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ΟΜΙΛΙΑ 

ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΘΟΥΣΑΚΗ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΑΤΕ 

ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 

Συνάδελφοι, 

Ευχαριστώ κι εγώ τον τέως πρόεδρο του Συνδέσµου µας, τον Γιώργο Βλάχο, για την ενηµέρωση 
που µας έκανε, καθώς κρίθηκε επιβεβληµένο να αναφερθεί εκείνος στα πεπραγµένα του 
προηγούµενου διαστήµατος, αφού αυτός χειρίστηκε – κατά βάση – τα ζητήµατα. 

Από την πλευρά µου θα αναφερθώ στα επόµενα και ως την επόµενη χρονιά ζητήµατα που πρέπει 
να αντιµετωπίσουµε ή να προωθήσουµε. 

Πριν απ’ όλα θέλω να καλέσω σύσσωµο τον κλάδο να είναι σε επιφυλακή. Τα ζητήµατα είναι 
πολλά, εξαιρετικά κρίσιµα και ιδιαίτερα σύνθετα. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ θα χρειαστεί 
την ενεργή συµµετοχή, τη γνώµη και την συµπαράσταση όλων των Επιχειρήσεων - Μελών για να 
τα αντιµετωπίσει. 

Θα επιχειρήσω µια συνοπτική καταγραφή των σηµαντικότερων απ’ όσα γνωρίζουµε, ζητάµε ή 
πρέπει να αντιµετωπιστούν άµεσα και οπωσδήποτε πριν την έναρξη του νέου Κοινοτικού 
Προγράµµατος. 

1.- Αναθεώρηση τιµών 

Τη δεδοµένη περίοδο είναι, κατά την άποψή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το σηµαντικότερο 
πρόβληµα που έχει να αντιµετωπίσει ο κλάδος. Ζήτηµα, δίχως υπερβολή, «ζωής και θανάτου» για 
τις περισσότερες εταιρείες. Το είχαµε επισηµάνει πριν την έκδοση των πρακτικών Β και Γ τριµήνου 
2012, το διαπιστώσαµε µε την έκδοσή τους, όπως και µε την έκδοση του πρακτικού της Ε∆Τ∆Ε για 
το ∆ τρίµηνο 2012, επι του οποίου έχουµε υποβάλλει ένσταση. 

Έχουµε αποδυθεί σε έναν αγώνα να πείσουµε κατ’ αρχήν τις υπηρεσίες του υπουργείου και στη 
συνέχεια τον ίδιο τον υπουργό ότι απαιτείται η νοµοθετική αντιµετώπιση του ζητήµατος, πριν την 
έκδοση των πρακτικών των τριµήνων του έτους 2013. Από τις µέχρι σήµερα συζητήσεις 
διαφαίνεται ότι απαιτείται µια µεταβατική διάταξη, έως ότου, µε ένα νέο νοµοσχέδιο συνολικά για 
την ανάθεση και εκτέλεση των δηµοσίων έργων, δοθεί οριστική λύση στο πρόβληµα.Τόσο οι 
υπηρεσίες, όσο και οι σύµβουλοι του υπουργού συµφωνούν µαζί µας. Πολλοί όµως, δεν 
αντιλαµβάνονται πως σε κάθε αντίθετη περίπτωση θα σηµάνει καταστροφή για όλο τον 
κατασκευαστικό κλάδο, ο οποίος βιώνει τη βαθιά ύφεση, την ανυπαρξία έργων, τα τεράστια 
οικονοµικά προβλήµατα από τις καθυστερήσεις πληρωµών και τον υπέρογκο δανεισµό των 
επιχειρήσεων εξ’ αυτής της αιτίας. 

Βρισκόµαστε στη φάση κατά την οποία θα πρέπει να το κατανοήσει και ο υπουργός, ώστε να 
συµπεριλάβει µια διάταξη στο υπό κατάθεση σχέδιο νόµου, µε αναδροµικότητα στα εκκρεµούντα 
τρίµηνα.  
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2.- «Μίνι» νοµοσχέδιο ΥΠΥΜΕ∆Ι 

Πριν το Πάσχα, κατά την υπόσχεση, το υπουργείο θέλει να καταθέσει στη Βουλή το 
επονοµαζόµενο «µίνι» σχέδιο νόµου, µε το οποίο, όπως αναφέρει στο προοίµιο του 
σχεδίου, επιχειρείται η αναµόρφωση του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει τα δηµόσια έργα, 
υπηρετώντας ταυτόχρονα τον σκοπό της προσαρµογής στο κοινοτικό δίκαιο και τις σύγχρονες 
ανάγκες της αγοράς. Στην πραγµατικότητα το υπουργείο φέρεται να επιθυµεί να ρυθµίσει τα πιο 
επείγοντα ζητήµατα, αφήνοντας το σύνολο των αλλαγών που πρέπει να γίνουν για την επόµενη 
φάση. 

