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ΕΚΘΕΣΗ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΑΤΕ ΕΤΟΥΣ 2021 

(1-3-2019 έως 30-9-2021) 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΡΑΚΑΚΗ   

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Συνάδελφοι,  

Έχουν περάσει 2,5 χρόνια από την τελευταία Γ.Σ. του ΣΑΤΕ και νομίζω ότι το μεσοδιάστημα δεν 

μπορούμε να το θυμόμαστε ως μία περίοδο άνθησης και ευημερίας του κλάδου μας αλλά και της 

ελληνικής οικονομίας ως σύνολο.  

Το τελευταίο ενάμιση έτος όλη η οικονομία της χώρας κινείται στις βάσεις που θέτει η πανδημία – 

και ο κλάδος μας δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός αυτού του κυριαρχικού φαινομένου.   

Ωστόσο θα πρέπει να τονίσουμε – και ο ΣΑΤΕ το πράττει σε κάθε ευκαιρία - ότι είμαστε ο μόνος 

παραγωγικός κλάδος που δεν σταμάτησε ούτε μία ημέρα τις εργασίες του, εν μέσω εξαιρετικά 

δυσχερών συνθηκών, στηρίζοντας το εθνικό προϊόν της χώρας και την απασχόληση. Κανένας 

άλλος κλάδος οικονομικής δραστηριότητας δεν συνεισέφερε στην συγκράτηση των βασικών 

μεγεθών της οικονομίας, όσο συνεισέφεραν οι κατασκευές, κυρίως δημόσιες αλλά και ιδιωτικές, 

ειδικά το 2020. Επίσης σημαντικό είναι ότι αυτή η κεντρική θέση των υποδομών και κατασκευών 

στην οικονομία της χώρας αναμένεται να ενισχυθεί τα επόμενα έτη, μέσω της αξιοποίησης των 

κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και σύμφωνα με σχετική πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ ("Ο 

ρόλος της Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας" 

2021) που εκπονήθηκε ύστερα από πρωτοβουλία του ΕΣΒΥΚ και με βασική συνδρομή του ΣΑΤΕ 

και του Γ. Δντή μας.   

Μία ακόμη σημαντική εξέλιξη στα θεσμικά ζητήματα του κλάδου ήταν η ψήφιση του 4782/2021 

που τροποποίησε σε πολλά σημεία τον Ν.4412/2016 και σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του 

Υπουργείου ο βασικός νόμος των δημοσίων συμβάσεων δεν θα χρειαστεί, πλέον, άλλη 

τροποποίηση.  

Υπάρχουν ακόμη προβληματικά σημεία στις διαγωνιστικές διαδικασίες των έργων, κυρίως 

αναφορικά με διαδικασίες που προορίζονται για προ-επιλεγμένους αναδόχους, ενώ ερωτηματικό 

παραμένει η εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Ν.4782/2021 όπως π.χ. με τους ιδιωτικούς 

φορείς επίβλεψης, το δηλωτικό σύστημα επιμετρήσεων κλπ.  

Τέλος, κύριο ζήτημα κατά τους τελευταίους 9-10 μήνες συνιστά η υπέρμετρη αύξηση των τιμών 

των υλικών. Το γνωρίζετε όλοι, το ζούμε στα έργα μας και δυστυχώς, το πρόβλημα διογκώνεται 

συνεχώς.  
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Υπό αυτές τις συνθήκες ο ΣΑΤΕ προσπάθησε να θέσει προτεραιότητες και να υλοποιήσει βασικούς 

στόχους όπως: η επίλυση του γενικευμένου προβλήματος των Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών, 

η ανάδειξη και ανάκληση διαγωνιστικών διαδικασιών που εμπεριέχουν εμφανώς περιοριστικούς 

έως και φωτογραφικούς όρους σε σειρά χαρακτηριστικών έργων, η  προς όφελος των μελών μας 

διεκδίκηση φορολογικών αιτημάτων, καθώς και η προώθηση θεσμικών αιτημάτων, μέσω της 

συμμετοχής σε όλες τις εκδηλώσεις που προσκληθήκαμε και σε όλες τις σχετικές δημόσιες 

διαβουλεύσεις που σχετίζονται με την παραγωγή των δημοσίων έργων της Χώρας, με στόχο η 

αλλαγή του θεσμικού πλαισίου παραγωγής δημοσίων έργων, να γίνει με τέτοιο τρόπο που να 

διασφαλίζεται τόσο η διαφάνεια όσο και ο ρόλος των εργοληπτικών επιχειρήσεων της Χώρας στο 

άμεσο αλλά και στο μεσοπρόθεσμο μέλλον.  

Βασική επιλογή του απελθόντος ΔΣ ήταν η ενεργότατη συμμετοχή στο Εθνικό Συμβούλιο 

Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ), ιδρυτικό μέλος του οποίου είναι ο ΣΑΤΕ μαζί με 

τον ΣΕΓΜ και τον ΣΤΕΑΤ, φορέα που ο ΣΑΤΕ στηρίζει στην προσπάθεια συνδιαμόρφωσης θέσεων 

και κατάθεσης ορθολογικά τεκμηριωμένων προτάσεων στις θεσμικές εξελίξεις.  

Ταυτόχρονα, ο Σύνδεσμος είναι παρών στην απαίτηση διαφανών και νόμιμων διαγωνιστικών 

διαδικασιών, παρεμβαίνοντας σε χαρακτηριστικές περιπτώσεις που μας κατήγγειλαν τα Μέλη μας 

ειδικά στις φωτογραφικές διατάξεις δημοπρασιών.  

Αναλυτικότερα:  

 

2. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΑΤΕ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ  

2.1 Γενικές Συνελεύσεις  

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους δεν πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση λόγω των 

περιοριστικών μέτρων της πανδημίας, σύμφωνα με τα οποία υπαγορεύθηκε η αναστολή της 

υποχρέωσης σύγκλησης ετησίων Γ.Σ. στα εργοδοτικά σωματεία όπως ο ΣΑΤΕ.    

2.2 Διοικητικά Συμβούλια 

Κατά τη διάρκεια των 2,5 ετών από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκαν 10 

συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου το 2019, 10 συνεδριάσεις το 2020 και 8 συνεδριάσεις το 

πρώτο οκτάμηνο του 2021. Όσες πραγματοποιηθήκαν μέχρι τον Μάρτιο του 2020 ήταν ανοικτές 

και τις παρακολούθησε σημαντικός αριθμός εκπροσώπων εταιρειών – μελών και εκπροσώπων 

Περιφερειακών Αντιπροσωπειών. Οι υπόλοιπες πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεδιασκέψεων λόγω 

των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας, σύμφωνα με τα οποία επιτράπηκε η σχετική 

δυνατότητα.  

 

3. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΔΡΑΣΕΙΣ  

Τα σπουδαιότερα θέματα που απασχόλησαν τις 28 Συνεδριάσεις του Δ.Σ. ήταν:  

3.1 Θεσμικό πλαίσιο παραγωγής δημοσίων έργων  

3.1.1. Προβλήματα εφαρμογής του Ν. 4412/2016 – Συμμετοχή στην προεργασία και 

διαβούλευση που προηγήθηκε του Ν. 4782/2001  
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Το θέμα που κυριάρχησε σχεδόν σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ 

μέχρι και την άνοιξη του 2021 ήταν οι προβλέψεις του Ν.4412/2016, ο τρόπος εφαρμογής αυτών 

καθώς και οι τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν.4782/2021 στον Ν.4412/2016.  

Ο Σύνδεσμος ανταποκρινόμενος σε κάλεσμα του Υπουργείου μετείχε στις αρχικές ομάδες εργασίας 

της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (αρχές 2020, επικεφαλής ο κ. Σπυριδωνάκος / συμμετοχή κ. 

