: α) Η ανάγκη επανεισαγωγής των αναλυτικών τιµολόγιων δηµοσίων έργων, β) Οι 
πληρωµές απλήρωτων πιστοποιήσεων γ) Οι παραβάσεις περί των διαγωνιστικών διαδικασιών, δ) 
το νέο θεσµικό πλαίσιο δηµοσίων έργων και ε) οι φορολογικές ρυθµίσεις του νέου φορολογικού 
νόµου. 

 

4.4 Εκδηλώσεις – Σεµινάρια  

4.4.1 ∆ιοργάνωση ΣΑΤΕ  

• Περιφερειακές εκδηλώσεις, 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,  

• Συνέντευξη τύπου του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ ∆υτικής Ελλάδος (11-5-2011).  

• ∆ύο Ενηµερωτικές Εκδηλώσεις σε συνεργασία µε τους ΣΤΕΑΤ, ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε µε αντικείµενο το 
νέο σύστηµα αναλύσεων τιµών και το παρατηρητήριο τιµών συντελεστών δηµοσίων έργων. 
(Αθήνα, 5/3/2012, Θεσσαλονίκη 8/3/2012)  

• Συνδιοργάνωση εκδήλωσης µε το ΤΕΕ, τον ΣΤΕΑΤ και την ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε µε αντικείµενο το νέο 
σύστηµα αναλύσεων τιµών και το παρατηρητήριο τιµών συντελεστών δηµοσίων έργων, στην 
οποία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι όλων των φορέων του συστήµατος παραγωγής δηµοσίων 
έργων (ΤΕΕ, Μελετητές, ΥΠΥΜΕ∆Ι, Αναθέτουσες Αρχές, ∆ιαχειριστικές Αρχές, ΥΠΟΙΑΝ, 
ΥΠΕΚΑ, (26/03/2012),  

• Συνδιοργάνωση µε τις υπόλοιπες εργοληπτικές οργανώσεις ηµερίδας µε θέµα την 
Ετεροδοσοληψία στα ∆ηµόσια Έργα και την Αποκήρυξη του φαινοµένου από τον 
Εργοληπτικό κόσµο µε κύριο εισηγητή τον οµότιµο καθηγητή ΕΜΠ Θ. Τάσιο (30-1-2012). 

Επίσης ο ΣΑΤΕ διοργάνωσε δωρεάν για τα µέλη του δύο σεµινάρια µε θέµα το προπτωχευτικό 
δίκαιο.   
 

4.4.2 Συµµετοχή / Υποστήριξη ΣΑΤΕ  

Ο ΣΑΤΕ µετείχε δια εκπροσώπων του:  

• Στην ηµερίδα του ΤΕΕ στην Αθήνα στις 13/4/2011 µε θέµα «Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων 
∆οµικών  Κατασκευών – ∆ράσεις και προοπτική» (εισήγηση του Προέδρου)  

• Στην ηµερίδα της NEW GENESIS στην Αθήνα στις 7/5/2011 µε θέµα «Βιοκλιµατικό Σπίτι» 
(εισήγηση του Προέδρου)  

• Στην ηµερίδα της ΟΚΕ στην Αθήνα στις 20/12/2011 µε θέµα «Από την Κρίση στην 
Οικονοµική Ανάπτυξη» (παρέµβαση του Προέδρου)  

             

4.5 ∆ελτία Τύπου - Εκδόσεις  

Στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλει ο ΣΑΤΕ για την όσο το δυνατό ευρύτερη 
δηµοσιοποίηση των ζητηµάτων του εργοληπτικού κόσµου ανακοίνωσε 24 ∆ελτία Τύπου και 
δεκάδες συνεντεύξεις ή και άρθρα του Προέδρου του ΣΑΤΕ.  

Ο Σύνδεσµος ακολουθώντας µία παράδοση 14 ετών εξέδωσε και φέτος τον Συνοπτικό Οδηγό 
Ελληνικών Εργοληπτικών Τεχνικών Εταιρειών, ο οποίος µοιράζεται στα µέλη.  

Επίσης, ο ΣΑΤΕ συνέχισε για έκτο συνεχόµενο εξάµηνο, την συστηµατική – ανά εξάµηνο - 
προσπάθεια καταγραφής των σηµαντικότερων εξελίξεων στον χώρο. Ήδη, η εν λόγω δράση, 
της οποίας αποκλειστικός χορηγός είναι η ΑTIICA BANK, 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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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 2.038 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 302 έγγραφα, ενώ για τρίτη χρονιά 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. Ήδη στην αγορά γίνεται χρήση των στοιχείων αυτών και θεωρούµε ότι έχρι ήδη 
καθιερωθεί ο ΣΑΤΕ ως η πλέον έγκυρη πηγή αναφοράς των αναλύσεων.  