Εµείς θεωρούµε ότι πρέπει να αντιµετωπιστεί συνολικά το θέµα των διαγωνισµών, ανάθεσης και 
υλοποίησης των δηµόσιων έργων. Έχουµε τα τελευταία χρόνια κάνει εξαντλητικές συζητήσεις µε 
διαδοχικές πολιτικές ηγεσίες, έχουµε καταθέσει για όλα τα επιµέρους ζητήµατα λεπτοµερείς και 
τεκµηριωµένες προτάσεις, έχει από την άλλη πλευρά «φτάσει ο κόµπος στο χτένι». Ωστόσο, δεν 
διαπιστώνουµε και από την παρούσα πολιτική ηγεσία διάθεση για άµεση προώθηση ενός 
συνολικού θεσµικού πλαισίου, που να διασφαλίζει τη διαφάνεια σε όλα τα στάδια, να απλουστεύει 
τις διαδικασίες, να θεσπίζει τα αυτονόητα για την εύρυθµη, ποιοτική και εν τέλει οικονοµική 
εκτέλεση των έργων. Με δυο λόγια, την ουσιαστική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου, την 
οποία έχουµε δηλώσει δηµόσια ότι όχι µόνο δεν φοβάται, αλλά επιθυµεί ο κλάδος. 

Αυτό δεν σηµαίνει ότι θα αντιταχθούµε στην προώθηση του «µίνι» νοµοσχεδίου, το οποίο, 
άλλωστε, στοχεύει στην αντιµετώπιση των «καυτών» προβληµάτων, όπως είναι οι δείκτες 
βιωσιµότητας, τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών, της περιστασιακής απασχόλησης πτυχίων 
του ΜΕΚ, τις άδειες λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης µηχανηµάτων έργων, η 
εγγραφή στα έργα ηλεκτρονικού εξοπλισµού, και άλλα. 

Επιδιώκουµε σ’ αυτό το νοµοσχέδιο να ενταχθούν και διατάξεις µε τις οποίες θα αντιµετωπιστούν 
η αναθεώρηση τιµών, το σύστηµα των νέων αναλύσεων τιµών (το Παρατηρητήριο Τιµών) και 
προπαντός µια διάταξη που να καλύπτει αναδροµικά από 1η Ιανουαρίου 2013 την αναθεώρηση 
τιµών. Για όλα αυτά εκκρεµεί µια συνάντηση µε τον υπουργό ΥΠΥΜΕ∆Ι, ο οποίος θα πρέπει να 
πειστεί ότι πρόκειται για επείγοντα προβλήµατα που µαστίζουν τον κλάδο και συνολικά τον τοµέα 
των κατασκευών δηµόσιων έργων. 

∆εν αισιοδοξούµε, δεν εφησυχάζουµε. Κάθε άλλο. Έχουµε επικεντρωθεί τις τελευταίες ηµέρες σ’ 
αυτά τα ζητήµατα, µε αλλεπάλληλες συναντήσεις στο ΥΠΥΜΕ∆Ι. 

3.- Σχέδιο νόµου για την θέσπιση ενιαίου νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου 
δηµοσίων συµβάσεων έργων, υπηρεσιών και προµηθειών.  