Μητκίδη). Εν συνεχεία και όταν διαπιστώθηκε ότι όλος ο κλάδος ήταν απών από την σύνθεση της 

Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Ανάπτυξης τον Μάιο του 2020 ο ΣΑΤΕ 

οδηγήθηκε  στην αποστολή επιστολής προς τον Πρωθυπουργό της Χώρας το φθινόπωρο του 2020 

με θέμα: «Προβλήματα στη διαδικασία παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων – Κίνδυνοι 

αδυναμίας απορρόφησης και σωστής αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών κονδυλίων»  

Εν συντομία στην επιστολή αναφερόταν ότι επι 1,5 έτος η κατάσταση στον χώρο των Υποδομών 

και των Κατασκευών είχε κυριολεκτικά «κολλήσει» αφού :  

-  Καμία νομοθετική πρωτοβουλία σε όλο αυτό το διάστημα, ούτε καν Υπουργική Απόφαση ή 

Εγκύκλιος (προβλεπόμενες στον ίδιο τον νόμο), η οποία  να αποσκοπεί  στη   βελτίωση του Ν. 

4412/2016, πλήρης σύγχυση και καθυστερήσεις στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των 

έργων, πλήρης αδιαφορία για τις προτάσεις των επαγγελματικών οργανώσεων του χώρου και για 

τα Δημόσια αλλά και για τα Ιδιωτικά Έργα.  

-  Το ένα και μοναδικό ίσως βήμα εκσυγχρονισμού του Ν. 4412/2016 από την προηγούμενη 

Κυβέρνηση, το Π.Δ. 71/2019 για τα νέα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγκαταλείφθηκε 

πλήρως (διά της μεθόδου της μακρόχρονης αναβολής), με αποτέλεσμα να μονιμοποιείται το, 

παλαιό, προσωρινό καθεστώς των διαδοχικών παρατάσεων των εργοληπτικών πτυχίων με ό,τι 

αυτό συνεπάγεται συντελώντας περαιτέρω στην αβεβαιότητα για το μέλλον των επιχειρήσεων του 

κλάδου. 

-  Πλήρης αδράνεια στο θέμα της νομοθέτησης Ενιαίου Συστήματος Τιμολόγησης και Τεχνικών 

Προδιαγραφών Έργων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Σχετικές εμπεριστατωμένες 

και αναλυτικές προτάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν διαδικτυακές εφαρμογές για διαρκή 

ενημέρωση των τιμών και των προδιαγραφών οι οποίες διαρκώς μεταβάλλονται, έχει καταθέσει ο 

Σύνδεσμός μας από 10ετίας.  

-  Κανένας εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης νομοθεσίας - η  οποία εξακολουθεί να βασίζεται σε 

αντιλήψεις του περασμένου αιώνα, ειδικά όσον αφορά την διαδικασία εκτέλεσης των Δημοσίων 

έργων – καμία νομοθετική πρόβλεψη για καθιέρωση προτύπων συμβάσεων εκτέλεσης έργων 

βασισμένων σε διεθνή εμπειρία (π.χ. αυτές που εκδίδονται από FIDIC). 

-  Καμία βελτίωση στην αυθαίρετη ερμηνεία από τις Αναθέτουσες Αρχές των κριτηρίων επιλογής 

αναδόχων του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016. 

-  Καμία αξιοποίηση Μηχανικών του Ιδιωτικού τομέα για επιτάχυνση και ενίσχυση της διαδικασίας 

ωρίμανσης και δημοπράτησης των Έργων. 

-  Καμία διαδικασία αξιοποίησης, έστω και επικουρικά, σε επίβλεψη ιδιωτών για την επιτάχυνση 

της εκτέλεσης των έργων.  
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-  Διαγωνισμοί με εξόφθαλμα φωτογραφικούς και παράνομους όρους που καταστρατηγούν τον 

ελεύθερο και υγιή ανταγωνισμό. 

-  Υπερβολικές καθυστερήσεις στον χρόνο των διαγωνιστικών διαδικασιών, παρότι έχουν μειωθεί 

σημαντικά οι διαδικασίες ενστάσεων και προσφυγών. 

- Κατάχρηση στη διαδικασία επίκλησης του «κατεπείγοντος» στην ανάθεση των Έργων, στην 

ουσία δηλαδή εφαρμογή απευθείας αναθέσεων. 

 - Κανένα βήμα υλοποίησης της δυνατότητας υποβολής των προτάσεων καινοτομίας προς 

αξιοποίηση πολλών χιλιάδων ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του στενού και ευρύτερου 

Δημόσιου Τομέα που παραμένουν εντελώς αναξιοποίητα με μηδαμινές αποδόσεις στην ΕΤΑΔ και 

άλλους φορείς (κληροδοτήματα, ΑΕΙ, κλπ.) 

- Καμία απολύτως μέριμνα για την μάστιγα των μεγάλων εκπτώσεων που κυριολεκτικά 

καθιστά αδύνατη την έντεχνη και έγκαιρη ολοκλήρωση των Έργων.  

- Για τα Δημόσια Έργα – Υποδομές  δεν έχει γίνει καμία προετοιμασία στον τομέα 

απλοποίησης της Νομοθεσίας. 

- Μεγάλος άγνωστος παραμένει η σύνταξη προγράμματος αξιοποίησης των υψηλών  

χρηματοδοτήσεων που αναμένονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κριτήρια που θα 

υιοθετηθούν για την επιλογή των έργων που θα ενταχθούν σε αυτό. 

Και στην επιστολή αφού σημειώναμε ότι είναι «ορατός ο κίνδυνος είναι να βρεθεί η Χώρα, για μία 

ακόμη φορά, να τρέχει τελευταία στιγμή και να ζητάει παρατάσεις για «απορρόφηση» των 

κονδυλίων χωρίς να έχει γίνει προγραμματισμός και οργάνωση για σωστή αξιοποίηση των 

χρημάτων, όπως έγινε και με μεγάλο μέρος των μέχρι σήμερα χρημάτων, που διατέθηκαν για τη 

Χώρα» προσθέταμε ότι «για όλα τα θέματα και τις ελλείψεις και αδυναμίες που επισημαίνουμε 

έχουμε διατυπώσει πλήρεις και επεξεργασμένες προτάσεις, σε επίπεδο Σχεδίου Νόμου, μαζί με τις 

μεγαλύτερες Επαγγελματικές Οργανώσεις του χώρου, στο πλαίσιο του Εθνικού Συμβουλίου 

Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ). 

Οι προτάσεις αυτές συντελούν στην άμεση απεμπλοκή από τις δυσχέρειες τις οποίες εμφανίζει το 

υπάρχον θεσμικό πλαίσιο για την ανάθεση αλλά και την εκτέλεση των έργων. 

Οι προτάσεις έχουν υποβληθεί προ έτους και πλέον στους αρμοδίους φορείς αλλά ακόμη και 

σήμερα δεν γνωρίζουμε την τύχη τους.    

Ουσιαστικός διάλογος με το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών αλλά και με τις κατά καιρούς 

Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές που συστήνονται (έχουν συγκροτηθεί  μέχρι τώρα πέντε (5)) δεν 

έγινε. Ουσιαστική επικοινωνία επίσης δεν έγινε–με μερικές μάλιστα εκ των Νομοπαρασκευαστικών 

Επιτροπών δεν υπήρξε καμία επικοινωνία». 

Κατόπιν αυτής της έγγραφης παρέμβασης του ΣΑΤΕ και μεταξύ του χρόνου που μεσολάβησε από 

την δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 

αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 

προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 

υποδομές και την υγεία» μέχρι την κατάθεσή του στην Βουλή υπήρξε εκτεταμένη συμμετοχή του 
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κλάδου και του ΣΑΤΕ, μέσω του ΕΣΒΥΚ, στις διεργασίες και διαβουλεύσεις που ακολούθησαν και 

αποσοβήθηκαν ορισμένες αστοχίες του αρχικού νομοθετήματος. Σε όλο αυτό το διάστημα έγιναν 

επίσημες και ανεπίσημες παρεμβάσεις, ενώ ο ΣΑΤΕ εκπροσωπήθηκε δια του Προέδρου του στην 

συνεδρίαση της αρμόδιας Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής, εκφράζοντας και προφορικά τις θέσεις 

που εγγράφως ο ΣΑΤΕ είχε υποβάλλει με σχετική επιστολή του και οι οποίες διαπίστωναν:  

Ως θετικές παρεμβάσεις:  

- την ταχύτερη εκκίνηση της δημοπράτησης έργων ειδικής σημασίας για την οικονομία της Χώρας, 

έργων δηλαδή που είναι ενταγμένα στο άρθρο 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων 

Ακινήτων,  

- την θεσμοθέτηση της δυνατότητα διαιτητικής επίλυσης κάθε διαφοράς που προκύπτει σχετικά με 

την εφαρμογή, την ερμηνεία ή το κύρος της Σύμβασης για έργα προϋπολογισμού άνω των δέκα 

εκ. (€10.000.000) ευρώ,  

- την πρόβλεψη ίδρυσης Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών 

Έργων και Μελετών  

- την ισχυροποίηση του εργοληπτικού πτυχίου ως «διαβατηρίου» για τους διαγωνισμούς δημοσίων 

έργων  

- την υποχρεωτική πρόβλεψη κινήτρου – πριμ πρόσθετης αμοιβής ίσης έως 5% της συμβατικής 

δαπάνης για παράδοση έργων νωρίτερα από τη συμβατική προθεσμία σε έργα άνω του κοινοτικού 

ορίου  

- την υποχρεωτική ανάρτηση της μελέτης του έργου πριν την  προκήρυξή του. 

