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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το 2013 ήταν η πέµπτη 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 συγκράτηση, σε λελογισµένα επίπεδα, των
µειώσεων των συντελεστών αναθεώρησης των τριµήνων Β–∆ του 2012, 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.
Παράλληλα σηµαντικός κρίνεται ο ρόλος του Συνδέσµου στις διαδικασίες τροποποίησης των
ρυθµίσεων του ΜΕΕΠ, όπου µετά από επείγουσες επεµβάσεις του ΣΑΤΕ αποφεύχθηκαν οι χείριστες
αρχικές προβλέψεις αλλά και ο ρόλος του ΣΑΤΕ κατά την διαβούλευση του νοµοσχεδίου του
ΥΠΑΑΝ που επιµελήθηκε η ΕΑΑ∆ΗΣΥ για τις ενιαίες διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης δηµοσίων
συµβάσεων.
Αναλυτικότερα:
2.

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

2.1

Γενικές Συνελεύσεις

Κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) µηνών από την προηγούµενη
πραγµατοποιήθηκε µία Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Μαρτίου 2013.
2.2

Γενική

Συνέλευση

∆ιοικητικά Συµβούλια

Κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) µηνών από την προηγούµενη Γενική Συνέλευση
πραγµατοποιήθηκαν 1 κλειστή και 10 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
Λάρισα.
2.3

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 τέσσερις (04), φιλοξενώντας στα Κεντρικά µας Γραφεία την µία (1) εξ αυτών.
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3.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ – ∆ΡΑΣΕΙΣ

Τα σπουδαιότερα θέµατα που απασχόλησαν τις 11 Συνεδριάσεις του ∆.Σ. ήταν:
1.

Θεσµικό πλαίσιο παραγωγής δηµοσίων έργων – Προτάσεις ΣΑΤΕ

Στο χρόνο που πέρασε θεσπίστηκαν ορισµένες βελτιώσεις στην άσκηση της εργοληπτικής
επιχειρηµατικότητας, οι οποίες ωστόσο δεν αφορούν το σύνολο των εν εξελίξει συµβάσεων,
γεγονός για το οποίο ο ΣΑΤΕ έχει διαµαρτυρηθεί.
Συγκεκριµένα, και µετά και από τις προσπάθειες και του ΣΑΤΕ, θεσπίστηκαν η µείωση των
πρόσθετων εγγυήσεων στο µισό, η χορήγηση προκαταβολής χωρίς την κατάθεση πρόσθετης
ισόποσης εγγυητικής, η µείωση της πάγιας εγγύησης καλής εκτέλεσης µετά την έγκριση του
πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής στο 20% του αρχικού ύψους και όχι στο 40%.
Επίσης, ύστερα από τις συνεχείς προσπάθειες του ΣΑΤΕ καταργήθηκε οριστικά το µικτό σύστηµα.
Πέραν αυτών ο Σύνδεσµος σεβόµενος τον θεσµικό του ρόλο συµµετείχε ενεργά στην δηµόσια
διαβούλευση του νοµοσχεδίου του ΥΠΑΑΝ που επιµελήθηκε η ΕΑΑ∆ΗΣΥ µε τίτλο: "για τη
διαµόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και θεσµικού πλαισίου σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών", αφού είχε προηγηθεί εσωτερική διαβούλευση µε τα µέλη του
και την αρµόδια Οµάδα Εργασίας. Σε αυτή την διαβούλευση ο ΣΑΤΕ υπέβαλε και τις κατ’ άρθρο
παρατηρήσεις του αλλά και τις γενικές του θέσεις οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα:
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 (Ο ΣΑΤΕ έχει επισηµάνει ήδη από τις 15.11.2013
την ανάγκη άµεσης ανάκλησης της 6ης τροποποίησης των Προτύπων Τευχών ∆ιακηρύξεων
∆ηµοσίων Έργων από την Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.) – ανάρτησή τους στο διαδίκτυο
•

Απλοποίηση των κανόνων διεξαγωγής των διαγωνισµών των έργων µε χρήση:

Ηλεκτρονικής ενηµερότητας πτυχίου, Ηλεκτρονικού ελέγχου γνησιότητας εγγυητικών επιστολών,
Καθορισµό συγκεκριµένου (µικρού) χρονικού ορίου εκδίκασης ενστάσεων προσφυγών
• Πλήρης και άµεση κατάργηση 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,
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.
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. Ο ΣΑΤΕ προχώρησε σε υποβολή καταγγελίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το
θέµα υποχρεωτικής καταβολής παραβόλου 1% επί του προϋπολογισµού δηµοσίων συµβάσεων ως
προϋπόθεση της παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων.
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.
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∆. 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.
2.

