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ΟΜΙΛΙΑ
ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΘΟΥΣΑΚΗ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΑΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
∆υστυχώς για ακόµη µία χρονιά, δεν είµαι σε θέση να σας ανακοινώσω όµορφα και αισιόδοξα νέα
για τον κλάδο µας. Τα πράγµατα δεν βαίνουν όπως θα επιθυµούσαµε και αυτό το γνωρίζετε όλοι
σας, το βιώνουµε κι εµείς ως διοίκηση του ΣΑΤΕ καθηµερινά αλλά επίσης το δείχνουν αµείλικτα τα
επίσηµα στατιστικά δεδοµένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και του ΜΕΕΠ :
•

Από 681 εργοληπτικές εταιρείες εγγεγραµµένες στις τάξεις 3η – 7η του ΜΕΕΠ το 2005
σήµερα υπάρχουν µόλις 453 δηλαδή λιγότερες κατά 33,5% και εποµένως 228 εταιρείες δεν
υφίστανται ως εργοληπτικές εταιρείες, έχοντας διαγραφεί από το ΜΕΕΠ.

•

Από το 8,3% συµµετοχής της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας των κατασκευών στο ΑΕΠ
το 2004 και το 2006, κατά την τελευταία τριετία 2014-2016 η αντίστοιχη ετήσια συµµετοχή
δεν ξεπερνά το 2,1%.

•

Από 400.000 απασχολούµενους το 2008 στις κατασκευές σήµερα στον κλάδο
απασχολούνται 183.500 δηλαδή το 55% των απασχολουµένων στις κατασκευές το 2008
βρίσκονται σήµερα εκτός κλάδου.