- την κατάργηση της υποχρέωσης ετήσιας κατάρτισης καταλόγου για τη δυνατότητα ανάθεσης 

καθώς και τον εξορθολογισμό των ορίων απευθείας ανάθεσης  

- την υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να χορηγεί στον προσωρινό ανάδοχο προθεσμία να 

συμπληρώσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  

- την εισαγωγή θεσμού του Συμβουλίου Επίλυσης Διαφωνιών (ΣΕΔ)  

- την διαιτητική επίλυση διαφορών  

Ως υπό συνθήκη θετικές ρυθμίσεις:  

- την ενίσχυση του συστήματος μελέτη – κατασκευή, ώστε να μπορεί να εκκινεί η διαδικασία 

δημοπράτησης των έργων αμεσότερα απ’ ό,τι ισχύει σήμερα, παράλληλα με την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση του έργου  

- την θεσμοθέτηση ιδιωτικής επίβλεψη έργων, δηλαδή την δυνατότητα να μπορεί να ασκηθεί 

επίβλεψη εκτός από την Υπηρεσία και από πιστοποιημένο  ιδιωτικό φορέα (φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο ή ένωση προσώπων), ο οποίος θα διαθέτει τις αναγκαίες εξειδικευμένες γνώσεις  

- την καθιέρωση υποχρεωτικής τήρησης από τον ανάδοχο ηλεκτρονικού ημερολογίου του έργου 

- την κατάργηση των κληρώσεων για την ανάδειξη των επιτροπών.  

Ως ρυθμίσεις που πρέπει είτε να αποσυρθούν είτε να αλλάξουν δραστικά:  
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- η αντιμετώπιση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών στα έργα (προτάθηκε η πρόταση των 

ΣΑΤΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΕΣΒΥΚ για Αλγόριθμο Αυτόματου Αποκλεισμού Ασυνήθιστα 

Χαμηλών Προσφορών για έργα κάτω του ορίου, ενώ για έργα άνω του ορίου προτάθηκε η 

αντικειμενική αξιολόγηση και άλλων παραμέτρων πλην της οικονομικής προσφοράς) 

- η ουσιαστική κατάργηση Αναθεώρησης παρότι οι τιμές δημοπράτησης έργων  παραμένουν στα-

θερές για δέκα περίπου χρόνια (εντοπιζόταν το οξύτατο πρόβλημα από το πάγωμα της 

αναθεώρησης λόγω της σημαντικής ανόδου των τιμών σε πληθώρα υλικών ευρείας χρήσης και 

υψηλής σημαντικότητας και προτεινόταν η άμεση ανάκληση αναστολής των προβλέψεων του 

άρθρου 153, και την  εφαρμογή αναθεώρησης πλέον σε όλες τις συμβάσεις δημοσίων έργων, με 

έναρξη του υπολογισμού της από το πρώτο τρίμηνο του 2021).  

- ο έλεγχος σφαλμάτων μελετών σε περιορισμένο χρονικό διάστημα από τον Ανάδοχο  

Ως ρυθμίσεις που πρέπει να προστεθούν:  

- Απλοποίηση και αποσαφήνιση του πλέγματος διατάξεων για τις καταπτώσεις εγγυήσεων  

Μετά την ψήφιση του νόμου και στο πλαίσιο της συνεργασίας με τα άλλα μέλη του ΕΣΒΥΚ, ο ΣΑΤΕ 

κάλεσε τα μέλη του με επιστολή του στις 12.4.2021 να μετέχουν σε ομάδες εργασίας για την 

προετοιμασία κειμένων σχεδίων ΥΑ του Ν.4782/2021.  

 

3.1.2 Προεδρικό Διάταγμα για τα Μητρώα  

Πάγια θέση του ΣΑΤΕ είναι ότι το ΠΔ θα πρέπει να ισχύσει το συντομότερο και δεν είναι δυνατόν ο 

κλάδος να παραμένει ουσιαστικά ανέλεγκτος για μία μακρά περίοδο ετών, γεγονός που επηρεάζει 

αρνητικότατα τις υγιείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.  

Ως ΣΑΤΕ έχουμε παρέμβει επανειλημμένα και πιο πρόσφατα τον Ιούλιο του 2021 με επιστολή μας, 

στην οποία τονίζαμε ότι ενώ είχαμε δηλώσει εγκαίρως τους εκπροσώπους μας στην επείγουσα 

συγκρότηση των Ομάδων Εργασίας, στις οποίες μας είχε καλέσει ο Γ.Γ.Υ. τον Οκτώβριο του 2020, 

καμία επιτροπή δεν είχε λειτουργήσει επί 9 μήνες ενώ είχαμε επισημάνει, στο πλαίσιο κατάθεσης 

των προτάσεών μας στη διαδικασία διαβούλευσης στις 31.12.2020 του σχεδίου νόμου, ότι:  

«Διαπιστώνουμε ότι με το άρθρο 144 του Ν.4764/2020 παρατάθηκε (και πάλι!) η αναστολή 

έναρξης ισχύος του ΠΔ 71/2019 ενώ κατά την δική μας κατανόηση πρέπει να επισπευσθεί η 

έναρξη ισχύος του.  

Σημειώνουμε ότι το ΠΔ 71/2019 αφορά σε όλα τα Μητρώα (μελετητικών – εργοληπτικών 

επιχειρήσεων, συμβούλων διαχείρισης – επίβλεψης έργων, κατασκευαστών κλπ), και καθυστερεί 

αδικαιολόγητα, αρκετά πλέον, χρόνια από το 2017, οπότε και εκδόθηκε ο Ν.4472/2017. Είναι 

απολύτως σαφές ότι πολλές από τις αρρυθμίες του Νόμου 4412/2016 οφείλονται και στην 

καθυστέρηση της έναρξης ισχύος του ΠΔ 71/2019, η τελική μορφή του οποίου είναι πλήρως 

εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις των κοινοτικών οδηγιών, ενώ έτυχε της έγκρισης της 

πλειοψηφίας των φορέων και των υπηρεσιακών παραγόντων μετά από σοβαρή διαδικασία 

διαβούλευσης.  
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Τονίζουμε ότι, όσο καθυστερεί η έναρξη ισχύος του ΠΔ 71/2019, παρατείνεται υπέρμετρα το 

χρονικό διάστημα  που οι εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται σε 

διαδικασία κρίσης επί οικονομικών δεδομένων καθώς και επί δεδομένων τεχνικής εμπειρίας και 

επάρκειας, με συνέπεια την υψηλή πιθανότητα αυθαίρετης κρίσης των ανωτέρω, κατά την 

δημοπράτηση των έργων, συνθήκη που τελικώς λειτουργεί εις βάρος της υλοποίησης των 

δημοσίων έργων καθώς και εις βάρος των πολλών υγιών εργοληπτικών επιχειρήσεων του κλάδου.  

Προτείνεται η δρομολόγηση άμεσων ενεργειών σας για την ταχεία έναρξη ισχύος του ΠΔ 

71/2019». 

Φαίνεται ότι και αυτή τη φορά η έγγραφη παρέμβασή μας είχε κάποιο αποτέλεσμα, αφού από 

αρχές Οκτωβρίου η ομάδα εργασίας με αντικείμενο το Μητρώο Εργοληπτών λειτουργεί 

συστηματικά.  

