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Αριθ. Πρωτ. 26031 ΑΘΗΝΑ, 28 Μαρτίου 2013  

ΕΚΘΕΣΗ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΑΤΕ ΕΤΟΥΣ 2012 

(1-3-2012 έως 28-2-2013) 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η  
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το 2012 ήταν η τέταρτη στη σειρά εξαιρετικά δύσκολη χρονιά στα δηµόσια έργα τόσο από 
πλευράς χρηµατοοικονοµικών µεγεθών των εταιρειών του κλάδου όσο και από πλευράς 
χρηµατοδότησης του σηµαντικά µειωµένου Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, παρά τις 
δοθείσες ευκαιρίες για την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ.  

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, 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 στόχο 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 καθώς και της υιοθέτησης εκσυγχρονισµένου συστήµατος αναλύσεων τιµών ώστε να 
προκύπτουν επιστηµονικά τεκµηριωµένες οι τιµές υλικών, εργασιών και µηχανηµάτων των 
προϋπολογισµών δηµοσίων έργων.  

 

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

2.1 Γενικές Συνελεύσεις  

Κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) µηνών από την προηγούµενη Γενική Συνέλευση 
πραγµατοποιήθηκε µία Τακτική – Αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση στις 29 Μαρτίου 2012. 
Σηµειώνεται ότι η εκλογική διαδικασία του 2012 για δεύτερη φορά πραγµατοποιήθηκε ταυτόχρονα 
µε επιτυχία σε 5 εκλογικά κέντρα (στην Αθήνα, στον χώρο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, 
καθώς επίσης και στα – τότε- 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: 488 εταιρείες από 734 ταµειακά ενήµερες, ήτοι 
συµµετοχή της τάξης του 66,5%.  

Συµµετοχή ανά Εκλογικό Τµήµα: Αθήνα: 284, Θεσσαλονίκη: 98, Λάρισα: 39, Πάτρα: 24, 
Ηράκλειο Κρήτης: 43. 

2.2 ∆ιοικητικά Συµβούλια 

Κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) µηνών από την προηγούµενη Γενική Συνέλευση 
πραγµατοποιήθηκαν 9 πολύωρες, ανοικτές σε κάθε µέλος, συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, τις οποίες παρακολούθησε σηµαντικός αριθµός εκπροσώπων εταιρειών – µελών και 
εκπροσώπων Περιφερειακών Αντιπροσωπειών. Μια εξ αυτών πραγµατοποιήθηκε στην 
Θεσσαλονίκη.    
 

2.3 Αρχαιρεσιακές Περιφερειακές Συνελεύσεις 

Κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) µηνών από την προηγούµενη Γενική Συνέλευση 
πραγµατοποιήθηκαν τέσσερις Αρχαιρεσιακές Περιφερειακές Συνελεύσεις των Περιφερειακών 
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Γραφείων ΣΑΤΕ ως εξής: στην Πάτρα (Περ. Γραφείο ∆υτικής Ελλάδος) στις 26 Μαϊου 2012, στην 
Λάρισα (Περ. Γραφείο Θεσσαλίας) στις 31 Μαίου 2012, στο Ηράκλειο Κρήτης (Περ. Γραφείο 
Κρήτης) στις 9 Ιουνίου 2012, στην Κοζάνη (Περ. Γραφείο ∆υτ.  Μακεδονίας) στις 14 Ιανουαρίου 
2013, οπότε και αναδείχθηκαν νέες πενταµελείς ή τριµελείς Περιφερειακές Αντιπροσωπείες, κατά 
περίπτωση.   

 

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 δέκα (10), φιλοξενώντας στα Κεντρικά µας Γραφεία τις τρεις (3) εξ αυτών.  

 

2.5 Επιτροπή Ενοποίησης Εργοληπτικών Οργανώσεων – ΣΕΚ   

Ο ΣΑΤΕ ενήργησε, και κατά το 2012 , σε πλήρη αρµονία µε την σχετική οµόφωνη απόφαση της 
από 17-12-2009 έκτακτης γ.σ. του ΣΑΤΕ µε σκοπό την ενοποίηση των εργοληπτικών 
οργανώσεων.  
 

3. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ – ∆ΡΑΣΕΙΣ  

Τα σπουδαιότερα θέµατα που απασχόλησαν τις 9 Συνεδριάσεις του ∆.Σ. ήταν:  
 

1. Αποπληρωµή των εκτελεσµένων και υπό εκτέλεση έργων – επιτάχυνση απορρόφησης του 
ΕΣΠΑ. 

Ο Σύνδεσµος υπέβαλλε, επανειληµµένα, εγγράφως αλλά και µε προσωπικές παραστάσεις των 
εκπροσώπων του, τα αιτήµατα της πλήρους αποπληρωµής των οφειλών του ∆ηµοσίου στους 
εργολήπτες, και την εφαρµογή έγκυρων, διεθνώς δοκιµασµένων και αποτελεσµατικών 
µηχανισµών διαχείρισης-επίβλεψης και µε την υιοθέτηση έκτακτων διαδικασιών επιτάχυνσης των 
ρυθµών απορρόφησης, µέσω της επίσπευσης των απαιτούµενων χρόνων εγκρίσεων, 
αδειοδοτήσεων και διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχων υλοποίησης µελετών και έργων.  

  

2. Προτάσεις ΣΑΤΕ για το θεσµικό πλαίσιο παραγωγής δηµοσίων έργων  

Ο ΣΑΤΕ κάλεσε τα Mέλη του να εκφράσουν τις θέσεις τους – τόσο άµεσα όσο και µέσα από τις 
οριζόµενες Οµάδες Εργασίας. Ως κύρια ζητήµατα αναδείχθηκαν:   

Α. Τα ζητήµατα διαφάνειας  

• Ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των στοιχείων ταυτότητας του κάθε έργου 

• ∆ηµοσίευση-ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των στοιχείων του ΜΕΕΠ - απλοποίηση των 
συναλλαγών µεταξύ της Υπηρεσίας και των Επιχειρήσεων.    

• Τυποποίηση όλων των τευχών δηµοπράτησης – ανάρτησή τους στο διαδίκτυο 

• Απλοποίηση των κανόνων διεξαγωγής των διαγωνισµών των έργων µε χρήση: 

α) Ηλεκτρονικής ενηµερότητας πτυχίου, β) Ηλεκτρονικού ελέγχου γνησιότητας εγγυητικών 
επιστολών, γ) Καθορισµό συγκεκριµένου (µικρού) χρονικού ορίου εκδίκασης ενστάσεων 
προσφυγών 

• Πλήρης και άµεση κατάργηση του µικτού συστήµατος, των απευθείας αναθέσεων ή αναθέσεων 
µε πρόσκληση περιορισµένου αριθµού εργοληπτών. 

• Κατάργηση των ειδικών όρων και των µελετοκατασκευών. Στις περιπτώσεις αναγκαστικής 
εφαρµογής τους τα Μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης να προκύπτουν µέσω κλήρωσης.  

• Καθορισµός αυστηρών, συντετµηµένων προθεσµιών στην έκδοση αποφάσεων και στην 
λειτουργία των συλλογικών οργάνων (Επιτροπές ∆ιαγωνισµού: ∆ιαγωνιστικές διαδικασίες, 
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εκδίκαση ενστάσεων, κατακυρωτικές αποφάσεις, Προϊστάµενες Αρχές: Ταχύτατες εγκρίσεις, 
Επιτροπές Ελέγχου νοµιµότητας: π.χ. άρθρα 151 και 152, Ελεγκτικό Συνέδριο – ∆ικαιοσύνη)  

Β. Η απόσυρση θεσµικών ρυθµίσεων των ν.4070,4071 και 4072/12 και επικείµενων.   