Το δυστύχηµα είναι ότι η αβεβαιότητα και η αγωνία για τις επιχειρηµατικές µας µονάδες, για τα
συνεργεία µας, για τα µηχανήµατά µας και εν τέλει για την επόµενη γενιά εργοληπτών είναι µεγάλη
χωρίς να διαφαίνεται έστω µεσοπρόθεσµα κάποια διέξοδος στην άλλοτε «ατµοµηχανή» της
οικονοµίας. Και αυτό συνεπάγεται αδυναµία εξόδου της Χώρας από τον φαύλο κύκλο της ύφεσης
και της ανεργίας. Όπως επανειληµµένα σηµειώνουµε, ιδιαιτέρως από το 2009 και µετά, η ανάπτυξη
θα προέλθει από τις κατασκευές, τις υποδοµές και τα τεχνικά έργα εν γένει. ∆εν υπάρχει άλλος
τρόπος, δεν υπάρχει άλλος σίγουρος τρόπος. Πόσα ακόµη έτη ύφεσης (µετά οκτώ συνεχόµενα της
περιόδου 2009-2016) θα πρέπει να περάσει η ελληνική κοινωνία για να γίνει αποδεκτή αυτή η
αυτονόητη, και συνεχώς αποδεικνυόµενη, βάσει των δεδοµένων, αιτιατή σχέση µεταξύ επενδύσεων
σε τεχνικά έργα (υποδοµές και άλλα) και ανάπτυξης ;
Μετά από αυτά τα γενικά σχόλια επιτρέψτε µου να σας παρουσιάσω τις κυριότερες δράσεις του
Συνδέσµου µας κατά τον τελευταίο χρόνο. Η αναλυτική παρουσίαση όλων των πεπραγµένων
περιλαµβάνεται στην έκθεση πεπραγµένων του Γενικού Γραµµατέα άρα δεν θα σας κουράσω µε
λεπτοµερή αναφορά τους.
Στο χρόνο ο οποίος µεσολάβησε από την προηγούµενη Γενική Συνέλευσή µας, συνέβησαν πάρα
πολλά.
Νέος Νόµος για τα δηµόσια έργα: Ν. 4412/2016.
Ο ΣΑΤΕ µετείχε, επίσηµα και ανεπίσηµα, στις προετοιµασίες του νόµου. ∆εν θα σταθώ σε
λεπτοµέρειες αλλά δηµιουργήθηκε µία σφιχτή Οµάδα Εργασίας που υποστήριξε τόσο εµένα ως
θεσµικό εκπρόσωπο του ΣΑΤΕ, όσο και τους εκπροσώπους µας στις Οµάδες Εργασίας, τον τέως
Γενικό Γραµµατέα κ. ∆ηµ. Κωνσταντινίδη και τον Νοµικό Σύµβουλο του ΣΑΤΕ κ. Στ. Σταµόπουλο
ώστε η συµµετοχή τους στα σχετικά όργανα να είναι καθοριστική.
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Μετείχαµε επίσης µε την κατάθεση των προτάσεών µας επί της δηµόσιας διαβούλευσης που
προηγήθηκε της ψήφισης ενώ τέλος Ιουλίου – αρχές Αυγούστου 2016 καταθέσαµε υπόµνηµα µε τις
παρατηρήσεις και θέσεις µας στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, στους Βουλευτές - Μέλη της
αρµόδιας επιτροπής της Βουλής όπου συζητείτο το σχέδιο νόµου, καθώς και στα πολιτικά κόµµατα,
υπόµνηµα που παρουσιάσαµε και δια ζώσης στην συνεδρίαση της Επιτροπής κατά την οποία
κληθήκαµε να καταθέσουµε τις απόψεις µας.
Τι πετύχαµε:
- Την επίλυση του προβλήµατος της Αναθεώρησης. Φαντάζοµαι ότι είναι σε όλους γνωστή η
υπόθεση της πολύπαθης αναθεώρησης την τελευταία τετραετία. Η ρύθµιση του Ν.4412/2016, η
οποία µάλιστα χρειάστηκε να διορθωθεί εκφραστικά στο ΦΕΚ Α’ 206/3-11-2016, αποτελεί την
βέλτιστη λύση για τον κλάδο χωρίς καµία σηµαντική απώλεια.
- Την αποδοχή της πρότασης του Συνδέσµου να δοθεί η δυνατότητα έκδοσης εγκυκλίου του
Υπουργείου Υποδοµών προκειµένου να δίδονται κατευθύνσεις στις Αναθέτουσες Αρχές για τον
τρόπο ανάδειξης των Ασυνήθιστα Χαµηλών Προσφορών. Αντιλαµβάνεστε Συνάδελφοι ότι εάν ο
ΣΑΤΕ δεν επέµενε να τεθεί η εν λόγω πρόβλεψη σταθερά σε όλες τις διαβουλεύσεις, είτε µε τους
εκπροσώπους του Υπουργείου, είτε σε άλλες επαφές, σήµερα θα ήµασταν απόλυτα εξαρτώµενοι
από την διάθεση µίας Α.Α. ή µίας Ε. ∆. χωρίς ελπίδα διαφυγής ; Σας θυµίζω ότι παρά τη σαφή θέση
του Συνδέσµου µας ότι είµαστε ριζικά αντίθετοι στην παροχή ευρύτατης διακριτικής ευχέρειας στις
αναθέτουσες αρχές κατά τον καθορισµό των κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης, που ως συνέπεια
έχει την εµφάνιση φαινοµένων αυθαιρεσιών, που πλήττουν τη διαφάνεια, τον ελεύθερο και υγιή
ανταγωνισµό, στο νοµοσχέδιο που είχε τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση υπήρχε απόλυτη διακριτική
ευχέρεια των αναθετουσών αρχών ως προς το ζήτηµα αναγνώρισης των υπερβολικά χαµηλών
προσφορών. Ως ΣΑΤΕ επιχειρηµατολογήσαµε ότι η παραχώρηση αυτή στις αναθέτουσες αρχές να
αξιολογούν αυτές πότε µία προσφορά είναι ασυνήθιστα χαµηλή και εάν η υποβληθείσα αιτιολόγηση
δικαιολογεί επαρκώς την οικονοµική προσφορά, αποτελεί «λευκή επιταγή» για αυθαιρεσίες και
