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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΑΤΕ 
 
 
        ΑΘΗΝΑ, 5 Σεπτεµβρίου 2018 
 
 
 
 
Θέµα: Σχολιασµός αναφεροµένων στην επιστολή του κ. Γ. Κυριακόπουλου από 30 
Ιουλίου 2018. 

 

 Επειδή θίγονται πάρα πολλά θέµατα απαντάω σύµφωνα µε την οµαδοποίηση της 
επιστολής και όσο γίνεται πιο συνεκτικά. 

 1. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕ ΣΗΜΕΡΑ 

 Ο σκοπός του ΣΑΤΕ σήµερα είναι ουσιαστικά ο ίδιος που περιγράφεται στο 
Καταστατικό ίδρυσης του 1965, προσαρµοσµένος στις εξελίξεις της λειτουργίας των 
Τεχνικών Εταιριών στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς (Αλµατώδης πρόοδος στην Τεχνολογία 
των κατασκευών, νέες ανάγκες και τεχνικές αντιµετώπισής τους, νέοι τρόποι 
χρηµατοδότησης των έργων παντού στον κόσµο, επανάσταση στους τοµείς Επικοινωνίας, 
Μεταφορών και Μετακίνησης και πολλά άλλα). Ο ΣΑΤΕ ιδρύθηκε για να εκπροσωπεί τις 
ανώνυµες τεχνικές εταιρείες. Υπήρχαν ήδη Οργανώσεις ατοµικών επιχειρήσεων (ΠΕΣΕ∆Ε, 
ΠΕ∆ΜΕ∆Ε). 
 
→ Θέµατα: 1.1, 1.2 και 1.3 
  Προφανώς η αύξηση του αριθµού των Μελών είναι στόχος αλλά όχι αυτοσκοπός. 
Επίσης η προσέλκυση νέων ηλικιακά εργοληπτών (~ 30 ετών) αλλά και τα κίνητρα για 
ατοµικούς εργολήπτες δεν µπορούν να γίνουν εις βάρος της αντιπροσώπευσης των 
Τεχνικών Εταιρειών. Το άνοιγµα του ΣΑΤΕ προς τις µικρές επιχειρήσεις ΟΕ, ΕΕ και ατοµικές, 
όπως και το άνοιγµα προς την Περιφέρεια µε την ίδρυση και λειτουργία οκτώ περιφερειακών 
γραφείων, έγινε τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια µετά από τρεις (3) καταστατικές Γενικές 
Συνελεύσεις που ενέκριναν σχεδόν οµόφωνα τις αλλαγές, µε ζυγισµένα βήµατα ούτως ώστε 
το κέντρο βάρους του Συνδέσµου να βρίσκεται κοντά στην καρδιά του κλάδου των 
κατασκευών µετρώντας τεχνικό προσωπικό, κύκλους εργασιών, τεχνικές δυνατότητες, 
παραγωγή έργων κ.ά. που είτε το θέλουµε είτε όχι εκφράζονται κυρίως από τη λειτουργία 
και το θεσµικό πλαίσιο των Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών. 
 (Αντίστοιχη διαδικασία από την αντίστροφη πλευρά ακολούθησε και η ΠΕ∆ΜΕ∆Ε: 
από ατοµικές προς Ανώνυµες Εταιρείες). 
 Στις τελευταίες εκλογές του ΣΑΤΕ εκλέχθηκαν εκπρόσωποι µίας (1) εταιρείας 7ης 
τάξης, µίας (1) εταιρείας 6ης τάξης, τριών (3) εταιρειών 5ης τάξης, τριών (3) εταιρειών 4ης 
τάξης και τριών (3) εταιρειών 3ης τάξης και 2 εκπρόσωποι εταιρειών από Α1 έως 2η τάξη. 
Οι εταιρείες αυτές από γεωγραφική άποψη ανήκουν: 
 - ∆ύο (2) Κεντρική Μακεδονία, µία (1) ∆υτική Μακεδονία, δύο (2) Θεσσαλία, µία (1) 
∆υτική Ελλάδα, δύο (2) Περιφέρεια Κρήτης και πέντε (5) Αττική. 
 Μπορούµε λοιπόν να πούµε ότι έχει επιτευχθεί στον Σύνδεσµο µία αρκετά 
ισορροπηµένη αντιπροσωπευτικότητα τόσο σε επίπεδο τάξεων όσο και σε επίπεδο 
γεωγραφίας. Η µείωση του αριθµού µελών του ΣΑΤΕ οφείλεται κυρίως στην αλλαγή του 
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νόµου σχετικά µε τα κατώτατα όρια µετά την οποία σχεδόν όλες οι εταιρείες έκλεισαν τις 
µικρές θυγατρικές τους. Επίσης, φυσικά, σε µικρότερο όµως βαθµό, οφείλεται στην 
οικονοµική αδυναµία κάποιων εταιρειών σε συνδυασµό µε την κατάργηση της υποχρέωσης 
εγγραφής σε εργοληπτική οργάνωση για τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς.  
 Προσωπικά, είµαι διατεθειµένος για οποιαδήποτε βελτίωση του καταστατικού εφόσον 
ξεκαθαρίσει το θέµα του νέου ΜΕΕΠ που ενδεχοµένως να παραγάγει σηµαντικές και 
απρόβλεπτες συνέπειες για τον ίδιο τον ορισµό του επαγγέλµατός µας. 
 