 

3.1.3 Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος τιμολόγησης των δημοσίων έργων. 

Ο ΣΑΤΕ έχει  προ πολλού επισημάνει πως ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο μελέτης και κατασκευής 

των δημοσίων έργων, προκειμένου να υπηρετεί τον βασικό στόχο της βέλτιστης αξιοποίησης των 

περιορισμένων δημοσίων πόρων, πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνεται και από ένα Εθνικό  

Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης των Έργων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, να 

αναφέρεται σε όλους τους συντελεστές παραγωγής των Τεχνικών Έργων, να παρακολουθεί τις 

τεχνολογικές εξελίξεις και να είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς 

πρακτικές. Έχουμε επενδύσει κόπο, χρόνο και χρήματα σε αυτό και υπό αυτήν την έννοια η εκ 

νέου θέσπιση της ίδρυσης του Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης 

Τεχνικών Έργων και Μελετών συνιστά μία δικαίωση των συνεχιζόμενων προσπαθειών μας.  

Ήδη, δια μέσου του ΕΣΒΥΚ μετέχουμε με δύο μέλη μας σε ομάδα εργασίας της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών, η οποία έχει ως αντικείμενο την σύνταξη σχεδίου της προβλεπόμενης 

στον νόμο ΚΥΑ για την σύσταση και λειτουργία του ΕΣΤΙΜ.  

Παράλληλα, όμως, έχοντας αναγνωρίσει το μεγάλο πρόβλημα των υπερβολικών ανατιμήσεων στα 

υλικά και, προσφάτως, και το κόστος ενέργειας ως ΣΑΤΕ έχουμε παρέμβει επίσημα και ανεπίσημα 

για την βραχυπρόθεσμη επίλυση του οξύτατου προβλήματος.  

Συγκεκριμένα έχουμε απευθυνθεί εγγράφως με τις παρακάτω επιστολές προς τον Υπουργό ΥΜΕ  

 Η από 28/4/2021 κοινή επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Υπουργό 

Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Κοινό αίτημα των Εργοληπτικών Οργανώσεων για 

ορισμό συντελεστών αναθεώρησης». 

 Η από 12/04/2021  επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με 

θέμα: «Αναθεώρηση τιμών συμβάσεων δημοσίων έργων (3)». 

 Η από 26/02/2021 επείγουσα επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Υποδομών και 

Μεταφορών με θέμα: «Αναθεώρηση τιμών συμβάσεων δημοσίων έργων». 

 Η από 04/02/2021 επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με 

θέμα: «Αίτημα ενεργοποίησης διάταξης του άρθρου 153 του Ν.4412/2016». 
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ενώ το ζήτημα είχε επίσης τεθεί σε επιστολή προτάσεων και θέσεων του ΣΑΤΕ στις 31.12.2020 για 

την δημόσια διαβούλευση του μετέπειτα νόμου 4782/2021 προς τον Υπουργό ΥΜΕ. 

Θυμίζω ότι στις αρχές Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μέσω τηλεδιάσκεψης με τα 

Μέλη που εδρεύουν στις έδρες των Περιφερειακών Γραφείων του ΣΑΤΕ για το ζήτημα της 

αναθεώρησης και προκειμένου να συλλεχθούν τεκμηριωμένα στοιχεία από τα μέλη για το επίπεδο 

και το εύρος αύξησης των τιμών υλικών.  

 

3.1.4 Σύστημα ανάδειξης αναδόχου   

Σε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα υποστηρίχθηκε με έμφαση ότι είμαστε αντίθετοι στο να 

παραχωρηθεί η δυνατότητα στις Αναθέτουσες Αρχές να κρίνουν αυθαίρετα και υποκειμενικά τις 

υπερβολικά χαμηλές προσφορές, κατά τις διαδικασίες ανάδειξης αναδόχων των δημοσίων έργων. 

Θυμίζω ότι η απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΣΑΤΕ της 31.1.2018 ήταν:  

- Αντικειμενική ανάδειξη των ΑΧΠ με την εφαρμογή κατάλληλου αλγορίθμου. 

- Αυτόματη ανάδειξη μειοδότη βάσει εφαρμογής του ως άνω αλγορίθμου για έργα κάτω του 

Κοινοτικού ορίου. 

Σχετική πρωτοβουλία έχει αναληφθεί τόσο σε συνεργασία με την ΠΕΔΜΕΔΕ όσο και σε συνεργασία 

με τους φορείς ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ. Από την τελευταία πετύχαμε να περιληφθεί ως βασική θέση του 

ΕΣΒΥΚ, σχετικά με το σύστημα ανάδειξης αναδόχου η ακόλουθη:  

«Το ΕΣΒΥΚ έχει προτείνει ουσιαστικές λύσεις, άμεσης απόδοσης, για την αντιμετώπιση του 

φαινομένου, μεταξύ των οποίων είναι: 

  Η παραγωγική λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και 

Τιμολόγησης Έργων και Μελετών. 

  Η ανάθεση των συμβάσεων με πολλαπλά απολύτως μετρήσιμα αντικειμενικά κριτήρια  και 

όχι μόνον με το κριτήριο της τιμής. 

  Για τις μικρές συμβάσεις (κάτω των ορίων της Οδηγίας), εφόσον η τιμή είναι το 

αποκλειστικό κριτήριο, θέσπιση μηχανισμού αυτόματου αποκλεισμού των ΑΧΠ με χρήση 

αντικειμενικής στατιστικής μεθόδου. 

  Οι οικονομικές προσφορές να συνοδεύονται (στη φάση υποβολής τους και όχι μετά την 

αποσφράγιση) από τεκμηρίωση (π.χ. επί τυποποιημένων υποδειγμάτων). 

  Η συμπλήρωση και η ταχεία έκδοση της προβλεπόμενης Υ.Α. του άρθρου 88 του νόμου, 

ώστε να οριστούν η μέθοδος και τα κριτήρια χαρακτηρισμού των ΑΧΠ, ο τρόπος σύνδεσης των 

κριτηρίων αξιολόγησης των ΑΧΠ με το Εθνικό Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης 

Έργων και Μελετών, καθώς και υποδείγματα τεκμηρίωσης των οικονομικών προσφορών.» 

 

3.2 Παρατυπίες στην δημοπράτηση έργων  

Ο ΣΑΤΕ διαπιστώνοντας, είτε αυτοτελώς, είτε κατόπιν καταγγελιών Μελών του, σημαντικές 

παρατυπίες σε διαδικασίες προκήρυξης διαφόρων δημοσίων έργων, προχώρησε και πάλι σε εκείνες 
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τις απαιτούμενες δράσεις ώστε να καταγγελθούν και να γίνει προσπάθεια να αρθούν οι 

στρεβλώσεις.  

Χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αποτελούν τα έργα που ανατίθενται ύστερα από πρόσκληση 

περιορισμένου αριθμού εργοληπτών, φαινόμενο που έχουμε επανειλημμένα θέσει σε επιστολές 

μας προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και σε παρεμβάσεις μας και 

τοποθετήσεις.  

Συνολικά ο Σύνδεσμος απέστειλε 31 σχετικές επιστολές. 

- Η από 18-04-2019 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Ζαχάρως με θέμα: «Προσφυγή στην 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ. 2 γ του άρθρου 32 του 

Ν.4412/2016)». 

- Η από 18-04-2019 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας με θέμα: 

«Προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ. 2 γ 

του άρθρου 32 του Ν.4412/2016)». 

- Η από 02-05-2019 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Καλλιθέας με θέμα: «Ηλεκτρονικός 

διαγωνισμός για την ανάθεση εργασίας με τίτλο: «Ανακατασκευή του αρδευτικού δικτύου και 

αντικατάσταση χλοοτάπητα στη νησίδα Ε. Βενιζέλου από Δημοτικού Σταδίου έως Λ. 

Ποσειδώνος»». 

- Η από 07-08-2019 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Σκύρου με θέμα: «Διαμαρτυρία για 

διαδικασία διαγωνισμού των έργων: 1. «Υδροδότηση Οικισμού Ατσίτσας» 2. «Υδροδότηση 

Οικισμού Πεύκου»». 