ανοµίες κάθε µορφής. Με την θέσπιση της πρόβλεψης της εγκυκλίου, τουλάχιστον επί της αρχής,
δίδεται στον Υπουργό η δυνατότητα να θεσπίσει αντικειµενικό, οµοιόµορφα εφαρµοζόµενο σύστηµα
ανάδειξης των ΑΧΠ. Θεωρώ πάρα πολύ σηµαντική αυτήν την επιτυχία µας και θα επανέλθω στις
λεπτοµέρειες αυτής στο τέλος της οµιλίας µου.
- Τον περιορισµό του συστήµατος της Μελετοκατασκευής και την αιτιολόγηση των τεχνικών
κριτηρίων µε το σύστηµα Pass/Fail και στη συνέχεια στο επόµενο στάδιο, κριτήριο ανάθεσης να
είναι η µειοδοσία. Θυµίζω ότι στην αρχική διατύπωση του νόµου το σύστηµα επεκτεινόταν σε όλα
τα είδη των έργων χωρίς περιορισµό ή προηγούµενες απαραίτητες εγκρίσεις. Συγκεκριµένα µε την
αρχική διατύπωση του σχετικού άρθρου προβλεπόταν η εφαρµογή της µ/κ σε όλα τα είδη των
έργων, χωρίς νωρίτερη έγκριση του Υπουργού. Αντιλαµβανόµαστε όλοι τί θα σήµαινε αυτό. Το
δυσβάστακτο κόστος ανάθεσης και εκπόνησης των µελετών για τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς µε
το σύστηµα «µελέτη – κατασκευή» και από την άλλη ο µεγάλος βαθµός υποκειµενικής κρίσης, η
οποία οδηγεί σε καταστρατηγήσεις της νοµοθεσίας και των αρχών της αµεροληψίας και της δίκαιης
κρίσης και, συνακολούθως, σε διαβλητά αποτελέσµατα θέτει εκτός κλάδου την συντριπτική
πλειοψηφία των υγιών εργοληπτικών εταιρειών και πλήττει το δηµόσιο συµφέρον µε την έλλειψη
ανταγωνισµού και ακριβών προσφορών. Προσθέτως το άνοιγµα των οικονοµικών φακέλων κατά
την επίδοση των φακέλων προσφοράς εξαλείφει πλήρως όλα τα φαινόµενα διαπλοκής.
Για τους λόγους αυτούς θεωρώ επίσης µεγάλη επιτυχία την τελικά ψηφισµένη ρύθµιση για τις
µελέτες / κατασκευές.
- Την διατήρηση του ΜΕΕΠ. Θυµίζω ότι µία ακόµη αρχή που υποστήριξε σθεναρά ο ΣΑΤΕ είναι ότι
βασική προϋπόθεση για την αποφυγή φαινοµένων διαφθοράς είναι η λειτουργία κεντρικού
συστήµατος προ-αξιολόγησης και κατάταξης των εργοληπτικών επιχειρήσεων, όπως το ΜΕΕΠ ως
µοναδικής αξιόπιστης πηγής προσκαλούµενων εργοληπτικών επιχειρήσεων. Η θέση αυτή, ύστερα
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από πολύ µεγάλες προσπάθειες και του Υπουργείου, τελικώς έγινε αποδεκτή. Εάν θυµάστε καλά,
στις αρχικές µορφές του σχεδίου νόµου δεν τίθετο ως προϋπόθεση συµµετοχής σε διαγωνισµούς
δηµοσίων έργων η εγγραφή στο ΜΕΕΠ.
- Τον ξεκάθαρο και σαφή ορισµό του έργου. Στο άρθρο 2 του Νόµου ορίζεται µε σαφήνεια το έργο
και κατά συνέπεια θα πρέπει, µε τη βοήθεια όλων, να µειωθούν τα φαιδρά φαινόµενα έργα να
δηµοπρατούνται ως Υπηρεσίες ή Προµήθειες προκειµένου να αποφευχθεί η εφαρµογή της σαφώς,
πλέον, οριοθετηµένης νοµοθεσίας των δηµοσίων έργων. Και για αυτήν την πρόβλεψη ο ΣΑΤΕ πίεσε
όσο µπορούσε, αφού έχουµε από χρόνια εντοπίσει ότι η λίγη επαγγελµατική ύλη µας γίνεται ακόµη
λιγότερη µε το να βαφτίζονται τα έργα υπηρεσίες ή προµήθειες. ∆υστυχώς, ακόµη και σήµερα,
παρατηρούνται τέτοια φαινόµενα τα οποία όταν διακριβώνουµε ότι υπάρχει καταστρατήγηση της
νοµοθεσίας τα αναδεικνύουµε.
Τι δεν πετύχαµε:
- ∆εν κατορθώσαµε να περιληφθεί η αναφορά για σύσταση του Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών
Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών έργων, για ένα µελλοντικό δίκαιο σύστηµα
προϋπολογισµού και αναθεώρησης. Έχουµε λάβει την διαβεβαίωση όµως, την οποία και έχουµε
ελέγξει ότι είναι αληθινή, ότι η σχετική πρόβλεψη θα περιλαµβάνεται στο επικείµενο νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Υποδοµών: «∆ιαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστηµα
παραγωγής δηµοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδοµών, δοµές στρατηγικού σχεδιασµού
δηµόσιων υποδοµών και λοιπές διατάξεις»
- ∆εν πετύχαµε την µείωση των εγγυητικών επιστολών των παλαιών συµβάσεων έργων στα
επίπεδα που ισχύουν από τον Αύγουστο του 2014. Προσπαθήσαµε να περιληφθεί σχετική
πρόβλεψη είτε µε πρωτοβουλία του Υπουργείου, είτε µε πρωτοβουλία βουλευτών της
αντιπολίτευσης, ωστόσο η κατατεθείσα τροπολογία δεν έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό.