→ 1.4 Οικονοµική ισορροπία 
 Πράγµατι ο ΣΑΤΕ αντιµετωπίζει (για την ακρίβεια θα αντιµετωπίσει) σοβαρό 
οικονοµικό πρόβληµα. 
 Απαιτούνται σοβαρές µειώσεις εξόδων και παράλληλα αύξηση εσόδων. Με λίγα λόγια 
σοβαρό νοικοκύρεµα. 
 Το πρόβληµα φυσικά δεν προέκυψε τους τελευταίους 4 µήνες αλλά τα τελευταία 
οκτώ (8) χρόνια της κρίσης. 
 Επειδή η οικονοµική ισορροπία σηµαίνει ισοσκελισµός εσόδων εξόδων επισηµαίνω ότι 
τα βασικά έξοδα και έσοδα του Συνδέσµου είναι τα εξής: 
 ΕΞΟ∆Α 
 - Μισθοί προσωπικού (πέντε (5) υπάλληλοι στα Κεντρικά και από ένας (1) σε Πάτρα, 
 Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη) 
 - Ενοίκια σε ορισµένα Περιφερειακά 
 - Αµοιβή συµβούλων (Νοµικού, Φοροτεχνικού κλπ) 
 - Εκδηλώσεις 
 - Μετακινήσεις µελών ∆.Σ. και Προεδρείου 
 - Γενικά Έξοδα (∆ΕΗ, ΟΤΕ, Γραφική ύλη κλπ) 
 
 ΕΣΟ∆Α 
 - Συνδροµές µελών 
 - Έσοδα από εκδηλώσεις-σεµινάρια 
 - Πιθανές δωρεές, χορηγίες κλπ. 
 Επίσης υπάρχει η δυνατότητα συµµετοχής σε ευρωπαϊκά προγράµµατα 
επιχορηγούµενα για εκπαίδευση προσωπικού τεχνικών εταιρειών κ.ά. Ήδη είµαστε στη φάση 
υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό πρόγραµµα ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 εντός του τρέχοντος 
µηνός. Πέραν αυτού θέλω να επισηµάνω ότι τα στοιχεία είναι στη διάθεση των µελών του 
∆Σ. Ελέγχονται, δηµοσιεύονται και εγκρίνονται κάθε χρόνο. Οποιαδήποτε συγκεκριµένη 
πρόταση είναι ευπρόσδεκτη προς συζήτηση πλην ουδεµία µέχρι σήµερα συγκεκριµένη 
πρόταση τροποποίησης προϋπολογισµού ή µη έγκρισης απολογισµού έχει γίνει. 
 Σε κάθε περίπτωση εντός του τρέχοντος έτους θα υπάρξει σχέδιο εξορθολογισµού 
που ετοιµάζεται σε συνεργασία µε τον Ταµία και τον ∆ιευθυντή του Συνδέσµου και θα 
συζητηθεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
 