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 τον Υπουργό και την αρµόδια διεύθυνση 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 ανταγωνισµού στις περιπτώσεις εξειδικευµένων εργασιών, 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.
Τελικώς οι µεταβολές που θεσπίστηκαν αφορούν στην µικρή µείωση της απαιτούµενης
στελέχωσης, στο ετήσιο έλεγχο των ∆.Β., στην µείωση της τιµής στόχου των ∆.Β. (0,6 και 0,8, για
∆Β1 και ∆Β2, αντίστοιχα) και στον καθορισµό των επιπτώσεων µη τήρησής των ∆.Β. τους –
ρυθµίσεις που θα ελαφρυνθούν περαιτέρω σύµφωνα µε το κατατεθέν νοµοσχέδιο του ΥΠΥΜΕ∆Ι
(0,4 και 0,6 για ∆Β1 και ∆Β2, αντίστοιχα).
Ο ΣΑΤΕ, πέραν των ανωτέρω αιτηµάτων, έχει ζητήσει και µάλλον γίνεται αποδεκτό να
προσδιορίζεται ορθότερα η έννοια του ηµερολογιακού τριµήνου, βάσει της οποίας συντάσσονται οι
οικονοµικές καταστάσεις των εργοληπτικών εταιρειών, επιτρέποντας την σύνταξή τους στο τέλος
κάθε µήνα του έτους και όχι µόνο στην λήξη των 4 τριµήνων, ενώ επίσης έχει ζητήσει την
τροποποίηση υπουργικής απόφασης αναφορικά µε τον χρόνο ισχύος του πτυχίου σε περίπτωση
καθυστέρησης ελέγχου της αίτησης αναθεώρησης εγγραφής.
3.

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
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υπόλοιπες εργοληπτικές οργανώσεις είχε αποσπάσει την δέσµευση της προηγούµενης πολιτικής
ηγεσίας του ΥπΥΜΕ∆Ι για πάγωµα της αναθεώρησης των συντελεστών, στις τιµές του Α’ τριµήνου
του 2012, µε τελικό σκοπό την οριστική απεµπλοκή από το υφιστάµενο ανεπαρκέστατο σύστηµα.
Σε αυτό το πλαίσιο ήδη από τον Απρίλιο του 2013 ο ΣΑΤΕ συµµετείχε από πλευράς εργοληπτικών
οργανώσεων στις συναντήσεις µε επικεφαλής τον Γ.Γ.∆.Ε. - στις οποίες µετείχαν όλοι οι
εµπλεκόµενοι φορείς όπως το ΤΕΕ, ο ΕΛΟΤ, οι αρµόδιες ∆νσεις του ΥπΥΜΕ∆Ι, η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ
ΑΕ, οι µελετητές – µε αντικείµενο την επιτάχυνση των διαδικασιών σύστασης του Παρατηρητηρίου
Τιµών.
∆υστυχώς οι εξελίξεις από τον Αύγουστο του 2013 και µετά έχουν ανατρέψει πλήρως τα
παραπάνω αφού η νέα πολιτική ηγεσία του ΥπΥΜΕ∆Ι δεν έδειξε να αντιλαµβάνεται το πρόβληµα
που δηµιουργεί η απαρχαιωµένη και στρεβλή υφιστάµενη διαδικασία διαπίστωσης των τιµών και η
εν συνεχεία εξαγωγή των συντελεστών αναθεώρησης. Ο ΣΑΤΕ, µε την συνδροµή των
επιχειρήσεων µελών του, υπέβαλλε στην Ε∆Τ∆Ε, τον Σεπτέµβριο του 2013, πλήρες και
εµπεριστατωµένο υπόµνηµα, βάσει του οποίου αποφεύχθηκε η σωρευτική κατά 24% µείωση των
εργατικών για τα τρίµηνα Β’ και Γ΄ του 2012, καθώς και άλλες παράλογες µειώσεις υλικών (π.χ
πλαστικοί σωλήνες - 8% και -6%, καλώδια -18,2%, µορφοσίδηρος -27%, µολυβδοσωλήνες 12%) όπως προβλέπονταν στην εισήγηση της Υπηρεσίας ∆11γ.
Με το νέο έτος η Ε∆Τ∆Ε, υπό νέα σύνθεση, προχώρησε στην «διαπίστωση», κατά πλειοψηφία,
των τιµών του ∆’ τριµήνου του 2012. Από αυτές τις διαπιστώσεις επίσης προκύπτουν παράλογες
µειώσεις που κατά περίπτωση υλικού φθάνουν και το -27% (µορφοσίδηρος και λαµαρίνες) ενώ
επίσης προβλέπεται µείωση στην εργατική δαπάνη της τάξης του -4%. Κατόπιν αυτών ο ΣΑΤΕ
συνέταξε το κείµενο της υποβληθείσας έντασης όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων, το οποίο
βρίσκεται διαθέσιµο στην ιστοσελίδα µας. Οι προσπάθειες του ΣΑΤΕ συνεχίζονται ώστε µέχρι την
υιοθέτηση ενός πλήρους εκσυγχρονισµένου συστήµατος προϋπολογισµού και αναθεώρησης των
τιµών των δηµοσίων συµβάσεων να υπάρξει ένα απλό µεταβατικό µοντέλο αναθεώρησης που θα
άρει, σε υπολογίσιµο βαθµό, τις σηµερινές στρεβλώσεις που προκαλεί το υφιστάµενο σύστηµα.
4.