- ∆εν πετύχαµε την µετάθεση έναρξης ισχύος της – ενωσιακής - πρόβλεψης για δυνατότητα
προσκόµισης πιστοποιητικών συµµόρφωσης µε ορισµένα πρότυπα (ISO) από την 1/7/2017 στην
περίπτωση της διαγωνιστικής διαδικασίας των δηµοσίων έργων, ώστε να δοθεί στην αγορά,
δηλαδή, στις εργοληπτικές επιχειρήσεις, ο απαιτούµενος χρόνος οµαλής προσαρµογής στις νέες
συνθήκες και να µην τεθούν αυτόµατα και αναίτια εκτός κλάδου χιλιάδες εργοληπτικές
επιχειρήσεις. ∆εδοµένης της µη ανταπόκρισης στο αίτηµα του ΣΑΤΕ ο Σύνδεσµος ενεργοποιήθηκε
τάχιστα και υπεύθυνα και πρότεινε στα Μέλη του µία αξιόπιστη και την πλέον ανταγωνιστική
προσφορά. Εξάλλου όπως παρατηρούµε σε ελάχιστες περιπτώσεις δηµοπρατήσεως έργων σήµερα
επιβάλλεται αυτή η απαίτηση.
- ∆εν προβλέφθηκαν µεταβατικές περίοδοι ισχύος του νόµου. Ο ΣΑΤΕ υποστήριξε έντονα ότι θα
πρέπει να προβλέπονται µεταβατικές περίοδοι ικανού διαστήµατος για την έναρξη του Νόµου, ώστε
να µην µπλοκάρει εντελώς το σύστηµα δηµοπράτησης νέων έργων. ∆υστυχώς δεν εισακουστήκαµε
και τα αποτελέσµατα ήταν η πλήρης αδρανοποίηση νέων δηµοπρατήσεων από τον Σεπτέµβριο του
2016 µέχρι και το τέλος ∆εκεµβρίου του ίδιου έτους αφού σε αυτό το διάστηµα ούτε οι
αναθέτουσες αρχές ούτε οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν το ΤΕΥ∆ ή
το ΕΕΕΠ ή το Πρότυπο τεύχος διακήρυξης. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δηµοπρατήσεις έργων άνω
των 2 εκ. € το τελευταίο τετράµηνο του 2016 ήταν µόλις 28 έναντι 54 του 2015, 56 του 2014 και
160 του 2013. Ακόµη και σήµερα τα κενά και οι ασάφειες που εµφανίζονται στο πώς πρέπει να
συµπληρώνονται τα έγγραφα συµµετοχής µας στους διαγωνισµούς είναι µεγάλα και αρκετά,
γεγονός που κατά την άποψή µας, οφείλεται στην έκδοση των σχετικών εγγράφων υπό το βάρος
της χρονικής πίεσης.
Στον ΣΑΤΕ έχουµε καταφέρει να έχουµε ειλικρινή συνεργασία µε τις υπηρεσίες του Υπ. Υποδοµών
και της ΕΑΑ∆ΗΣΥ ώστε να επισηµαίνουµε σε πρώτο χρόνο τα σηµεία προς διόρθωση, αλλά
αντιλαµβάνεστε ότι η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση έχει διαφορετικούς χρόνους δράσης αλλά και διαφορετικές
προσεγγίσεις σε ορισµένα θέµατα.
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Θέµατα ΥΠΟΙΚ – Επίλυση διπλής παρακράτησης 3% αναδροµική από 1/1/2014
Στις 27/7/2016 ψηφίστηκε ο νόµος Νόµος 4410/2016 µε το άρθρο 54 του οποίου δικαιώθηκε ο
Σύνδεσµος, για τις από το 2014, πάσης µορφής προσπάθειες του, µε αλληλογραφίες και
αλλεπάλληλες παραστάσεις σε αρµόδιους φορείς, για να δοθεί λύση στο σοβαρότατο πρόβληµα της
διπλής παρακράτησης φόρου εργολάβων 3%, µία στον «ανάδοχο» και µία στον «κατασκευαστή»,
στις περιπτώσεις εισφοράς έργου από τον αρχικό ανάδοχο σε κοινοπραξία ή εταιρεία στην οποία
συµµετέχει και ο ίδιος κλπ. Μάλιστα η λύση που δόθηκε έχει ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2014.
Για αυτήν την δράση χρειάστηκε επανειληµµένα να γίνουν παραστάσεις στο ΥΠΟΙΚ, στις οποίες
συνέδραµαν ο ΣΕΒ και ο ΣΤΕΑΤ.
ΕΣΠΑ – ∆έσµευση πόρων ύψους 6 δισ. € σε έργα – γέφυρες και άλλα µη ολοκληρωθέντα έργα της
περιόδου 2007-2013. Πρόβληµα στην προώθηση νέων έργων.
Από πολύ νωρίς ο ΣΑΤΕ είχε τονίσει τόσο την ανεπάρκεια όσο και την µη βέλτιστη κατανοµή των
πόρων του νέου ΕΣΠΑ, εις βάρος των τεχνικών έργων. ∆υστυχώς οι προβλέψεις του Συνδέσµου
επιβεβαιώθηκαν αφού από την µία πλευρά είναι τα µή ολοκληρωθέντα έργα και κατ' ανάγκη
συνεχιζόµενα του ΕΣΠΑ 2007-2013 χωρίς τη δυνατότητά τους να ενταχθούν ως γέφυρες στα
προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, που όπως φαίνεται από τα επίσηµα έγγραφα του
Υπουργείου Ανάπτυξης απαιτούν πόρους της τάξης του 1,5 δισ.€ προκειµένου να ολοκληρωθούν,
ενώ από την άλλη το ποσό το οποίο θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση των αποκαλούµενων έργων
«γέφυρα», που εµείς τα υπολογίζουµε, κατόπιν δηλώσεων αρµοδίων, στα 4,5 δισ. €.
Υπενθυµίζω ότι στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 προβλέπεται να διατεθούν ανά πρόγραµµα:


ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία (4,7 δισ. ευρώ)



Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (5,9 δισ. ευρώ)



ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας (0,5 δισ. ευρώ)



ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού,Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση (2,7 δισ. ευρώ)



ΕΠ Μεταρρύθµιση ∆ηµόσιου Τοµέα (0,5 δισ. ευρώ)



ΕΠ Τεχνική Βοήθεια (0,4 δισ. ευρώ)



ΕΠ Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (5,2 δισ. ευρώ)



13 ΠΕΠ, ένα για κάθε µία από τις 13 διοικητικές Περιφέρειες της χώρας (5,8 δισ. ευρώ)

Τα πολύ µικρά αυτά ποσά είναι επόµενο να προκαλούν µεγάλη ανησυχία στον κλάδο, ο οποίος
διαπιστώνει ότι µένει χωρίς λεφτά, αλλά και δίχως δουλειά. Είναι φανερό πλέον σε όλους µας ότι
λόγω ελλείψεως πιστώσεων, τόσο το αµέσως επόµενο διάστηµα, όσο και τα επόµενα χρόνια, δεν θα
υπάρξει πρόγραµµα µικρών και µεσαίων κατασκευαστικών έργων, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες
υποδοµών της χώρας αλλά και το πλήθος των εργοληπτικών επιχειρήσεων ανά την Ελλάδα. Η πίτα
είναι πλέον πολύ πιο µικρή και αυτό αποτελεί καµπανάκι κινδύνου για τον κλάδο.
Στο σηµείο αυτό σηµειώνω ότι και σήµερα η κυβέρνηση προσπαθεί να διαχειριστεί εκ νέου µια
δύσκολη οικονοµική συγκυρία, υπό ένα αρνητικό κλίµα το οποίο αρχίζει να διαµορφώνεται στην
αγορά, και το οποίο δυστυχώς θα επιδεινωθεί εάν το τραπεζικό σύστηµα, δεν διευκολύνει την
ρευστότητα που έχουν ανάγκη οι εργοληπτικές επιχειρήσεις λόγω της προγενέστερης εκτέλεσης
από τις πληρωµές των έργων .
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
Ο ΣΑΤΕ συνέταξε ήδη από το φθινόπωρο του 2014 πλήρες σχέδιο Π.∆. για το ΜΕΕΠ, έχοντας την
θέση ότι τα Μητρώα πρέπει να διατηρηθούν και ότι δεν αντίκειται στις ευρωπαϊκές οδηγίες. Στο
σχέδιο Π.∆. υπάρχει η βασική επιλογή της µείωσης της στελέχωσης αφού τα εικονικά πτυχία δεν
βοηθούν σε τίποτα τις εργοληπτικές εταιρείες που µπορεί και για µεγάλο χρονικό διάστηµα να
µείνουν χωρίς έργο, αναγκαζόµενες ωστόσο να διατηρούν τη στελέχωση µε όλα τα συνοδά κόστη.
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Γνωρίζουµε ότι επίκειται θεσµική πρωτοβουλία Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών, η οποία θα
προβλέπει εκ νέου Προεδρικό ∆ιάταγµα για το ΜΕΕΠ, το οποίο ελπίζουµε ότι θα είναι στη βάση του
Π∆ που είχε κατατεθεί τον Νοέµβριο του 2014 από τον ΣΑΤΕ (χαµηλή απαίτηση τζίρου λόγω
κρίσης, χαµηλή στελέχωση) µε τελικό στόχο την διατήρηση ενός υγιούς Μητρώου, στο οποίο δεν
θα µπορούν να εγγραφούν εικονικά πτυχία.
Ασφαλιστικό
Ο ΣΑΤΕ συµµετείχε σε όλες τις κινητοποιήσεις που διοργάνωσε το ΤΕΕ και οι λοιποί φορείς του
ΕΤΑΑ (∆ικηγορικός και Ιατρικός Σύλλογος) αλλά όπως γνωρίζετε δεν καταφέραµε την αποτροπή
ψήφισης του ασφαλιστικού νόµου που έχει προκαλέσει τόσα προβλήµατα και υπερβολικές
ασφαλιστικές εισφορές (∆ελτίο Παροχής Υπηρεσιών, Μερίσµατα, κ.λ.π.).
Καταφέραµε ωστόσο την διατήρηση της εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας µέσω του ΤΜΕ∆Ε γεγονός που
το θεωρούµε ιδιαίτερα σηµαντικό και κοµβικό για την συνέχιση ύπαρξης των µικρών και µεσαίων
εργοληπτικών επιχειρήσεων, ειδικά της Περιφέρειας.
Μετά το τετελεσµένο γεγονός της ψήφισης και ισχύος του ασφαλιστικού νόµου ο ΣΑΤΕ ήταν η µόνη
Εργοληπτική Οργάνωση που κατέθεσε εµπρόθεσµα µε συγκροτηµένο και δοµηµένο τρόπο, αίτηση
ακυρώσεως στο ΣτΕ. Εξάλλου, τα προβλήµατα που έρχονται µε τους απασχολούµενους Μηχανικούς
στις εταιρείες µας αλλά και µε αυτά των στελεχών ΜΕΚ των πτυχίων µας θα είναι µέγιστα
(Ενηµερότητα πτυχίου).
Συγκεκριµένα σε συνέχεια σχετικής απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΑΤΕ για τη
διαφύλαξη των θεµελιωδών δικαιωµάτων των Μελών του Συνδέσµου, κατατέθηκε εµπρόθεσµα
αίτηση του ΣΑΤΕ στο Συµβούλιο της Επικρατείας µε την οποία ζητείται η ακύρωση του νέου τρόπου
υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελµατίες-Μηχανικούς και
τους ιδιοκτήτες και µετόχους των τεχνικών εταιρειών καθώς η εφαρµογή του παραβιάζει σωρεία
διατάξεων και αρχών τόσο του Ελληνικού Συντάγµατος όσο και της Ευρωπαϊκής Σύµβασης
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Την αίτηση, πέραν του Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών, υπέβαλλαν, µε έξοδα του
ΣΑΤΕ, και εκπρόσωποι όλων των κατηγοριών Μελών του ΣΑΤΕ, δηλαδή, Εργοληπτικές Εταιρείες
εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), ως Τακτικά Μέλη του ΣΑΤΕ,
Ατοµικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(ΜΕΕΠ), ως Ειδικά Μέλη του ΣΑΤΕ και Φυσικά Πρόσωπα εγγεγραµµένα στο Μητρώο Εµπειρίας
Κατασκευαστών (ΜΕΚ), ως Αρωγά Μέλη του ΣΑΤΕ.
Ο ΣΑΤΕ, έχει πρόδηλο έννοµο συµφέρον αλλά και καταστατική υποχρέωση έναντι των µελών του,
βάσει του σκοπού του να ασκήσει την αίτηση ακυρώσεως προστατεύοντας τα Μέλη του [i)
ελεύθεροι επαγγελµατίες µηχανικοί, που ασκούν το επάγγελµα του εργολήπτη δηµοσίων έργων, ii)
στελέχη - µέλη των διοικητικών συµβουλίων των ανωνύµων τεχνικών εταιρειών, iii) µέλη της
διοίκησης των λοιπών εταιρικών τύπων (διαχειριστών ΕΠΕ, οµορρύθµων εταίρων κ.λπ.), καθώς και
iv) εταιρείες – εργοληπτικές επιχειρήσεις] αφού από την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων
επιβλήθηκαν υπέρογκες και δυσβάστακτες, ποσοστιαίες επί των εισοδηµάτων τους από την άσκηση
του επαγγέλµατός τους, µη ανταποδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες συνιστούν δήµευση
του εισοδήµατος που προσπορίζονται από την άσκηση του βιοποριστικού τους επαγγέλµατος και,
κατ’ επέκταση, κατάλυση της επαγγελµατικής και οικονοµικής ελευθερίας.
Ειδικότερα, στην αίτηση ακύρωσης κατά των αποφάσεων του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκαν για την εφαρµογή του νόµου 4387/2016
για το νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και τον τρόπο υπολογισµού των εισφορών που προβλέπονται µε
αυτό, προβάλλονται οι εξής λόγοι:
 Υπέρβαση νοµοθετικής εξουσιοδότησης
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 Προσβολή του
δικαιωµάτων)