- Η από 23-08-2019 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Αγίας Παρασκευής με θέμα: 

««ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 1.278.591,84 € πλέον ΦΠΑ». 

- Η από 12-11-2019 επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με θέμα: 

«Απαράδεκτοι, φωτογραφικοί όροι διακήρυξης στο διαγωνισμό του έργου: «Αναδιαρρύθμιση 

και συμπλήρωση κτιρίου επί της οδού Πειραιώς 52»». 

- Η από 31-12-2019 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕ με θέμα: «Καταγγελία για 

δημοπράτηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ) με θέμα: 

«Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης του ΠΓΝΙ» και αναφέρεται σε έργο που δημοπρατήθηκε 

παράνομα σαν «προμήθεια»». 

- Η από 10-01-2020 επιστολή του Περ. Γραφείου ΣΑΤΕ Ηπείρου προς το Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων με θέμα: «Τροποποίηση όρου διακήρυξης του διαγωνισμού «Για την συντήρηση 

και λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης 

Ιωαννίνων 2020»». 

- Η από 13-01-2020 επιστολή του ΣΑΤΕ με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Παράτυποι όροι 

στους διαγωνισμούς των έργων: 1) «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες εκσυγχρονισμού 

Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους» Π.Υ. 4.820.401,99 € με ΦΠΑ. 2) «Διαμόρφωση 

περιβάλλοντος χώρου νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων» Π.Υ. 769.962,87 € με ΦΠΑ.3) 

«Αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε βιβλιοθήκη διατηρητέου νεοκλασσικού 
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κτηρίου ιδιοκτησίας της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας επί των οδών Λυκομίδων και 

Ακταίων 37-39 στο Θησείο (Οικία Μπάρλα)» Π.Υ. 2.021.200,00 € με ΦΠΑ». 

- Η από 24-01-2020 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Λαρισαίων με θέμα: «Απαράδεκτοι, 

φωτογραφικοί όροι διακήρυξης στο διαγωνισµό του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΚΗΝΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, CPV: 45212300-9» που διακήρυξε ο Δήμος Λαρισαίων μέσω το 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (Α/Α Συστήματος : 

87369)». 

- Η από 05-02-2020 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμαρχο Αθηναίων με θέμα: «Αυθαίρετοι και 

φωτογραφικοί όροι διακήρυξης στον διαγωνισµό: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ 1η, 2η, 

3η, 4η, 5η, 6η ΚΑΙ 7η Δ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ 36 Μήνες», εκτιμώμενης αξίας 

30.057.553,38 € χωρίς Φ.Π.Α.». 

- Η από 07-05-2020 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Αιγιάλειας και την ΔΕΥΑ Αιγιάλειας με 

θέμα: «Απαράδεκτοι όροι στον διαγωνισμό του έργου «Εσωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης 

Λυμάτων Παραλιακών Οικισμών Αιγιαλείας»». 

- Η από 13-05-2020 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΔΕΠΑ ΑΕ με θέμα: «Διακήρυξη Ανοικτού 

Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή υποδομών και εγκαταστάσεων εξοπλισμού συμπίεσης – 

διανομής φυσικού αερίου (CNG) σε υφιστάμενα και νέα πρατήρια υγρών καυσίμων». 

- Η από 22-05-2020 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τoν Οργανισμό 

Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ με θέμα: «Δημοπράτηση του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 

ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΜΑΡΙΟΥ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ»». 

- Η από 25-05-2020 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής 

Αερίου ΑΕ με θέμα: «Δημοπράτηση έργων φυσικού αερίου – Ερωτηματικά». 

- Η από 10-06-2020 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Ωραιοκάστρου με θέμα: «Προσφυγή 

στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρα 32 και 32Α του 

Ν.4412/2016)». 

- Η από 24-06-2020 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με θέμα: 

«Διακήρυξη του έργου: «Επέκταση και αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού οδικού 

δικτύου Νήσου Κω»». 

- Η από 03-08-2020 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τo Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με 

θέμα: «Διακήρυξη διαγωνισμού κλειστής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του 

έργου: «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων στα νησιά Σάμο, 

Κω και Λέρο»». 

- Η από 16-12-2020 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τo Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» με θέμα: «Απαράδεκτος όρος διακήρυξης 

στο διαγωνισμό του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Γρεβενών με 

χρήση γεωθερμίας»». 
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- Η από 29-12-2020 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμαρχο Δελφών με θέμα: «Απαράδεκτος 

όρος διακήρυξης στο διαγωνισμό του έργου: «Κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν) 

στο Δημοτικό Στάδιο Άμφισσας» (Π.Υ. 322.580,64€ πλέον ΦΠΑ) ». 

- Η από 07-01-2021 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμαρχο Καμένων Βούρλων με θέμα: 

«Απαράδεκτοι όροι διακήρυξης στο διαγωνισμό του έργου: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός 

δημοτικού κτιρίου και μετατροπή του σε κέντρο πολιτιστικών δράσεων στο παραλιακό μέτωπο 

Αγίου Κωνσταντίνου» (Π.Υ. 1.205.000 €)». 

- Η από 02-02-2021 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Κασσάνδρας με θέμα: «Απαράδεκτοι 

όροι διακήρυξης στο διαγωνισμό του έργου: «Έργα βελτίωσης Διαδημοτικής Οδοποιίας 

Οικισμών Δήμου Κασσάνδρας» (Π.Υ. 4.813.306,45 € πλέον Φ.Π.Α. 24%)». 

- Η από 05-02-2021 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας με θέμα: 

«Απαράδεκτοι όροι διακήρυξης στο διαγωνισμό του έργου: «Στατική ενίσχυση δαπέδου 

ισογείου – οροφής υπογείου Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου Μητρόπολης Λαρίσης - Τυρνάβου» 

(Π.Υ. 1.241.935,48€ πλέον Φ.Π.Α. 24%)». 

- Η από 24-02-2021 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τo Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με 

θέμα: «Επικείμενες διακηρύξεις δημοπράτησης έργων δικτύων σε όλες τις Περιφέρειες της 

Χώρας». 

- Η από 11-03-2021 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τoν Δήμο Νέστου με θέμα: «Περιοριστικός όρος 

στα τεύχη της διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου: ««Κατασκευή, επισκευή και 

συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ .Α.Κ.) 

Χρυσούπολης», Δήμου Νέστου» (Π.Υ. 1.113.600,00€ με ΦΠΑ 24%.)». 

- Η από 18-03-2021 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τoν Δήμο Κω με θέμα: «Περιοριστικοί όροι 

διακήρυξης στο διαγωνισμό του έργου: «Αποκατάσταση στίβου και ηλεκτροφωτισμού στο Νέο 

Στάδιο Ανταγόρα» Δήμου Κω» (Π.Υ. 400.000,00 €)». 

- Η από 09-04-2021 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τoν Δήμο Ελασσόνας με θέμα: «Απαράδεκτοι όροι 

διακήρυξης στο διαγωνισμό του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΣΤΟ Δ.Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ», της Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας και Αναθέτουσα Αρχή τον Δήμο Ελασσόνας, 

προϋπολογισμού 3.467.741,94€ (πλέον ΦΠΑ 24%)». 

- Η από 22-04-2021 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τoν Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας με θέμα: 

«Απαράδεκτοι όροι στα τεύχη της διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 

600.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ)». 

- Η από 06-05-2021 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τoν ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: 

«Απαράδεκτοι όροι στα τεύχη της διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΗΣ Β' ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

(ΕΕΣ) ΤΟΥ ΧΥΤ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 5.201.612,90 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 24%». 

- Η από 10-09-2021 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Αττικής με θέμα: «Παράνομοι 

όροι στα τεύχη της διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου: 182446 «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ‘ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ’» 

εκτιμώμενης αξίας 8.500.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ)». 

- Η από 21-09-2021 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Αττικής - Δήμο Γλυφάδας με 

θέμα: «Παράνομοι όροι στα τεύχη της διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου (Α/Α 

ΕΣΗΔΗΣ:182070): «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ», 

εκτιμώμενης αξίας 9.500.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) ». 