Παρατυπίες στην δηµοπράτηση έργων - Ειδικά Συστήµατα Ανάθεσης – Προµήθειες αντί
έργων.

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, µετά και την κατάργηση του µικτού
συστήµατος αποτελούν τα έργα που προκηρύσσονται ως προµήθειες ενώ πρόκειται για δηµόσια
τεχνικά έργα, καθώς και τα έργα που ανατίθενται ύστερα από πρόσκληση περιορισµένου αριθµού
εργοληπτών.
5.

Φορολογικά θέµατα

Ο ΣΑΤΕ έθεσε υπόψη της πολιτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών τα
κάτωθι
εξαιρετικής
σηµαντικότητας
ζητήµατα
που
δυσχεραίνουν
την
εργοληπτική
επιχειρηµατικότητα
- Συµψηφισµοί Οφειλών – Απαιτήσεων και Τρόπος Καταβολής ΦΠΑ Τιµολογίων ∆ηµοσίων Έργων
- Τέλος επιτηδεύµατος
- Φορολόγηση Αφορολογήτων Αποθεµατικών Τεχνικών και Οικοδοµικών Επιχειρήσεων
- Τήρηση του λογαριασµού 94 – «Αποθέµατα», (ΑΠΟΘΗΚΗ) και βιβλίου Τεχνικών Προδιαγραφών
από τις Τεχνικές Επιχειρήσεις.
- Παρακράτηση φόρου εργολάβων 3%
- Φόρος διανοµής στις κξιες
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– Φορολόγηση παροχών σε είδος
- Παρακράτηση φόρου σε µισθώµατα
- Αποδεικτικό Ενηµερότητας για συµµετοχή σε δηµοπρασίες δηµοσίων
∆υστυχώς η µέχρι σήµερα αντιµετώπιση των θεµάτων µας από το ΥΠΟΙΚ δεν είναι η καλύτερη
δυνατή, αφού αυτά δεν αντιµετωπίζονται υπό το πρίσµα της λογικής και του δικαίου αλλά υπο το
πρίσµα της ταµιακής στενότητας του δηµοσίου.
6.

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Κρατήσεις

Ο ΣΑΤΕ ζήτησε και πέτυχε την τµηµατική καταβολή της εισφοράς υπερ της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, έναντι της
πλήρους εξόφλησής της κατά τη πρώτη πληρωµή.
7.

Εγγραφή Τεχνικών Επιχειρήσεων σε Επιµελητήρια

Ο ΣΑΤΕ επέτυχε τη τµηµατική καταβολή των συνδροµών των τεχνικών εταιρειών στο ΕΒΕΘ και τη
δυνατότητα εξόφλησης σε τέσσερις εξαµηνιαίες δόσεις, για την εγγραφή των τεχνικών
επιχειρήσεων στο Μητρώο του Επιµελητηρίου ενώ παρόµοιες ρυθµίσεις έχει εξασφαλίσει και στο
ΕΒΕΑ.
8.

Πληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών ∆ΕΥΑ

9.

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

10. Οι ορισµοί εκπροσώπων στα Τεχνικά Συµβούλια
11. Προβλήµατα µε το ΙΚΑ – (αυθαιρεσίες, εισφορές, Α.Π.∆., βεβαιώσεις οφειλής)
13. Ζητήµατα Συνδικαλιστικής Λειτουργίας (Ενιαία έκφραση του Κλάδου – Ενοποίηση, Λειτουργία
Συντονιστικής Επιτροπής Εργοληπτικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Ε.Ο.))
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 529 και δέχθηκε 1.325 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:
•

231 αφορούν σε ορισµούς εκπροσώπων του ΣΑΤΕ.