Ως το τέλος Μαρτίου, όπως µας είχε διαβεβαιώσει η ηγεσία της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, το σχέδιο νόµου για το 
νέο νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για τις δηµόσιες συµβάσεις  έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών, θα παραδιδόταν στον υπουργό Ανάπτυξης. ∆εν έχει γίνει ακόµη, εξ’ όσων γνωρίζουµε. 
Το είχαµε προβλέψει, όπως προβλέψαµε ότι οι ηλεκτρονικές δηµοπρατήσεις δεν θα εφαρµοστούν 
από 1/7  σύµφωνα µε την πρόβλεψη νόµου (ήδη στο σχέδιο του πολυνοµοσχεδίου προβλέπεται 
µετάθεση του χρόνου έναρξης του συστήµατος των ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων έργων 
στις 1/1/2015) καθώς τα ζητήµατα αυτά είναι εξαιρετικά σύνθετα, χρειάζονται πολύπλευρη µελέτη 
και παράλληλα τεράστια τεχνική υποστήριξη. 
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Σας θυµίζω ότι από τις 24 ∆εκεµβρίου 2013, οπότε τέθηκε σε διαβούλευση το αρχικό σχέδιο 
νόµου, ο ΣΑΤΕ κινητοποιήθηκε, µελέτησε το νοµοσχέδιο, κατέθεσε προτάσεις στη διαβούλευση, 
ενηµέρωσε τα µέλη µας στην Περιφέρεια µε την οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων και τέλος, 
οργάνωσε µια, οµολογουµένως εντυπωσιακή από πλευράς ουσίας και συµµετοχής Ηµερίδα στην 
Αθήνα, στην οποία συµµετείχε και η ηγεσία της ΕΑΑ∆ΗΣΥ. Σ’ αυτή την Ηµερίδα προέκυψε 
ταυτότητα απόψεων σε πολλά καίρια σηµεία των διατάξεων του νοµοσχεδίου µε την ηγεσία της 
ΕΑΑ∆ΗΣΥ, προπαντός έγινε σαφές ότι το σχέδιο νόµου, πέρα από βασικές αντιθέσεις µε 
συνταγµατικές διατάξεις, άφηνε ανοικτό το προαπαιτούµενο: τη συνολική αναθεώρηση του 
θεσµικού πλαισίου για τα δηµόσια έργα. Επί της ουσίας άνοιγε «τον ασκό του Αιόλου», µε την 
πρόβλεψη να ρυθµιστούν τα µείζονα ζητήµατα µε Π.∆. και Υπουργικές Αποφάσεις.  

Εµείς έχουµε ξεκάθαρη θέση ότι δεν θα αφήσουµε να περάσουν ρυθµίσεις όπως κατάργηση των 
Μητρώων, ανάθεση έργων υπό υποκειµενικά κριτήρια, επαναθέσπιση του θεσµού της 
αιτιολόγησης, που µπορεί σε άλλες χώρες να είναι λειτουργικές αλλά στην Ελλάδα έχουν 
περίτρανα αποδειχτεί ως προάγουσες την διαφθορά και την αδιαφάνεια.  

Θέσαµε το θέµα στο αρµόδιο για το νέο θεσµικό πλαίσιο δηµοσίων έργων υπουργείο, το ΥΠΥΜΕ∆Ι, 
συζητήσαµε µε υπηρεσιακούς παράγοντες και συµβούλους του υπουργού, οµολογουµένως 
συναντήσαµε από την πλευρά τους πνεύµα κατανόησης. Ωστόσο, δεν έχουµε ακόµη την 
εκφρασµένη πολιτική βούληση.  

Το θέµα είναι, όπως προείπα, µείζον, και το παρακολουθούµε συστηµατικά. Μόλις έχουµε στα 
χέρια µας το νέο σχέδιο νόµου της ΕΑΑ∆ΗΣΥ θα ενηµερώσουµε όλα τα µέλη µας και θα 
επαναπροσδιορίσουµε τη στάση µας. 

4.- Βελτίωση της καθηµερινότητας του εργολήπτη 

Ο κλάδος έχει, εκτός των άλλων, ν’ αντιµετωπίσει µια σειρά σοβαρά προβλήµατα που έχουν 
καταστήσει εφιαλτική την καθηµερινή άσκηση της δουλειάς µας. 

Θα τα κατανείµω αυτά µε βάση την αρµοδιότητα υπουργείων και άλλων υπηρεσιών. 

4.1.- Υπουργείο Οικονοµικών 

Οι συνεχείς αλλαγές της φορολογικής νοµοθεσίας, έχουν δηµιουργήσει µια άνευ προηγουµένου 
εµπλοκή τόσο στις εργοληπτικές επιχειρήσεις, όσο και στις υπηρεσίες του κράτους. Ουδέποτε είχε 
παρατηρηθεί τέτοιο «τσουνάµι» φορολογικών αλλαγών, συχνά αλλαγών επί αλλαγών, µε 
συνέπεια να µην βγάζουν άκρη ούτε οι φοροτεχνικοί. 

