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Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021

Απολογισμός και λογοδοσία για τη δραστηριότητα του απερχόμενου Διοικητικού
Συμβουλίου για το έτος 2020 μέχρι τη λήξη της θητείας του.
Εκτιμήσεις εξελίξεων για το άμεσο μέλλον από τον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Βλάχο.

Συνάδελφοι,
Η σημερινή Συνέλευση του Συνδέσμου όπως και οι αρχαιρεσίες που θα ακολουθήσουν γίνεται
καθυστερημένα λόγω της πανδημίας COVID-19 και για πρώτη φορά διεξάγονται (τόσο η
Συνέλευση όσο και οι εκλογές) με ηλεκτρονική διαδικασία.
Είχαμε να επιλέξουμε ανάμεσα στην ηλεκτρονική διαδικασία και στον κλασσικό τρόπο (εννέα
συγκεντρώσεις πανελλαδικά σε περιοχές μάλιστα μεγάλης αύξησης κρουσμάτων όπως
εξελίχθηκε η πραγματικότητα).
Αντί να κάνουμε εκλογικές πολύωρες διαδικασίες με συμμετοχή δεκάδων ή εκατοντάδων
ανθρώπων επιλέξαμε απολύτως διαφανείς διαδικασίες όπου ο καθένας μπορεί από το σπίτι ή
το γραφείο του να εκφράσει δημοκρατικά τις απόψεις του και τις προτιμήσεις του εντός
ολίγων λεπτών. Η εξέλιξη και η όξυνση της πανδημίας (δυστυχώς) δικαίωσαν τους φόβους
μας και τις επιλογές μας.
Με τι ασχολήθηκε ο ΣΑΤΕ και «πώς δικαιολόγησε την ύπαρξή του» που κατά κάποιους
επικριτές μας δεν δικαιολογήθηκε από τη δράση μας.
Α) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
o

Α1. Αυθαιρεσίες Δημοπρατουσών Αρχών σε θέματα δημοπράτησης έργων [παράνομοι
ειδικοί όροι, προσκλήσεις περιορισμένου αριθμού άρθρου 32 Α (που κατ’ ουσίαν είναι
απ’ ευθείας αναθέσεις) και φωτογραφικές διατάξεις]. Συνολικά έχουμε προβεί στη
διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. σε περισσότερες από 100 έγγραφες καταγγελίες, τις
περισσότερες εκ των οποίων τις κοινοποιήσαμε σε όλο το φάσμα της Δημόσιας
Διοίκησης.

o

Α2. Αυθαίρετες προσπάθειες κατάπτωσης Εγγυητικών Συμμετοχής
Σε σειρά Τεχνικών Συμβουλίων (ΤΣ ΥπΥΜΕ, Περιφέρειες, ΟΣΕ, ΕΥΔΑΠ, ΥΠΑ κλπ.) που
συμμετέχουν εκπρόσωποί μας, πετύχαμε να ακυρωθούν ως παράτυπες οι εισηγήσεις
περί κατάπτωσης ΕΕ συμμετοχής. Προσωπικά στο Τ.Σ. Περιφέρειας Αττικής και Τ.Σ.
ΕΥΔΑΠ αντιμετώπισα πάνω από είκοσι (20) περιπτώσεις από τις οποίες μόνο μία (1)
δεν μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε.
Συνολικά αντιμετωπίσαμε επιτυχώς την συντριπτική πλειοψηφία των εισηγήσεων.

o

Α3. Αυθαιρεσίες Υπηρεσιών ΙΚΑ, ΥΠΟΙΚ, Περιφερειών, Ελεγκτικών Αρχών, κλπ.
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Β) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Σε πλήρη συνεργασία με τις οργανώσεις ΣΤΕΑΤ και ΠΕΔΜΗΕΔΕ - ΣΕΓΜ και άλλες οργανώσεις
του

χώρου

επεξεργαστήκαμε

και

υποβάλαμε

για

πρώτη

φορά

τεκμηριωμένες

και

ολοκληρωμένες προτάσεις για τα παρακάτω θέματα:
-

Διαδικασία Ανάθεσης Έργων (Σύστημα Αυτόματου Αποκλεισμού ΑΧΠ για μικρά έργα –
Αιτιολόγηση ΑΧΠ για μεγαλύτερα, Αντικειμενικά κριτήρια για την εφαρμογή του
Άρθρου 86).

-

Μητρώα (Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, Κατασκευαστών, Μελετητών, Συμβούλων
Διαχείρισης Έργων, Ιδιωτών Επιβλεπόντων κλπ.)

-

Νέα Σύγχρονα Αναλυτικά Τιμολόγια, Προδιαγραφές, Παρατηρητήριο Τιμών

-

Αυτόματη Διαδικασία Αναθεώρησης

-

Εισαγωγή θεσμού Διαιτησίας σε Μικρά και Μεγάλα Έργα

Γ) ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Όχι μόνο δεν αμελήσαμε την διαδικασία συνεργασίας που μας παρέδωσε η προηγούμενη
διοίκηση του ΣΑΤΕ αλλά προχωρήσαμε σε στενή συνεργασία με τον ΣΤΕΑΤ, την ΠΕΔΜΗΕΔΕ
και άλλους φορείς στην δημιουργία του ΕΣΒΥΚ.
Σήμερα οι ενώσεις ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ και ΕΣΒΥΚ στεγάζονται χωροταξικά (και οι
τέσσερις) στην δνση Φειδίου 14-16.

Δ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ
H ουσιαστική κατάργηση της Αναθεώρησης ισχύει από το 2016 με τον Ν.4412/2016 και τότε
είμασταν ευχαριστημένοι που δεν εκδόθηκαν αρνητικοί συντελεστές αναθεώρησης.
Όμως η μονάδα (συντελεστής 1) έμεινε.
Με βάση τον ισχύοντα νόμο αλλά και τον νέο που ψηφίστηκε τον Μάρτιο, 4782/2021, και ο
οποίος τροποποίησε τον Ν.4412/2016, οι δυνατότητες παρέμβασης ήταν περιορισμένες.
Εμείς μαζί με όλες τις οργανώσεις προβήκαμε επανειλημμένα και επίμονα σε επίσημες ή και
ανεπίσημες παρεμβάσεις προκειμένου το πρόβλημα να λυθεί όσο το δυνατό πιο δραστικά.
Δυστυχώς, δεν έχουμε νομοθετικές δυνατότητες, αλλά μόνον δυνατότητες προβολής και
στήριξης των αιτημάτων μας. Τέλος δηλώνουμε ότι θα στηρίξουμε ανεπιφύλακτα και με
νομική υποστήριξη τυχόν δικαστικές ενέργειες που πιθανόν να προβούν ορισμένοι συνάδελφοι
ή και ο Σύνδεσμος για το θέμα της αναθεώρησης εφόσον κριθούν μη ικανοποιητικοί οι
συντελεστές.
Πάντως ενημερώνουμε τα μέλη ότι η διαδικασία έκδοσης συντελεστών σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία έχει ήδη προχωρήσει και βρίσκεται στην φάση έγκρισης από το Τεχνικό
Συμβούλιο του ΥπΥΜΕ προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη ΥΑ.
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Ε) ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΣΤΟ ΕΠΑΝΕΚ (Συνολικού
προϋπολογισμού 1,5 εκ. €)
Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση προγραμμάτων αναβάθμισης προσόντων και
ενίσχυσης της επαγγελματικής εμπειρίας 1.250 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, 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.
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 διακήρυξη του κυρίως
αντικειμένου.
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