  

3.3 Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών – ΕΣΒΥΚ  

Το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών & Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ) ιδρύθηκε το φθινόπωρο του 

2019, με πρωτοβουλία των ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ, για την ενιαία εκπροσώπηση της Βιομηχανίας 

Υποδομών & Κατασκευών της Ελλάδας, κατά τα πρότυπα άλλων αναπτυγμένων κρατών, ύστερα 

από προεργασία περίπου ενός έτους.  Στοχεύει στην επίτευξη ενιαίας έκφρασης όλων των 

επαγγελματικών ενώσεων / φορέων του κλάδου, στην παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένης και 

αντικειμενικής πληροφόρησης και στη διατύπωση επεξεργασμένων προτάσεων για τη διαμόρφωση 

και την υλοποίηση διαρκούς μεταρρυθμιστικής πολιτικής στον τομέα των Υποδομών και 

Κατασκευών. 

Στο αρχικό πλαίσιο συνεργασίας των ιδρυτικών Συνδέσμων, διαμορφώθηκε αρχική σειρά 

μεταρρυθμιστικών προτάσεων, η υιοθέτηση των οποίων από τη Δημόσια Διοίκηση θα έχει άμεση 

θετική απόδοση στην αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών του κλάδου. Οι μεταρρυθμιστικές 

προτάσεις προέκυψαν από την εργώδη ενασχόληση των Μελών Θεματικών Ομάδων Εργασίας, υπό 

την καθοδήγηση Συντονιστικής Επιτροπής των τριών Συνδέσμων, με την αρωγή 

Εμπειρογνωμόνων, Συμβούλων και Νομικών. Αφορούν στη σύνταξη τροποποιητικών και 

συμπληρωματικών διατάξεων του θεσμικού πλαισίου περί δημοσίων συμβάσεων, στη θέσπιση και 

λειτουργία Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & 

Μελετών, σε χρηματοπιστωτικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, καθώς και στις προοπτικές 

ανάπτυξης, τόσο μέσω της επέκτασης των εγχώριων δραστηριοτήτων, όσο και μέσω της 

συντονισμένης εξωστρέφειας. 

Σήμερα, με συγκροτημένο και καταστατικά προβλεπόμενο τρόπο, λειτουργούν 6 Μόνιμες 

Θεματικές Επιτροπές, με 10 ομάδες εργασίας οι οποίες θα αυξηθούν σταδιακά. 

Παρά τον βραχύ χρόνο παρουσίας του, το ΕΣΒΥΚ ήδη έχει προχωρήσει, πέραν της εγγραφής νέων 

τακτικών μελών, σε συνεργασίες με σειρά φορέων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι  συμφωνίες 

υπογραφής Μνημονίων Συναντίληψης και Συνεργασίας (ΜοU) με το Βρετανικό Construction 

Industry Council  (CIC) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) καθώς και ολοκλήρωση της 

συνεργασία με το ΙΟΒΕ για την ανάδειξη της κρισιμότητας και της  αναπτυξιακής διάστασης της 

κατασκευαστικής βιομηχανίας στην ανάσχεση της ύφεσης και την συγκράτηση της ανεργίας.  

Ο ΣΑΤΕ αποτελεί κομβικό μέλος του ΕΣΒΥΚ τόσο μέσω της παρουσίας τριών μελών του ΔΣ του, 

στο ΔΣ του ΕΣΒΥΚ, όσο και μέσα από την συμμετοχή και προσφορά του Γ. Δντη μας που εκτελεί 

και χρέη Εκτελεστικού Δντη του ΕΣΒΥΚ.  
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3.4 Ένταξη προγράμματος του ΣΑΤΕ με θέμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» στο ΕΠΑΝΕΚ.  

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση προγραμμάτων αναβάθμισης προσόντων και ενίσχυσης 

της επαγγελματικής εμπειρίας 1.250 εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών 

κλάδων, μέσω υλοποίησης δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης. Οι στόχοι του 

έργου συνοψίζονται στους ακόλουθους: 

• Αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων σε αντικείμενα αιχμής, ώστε να 

προσαρμοστούν στις τρέχουσες υπαγορεύσεις του εγχώριου παραγωγικού συστήματος. 

• Ενίσχυση της εργασιακής κινητικότητας στον τομέα των υλικών και των κατασκευών. 

• Διεύρυνση του αντικειμένου μεγάλου φάσματος επιχειρήσεων πολλών κλάδων (πχ τουρισμός,  

πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, εφοδιαστική αλυσίδα), συμβολή στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητάς τους, στην ενσωμάτωση της καινοτομίας, στην εξωστρέφεια και κατά 

συνέπεια  στην αναστροφή της ύφεσης. 

Ειδικότερα στο πλαίσιο της παρούσας, θα υλοποιηθούν για σύνολο 1.250 απασχολούμενων 

δράσεις κατάρτισης και ενίσχυσης των γνώσεων των ωφελούμενων στο οριζόντιο θεματικό 

αντικείμενο «Υπεύθυνος συντήρησης - διαχείρισης κτιρίων και εγκαταστάσεων» και στο 

εξειδικευμένο θεματικό αντικείμενο «Στέλεχος εφαρμογής μεθοδολογιών διατήρησης, 

συντήρησης, ανάδειξης, αξιοποίησης υποδομών πολιτιστικής κληρονομιάς» καθώς και θα 

πιστοποιηθούν τα προσόντα των ωφελούμενων.  

Ήδη το έργο βρίσκεται σε φάση πλήρους ωρίμανσης και αναμένεται η διακήρυξή του.  

 

3.5 . ΣΣΕ με ΣΕΚΑ - Σύλλογο Εκτάκτων Αρχαιολόγων. 

Από την αρχή της θητείας του ΔΣ υπήρξε ανοικτή διαδικασία συνομιλιών με τον Σύλλογο 

Εκτάκτων Αρχαιολόγων. Μετά από περίπου 4 συνολικά έτη διεργασιών και διαρκούσης της 

διαδικασίας διαμεσολάβησης του ΟΜΕΔ, συμφωνήσαμε σε μια ΣΣΕ που θεωρούμε ισορροπημένη 

και ότι θα βοηθήσει στην υλοποίηση έργων που απαιτούν την εμπλοκή αρχαιολόγων. Σημειώνω 

ότι η εν λόγω ΣΣΕ καταρτίστηκε από την αρχή, χωρίς αναφορά σε προηγούμενες ισχύουσες ΣΣΕ, 

και αφορά στο τμήμα των έργων που τα μέλη του ΣΑΤΕ δραστηριοποιούνται, δηλαδή, στα έργα 

που διέπονται από τον Ν.4412/2016 

 

3.6 Λοιπά Θέματα  

Α. Ορισμοί εκπροσώπων στα Τεχνικά Συμβούλια και Επιτροπές.  

Β. ΣΣΕ με Ομοσπονδία Οικοδόμων, Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, ΟΣΕΤΕΕ - ΣΤΥΕ.   

Γ. Μη επιστροφή αντεγγυήσεων από το ΤΜΕΔΕ  

Δ. Καταπτώσεις εγγυητικών συμμετοχής  

Ε. Κατάργηση της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στα Δημόσια έργα με την διαδικασία του 

ΠΕΔ.  
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ΣΤ. Παρεμβάσεις επίλυσης προβλημάτων άσκησης της εργοληπτικής επιχειρηματικότητας λόγω 

των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία – ένταξη στα μέτρα στήριξης / ενίσχυσης της 

επιχειρηματικότητας.  

Ζ. Επιστροφή ΦΠΑ – Παρακράτηση ποσών λογαριασμών  

Η. Προσφυγή ΣΑΤΕ κατά της απόφασης της ΕπΑντ.  

Θ. Εφαρμογή νέας διάταξης Ε12 

 

4. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  

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. Ως σημαντικότερες οι εκπροσωπήσεις του ΣΑΤΕ 

στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων /Τμήμα Κατασκευών, στην Επιτροπή Διαπιστώσεως Τιμών 

Δημοσίων Έργων, στην Επιτροπή Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στο Μητρώο Εμπειρίας 

Κατασκευαστών, στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΜΕΔΕ και στις Τεχνικές Επιτροπές του ΕΛΟΤ. 