Με συνεχείς παραστάσεις µας στο υπουργείο Οικονοµικών επιχειρούµε να βάλουµε τέλος στον 
«γόρδιο δεσµό» που έχει δηµιουργηθεί σε ότι αφορά ένα πλήθος φορολογικών διατάξεων – 
κυρίως ερµηνευτικών εγκυκλίων που διαρκώς εκδίδονται, ακόµη και για το ίδιο θέµα, σηµάδι ότι οι 
ρυθµίσεις που έχουν γίνει είναι προβληµατικές και για τις υπηρεσίες – αλλά δυστυχώς, το σύστηµα 
στο υπουργείο Οικονοµικών εµφανίζεται δύσκαµπτο. 

Κατά προτεραιότητα έχουµε θέσει το ζήτηµα της φορολόγησης των αποθεµατικών, που ήρθε 
αιφνιδιαστικά και έχει δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα σε πολλές εταιρείες του κλάδου. 

Είστε ενήµεροι για τα αλλεπάλληλα έγγραφα που έχουµε κάνει προς το υπουργείο Οικονοµικών, 
αφού αναρτώνται στην ιστοσελίδα µας και δεν χρειάζεται να επεκταθώ σ’ αυτά. 
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Εκείνο που κρίνω σκόπιµο να τονίσω είναι πως τα ζητήµατα αυτά δεν έχουν σχέση µε την 
υποχρεώσεις έναντι των «µνηµονίων». Είναι ζητήµατα εσωτερικής λειτουργίας του κράτους, πάνω 
απ’ όλα είναι ζητήµατα που εφόσον δεν λυθούν, θα δηµιουργήσουν ακόµη µεγαλύτερα 
προβλήµατα στον παραγωγικό ιστό της χώρας, γεγονός που θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στην 
ποθούµενη ακόµη και από τους κυβερνητικούς παράγοντες ανάκαµψη της οικονοµίας. 

4.2.- ΙΚΑ 

Εξίσου σοβαρά και πολυδαίδαλα, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε µε τις υπηρεσίες του ΙΚΑ. 
Οι συνεχείς αλλαγές στους συντελεστές εργασιακής δαπάνης, κυρίως οι στρεβλώσεις που 
προκαλούνται από την ερµηνεία της νοµοθεσίας, ακόµη και των εγκυκλίων από κάθε υπηρεσία του 
ΙΚΑ ανά τη χώρα, έχουν δηµιουργήσει ένα «κοµφούζιο» και έχουν γίνει σε πολλές περιπτώσεις 
θηλιά στο λαιµό των εργοληπτών. 

Ιδίως σε ότι αφορά το κλείσιµο των παλαιών έργων, καθώς πολλές υπηρεσίες του ΙΚΑ, αρνούνται 
να εφαρµόσουν ακόµη και την εγκύκλιο 94/2007, µε την οποία διευκρινίστηκαν αρκετά σκοτεινά 
σηµεία. 

Εκκρεµεί αυτές τις ηµέρες µια συνάντηση µε τον διοικητή του ΙΚΑ, σε µια προσπάθεια να µπει 
τέλος στον «φαύλο κύκλο» και να ξεκαθαριστούν κατά τρόπο σαφή τα ζητήµατα, αλλά και να 
δοθεί ενιαία γραµµή αντιµετώπισης των ζητηµάτων στις περιφερειακές υπηρεσίες του Οργανισµού. 

4.3.- ∆ηµοτικές επιχειρήσεις 

Σήµερα, για παράδειγµα, εκτελούνται σε όλη τη χώρα περίπου 1.500 αποχετευτικά έργα από 
δηµοτικές επιχειρήσεις. Σε απλή αναγωγή, δεν υπάρχει κάποιος εργολήπτης που να µην έχει 
εµπλακεί στην περιπέτεια ενός τέτοιου έργου. 

Και αναφέροµαι σε περιπέτεια γιατί η πλειονότητα αυτών των έργων και γενικότερα των έργων 
που προωθούνται από δηµοτικές επιχειρήσεις, γίνονται δίχως το βασικό προαπαιτούµενο: την 
σωστή και διασφαλισµένη χρηµατοδότηση, παρόλο ότι τα περισσότερα απ’ αυτά τα έργα είναι 
ενταγµένα στο ΕΣΠΑ (δεν πληρώνονται το ΦΠΑ και οι παροχές αποχέτευσης – ύδρευσης). 