Κατά το τελευταίο 12µηνο καταχωρήθηκαν όλα τα στοιχεία από 618 δηµοσιευµένους 
ισολογισµούς των εργοληπτικών εταιρειών, ανεβάζοντας τις συνολικές εγγραφές στην εν λόγω 
βάση στις 8.141.  

 

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 459 δηµοπρασίες, 
ανεβάζοντας τις συνολικές εγγραφές στην εν λόγω βάση στις 2.033. 
 

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 
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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.   

Η πιο πρόσφατη προσθήκη αποτελεί η ενότητα «Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων/Τµήµα 
Κατασκευών του ΥΠΥΜΕ∆Ι», στην οποία, σε εφαρµογή σχετικής απόφασης της Γενικής 
Συνέλευσης του ΣΑΤΕ της 21/10/2011, καταχωρούνται τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης του 
Σ∆Ε/Τµήµα Κατασκευών του ΥΠΥΜΕ∆Ι, σχετικά µε τα αιτήµατα προσθήκης επιπλέον όρων και 
δηµοπράτησης µε το σύστηµα µελέτη κατασκευή, όπως γνωστοποιούνται στον ΣΑΤΕ από τις 
22.06.2010 και µετά, από τον εκπρόσωπο των Εργοληπτικών Οργανώσεων, ενώ επίσης 
περιλαµβάνει τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις εφ' όσον αυτές έχουν αναρτηθεί στο ∆ι@ύγεια. 
Σηµειώνω ότι µόνο ο ΣΑΤΕ έχει προχωρήσει σε αυτές τις γνωστοποιήσεις παρά το γεγονός ότι οι 
ηµερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων του Σ∆Ε / ΤΚ γνωστοποιούνται σε όλες τις Εργοληπτικές 
Οργανώσεις. Στην ίδια ενότητα έχουν καταχωρηθεί και  

√ πίνακας εγκρίσεων προσθήκης επιπλέον όρων και οι σχετικές γνωµοδοτήσεις του 
Σ.∆.Ε./Τµ. Κ. του ΥΠΥΜΕ∆Ι για την περίοδο 13.01.2009 – 03.08.2010 καθώς και  

√ πίνακας εγκρίσεων προσθήκης επιπλέον όρων και δηµοπράτησης µε το σύστηµα µελέτη 
κατασκευή του Σ.∆.Ε./Τµ. Κ. του ΥΠΥΜΕ∆Ι για την περίοδο 26.02.2008 - 03.08.2010  

 

6. ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ – ΜΕΛΗ  

Ο ΣΑΤΕ κατόπιν της διετούς διατήρησης των σηµαντικά χαµηλών πάγιων συνδροµών (2009 και 
2010) (µειωµένες έως και 47% έναντι του 2008), µε ταυτόχρονη αναστολή ισχύος της 
ποσοστιαίας συνδροµής αποφάσισε την εκ νέου µείωση των παγίων συνδροµών κατά 10% για 
το 2011 στις τάξεις Α1 - 3η του ΜΕΕΠ και την διατήρηση της πάγιας συνδροµής των εταιρειών 
µελών των υπολοίπων τάξεων ΜΕΕΠ στα επίπεδα του 2010. Κατόπιν αυτών των µειώσεων το 
∆.Σ. αποφάσισε για το 2012 να διατηρήσει τις ίδιες πάγιες εισφορές των τακτικών µελών και 
αρωγών µελών και για το έτος 2012 καθώς και να ανασταλεί και πάλι η είσπραξη της 
ποσοστιαίας εισφοράς για το έτος 2012. Επίσης, οµόφωνα αποφάσισε µειωµένες εισφορές για τα 
ειδικά µέλη του Συνδέσµου.  

Ο ΣΑΤΕ είναι η αντιπροσωπευτικότερη εταιρική εργοληπτική οργάνωση στην Ελλάδα, αφού στον 
ΣΑΤΕ εκπροσωπείται το 82% των εταιρειών 3ης έως και 7ης τάξης 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 νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα συνδράµει 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. 

Γεώργιος Κυριακόπουλος  

Γενικός Γραµµατέας ΣΑΤΕ 