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για την εκπροσώπηση, αποκλειστικώς δια μέσω του ΣΑΤΕ, του 

εργοληπτικού κλάδου, ως εργοδοτικού φορέα,  στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος, 

στην οποία ο πρώην Πρόεδρος του ΣΑΤΕ Μιχάλης Αλέπης έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος.  

 

4.2 Αλληλογραφία  

Ο Σύνδεσμος κατά τα τελευταία 2,5 έτη απέστειλε 626 και δέχθηκε 3.654 έγγραφα, την 

πλειονότητα των οποίων γνωστοποίησε, με κάθε διαθέσιμο μέσο (e-mail, ανάρτηση στην 

ιστοσελίδα του ΣΑΤΕ) στα Μέλη του. Αναφορικά με τα εξερχόμενα έγγραφα του Συνδέσμου 

διαπιστώνεται ότι:  

 257 αφορούν σε ορισμούς εκπροσώπων του ΣΑΤΕ, 

 21 αφορούν έγγραφα θεσμικών προτάσεων και παρεμβάσεων προς την πολιτική ηγεσία του 

ΥπΥΜΕ και την ΕΑΑΔΗΣΥ,  

 17 αφορούν φορολογικά θέματα οπότε απευθύνονται στο Υπουργείο Οικονομικών ή και στην 

ΑΑΔΕ και θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης  

 7 είναι Δελτία Τύπου και επιπλέον 8 επιστολές / ανακοινώσεις  προς τα Μέλη, 

 3 αφορούν ζητήματα του ΤΜΕΔΕ,   

 7 αφορούν σε ασφαλιστικά ζητήματα και απευθύνονται στον Υπουργό Εργασίας και τον ΕΦΚΑ  

 3 απευθύνονται στον Πρωθυπουργό 

 9 αφορούν  γνωμοδοτήσεις / ενημερωτικά σημειώματα του Νομικού μας Συμβούλου σε 

γραπτά ερωτήματα Μελών και 68 αφορούν απαντήσεις επί νομικών θεμάτων του ιδίου, 
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 81 αφορούν σχολιασμούς και απαντήσεις επί καίριων φοροτεχνικών ζητημάτων του 

Φοροτεχνικού μας Συμβούλου και 63 αφορούν  ενημερωτικά σημειώματα / γνωμοδοτήσεις 

του ιδίου,  

 31 αφορούν καταγγελτικά και παρεμβατικά έγγραφα προς τις Περιφέρειες, Δήμους, ΑΕΙ, ΤΕΙ, 

και υπόλοιπους φορείς του Δημοσίου σχετικά με παραβάσεις νομοθεσίας και παρατυπίες σε 

διαγωνισμούς έργων.  

 

4.3 Συναντήσεις & Παραστάσεις προς τα Υπουργεία, Κόμματα και άλλους φορείς.  

Από την προηγούμενη Γ.Σ. πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες συναντήσεις εκπροσώπων του 

ΣΑΤΕ και ως ΣΑΤΕ και δια μέσου του ΕΣΒΥΚ στον οποίο είμαστε ιδρυτικό μέλος, με τους - τότε -   

υπεύθυνους του τομέα δημοσίων έργων της Νέας Δημοκρατίας κ. Κ. Καραμανλή (3/5/2019), του 

ΣΥΡΙΖΑ κ. Απ. Καραναστάση (23/4/2019) και του ΚΙΝΑΛ Γ. Μανιάτη (23/4/2019), τον Υπουργό 

ΥΜΕ κ. Κ. Καραμανλή (30/10/2019 και 12/9/2020), τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ, κ. Γ. Καταπόδη 

(22/5/2019 και 18/3/2020), τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών κ. Γ. Καραγιάννη (29/8/2019, 

31/3/2020 και 12/9/2020), τον τομεάρχη και αν. τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, Ν. Παππά και Χρ. 

Γιαννούλη, αντίστοιχα (12/4/2020) με εκπροσώπους της Δ/νσης Περιφερειακής  Πολιτικής ΕΕ 

(17/1/2020 και 18/1/2020) και με εκπροσώπους της Δνσης Ανταγωνισμού της ΕΕ (28/1/2020).  

Πέραν αυτών πραγματοποιήθηκαν πολλές ακόμη προγραμματισμένες συναντήσεις επίσημες ή 

ανεπίσημες με ανώτατους υπηρεσιακούς παράγοντες και συμβούλους του Υπουργείου Υποδομών, 

καθώς και σειρά συναντήσεων με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, στελέχη της ΕΑΑΔΗΣΥ, στελέχη του 

ΙΟΒΕ.  

Τα κυριότερα ζητήματα που τέθηκαν σε αυτές ήσαν τα αναφερόμενα στην Ενότητα 3.  

 

4.4 Εκδηλώσεις – Σεμινάρια  

4.4.1 Διοργάνωση / Συνδιοργάνωση ΣΑΤΕ  

Κατά το εξεταζόμενο διάστημα ο ΣΑΤΕ διοργάνωσε ή συνδιοργάνωσε με επιτυχία:  

 Ημερίδα μαζί με τους ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ με θέμα: "Στρατηγική Μεταρρυθμίσεων στη Βιομηχανία 

Υποδομών και Κατασκευών: Προτάσεις προς Άμεση Εφαρμογή", (Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα, 

08/05/2019).  

 Ημερίδα μαζί με τους ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ με θέμα: "1η Εκδήλωση ΕΣΒΥΚ στις 08 Οκτωβρίου 2019 

στην Αθήνα", (ΤΜΕΔΕ, 8/10/2019).  

 Ενημερωτική εκδήλωση του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Κρήτης (Χανιά,  05/10/2019).  

 Ενημερωτικές συναντήσεις με μέλη όλων των Περιφερειακών Γραφείων τον Ιούνιο του 2021 

(με τηλεδιάσκεψη).  

 Ενημέρωση από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γ. Κασαπίδη για το Τεχνικό 

Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (2 Ιουνίου 2021)  
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4.4.2 Συμμετοχή / Υποστήριξη ΣΑΤΕ  

Ο ΣΑΤΕ μετείχε δια εισηγήσεων εκπροσώπων του σε:  

 Διαδικτυακή εκδήλωση δημόσιου διαλόγου που διοργάνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος με θέμα: 

"Η Τράπεζα της Ελλάδος σας ακούει" (ΤτΕ, Αθήνα, 10/02/2021). 

 Ημερίδα που διοργάνωσε το ΤΕΕ με θέμα: "Ψηφιακή Κατασκευή και μοντελοποίηση 

κατασκευαστικών πληροφοριών (Building Information Modeling–BIM)"  (Digital Construction 

and BIM in Greece) (ΤΕΕ, Αθήνα, 19/02/2020). 
 

4.5 Δελτία Τύπου - Εκδόσεις  

Στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει ο ΣΑΤΕ για την όσο το δυνατό ευρύτερη 

δημοσιοποίηση των ζητημάτων του εργοληπτικού κόσμου ανακοίνωσε 7 Δελτία Τύπου και 8 

επιστολές / ανακοινώσεις προς τα Μέλη καθώς και συνεντεύξεις ή / και άρθρα του Προέδρου. 
 

4.6 Συνεργασίες   

Οι ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ αναγνωρίζοντας την πολυεπίπεδη κρίση που βιώνουν ο κλάδος των 

υποδομών – κατασκευών και οι βασικοί του πυλώνες που είναι οι μελετητικές και οι 

κατασκευαστικές επιχειρήσεις, συμφώνησαν στην από κοινού κατάστρωση, προώθηση και 

υλοποίηση ενός Σχεδίου Δράσεων και Πρωτοβουλιών για την εξυγίανση, την ανάκαμψη και τη 

βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.  

Αυτή η συνεργασία έχει εξελιχθεί στην ίδρυση του ΕΣΒΥΚ, στο οποίο πλέον μετέχουν ως τακτικά 

μέλη, πέραν των ιδρυτικών μελών ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ, η ΠΕΔΜΗΕΔΕ, η HELLASTRON, η 

HELLAS LAB και η HELLAS CERT, ενώ συνδεδεμένα Μέλη του ΕΣΒΥΚ είναι ο Πανελλήνιος 

Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΤΑΜ), το Project 

Management Institute, Greece Chapter (PMI) και η ASCE – The Hellenic Section. 