Τα έργα αυτά, γίνονται – όπως πολύ καλά γνωρίζετε – µε χρηµατοδότηση των εργοληπτών, οι 
οποίοι, σε εποχή τραγικής κατάστασης σε ότι αφορά το σύνολο του κατασκευαστικού τοµέα, ιδίως, 
σε εποχή παντελούς έλλειψης ρευστότητας από µέρους των τραπεζών, έχουν να λαµβάνουν από 
τις δηµοτικές επιχειρήσεις τεράστια ποσά, την ίδια ώρα που εµφανιζόµαστε ασυνεπείς απέναντι 
στους πιστωτές µας. 

Η κατάσταση έχει φτάσει στο «µη παρέκει». Ήδη από διετίας θέσαµε µε έµφαση, προφορικώς και 
εγγράφως το θέµα στο υπουργείο Εσωτερικών και στο υπουργείο Οικονοµικών, δίχως, ωστόσο, να 
έχουµε βρει ανταπόκριση, παρόλο που αναγνωρίζουν το πρόβληµα. «Πετούν την µπάλα» έξω από 
«το γήπεδό τους», επικαλούµενοι τον άτοπο – κατά τη γνώµη µας – διαχωρισµό του στενού και 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα – και µάλιστα παραπέµπουν στην Ελληνική Στατιστική Αρχή όπου 
τηρείται το σχετικό Μητρώο Φορέων ∆ηµοσίου Τοµέα !  Με απλά λόγια, το µισό κράτος, αρνείται 
το άλλο µισό, προφανώς γιατί αυτοί που «κρατούν το µαχαίρι», θέλουν να εµφανίζουν για πάρτη 
τους το επονοµαζόµενο πλεόνασµα. Μόνο που το δικό τους πλεόνασµα, είναι το δικό µας 
δραµατικό έλλειµµα. 
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Αντίστοιχα προβλήµατα χρηµατοδότησης και διεκεπεραίωσης υπάρχουν µε τα έργα του ΕΠΠΕΡΑΑ, 
αλλά και πολλά ακόµη. 

Στο αµέσως επόµενο διάστηµα θα θέσουµε το θέµα στην Κεντρική ∆ιαχειριστική Αρχή, ταυτόχρονα 
θα επιχειρήσουµε να αναδείξουµε µε την ανάλογη τεκµηρίωση το θέµα – και σ’ αυτό θα 
χρειαστούµε τη συµβολή όλων των συναδέλφων – τόσο στους αρµόδιους, όσο και στην κοινωνία, 
ανατρέποντας τη επικρατούσα γενική ψευδή άποψη «οι εργολάβοι έχουν». 

4.4.- Έργα που βαπτίζονται υπηρεσίες 

∆ιαστάσεις έχουν πάρει εσχάτως οι «βαπτίσεις» έργων ως υπηρεσιών, δηµιουργώντας άνευ 
προηγουµένου στρεβλώσεις στον τοµέα των δηµοσίων έργων. 

Κατά κόρο το τελευταίο διάστηµα οι διάφορες υπηρεσίες ονοµάζουν υπηρεσίες ή προµήθειες έργα, 
παραβιάζοντας συστηµατικά τη νοµοθεσία, αλλά και κάθε λογική. 

Η νοµοθεσία είναι ξεκάθαρη ως προς τον ορισµό των έργων και των προµηθειών, ειδικά ο νόµος 
3669/2008 περί «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων». Το ίδιο συµβαίνει 
και µε τις Κοινοτικές Οδηγίες, ιδίως την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων 
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών». 

Παρόλα αυτά, οι υπηρεσίες, προφανώς χάρη ευκολίας τους – για να µην υποθέσω κάτι άλλο – 
συστηµατικά δηµοπρατούν δηµόσια έργα ως υπηρεσίες ή προµήθειες. Χαρακτηριστική η πρόσφατη 
περίπτωση της ανακατασκευής του αγωνιστικού χώρου του σταδίου του ∆ήµου Κρωπίας 
(δηµοπρατήθηκε στις 11.3.2014), την οποία οι υπηρεσίες του ∆ήµου θεώρησαν ως προµήθεια, 
ενώ κατά τη νοµοθεσία πρόκειται για αδιαφιλονίκητο δηµόσιο έργο. 