δικαιώµατος

στην

περιουσία

(δήµευση

εισοδηµάτων

και

περιουσιακών

 Προσβολή του δικαιώµατος επαγγελµατικής, επιχειρηµατικής & οικονοµικής ελευθερίας
 Παράβαση της αρχής της αναλογικότητας
 Παράβαση της αρχής της ισότητας
 Παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας των ασφαλιστικών εισφορών
 Έλλειψη ειδικής, εµπεριστατωµένης και επιστηµονικής αναλογιστικής µελέτης
ΤΜΕ∆Ε
Όπως προανέφερα η θεσµοθέτηση του ΤΜΕ∆Ε είναι ιδιαίτερα σηµαντικός στόχος που κατακτήθηκε.
Θα πρέπει ωστόσο, προκειµένου να φέρει εις πέρας πλήρως τις καταστατικές του αρµοδιότητες,
αυτές της εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας να στηριχθεί από όλους µας αλλά και να λειτουργήσει στην
οδό της διαφάνειας και της αποτελεσµατικότητας.
Είναι όµως γνωστό ότι τα χορηγηθέντα περιουσιακά στοιχεία στον νέο φορέα δεν είναι αρκετά για
να επιτελέσει πλήρως το σκοπό του το νέο Ταµείο. Απαιτήσαµε από το αρµόδιο Υπουργείο
Εργασίας την τακτοποίηση αυτού του σοβαρού θέµατος και αναµένουµε µαζί µε τις άλλες Ε.Ο.,
τους λοιπούς τεχνικούς φορείς (Μελετητές και λοιποί), το ΤΕΕ και τη ∆ιοίκηση του νέου Ταµείου να
ικανοποιηθεί το αίτηµα αυτό.
Μέχρι στιγµής διαπιστώνουµε µία εργώδη προσπάθεια της νέας ∆ιοίκησης να λειτουργήσει το
Ταµείο σε συντοµότατο χρόνο, ενώ επίσης διαπιστώνουµε ότι πασχίζει να ενηµερώσει τους
Συναδέλφους σε όλα τα µήκη και πλάτη της Ελλάδας. Είναι κάτι που το στηρίζουµε και το
χαιρόµαστε, αφού δείχνει ότι η νέα ∆ιοίκηση δεν έχει λόγο να φοβάται να εκτεθεί, δεν έχει λόγο να
παραµείνει µία ∆ιοίκηση απόµακρη και απρόσιτη.
Ηλεκτρονική δηµοπράτηση
Το αίτηµα της διαφάνειας και της ενίσχυσης του ανταγωνισµού στην δηµοπράτηση των δηµόσιων
έργων έχει θέσει ο ΣΑΤΕ, µε συγκεκριµένο και εµφατικό τρόπο από τον Απρίλιο του 2009.
Ως βασικό βήµα προς αυτή την κατεύθυνση, ο ΣΑΤΕ υπογράµµισε εξαρχής την ανάγκη µετάβασης
σε ηλεκτρονική µορφή όλων των φάσεων και πληροφοριών ενός έργου - σχεδιασµού-µελέτης,
δηµοπράτησης, ανάθεσης, εκτέλεσης, επίβλεψης της κατασκευής, αλλά και τήρησης της ταυτότητας
του έργου, του Μητρώου Κατασκευαστών, όπως και του Παρατηρητηρίου Τιµών - και, µάλιστα,
προσφέρθηκε, να συµβάλλει και µε δικές του δυνάµεις, µε δόκιµες ευρωπαϊκές πρακτικές, αλλά και
µε τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας που έχει καθορίσει η ΕΕ, στην κατά το δυνατόν ταχύτερη και
λειτουργική ολοκλήρωση του συστήµατος.
Πρόκειται για µία διαδικασία την οποία ο ΣΑΤΕ διακηρύσσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στο
πλαίσιο του δραστικού περιορισµού της γραφειοκρατίας και, κυρίως, της εµπέδωσης της διαφάνειας
κατά τις δηµοπρασίες.
Η γενική γραµµατεία Εµπορίου ανέλαβε περίπου πριν τρία χρόνια να εγκαταστήσει και λειτουργήσει
την αναγκαία πλατφόρµα, η οποία ωστόσο ήταν προσανατολισµένη στις προµήθειες, κυρίως.
Επισηµάναµε από την αρχή τις αδυναµίες της πλατφόρµας για την περίπτωση των έργων και είχαµε
ζητήσει να διορθωθούν, ώστε να µην φτάσουµε στις αλλεπάλληλες αναβολές εφαρµογής του
συστήµατος, αλλά δυστυχώς δεν εισακουστήκαµε. ∆υστυχώς και η νεότερη πλατφόρµα που
αναπτύσσεται στο πλαίσιο συµπληρωµατικής σύµβασης της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου δεν
φαίνεται ικανοποιητική αφού δεν έχει ακόµη παραληφθεί από τα στελέχη του Υπ. Υποδοµών. Το
βέβαιο είναι ότι θα δοθεί παράταση για την περίπτωση των έργων και ίσως η τελική πλατφόρµα των
έργων να είναι διαφοροποιηµένη σηµαντικά.
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Κλειστές διαγωνιστικές διαδικασίες
Οποτεδήποτε και οτιδήποτε µας καταγγέλλεται, διερευνάται, διασταυρώνεται και αναλόγως µε το
αποτέλεσµα της έρευνας που διενεργεί ο ΣΑΤΕ και το Γρ. Καταγγελιών προβαίνουµε σε
παρεµβάσεις (έγγραφα, παραστάσεις, δελτία τύπου, ανακοινώσεις).
Πιο πρόσφατο παράδειγµα αποτελούν τα έργα για την κατασκευή προαναχωρησιακών κέντρων
κράτησης σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ως αποτέλεσµα της µεταναστευτικής κρίσης ευθύνης
της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίας Τάξης.
Ο ΣΑΤΕ ήταν – και πάλι – η µόνη οργάνωση που ήδη από το 2012 είχε αναδείξει την αδιαφανή
πρακτική της Γενικής Γραµµατείας και κατά το 2016 και 2017 προχώρησε σε ακόµη τέσσερις
έντονες διαµαρτυρίες και σχετικές επικοινωνίες και παραστάσεις που είχαν ως αποτέλεσµα το
άνοιγµα της διαδικασίας σε περισσότερες εργοληπτικές επιχειρήσεις.
Θα είµαστε σε επιφυλακή εάν το Αρχηγείο της Αστυνοµίας δεν προχωρήσει σε ουσιαστικό άνοιγµα
στον ανταγωνισµό να επέµβουµε προκειµένου να διασφαλίσουµε ίσες ευκαιρίες στα Μέλη µας.
Πέραν αυτών ο Σύνδεσµος παρενέβη άµεσα όταν πληροφορήθηκε τροπολογία - προσθήκη για την
τεχνική συνδροµή του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης σύµφωνα
µε την οποία για λόγους κατεπείγουσας και απρόβλεπτης στεγαστικής ανάγκης, το ΥΕΘΑ θα
µπορούσε να διενεργεί διαπραγµάτευση, χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της εθνικής νοµοθεσίας! Επισηµάναµε ότι η εν λόγω τροπολογία
θα σήµαινε την δια νόµου αιτιολόγηση των επειγουσών περιστάσεων, γεγονός ανήκουστο.