Ο κλάδος κλήθηκε να αντιµετωπίσει ορισµένες αποσπασµατικές τροποποιήσεις στην 
κωδικοποιηµένη νοµοθεσία των δηµοσίων έργων που θεσπίστηκαν µε τον Ν. 4070/2012, οι οποίες 
δηµιούργησαν ή διόγκωσαν υφιστάµενα προβλήµατα, τα οποία έχουν επιταθεί και από διατάξεις 
που έχουν ψηφισθεί µε τους νόµους 4071/2012 και 4072/2012. Ζητήθηκε έντονα η  άµεση 
απόσυρση ρυθµίσεων όπως: των προβλέψεων στο ζήτηµα των αναλυτικών επιµετρήσεων µε τη 
δυνατότητα επανελέγχου στις ρητώς εγκεκριµένες αναλυτικές επιµετρήσεις, των προβλέψεων στο 
ζήτηµα έγκρισης των λογαριασµών µε τον περιορισµό του καθεστώτος πληρωµής λογαριασµών 
βάσει προσωρινών επιµετρήσεων, την δυνατότητα επανελέγχου ρητώς εγκεκριµένων 
λογαριασµών, της προβλεπόµενης διάταξης για την απόσβεση των δικαιωµάτων του αναδόχου, 
της επαναφοράς των απευθείας αναθέσεων για µικρά έργα, του δραστικού περιορισµού της 
δυνατότητας αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του ∆ηµοσίου (παρ. 5 του άρθρου 326 του 
ν.4072/2012). Παράλληλα ζητήθηκε η κατάργηση της προβλεπόµενης θέσπισης παραβόλων για 
την υποβολή ενστάσεων και ασφαλιστικών µέτρων αφού πρόκειται για µέτρα που περιορίζουν 
σηµαντικά τα δικαιώµατα των εργοληπτών.  

Γ. Ο εκσυγχρονισµός του συστήµατος τιµολόγησης των δηµοσίων έργων. 

Με την αποδοχή του συστήµατος έγκυρης, αντικειµενικής και σύµφωνης µε τα  ευρωπαϊκά 
δεδοµένα και κανονισµούς ανάλυσης τιµών των εργασιών δηµοσίων έργων και αναθεώρησης 
αυτών, σύµφωνα µε το προτεινόµενο από τις Εργοληπτικές Οργανώσεις παραδοτέο. 

∆. Λοιπά θέµατα Νοµοθετικού πλαισίου παραγωγής δηµοσίων έργων  

∆.1 Γενικά θέµατα  

• Άµεση απλοποίηση και προσαρµογή της νοµοθεσίας στα Ευρωπαϊκά δεδοµένα (FIDIC). 

• Καθιέρωση ειδικού δικαστικού σώµατος  

∆.2 Σύστηµα ανάθεσης έργων 

• Καθιέρωση συστήµατος ανάθεσης των έργων σε δύο (2) διακριτά στάδια που θα δηµιουργήσει 
συνθήκες δίκαιου ανταγωνισµού, περιορίζοντας το φαινόµενο των αλόγιστων και υψηλών 
εκπτώσεων και αποτρέποντας τα συχνά φαινόµενα ενστάσεων, προσφυγών κλπ. 

• Κατάργηση ή έστω δραστικός περιορισµός της πρόβλεψης περί δυνατότητας ακύρωσης του 
αποτελέσµατος δηµοπρασίας στην περίπτωση που η οικονοµική προσφορά του τελικού µειοδότη 
κριθεί µη ικανοποιητική από τον κύριο του έργου  

∆.3 Εγγυητικές καλής εκτέλεσης  

• Θέσπιση χρόνου λήξης των εγγυητικών επιστολών συνάρτηση του χρονοδιαγράµµατος και του 
χρόνου εγγύησης του έργου.  

• Πλήρης κατάργηση των πρόσθετων εγγυητικών επιστολών. Σε περίπτωση συνέχισής τους –
σηµαντική µείωσή τους.  