•

40 αφορούν έγγραφα παρεµβάσεων προς την πολιτική ηγεσία και τις υπηρεσίες του
Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων.

•

15 αφορούν ζητήµατα αρµοδιότητας ΥΠΟΙΚ.

•

6 αφορούν ζητήµατα αρµοδιότητας ΥΠΑΑΝ.

•

3 αφορούν ζητήµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

•

από 1 έγγραφο ζητήµατα αρµοδιότητας Υπουργείων, ∆ηµοσίας Τάξης, Εργασίας και Αγροτικής
Ανάπτυξης, αντίστοιχα.

•

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

•

7 αφορούν γνωµοδοτήσεις του Νοµικού µας Συµβούλου σε γραπτά ερωτήµατα Μελών.

•

4 ενηµερωτικά σηµειώµατα του Νοµικού Συµβούλου.

•

16 αφορούν σχολιασµούς / ενηµερωτικά σηµειώµατα/γνωµοδοτήσεις
φοροτεχνικών ζητηµάτων του Φοροτεχνικού µας Συµβούλου.
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επί

καίριων

•

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

•

5 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 Υπ.ΥΜΕ∆Ι, του Υπουργείου Οικονοµικών και του
ΥΠΕΚΑ. Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν πολλές προγραµµατισµένες συναντήσεις µε ανώτατους
υπηρεσιακούς παράγοντες και συµβούλους των ανωτέρω Υπουργείων και του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Εξωτερικών
καθώς και σειρά συναντήσεων µε τον Πρόεδρο του ΤΣΜΕ∆Ε και της ΑΤΤΙCA BANK, τον Πρόεδρο
του ΤΕΕ, ανώτατα στελέχη της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, κλιµάκιο του ∆.Ν.Τ. / Ε.Ε., ανώτατα στελέχη του
INVEST in GREECE, ανώτατα στελέχη του ΙΚΑ κ.α. 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).

•

∆ιοργάνωση για τα Μέλη ενηµερωτικής εκδήλωσης για την επανάκριση των Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (16-5-2013)

•

∆ιοργάνωση ενηµερωτικής εκδήλωσης για τα Μέλη αλλά και άλλους ενδιαφερόµενους µε θέµα
«ΕΤΕΠ-ΝΕΤ-ΚΥΑ για τη σήµανση CE και ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισµός 305/2011:
Απορρέουσες Υποχρεώσεις για Εργολήπτες» (Χανιά Κρήτης 5/07/2013).

•

∆ιοργάνωση τριών ενηµερωτικών εκδηλώσεων για τα Μέλη αλλά και άλλους ενδιαφερόµενους
µε θέµα: «Θέσεις ΣΑΤΕ επί Σ/Ν ΥΠΑΑΝ: "Για την διαµόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και
νοµοθετικού πλαισίου σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων...» [Πάτρα (06/02/2014), Λάρισα
(14/02/2014), Ρέθυµνο Κρήτης (12/03/2014)].

•

∆ιοργάνωση ηµερίδας µε θέµα: «Νέο Νοµοθετικό και Kανονιστικό Πλαίσιο για τις ∆ηµόσιες
Συµβάσεις Έργων» στην οποία µετείχαν εκπρόσωποι όλου του τεχνικού κόσµου και της
ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Αθήνα, 06/03/2014) .

•

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.

4.4.2

Συµµετοχή / Υποστήριξη ΣΑΤΕ

Ο ΣΑΤΕ µετείχε δια εκπροσώπων του:

•

Στο διήµερο επενδυτικό φόρουµ µε θέµα: «Υλοποίηση ώριµων ενεργειακών επενδύσεων και
έργων υποδοµής σε νέο περιβάλλον» (Αθήνα, 2 & 3 /4/ 2013).

•

Στην διηµερίδα του ΤΕΕ µε θέµα: «Έργα µεταφορικών υποδοµών ως µοχλός ανάκαµψης και
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας» (Αθήνα, 3 &4/6/2013).

•

Στην συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ µε θέµα: «Τεχνικά επαγγέλµατα - εργαλείο για εθνική
ανάπτυξη» (Αθήνα, 3/6/2013).

•

Στην ανοιχτή συζήτηση του ΣΕΠΑΚ µε θέµα: «Ανάπτυξη και Ποιότητα Κατασκευών. Πώς;»
(Αθήνα, 30/9/2013).