Οι αρµόδιοι των σχετιζόµενων Υπουργείων αφού απέσυραν την τροπολογία ήλθαν σε επικοινωνία
µε τις Υπηρεσίες του ΣΑΤΕ και την επαναδιατύπωσαν, αίροντας τις προβλέψεις ειδικών εξαιρέσεων.
Εκδηλώσεις ΣΑΤΕ – Περιφερειακές Συνελεύσεις
Ο ΣΑΤΕ αποδεικνύει στην πράξη ότι είναι Πανελλήνιος Σύνδεσµος, αφού πλέον έχει οκτώ
περιφερειακά γραφεία, µε το τελευταίο να ιδρύεται στο Β.Α. Αιγαίο µε έδρα στην Μυτιλήνη.
Πρόκειται για ουσιαστική εκπροσώπηση και όχι τυπική. Τα περιφερειακά τµήµατά µας βρίσκονται σε
διαρκή συνεννόηση µε την κεντρική διοίκηση, παρεµβαίνουν σε τοπικά ζητήµατα, ενηµερώνουν
αµέσως για τα προβλήµατα που εµφανίζονται, ενώ επίσης ενηµερώνονται σε πρώτο χρόνο για ό,τι
είναι σηµαντικό και χρήσιµο.
Σε αυτό το πλαίσιο από τον Νοέµβριο του 2016 και µετά ο ΣΑΤΕ πραγµατοποίησε µε ιδιαίτερα
µεγάλη ανταπόκριση περιφερειακές συνελεύσεις / ενηµερωτικές εκδηλώσεις για τον νέο νόµο στα
επτά από τα οκτώ περιφερειακά γραφεία καθώς και στην Αθήνα. Νέες Περιφερειακές
Αντιπροσωπείες αναδείχθηκαν στην Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο, Μυτιλήνη ενώ
σε όλες τις συνελεύσεις, πραγµατοποιήθηκε εκτενής παρουσίαση του Ν. 4412/2016 από τον Νοµικό
Σύµβουλο του ΣΑΤΕ Στ. Σταµόπουλο. Κατά τις συζητήσεις που ακολούθησαν έγινε φανερή η
αγωνία των εργοληπτών όλης της χώρας για το µέλλον του κλάδου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια
έχει δεχτεί ισχυρά κτυπήµατα εξαιτίας της οικονοµικής συγκυρίας, µε συνέπεια πολλές εταιρείες να
οδηγούνται στην κατάρρευση.
Τις ενηµερωτικές εκδηλώσεις για τον Ν.4412/2016 παρακολούθησε σηµαντικό πλήθος εκπροσώπων
Αναθετουσών Αρχών και Εργοληπτών, αντανακλώντας την αγωνία του κλάδου για την άµεση
έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν.4412/2016, χωρίς την πρόβλεψη ικανού διαστήµατος
προσαρµογής στις διατάξεις του, όσων µετέχουν στον κλάδο παραγωγής των δηµοσίων έργων.
Συνολικά εκτιµάται ότι περισσότεροι από 1.800 εκπρόσωποι Αναθετουσών Αρχών και Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων έχουν παρακολουθήσει τις σχετικές εκδηλώσεις του ΣΑΤΕ είτε συµµετέχοντας στις
εκδηλώσεις είτε παρακολουθώντας την σχετική βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης στην Αθήνα.
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Θεωρώ ότι καµία άλλη εργοληπτική οργάνωση δεν κινητοποίησε τόσο πλήθος και δεν έδωσε
σχεδόν σε όλα της τα µέλη την δυνατότητα ζωντανής ενηµέρωσης και υποβολής ερωτήσεων και
αποριών.
Συνάδελφοι,
Σε αυτό το σηµείο επιτρέψτε µου να επισηµάνω ότι κυνηγήσαµε κάθε θέµα που οι συνάδελφοι µας
γνωστοποίησαν, ενώ παράλληλα συνεχίζουµε να διαχέουµε πρώτοι έγκυρη και υπεύθυνη
ενηµέρωση µέσω της ιστοσελίδας µας, η οποία χάρη στη δουλειά του προσωπικού µας, έχει
καταστεί µέσο αναφοράς για όλους τους εργολήπτες, µέλη και µη µέλη µας, αλλά και µέσο στο
οποίο προσφεύγουν συστηµατικά οι δηµόσιες υπηρεσίες, οι οποίες θεωρούν ότι παρέχει άµεσα
αξιόπιστη πληροφόρηση για όλα τα ζητήµατα τα οποία αναφέρονται στον εργοληπτικό κόσµο και τις
κατασκευές.
Είναι µια σπουδαία κατάκτηση, η οποία τιµά τον ΣΑΤΕ και τον έχει καταστήσει προνοµιακό
συνοµιλητή µε όλους τους αρµόδιους και τους φορείς που εµµέσως ασχολούνται µε τις κατασκευές.
Οφείλεται κυρίως στον άξιο Γενικό µας ∆ιευθυντή κ. Σπύρο Μουντρουίδη που µε την εργατικότητά
του, την επιστηµονική του κατάρτιση και την πλήρη αφοµοίωση της σκέψης και της δουλειάς του
εργολήπτη αναδείχθηκε σε έναν άοκνο βοηθό του επαγγέλµατός µας και πρέπει να αισθανόµαστε
τυχεροί στον ΣΑΤΕ για την επιλογή του. Θα πρέπει να αποτελεί έναν µόνιµο, συνεχώς
αναβαθµιζόµενο στέλεχος του ΣΑΤΕ και των επιχειρήσεών µας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά κανόνα οι υπηρεσίες φροντίζουν να απαντούν σε όλες τις
παρατηρήσεις µας, ανεξάρτητα αν οι απαντήσεις µπορούν να θεωρηθούν ικανοποιητικές ή όχι.
Βέβαιο είναι πως το πλήθος της αλληλογραφίας, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα προς
ενηµέρωση των µελών µας, καταδεικνύει ότι µόνο απαρατήρητοι δεν περνάµε.
Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,
Ο ΣΑΤΕ ως σταθερά προσηλωµένος στις έννοιες της ποιοτικής και συστηµατικής διαχείρισης κάθε
υλοποιούµενης δράσης, είτε σηµαντικής, είτε λιγότερο σηµαντικής όφειλε να επενδύσει στην
ανάπτυξη συστηµάτων διαχειριστικής επάρκειας επένδυση που θα δηµιουργήσει το απαραίτητο
υπόβαθρο περαιτέρω ανάπτυξης των υπηρεσιών του Συνδέσµου στα Μέλη του. Σε αυτό το πλαίσιο
ο ΣΑΤΕ πιστοποιήθηκε µε επιτυχία κατά ΕΛΟΤ1429:2008, ΕΛΟΤ 1431-2:2008 και ΕΛΟΤ 14313:2008, δηλαδή, πιστοποιήθηκε µε επιτυχία για την διαχειριστική του επάρκεια, προκειµένου να
µπορεί να βρίσκει και να διαχειρίζεται επιπλέον πόρους µέσα από ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση
δράσεων που στοχεύουν στην υλοποίηση σεµιναρίων, επιµορφώσεων και άλλων σχετικών
δράσεων.
Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,
Το θέµα είναι τι έχουµε άµεσα να αντιµετωπίσουµε ως ΣΑΤΕ και ποιες αποφάσεις θα λάβουµε.
Κατά την άποψή µου τρία είναι τα σηµαντικά σηµεία που πρέπει άµεσα ο Σύνδεσµος να παρέµβει:
-