 

3. Προτάσεις ΣΑΤΕ για την λειτουργία του ΜΕΕΠ   

Ο ΣΑΤΕ συµµετείχε και δια των εκπροσώπων του αλλά και δια της υποβολής σχετικών θέσεων  
που του ζητήθηκαν από την ∆.15/Γ.Γ.∆.Ε. µε συγκεκριµένες και τεκµηριωµένες προτάσεις για την 
ορθή λειτουργία και εκσυγχρονισµό του ΜΕΕΠ όπως: σηµαντική µείωση της απαιτούµενης 
στελέχωσης, εξορθολογισµός και µείωση στο µισό των τιµών στόχων των δεικτών βιωσιµότητας, 
µείωση στο µισό του συντελεστή Γ’ στις περιπτώσεις των συγχωνεύσεων, µείωση του κύκλου 
εργασιών κατά 25%, κατάργηση κατωτάτων ορίων, αναβάθµιση ορίου κοινοπραξιών τριών 
εταιρειών τουλάχιστον στο 35% για όλες τις τάξεις, επίτευξη ικανοποιητικών συνθηκών 
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ανταγωνισµού στις περιπτώσεις εξειδικευµένων εργασιών, εφαρµογή τύπου κατάταξης για τις 
τάξεις 1η και 2η µε ευνοϊκότερα των µεγαλύτερων τάξεων κριτήρια κ.α. Και πάλι οι οριστικές 
προτάσεις προέκυψαν από συστηµατική ενασχόληση σχετικής οµάδας εργασίας που συγκέντρωσε 
το σύνολο των προτάσεων που εισήλθε στον Σύνδεσµο κατόπιν της ανάλογης πρόσκλησης του 
∆.Σ προς τις επιχειρήσεις µέλη.  

 

 

4. Παρατυπίες στην δηµοπράτηση έργων - Ειδικά Συστήµατα Ανάθεσης – Μικτό σύστηµα  

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 αποτελούν τα έργα µε το µικτό 
σύστηµα δηµοπράτησης όπου µόνον ο Σύνδεσµός µας κατήγγειλε συστηµατικά και µε συνέπεια 
όποια σχετική διακήρυξη ανακάλυπτε προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και 
οχλήσεις για την ακύρωσή τους (Επιστολές/συναντήσεις µε εκπροσώπους του ΕΠΠΕΡΑΑ, ΥΠΕΚΑ, 
Πολιτική ηγεσία υπουργείων/ενστάσεις/ασφαλιστικά µέτρα).   
 

 

5. Συντελεστές αναθεώρησης – Αρνητική Αναθεώρηση Τιµών & 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  πρωτοστάτησε σε σειρά 
παρεµβατικών και λοιπών εγγράφων και ενεργειών. Έχοντας ολοκληρώσει 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, κατά το 2012 ολοκλήρωσε την εκπόνηση Business Plan µε θέµα 
την σύσταση του Παρατηρητηρίου Τιµών Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων που είχε 
αναθέσει µαζί µε τον ΣΤΕΑΤ, σε έγκριτο συµβουλευτικό οίκο. Παράλληλα, σε συνεργασία µε τις 
υπόλοιπες εργοληπτικές οργανώσεις στοχεύει στο πάγωµα της αναθεώρησης των συντελεστών 
στις τιµές του Α’ τριµήνου του 2012 µε τελικό σκοπό την οριστική απεµπλοκή από το υφιστάµενο 
ανεπαρκέστατο σύστηµα.    
 

 

6. Ίδρυση Νέου Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ στην ∆υτική Μακεδονία µε έδρα την Κοζάνη.  

7. Φορολογικά θέµατα  - Προτάσεις ΣΑΤΕ  

8. Το Νέο Εργασιακό Τοπίο. ∆ιαπραγµατεύσεις για τις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) των 
Οικοδόµων, Χειριστών, Τεχνικών Υπαλλήλων και Έκτακτων Αρχαιολόγων  

9. Συµµετοχή σε κινητοποιήσεις ΤΕΕ – αποχή από τις δηµοπρασίες ∆ηµοσίων Έργων  

10. Ασφαλιστικά θέµατα – αύξηση ασφαλίστρων - µείωση εφάπαξ από ΤΠΕ∆Ε  

11. Οι ορισµοί εκπροσώπων στα Τεχνικά Συµβούλια 

12. Τα προβλήµατα µε το ΙΚΑ – (αυθαιρεσίες, εισφορές, Α.Π.∆., βεβαιώσεις οφειλής)  