Χάρη στη βοήθεια συναδέλφων στείλαµε µια εξαιρετικά εµπεριστατωµένη επιστολή στις υπηρεσίες 
του ∆ήµου (µπορείτε να τη δείτε αναρτηµένη στο site του Συνδέσµου), η οποία ξεκαθαρίζει τα 
ζητήµατα αυτά, όχι µόνο για τη συγκεκριµένη, αλλά για όλες τις ανάλογες περιπτώσεις και ζητά 
την επαναδηµοπράτηση ως δηµόσιου έργου. Το ίδιο έχουµε πράξει και για 2 έργα στην Σιθωνία, 
καθώς και για ανάλογα έργα του Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης και του Γενικού 
Νοσοκοµείου Ξάνθης.  

∆εν αρκούµαστε σ’ αυτό. Έχουµε θέσει το ζήτηµα και στα υπουργεία Εσωτερικών, Ανάπτυξη και 
ΥΠΥΜΕ∆Ι, ζητάµε να µπει τέλος σ’ αυτή τη στρέβλωση που επιχειρείται εσχάτως να επιβληθεί ως 
µόνιµη πρακτική στις υπηρεσίες. 

Συνάδελφοι, 

Πριν κλείσω θέλω να σταθώ σε δυο ακόµη ζητήµατα που µας απασχολούν και στα οποία οφείλω 
να ξεκαθαρίσω τη θέση µας. 

Το πρώτο αφορά την Ενιαία Έκφραση του εργοληπτικού κόσµου (Ενοποίηση Οργανώσεων). 

Ο ΣΑΤΕ τονίζει και σήµερα όπως και στο παρελθόν ότι για µας δεν αποτελεί "ταµπού" η µορφή της 
Ενιαίας Έκφρασης (Πρωτοβάθµια-∆ευτεροβάθµια κλπ.). Μοναδική προϋπόθεση αποτελεί η  σωστή,  
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δίκαιη και αναλογική εκπροσώπηση του συνόλου των επιχειρήσεων του Κλάδου και η συνθετική 
παρουσία µικρών-µεσαίων-µεγάλων επιχειρήσεων? επιχειρήσεων του Κέντρου και της 
Περιφέρειας. Εφόσον τα ανωτέρω αναφερόµενα διασφαλίζονται σε οποιοδήποτε σχήµα και εφόσον 
προταθεί: 

α) συγκεκριµένο και ξεκάθαρο µοντέλο σε επίπεδο προσχεδίου καταστατικού και  

β) συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα 

είµαστε διατεθειµένοι να το συζητήσουµε στα όργανα του Συνδέσµου µε ταχείες διαδικασίες. 

∆ε θέλουµε να έχουµε την περιπέτεια του Συνδέσµου ΣΕΚ και όσων διαδραµατίστηκαν. 

Το δεύτερο αφορά το ΤΕΕ και τις δυνατότητες που εξασφάλισε µε πρόσφατο νόµο για την 
ανάπτυξη και λειτουργία νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε ότι αφορά το Παρατηρητήριο Τιµών, 
την σύνταξη προδιαγραφών, την πιστοποίηση φυσικών και νοµικών προσώπων, όπως και την 
τήρηση µητρώων φυσικών και νοµικών προσώπων (ΓΕΜΗ). Παράλληλα, την καθιέρωση του ΤΕΕ 
ως «υπηρεσίας µιας στάσης» για τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων φυσικών και νοµικών 
προσώπων σε ηλεκτρονικό αρχείο και τη διάθεσή τους ανά πάσα στιγµή στις αρµόδιες κατά 
περίπτωση υπηρεσίες. 

Οι προβλέψεις του νόµου βρίσκονται στην κατεύθυνση που έχει περιγράψει τα τελευταία χρόνια ο 
ΣΑΤΕ. Κατά συνέπεια, ο ΣΑΤΕ θα στηρίξει κάθε προσπάθεια οι προβλέψεις του νόµου να 
µετουσιωθούν σε πράξη, θεωρώντας ότι µ’ αυτό τον τρόπο θα επιλυθούν µια σειρά προβλήµατα 
της καθηµερινής µας ζωής που µας ταλανίζουν επί χρόνια, δηµιουργούν τριβές, αλλά και 
κοστίζουν σε χρόνο και χρήµα, δίχως κανένα αντίκρισµα. 

Και µ’ αυτά έφτασα στο τέλος της πρώτης οµιλίας µου από την θέση του προέδρου του ΣΑΤΕ.  

 

Σας ευχαριστώ. 

 

Ζαχαρίας Αθουσάκης  

Πρόεδρος ΣΑΤΕ 
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