→ Θέµατα: 1.5, 1.6, 1.7 και 1.17, 1.20 
 «Συνεδριάσεις µε τηλεδιάσκεψη, online, ανοικτές σε όλα τα µέλη». 
 «Καθιέρωση ηλεκτρονικού τρόπου διενέργειας εκλογών προς αποφυγή λαθών και 
 παλαιοκοµµατικών παρεµβάσεων». 
 «∆ηµοσιευµένο ανά Υπηρεσία Πλάνο δηµοπρασιών 1 έτος νωρίτερα» και 
 «Να επιµείνει στη διαφάνεια στο Σ∆Ε/ΥΠΥΜΕ∆Ι». 
 Θεωρώ ότι η ∆ιαφάνεια στον ΣΑΤΕ είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο (το καλύτερο είναι 
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πάντα ο εχθρός του καλού βέβαια). Οι συνεδριάσεις του ∆Σ είναι πάντα ανοικτές σε όλους 
τους συναδέλφους. Σε καµία άλλη Οργάνωση δεν γίνεται αυτό.  
 Από εκεί και πέρα στη συγκεκριµένη φάση προέχει η αποτελεσµατικότητα στη 
λειτουργία του Συνδέσµου. 
 Όµως, για να µιλάµε «έξω από τα δόντια» πρέπει να ξεκαθαρίσουµε µερικά 
πράγµατα: 
 α) Το να κυκλοφορούν στο θεµατολόγιο των συνεδριάσεων του ∆Σ επίσηµα στα 
Μέλη του Συµβουλίου και στους συναδέλφους δέκα και δεκαπέντε σελίδες που να 
αναφέρουν αναλυτικά ποιά έργα και µε ποιες συµβάσεις έχει πάρει κάποιος συνάδελφος από 
την τάδε Υπηρεσία δεν είναι διαφάνεια. Είναι επιλεκτική διαφάνεια που ελάχιστα απέχει από 
το «ξεκατίνιασµα». 
 β) Για τα περί «παλαιοκοµµατικών παρεµβάσεων» στις εκλογές του ΣΑΤΕ έχω να 
επισηµάνω ότι η µόνη «παλαιοκοµµατική παρέµβαση» που είδα δεκαπέντε (15) χρόνια τώρα 
που ασχολούµαι µε τον ΣΑΤΕ, είναι η αγωγή και τα ασφαλιστικά µέτρα που ασκήθηκαν από 
τον συνάδελφο Κυριακόπουλο εναντίον (κυριολεκτικά) του Συνδέσµου, µε εντελώς 
ανυπόστατες (κατά τη γνώµη µου) κατηγορίες. 
 Όσον αφορά στο δηµοσιευµένο πλάνο δηµοπρασιών ένα έτος νωρίτερα το θεωρώ 
µάλλον εξωπραγµατικό διότι ενώ υπάρχουν σε κάθε Περιφέρεια και Αναθέτουσα Αρχή 
πλάνα για δηµοπρατήσεις έργων, στην πράξη οι Αναθέτουσες Αρχές δυσκολεύονται πολλές 
φορές να προχωρήσουν σε συγκεκριµένο χρόνο σε δηµοπρατήσεις για λόγους που πολλές 
φορές δεν είναι υπαιτιότητά τους. 
 Τέλος, δεν µπορούµε να υποχρεώσουµε τον εκπρόσωπό µας στο Σ∆Ε να 
δηµοσιοποιεί τις εισηγήσεις εάν αυτό δεν επιτρέπεται από τον Κανονισµό Λειτουργίας του 
Συµβουλίου. (Είναι καθαρά νοµικό θέµα). 
 
→ Θέµατα: 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21 
 «Συντονισµός ενεργειών καταγγελιών» 
 «Παρέµβαση σε όρους διακηρύξεων» 
 «Να πετύχει επιτέλους νοµοθετική επανεισαγωγή των Αναλύσεων τιµών και του 
παρατηρητηρίου τιµών» 
 «Να πετύχει την αντιµετώπιση των Α.Χ.Π.» 
 «Να εισαγάγει το Συµβούλιο Στρατηγικής κατασκευών» 
 «Να προωθήσει την πραγµατική στελέχωση των εργοταξίων µε µηχανικούς όπως 
επιτάσσουν τα τεύχη δηµοπράτησης τόσο στον ανάδοχο όσο και στην επίβλεψη» 
 «Να µπει φραγµός σε αφαίµαξη αντικειµένου έργων σε 
συντηρήσεις/προµήθειες/υπηρεσίες» 
 «Να πετύχει την Επαναλειτουργία της Συντονιστικής» 
 