13. Ανεξόφλητες Ληξιπρόθεσµες Υποχρεώσεις ∆ΕΥΑ  

14. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Κρατήσεις   

15. Ορισµός Υπολόγων ΕΠΠΕΡΑΑ  

16. Εγγραφή Τεχνικών Επιχειρήσεων σε Επιµελητήρια  

17. Καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Επιτροπή Ανταγωνισµού της Ε.Ε. και στην 
Επιτροπή Αναφορών του ΕΚ για τις πρόσθετες εγγυητικές.  

18. Παρέµβαση σε Καταγγελία στην Ε.Ε. για το Μικτό Σύστηµα  

19. Ζητήµατα Συνδικαλιστικής Λειτουργίας (Ενιαία έκφραση του Κλάδου – Ενοποίηση, Λειτουργία 
Συντονιστικής Επιτροπής Εργοληπτικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Ε.Ο.)) 
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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 452 και δέχθηκε 1.341 έγγραφα, την 
πλειονότητα των οποίων γνωστοποίησε, µε κάθε διαθέσιµο µέσο (fax, e-mail, ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα του ΣΑΤΕ) στα Μέλη του. Αναφορικά µε τα εξερχόµενα έγγραφα του Συνδέσµου 
διαπιστώνεται ότι:  

• 191 αφορούν σε ορισµούς εκπροσώπων του ΣΑΤΕ.  

• 28 αφορούν έγγραφα παρεµβάσεων προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Ανταγωνιστικότητας Ανάπτυξης Υποδοµών και Μεταφορών.    

• 5 αφορούν ζητήµατα αρµοδιότητας ΥΠΟΙΚ.  

• 3 αφορούν ζητήµατα Υπουργείου Εργασίας / ΙΚΑ.  

• 4 αφορούν σε ζητήµατα ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕ∆Ε) / ΤΠΕ∆Ε. 

• 4 αφορούν ζητήµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.  

• 3 αφορούν ζητήµατα αρµοδιότητας ΥΠΕΚΑ.  

• 27 είναι ∆ελτία Τύπου και Ανακοινώσεις του Συνδέσµου προς τα ΜΜΕ ή και τα Μέλη.  

• 8 αφορούν  γνωµοδοτήσεις του Νοµικού µας Συµβούλου σε γραπτά ερωτήµατα Μελών. 

• 4 ενηµερωτικά σηµειώµατα του Νοµικού Συµβούλου.  

• 10 αφορούν σχολιασµούς / ενηµερωτικά σηµειώµατα καίριων φοροτεχνικών ζητηµάτων του 
Φοροτεχνικού µας Συµβούλου. 

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

• 9 έγγραφα/παρεµβάσεις που αφορούν σε διαµαρτυρία/καταγγελία ειδικών συστηµάτων 
ανάθεσης.  

   

4.3 Συναντήσεις & Παραστάσεις προς τα Υπουργεία  

Από την προηγούµενη Γ.Σ. πραγµατοποιήθηκε σειρά προγραµµατισµένων συναντήσεων του 
Προεδρείου του ΣΑΤΕ µε την πολιτική ηγεσία του πρ. Υπ.ΥΜΕ∆Ι και νυν Υπουργείου Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, του Υπουργείου Οικονοµικών και του 
Υπουργείου Ναυτιλίας. Επίσης πραγµατοποιήθηκαν αρκετές προγραµµατισµένες συναντήσεις µε 
ανώτατους υπηρεσιακούς παράγοντες των ανωτέρω Υπουργείων και του Υπουργείου Εσωτερικών 
καθώς και σειρά συναντήσεων µε τον Πρόεδρο του ΤΣΜΕ∆Ε και της  ΑΤΤΙCA BANK.  Τα κυριότερα 
ζητήµατα που τέθηκαν σε αυτές ήσαν τα αναφερόµενα στην Ενότητα 3.  