Να εξασφαλίσει διαφανή και ανόθευτη πλατφόρµα ηλεκτρονικών δηµοπρασιών έργων,

-

Να εξασφαλίσει µεγαλύτερο τµήµα του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων για τεχνικά
έργα καθώς και να αναζητήσει επιπλέον πηγές χρηµατοδότησης έργων κάθε µεγέθους
προϋπολογισµού,

-

Να συµβάλει στην επίλυση του σηµαντικότατου ζητήµατος των υπερβολικών εκπτώσεων.

Σχετικά µε το τελευταίο θεωρούµε ότι η πρέπουσα λύση, που θα διασφαλίσει τη διαφάνεια, την ίση
µεταχείριση και τον υγιή ανταγωνισµό, είναι η θέσπιση ενός αντικειµενικού, παραµετροποιηµένου
συστήµατος προσδιορισµού του ορίου των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών, ο οποίος θα
εφαρµόζεται οριζόντια.
8

Συγκεκριµένα κατά την άποψή µου τρία σηµεία είναι τα πλέον κρίσιµα ως προς τη διασφάλιση των
έργων από ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές:
- Η τάχιστη θεσµοθέτηση ενός έγκυρου µηχανισµού προσδιορισµού των προϋπολογισµών των
έργων, αποτύπωσης των τιµών των κατασκευαστικών εργασιών και των συντελεστών παραγωγής
των τεχνικών έργων,
- Οι αξιολογητές των αιτιολογήσεων των ΑΧΠ να προέρχονται από ειδικό Μητρώο Ειδικών
Αξιολογητών και να προκύπτουν από ηλεκτρονική κλήρωση, ενώ το Ειδικό Σώµα Ελεγκτών
Αιτιολόγησης να αποτελεί ανεξάρτητο τρίτο φορέα που δεν θα εµπλέκεται επ' ουδενί µε την
εκάστοτε Α.Α. και
- Η µη αποδοχή ζηµιογόνου προσφοράς.
Πέραν αυτών επίσης σηµαντικές παράµετροι που µπορούν να συνεισφέρουν στην αποτροπή
υλοποίησης συµβάσεων µε Α.Χ.Π. είναι:
- Η θεσµοθέτηση πρόσθετων εγγυήσεων από πλευράς του αναδόχου του οποίου η αιτιολόγηση δεν
έχει απορριφθεί,
- Η σύσταση Ειδικού Σώµατος/Μητρώου Επιβλεπόντων - Ελεγκτών καθώς και η χρησιµοποίηση
Εξωτερικών Συµβούλων Επίβλεψης στις περιπτώσεις αναδόχων που έχουν προκύψει κατόπιν µη
απόρριψης των αιτιολογήσεών τους,
- Ο καθορισµός ενός αντικειµενικού και προκαθορισµένου συστήµατος ελέγχου των αιτιολογήσεων
και ο υποχρεωτικός τύπος αιτιολόγησης, µε προκαθορισµένους συντελεστές (ή εύρος αυτών) των
παραµέτρων διαµόρφωσης του κόστους ενός έργου (αποδόσεις µηχανηµάτων, ανθρωπίνου
δυναµικού, µεταφορικών µέσων κ.λ.π.),
- Ένας σύνθετος αλγόριθµος εντοπισµού των ΑΧΠ µε ταυτόχρονη διασφάλισή του µέσα από την
πρόβλεψη δυνατότητας εύκολης και συχνής αλλαγής του,
- Η δηµοσίευση σε ελεύθερα προσβάσιµο ιστότοπο των αποφάσεων επί των Αιτιολογήσεων καθώς
και των κρινόµενων αιτιολογήσεων.
Επίσης, και προκειµένου να µην υπάρξει εµπλοκή στα έργα κάτω του κοινοτικού ορίου από το
δυσανάλογο γραφειοκρατικό κόστος που θα επιφέρει η αναγκαιότητα σύνταξης και αξιολόγησης
των αιτιολογήσεων, πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΑΤΕ είναι η µονοσήµαντη και
αυτόµατη ανάδειξη του αναδόχου βάσει αλγορίθµου, ο οποίος θα αναδεικνύει και εν συνεχεία
αποκλείει τις ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές σε έργα προϋπολογισµού κάτω του κοινοτικού ορίου.
Πραγµατοποιούνται συνεργασίες των Εργοληπτικών Οργανώσεων προκειµένου να προταθεί ενιαίος
αλγόριθµος ανάδειξης των ΑΧΠ και τρόπου αξιολόγησης των αιτιολογήσεων ενώ παράλληλα έχει
αναπτυχθεί συνεργασία προκειµένου στα έργα µικρότερα του Κοινοτικού Ορίου ο ως άνω
αλγόριθµος να αναδεικνύει µονοσήµαντα και τον ανάδοχο.
Ελπίζω ότι τουλάχιστον σε αυτό το πεδίο θα µπορέσουµε να συνεργαστούµε µε καλύτερα
αποτελέσµατα από ότι έχουµε καταφέρει για την Ενοποίηση των Εργοληπτικών Οργανώσεων που
µακραίνει για 30 και πλέον έτη και που πρέπει επιτέλους η Συντονιστική Επιτροπή των
Εργοληπτικών Οργανώσεων (που τώρα δυστυχώς βρίσκεται σε ψυγείο) να αποκτήσει µία θεσµική
οντότητα.
Κλείνοντας την οµιλία µου θεωρώ χρέος µου να αναφερθώ στην απώλεια, τον Ιούλιο του 2016,
του συνεργάτη του ΣΑΤΕ, ∆ηµοσιογράφου Γιώργου Καραλή, ο οποίος βοήθησε τα µέγιστα, κατά
την τελευταία δεκαετία, στην ανάπτυξη και ανάδειξη της σηµερινής εικόνας του Συνδέσµου.
Σας ευχαριστώ.
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