•

Στην ηµερίδα του ΤΕΕ µε θέµα: «Η Οικονοµική κρίση και το σύστηµα παραγωγής ∆ηµοσίων
Έργων» (Αθήνα, 13/11/2013).
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•

Στην διηµερίδα της A-energy investments µε θέµα: «Στην πορεία για την ανάπτυξη: Η ώρα
της εξοικονόµησης ενέργειας - Ώριµα κατασκευαστικά και ενεργειακά έργα» (Αθήνα, 27 & 28
/11/ 2013).

•

Στην ηµερίδα της Ελληνική Εταιρεία Μελέτης ∆ικαίου Τεχνολογίας & Κατασκευών µε θέµα:
«∆ιαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων» (Αθήνα, 17/12/2013).

•

Στο επενδυτικό φόρουµ µε θέµα: «Επενδύοντας στην ποιότητα της ζωής: Εναλλακτική
Αυτοκίνηση, Συνδυασµένες Μεταφορές, Logistics» (Αθήνα, 20/3/ 2014).

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 19 ∆ελτία Τύπου και σειρά
συνεντεύξεων ή / και άρθρων του Προέδρου του ΣΑΤΕ.
Ο Σύνδεσµος ακολουθώντας µία παράδοση 16 ετών εξέδωσε και φέτος τον Συνοπτικό Οδηγό
Ελληνικών Εργοληπτικών Τεχνικών Εταιρειών-2014, ο οποίος µοιράζεται από σήµερα στα Μέλη.
4.6

Συνεργασίες

- Υποστήριξη του ΣΑΤΕ στον Οδικό χάρτη προσόντων της Πρωτοβουλίας Build Up Skills – Greece
στο πλαίσιο της συµµετοχής του ΣΑΤΕ στην εθνική πλατφόρµα επαγγελµατικών προσόντων του
εργατικού δυναµικού του κατασκευαστικού τοµέα στους τοµείς των ΑΠΕ και της εξοικονόµησης
ενέργειας – Ευρωπαϊκή ∆ράση "BUS-GR" .
- Συµµετοχή του ΣΑΤΕ σε πιλοτικό ελληνο-γερµανικό έργο για την εφαρµογή του θεσµού της
διττής αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης στη χώρα µας στους κλάδους των Εφαρµογών ΑΠΕ,
ΕΞΕ στις Κατασκευές και Ανακαίνισης Κτιρίων.
- Συµµετοχή του ΣΑΤΕ σε οµάδα φορέων για την σύνταξη τεχνο-οικονοµικής Μελέτης Βέλτιστων
Απαιτήσεων ΚΕΝΑΚ.
- Συνεργασία του ΣΑΤΕ µε το ΥΠΕΞ και τον ΟΕΥ Αλγερίου για την διοργάνωση επιτυχηµένης
εκδήλωσης στο Αλγέρι τον Νοέµβριο του 2013 για τον ελληνικό κατασκευαστικό κλάδο µε τη
συµµετοχή ελληνικών τεχνικών εταιρειών.
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 2.617
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 301 έγγραφα, ενώ για πέµπτη 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.
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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 έχει καθιερωθεί ο ΣΑΤΕ ως µία από τις πλέον έγκυρες πηγές
αναφοράς των αναλύσεων.
Κατά το τελευταίο 12µηνο καταχωρήθηκαν όλα τα στοιχεία από 486 δηµοσιευµένους ισολογισµούς
των εργοληπτικών εταιρειών, ανεβάζοντας τις συνολικές εγγραφές στην εν λόγω βάση στις 9.156.
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 298 δηµοπρασίες,
ανεβάζοντας τις συνολικές εγγραφές στην εν λόγω βάση στις 2.903.
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.
Πρόσφατες προσθήκες:
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. Ήδη η εφαρµογή ενηµερώνει σε άµεσο
χρόνο περισσότερους από 250 ενεργούς χρήστες.
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6.

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ – ΜΕΛΗ

Ο ΣΑΤΕ αποφάσισε την διατήρηση των µειωµένων – δύο φορές την τελευταία πενταετία (έως και 47% το 2009/08 και -10% το 2012/11) - χαµηλότατων πάγιων συνδροµών µε ταυτόχρονη
αναστολή ισχύος για 6ο έτος της ποσοστιαίας συνδροµής και για το 2014, 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, τους Συµβούλους και το διοικητικό
προσωπικό του ΣΑΤΕ, τόσο στα Κεντρικά όσο και στα Περιφερειακά µας Γραφεία 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
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