 

4.4 Εκδηλώσεις – Σεµινάρια  

4.4.1 ∆ιοργάνωση ΣΑΤΕ  

• ∆ιοργάνωση για τα Μέλη ενηµερωτικής εκδήλωσης για τις δυνατότητες χρηµατοδότησης των 
επιχειρηµατικών τους δράσεων µέσα από τα κοινοτικά προγράµµατα (14/03/2012).  

• Συνδιοργάνωση εκδήλωσης µε τον ΣΕΒΕ και τον ΣΕΓΜ µε θέµα « Τεχνικές Εταιρίες – Όχηµα 
Εξωστρέφειας για τη λεκάνη της Μεσογείου, τη Μέση Ανατολή & τη ΝΑ Ευρώπη» στην 
Θεσσαλονίκη (26-02-2013).  
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• Πέντε Ενηµερωτικές Εκδηλώσεις για τα Μέλη του µε θέµα «ΕΤΕΠ-ΝΕΤ-ΚΥΑ για τη σήµανση CE 
και ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισµός 305/2011: Απορρέουσες Υποχρεώσεις για Εργολήπτες» 
[Αθήνα 12/12/2012, Πάτρα (10/01/2013), Λάρισα (17/01/2013), Θεσσαλονίκη (18/01/2013), 
Ηράκλειο Κρήτης (25/01/2013)]. 

• Περιφερειακές εκδηλώσεις-Κοπές 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. 

• ∆ιοργάνωση για τα Μέλη  εκδήλωσης µε θέµα: «Προγραµµατισµός, ∆ηµοπράτηση και 
Υλοποίηση Έργων Υποδοµής από τις Περιφέρειες – Απορρόφηση πιστώσεων» (Αθήνα, 
28/11/2012).                 

• Τρεις Ενηµερωτικές Εκδηλώσεις για τα Μέλη του µε θέµα «Τροποποιήσεις της νοµοθεσίας 
δηµοσίων έργων (ν.4070, 4071, 4072 του 2012) & µεταστροφές στη νοµολογία των 
δικαστηρίων» [Αθήνα (23/05/2012), Λάρισα (31/05/2012), Ηράκλειο Κρήτης (9/06/2012)].   

• 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). 

• ∆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)  

             

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 21 ∆ελτία Τύπου και σειρά 
συνεντεύξεων ή και άρθρων του Προέδρου του ΣΑΤΕ.  

Ο Σύνδεσµος ακολουθώντας µία παράδοση 15 ετών εξέδωσε και φέτος τον Συνοπτικό Οδηγό 
Ελληνικών Εργοληπτικών Τεχνικών Εταιρειών-2013, ο οποίος µοιράζεται από σήµερα στα Μέλη.  

Επίσης, ο ΣΑΤΕ συνεχίζει για όγδοο 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.  

Ταυτόχρονα ο Σύνδεσµος εξέδωσε σε ηλεκτρονική µορφή τα πρακτικά εκδήλωσης που 
συνδιοργάνωσαν το ΤΕΕ και οι ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ και ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε µε θέµα «Ανάπτυξη νέου Συστήµατος 
Αναλύσεων Τιµών για τον Προϋπολογισµό και την Αναθεώρηση Τιµών ∆.Ε. και Σύσταση 
Παρατηρητηρίου Τιµών Συντελεστών Παραγωγής Τ.Ε.».  

 

4.6 Συνεργασίες   

- Κλαδικά Σχέδια διαρθρωτικής προσαρµογής µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων – Αθήνα και  
Θεσ/νικη.  

- Συνεργασία ΕΚΠΑ-ΣΑΤΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος IDES-EDU.  