Στο αρχικό πλαίσιο συνεργασίας των ιδρυτικών Συνδέσμων, διαμορφώθηκε αρχική σειρά 

μεταρρυθμιστικών προτάσεων.  

Σήμερα, με συγκροτημένο και καταστατικά προβλεπόμενο τρόπο, λειτουργούν 6 Μόνιμες 

Θεματικές Επιτροπές, με 10 ομάδες εργασίας οι οποίες θα αυξηθούν σταδιακά. 

 

Μόνιμες Θεματικές Επιτροπές 

Επιχειρηματικό 
Περιβάλλον 

Στρατηγικός 
Σχεδιασμός 
Υποδομών 

Συντήρηση 
Υποδομών 

Ποιότητα / 
Τυποποίηση/  

Προδιαγραφές / 
Πιστοποίηση 

Ανάπτυξη 
και 

Εξωστρέφεια 

Industry 4.0 for 
the Construction 

Industry 

Ομάδες Εργασίας 
Άμεσης Δράσης Βασικές 

Αρχές 
Στρατηγικού 
Σχεδιασμού 

Συντήρηση / 
Επιθεώρηση 

Γεφυρών 

‘Έλεγχος και 
συμπλήρωση  

ΕΤΕΠ 

Επέκταση 
Αντικειμένου 

 
Θεσμικό πλαίσιο 

(ν.4412/2016) 

Θεσμικό πλαίσιο 
(ν.4413/2016) 

Ενεργειακή 
αναβάθμιση/ 
επιθεώρηση 

υποδομών & κτιρίων 

Έλεγχος και Συμπλήρωση 
Τευχών Δημοπράτησης 

Έργου Υπ. Υποδομών Χρηματοοικονομικά 
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5. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ  

5.1 Εμπλουτισμός Βάσεων Δεδομένων 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 Δημοσίων Τεχνικών Έργων στην Ελλάδα. Η, πλήρως λειτουργική, βάση 

δεδομένων αφορά σε γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ, εγκυκλίους ΓΓΔΕ και ΥΠΟΙΚ, ΦΕΚ και Συλλογικές 

Συμβάσεις Εργασίας, κ.α. Από το 1995 και μετά έχουν καταχωρηθεί περισσότερα από 5.665 

σχετικά νομικά έγγραφα, τα οποία τα Μέλη μας μπορούν να αναζητήσουν εύκολα μέσω της 

ιστοσελίδας του Συνδέσμου μας.  

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο προστέθηκαν 1.896 έγγραφα, μεταξύ των οποίων νόμοι, προεδρικά 

διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις, ώστε η εν λόγω βάση δεδομένων να καταστεί μία πλήρης 

βάση δεδομένων νομικής πληροφόρησης για την άσκηση εργοληπτικής δράσης στην Ελλάδα.  

 

5.1.2 Βάση δεδομένων αποτελεσμάτων δημοπρασιών  

Μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού 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 / Δήμος Εκτέλεσης / Παρατήρηση. Τα ως άνω στοιχεία επικαιροποιούνται και 

επαναδημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας κάθε εβδομάδα. 

Από την έναρξη πλήρους λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ για τα δημόσια έργα στο πρόγραμμα 

καταχωρούνται όλοι οι μειοδότες και όχι μόνο οι τρείς πρώτοι ενώ από την 1/1/2018 και μετά στο 

πρόγραμμα καταχωρούνται οι δημοπρασίες προϋπολογισμού άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ (με 

ΦΠΑ), διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες εξαγωγής συμπερασμάτων για τον 

ανταγωνισμό στον κλάδο.   

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο και έως τις 30.9.2021 καταχωρήθηκαν όλα τα σχετικά στοιχεία από 

2.867 δημοπρασίες, ανεβάζοντας τις συνολικές εγγραφές στην εν λόγω βάση στις 8.015. 

Κατά το 2015 το Δ.Σ. αποφάσισε να τροποποιήσει το πρόγραμμα καταγραφής των αποτελεσμάτων 

των διαγωνισμών έργων που τηρεί από το 2007 και μετά ως εξής: α) να γίνει διακριτή κατηγορία 

των μελετοκατασκευών ώστε να μην υπάρχει σύγχυση σχετικά με την πληρότητα των 

αποτελεσμάτων της βάσης δεδομένων του ΣΑΤΕ β) να καταγράφονται και παρακολουθούνται με 

διακριτό τρόπο όλες οι περιπτώσεις Υπηρεσιών που ομοιάζουν ή και είναι έργα ή εργασίες, 

προϋπολογισμού άνω των 200 χιλ. €.  

Κατόπιν όλων των παραπάνω στην εν λόγω βάση δεδομένων οι καταχωρήσεις αφορούν: 6.082 

έργα, 289 μ/κ και 1.644 υπηρεσίες. 
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5.2 Αναβάθμιση ιστοσελίδας  

Από τον Νοέμβριο του 2008 πραγματοποιείται σταδιακή ανανέωση και ανασχεδιασμός της 

πληροφόρησης που παρέχεται στα Μέλη του Συνδέσμου μέσω της ιστοσελίδας μας. Τα 

αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι ορατά αφού καθημερινά την σελίδα μας επισκέπτονται, 

κατά μέσο όρο, περισσότεροι από 1.500 διαφορετικοί χρήστες. Με δεδομένη όμως την 

τεχνολογική εξέλιξη στα σχετικά εργαλεία, το επόμενο ΔΣ θα πρέπει να προχωρήσει στον εκ νέου 

σχεδιασμό και αναμόρφωσή της, κυρίως αναφορικά με την αισθητική και την συμβατότητά της.  

 

6. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΜΕΛΗ  

Ο ΣΑΤΕ αποφάσισε την διατήρηση των μειωμένων – δύο φορές τα τελευταία έτη (έως και -47% το 

2009/08 και -10% το 2012/11) - χαμηλότατων πάγιων συνδρομών με ταυτόχρονη αναστολή 

ισχύος για  14ο έτος της ποσοστιαίας συνδρομής και για το 2022, 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. Επιπλέον για το  

2021, όπως και τα έτη 2016-2020, και ειδικά για τις τάξεις Α1 και Α2, ανεξαρτήτως νομικής 

μορφής το Δ.Σ. αποφάσισε να θέσει μηδενική τιμή εγγραφής των νεοεγγεγραμμένων Μελών, 

μόλις 10 ευρώ την ετήσια συνδρομή και μηδενική εγγραφή για τα στελέχη αυτών των Μελών.  

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 Διευθυντή, τους Συμβούλους και το διοικητικό 

προσωπικό του ΣΑΤΕ, τόσο στα Κεντρικά όσο και στο Περιφερειακό Γραφείο της Κ. Μακεδονίας.   

Στο σημείο αυτό θέλω να σημειώσω ότι καταβάλλεται καθημερινά προσπάθεια ώστε ο ΣΑΤΕ να 

συμπαρίσταται στην δύσκολη καθημερινότητα των Μελών και να μην αποτελεί ακόμη μία 

Εργοληπτική Οργάνωση που απλώς χορηγεί βεβαιώσεις συμμετοχής σε διαγωνισμούς.  

Είναι μία στόχευση πέρα και πάνω από τις εκάστοτε διοικήσεις του Συνδέσμου που θέλουμε να  

συνεχιστεί - και θα πρέπει να δοθούν τα κίνητρα προκειμένου να γιγαντωθεί - ώστε ο ΣΑΤΕ να 

αποτελέσει έναν πραγματικό σύνδεσμο με την ανάπτυξη των Μελών του, την επιστροφή του 

κλάδου σε ικανούς ρυθμούς μεγέθυνσης και την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής 

οικονομίας.  

Εύχομαι να βοηθήσουμε όλοι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί σήμερα, ώστε να 

αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις προκλήσεις και να συνδράμουμε αποφασιστικά στην 

εδραίωση του κύρους και της αρμόζουσας θέσης των Ελλήνων Επιχειρηματιών Κατασκευαστών.  

 
Σας ευχαριστώ. 

Ανδρέας Γερακάκης   
Γενικός Γραμματέας ΣΑΤΕ 