 Τα περισσότερα από τα παραπάνω είναι σωστά αλλά το ζητούµενο είναι πώς θα τα 
πετύχει ο ΣΑΤΕ ή ο οποιοσδήποτε. Έχω ξεκαθαρίσει πολλές φορές ότι δεν ασκούµε εξουσία 
είµαστε συνδικαλιστικό όργανο. Πώς για παράδειγµα θα πετύχουµε την επαναλειτουργία της 
Συντονιστικής αν κάποιοι από τους άλλους τέσσερις (4) δεν θέλουν; 
 Πώς θα πετύχουµε την Ενοποίηση-Ενιαία έκφραση του Κλάδου όταν κάποιοι έχουν 
επενδύσει στην διάσπαση; 
 Κι ακόµα χειρότερα (αν θέλουµε να βλέπουµε µπροστά και όχι πίσω) είναι προφανές 
ότι τίθεται εν αµφιβολία ο ορισµός της επαγγελµατικής µας ιδιότητας. 
 Ήδη καταργήθηκε ο όρος «Εργολήπτης ∆ηµοσίων Έργων». Γίνεται συντονισµένη 
απόπειρα να καταργηθούν οι τάξεις και ουσιαστικά και το ΜΕΕΠ. 
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 Θα περίµενα από τον συνάδελφο Κυριακόπουλο – κυρίως επειδή εκτιµώ τη δουλειά 
που έχει προσφέρει στον Σύνδεσµο – να προβληµατισθεί και να τοποθετηθεί στα παρακάτω 
ζητήµατα: 
 - Νέοι τρόποι χρηµατοδότησης Έργων. Πρέπει να το κατανοήσουµε όλοι ότι το 
µοντέλο βρίσκει ο ∆ήµος τα χρήµατα, κάνει µια µελέτη η Τεχνική του Υπηρεσία και το 
δηµοπρατεί τελειώνει. 
 Ο ∆ήµος στο Καστελόριζο ανέθεσε προµήθεια και εγκατάσταση αφαλάτωσης στην 
εταιρεία: «WATERA». Ο ∆ήµος δεν πλήρωσε ούτε ευρώ, η εταιρεία θα εισπράττει τους 
λογαριασµούς ύδρευσης µε 2,5 €/m3 για 10 χρόνια ενώ µέχρι τώρα το νερό έφθανε µέχρι 
και 12 €/m3 τους καλοκαιρινούς µήνες που έχουν και το 80% της κατανάλωσης. Η εταιρεία 
στην οικονοµική ανάλυση που συνόδευσε την προσφορά της εκτιµά ότι σε 5 χρόνια θα κάνει 
απόσβεση. Αµφιβάλλει κανείς ότι έτσι θα γίνουν όλα τα έργα ύδρευσης σε νησιά και 
προβληµατικές περιοχές; Και ποιος ∆ήµαρχος θα νοιαστεί για το αν η εταιρεία που 
προσφέρει αυτή τη λύση είναι γραµµένη στο ΜΕΕΠ; 
 - Στη Σίφνο, στην Ηλεία, στη Σαντορίνη, σε όλα τα µέρη που υπάρχει τεράστια 
αύξηση κατοίκων το καλοκαίρι οι ∆ήµοι έχουν αρχίσει την αποκοµιδή σκουπιδιών  µε 
ιδιωτικά απορριµµατοφόρα και ιδιώτες επιχειρηµατίες. Το κόστος για τους ∆ήµους είναι 
περίπου 3 φορές µικρότερο από το σηµερινό. Αµφιβάλλει κανείς ότι οι Υπηρεσίες αυτές θα 
ιδιωτικοποιηθούν; 
 - Όλα τα εγκαταλελειµµένα ακίνητα ιδιοκτησίας ∆ήµων, ΑΕΙ, Κληροδοτήµατα, 
νοσοκοµεία κλπ, που ρηµάζουν και απαξιώνονται σε όλη την Ελλάδα (µετρήστε µόνο πόσα 
είναι στην οδό Φειδίου) θα αξιοποιηθούν µόνο από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Εκεί έχει 
αντικείµενο και ο Κλάδος µας. 
 - Φωτοβολταϊκά, Netmetering, Facility Management, ύδρευση, περιβάλλον, 
ενεργειακή θωράκιση κτιρίων για όλα αυτά οι τεχνικές εταιρείες θα πρέπει να 
εκσυγχρονισθούν, να συνεργασθούν µε ξένους οίκους, να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους 
και να ετοιµασθούν. 
 
 Το Ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο για τα έργα, τις υπηρεσίες, τις προµήθειες και τις 
µελέτες γίνεται πλέον ενιαίο. ∆εν ισχυρίζοµαι επ’ ουδενί ότι δεν πρέπει να διατηρήσουµε 
κεκτηµένα µας. Όµως πρέπει να είµαστε ρεαλιστές. 
 Θυµίζω: 
 - Ζητούσαµε κατάργηση πρόσθετων εγγυητικών αντί να ζητάµε εξορθολογισµό και 
έλεγχο. ∆υστυχώς το αίτηµά µας έγινε αποδεκτό. 
 - Ζητούσαµε κατάργηση µελετοκατασκευών αντί να ζητάµε βελτίωση της 
διαδικασίας. ∆υστυχώς το αίτηµά µας έγινε στην πράξη πλήρως αποδεκτό. Και 
αντικαταστάθηκε η µελέτη-κατασκευή από τα διαφανή συστήµατα του άρθρου 86 και το 
χαρακτηρισµό ως Υπηρεσίες µε απόλυτα απελευθερωµένους όρους συµµετοχής. 
 - Αποφύγαµε όπως ο διάολος το λιβάνι να ζητήσουµε αυστηρότερους όρους και 
εξειδίκευση στο ΜΕΕΠ και τώρα µας έρχεται κατακέφαλα η πλήρης κατάργηση του ΜΕΕΠ, 
και η πλήρης ασυδοσία των Αναθετουσών Αρχών. 
 - Πριν τρία χρόνια σιχαινόµαστε και τη λέξη αιτιολόγηση (ταυτόσηµη έννοια µε τη 
διαφθορά) και σήµερα την έχουµε κάνει σηµαία µας. 
 
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς, 
 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 
Πρόεδρος ΣΑΤΕ 