- Συµµετοχή του ΣΑΤΕ στην υπό διαµόρφωση εθνική πλατφόρµα επαγγελµατικών προσόντων του 
εργατικού δυναµικού του κατασκευαστικού τοµέα στους τοµείς των ΑΠΕ και της εξοικονόµησης 
ενέργειας – Ευρωπαϊκή ∆ράση "BUS-GR" . 
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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 ΓΓ∆Ε και ΥΠΟΙΚ, ΦΕΚ και Συλλογικές 
Συµβάσεις Εργασίας, κ.α. Από το 1995 και µετά έχουν καταχωρηθεί περισσότερα από 2.316 
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 284 έγγραφα, ενώ για τέταρτη 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 µέχρι ήδη καθιερωθεί ο ΣΑΤΕ ως η πλέον έγκυρη πηγή 
αναφοράς των αναλύσεων.  

Κατά το τελευταίο 12µηνο καταχωρήθηκαν όλα τα στοιχεία από 519 δηµοσιευµένους ισολογισµούς 
των εργοληπτικών εταιρειών, ανεβάζοντας τις συνολικές εγγραφές στην εν λόγω βάση στις 8.660.  

 

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 572 δηµοπρασίες, 
ανεβάζοντας τις συνολικές εγγραφές στην εν λόγω βάση στις 2.605. 
 

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 
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προσπάθειας είναι ορατά αφού καθηµερινά την σελίδα µας επισκέπτονται, κατά µέσο όρο, 
περισσότερο από 2.700 διαφορετικοί χρήστες.   

Πρόσφατες προσθήκες:  

Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων/Τµήµα Κατασκευών, όπου 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.  

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  

440 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές-ΕΤΕΠ (ΦΕΚ Β' 2221/2012) όπου παρατίθενται οι 
440 ΕΤΕΠ που εγκρίθηκαν µε Απόφαση του Αν.Υπουργού ΑνΥπ (ΦΕΚ Β' 2221/30-7-2012), σε 
εύχρηστη µορφή (πρόσβαση σε αρχεία .pdf από την στήλη "ΚΩ∆. ΕΤΕΠ") για ανάγνωση / 
αποθήκευση / εκτύπωση ανά ΕΤΕΠ. 

 

5.3 Πρόγραµµα άµεσης ενηµέρωσης IRISena 

Ο ΣΑΤΕ λαµβάνοντας υπόψη την διαρκώς αυξανόµενη ανάγκη άµεσης και έγκυρης πληροφόρησης 
των επιχειρηµατιών του κλάδου, αλλά και ευρύτερα του τεχνικού κόσµου, δηµιούργησε την 
εφαρµογή IRISena για έξυπνες συσκευές (κινητά τηλέφωνα και tablets µε λειτουργικό 
iOS/Android) µε αντικείµενο την άµεση, έγκυρη και χρήσιµη ενηµέρωση στην «έξυπνη» φορητή 
συσκευή. Η εφαρµογή, στην πλήρη έκδοσή της, παρέχεται δωρεάν σε όλα τα Μέλη του ΣΑΤΕ, ενώ 
προσαρµοσµένη έκδοση διατίθεται δωρεάν και σε Μη Μέλη του Συνδέσµου. Προαπαιτούµενα είναι 
µία «έξυπνη» φορητή συσκευή και µία διεύθυνση e-mail. 

 

6. ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ – ΜΕΛΗ  

Ο ΣΑΤΕ αποφάσισε την διατήρηση των µειωµένων – δύο φορές την τελευταία τετραετία (έως και -
47% το 2009/08 και -10% το 2012/11) - χαµηλότατων πάγιων συνδροµών µε ταυτόχρονη 
αναστολή ισχύος για 5ο έτος της ποσοστιαίας συνδροµής και για το 2013, τόσο για τα τακτικά όσο 
και τα αρωγά µέλη (στελέχη) ενώ οµόφωνα αποφάσισε και την διατήρηση των µειωµένων, έναντι 
των υπολοίπων, εισφορών για τα ειδικά µέλη (ατοµικές επιχειρήσεις) του Συνδέσµου.  

Ο ΣΑΤΕ είναι η αντιπροσωπευτικότερη εταιρική εργοληπτική οργάνωση στην Ελλάδα, αφού στον 
ΣΑΤΕ εκπροσωπείται το 83% 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 ∆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. 

∆ηµήτριος Κωνσταντινίδης  

Γενικός Γραµµατέας ΣΑΤΕ 


