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Συνάδελφοι,
Μετά από όσα ανέφερε ο Πρόεδρος Γιώργος Βλάχος, ως Γενικός Γραµµατέας του Συνδέσµου,
θα ήθελα να σας ενηµερώσω για τα πεπραγµένα λειτουργίας του Συνδέσµου κατά το
τελευταίο έτος, ανά τοµέα δράσης.

Α. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΑΤΕ – ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ
Κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) µηνών από την προηγούµενη Γενική Συνέλευση
πραγµατοποιήθηκαν δεκατέσσερις (14) ανοιχτές πολύωρες συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου καθώς και δύο (02) έκτακτες κλειστές συναντήσεις των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου µε θέµατα τους ∆είκτες Βιωσιµότητας και την εκπροσώπηση του ΣΑΤΕ στο Νέο
Ταµείο ΕΤΑΑ. Επίσης, κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος το Πειθαρχικό
Συµβούλιο συνήλθε τρεις (03) φορές σε κλειστές συνεδριάσεις, ενώ πραγµατοποιήθηκε και η
απαιτούµενη συνεργασία µεταξύ των µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την σύνταξη της
σχετικής έκθεσης έτους 2008.

Συµµετείχαµε

ενεργά

σε

όλες

τις

συνεδριάσεις

της

Συντονιστικής

Επιτροπής

των

Εργοληπτικών Οργανώσεων και προωθήσαµε, όσο ήταν δυνατόν, την ιδέα της Ενοποίησης
των Εργοληπτικών Οργανώσεων.

Συγκεκριµένα και κατά το ως άνω χρονικό διάστηµα µετείχαµε µε τον Πρόεδρο και τους
υπόλοιπους εκπροσώπους µας και στις δεκατρείς (13) συνεδριάσεις της Συντονιστικής
Επιτροπής των Εργοληπτικών Οργανώσεων, διοργανώνοντας στα Κεντρικά µας Γραφεία τις
τέσσερις (04) από αυτές, ενώ επίσης µετείχαµε µε τους ορισµένους από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο εκπροσώπους µας και στις έντεκα (11) συνεδριάσεις της Επιτροπής Ενοποίησης
των Εργοληπτικών Οργανώσεων, διοργανώνοντας στα Κεντρικά µας Γραφεία τις τέσσερις
(04) από αυτές.
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Β. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ – ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Ο Σύνδεσµος κατά το ως άνω διάστηµα απέστειλε 478 και δέχθηκε 1.263 έγγραφα, την
πλειονότητα των οποίων γνωστοποίησε, µε κάθε διαθέσιµο µέσο (fax, e-mail, ανάρτηση
στην ιστοσελίδα του ΣΑΤΕ) στις Εταιρείες – Μέλη του.

Μεταξύ άλλων, τα 151 εξερχόµενα έγγραφα του Συνδέσµου αφορούν σε ορισµούς
εκπροσώπων του ΣΑΤΕ ενώ τονίζεται ότι ο Σύνδεσµος έχει πρωτοστατήσει και πετύχει να
υπάρχει κοινός εκπρόσωπος όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων στα κυριότερα Τεχνικά
Συµβούλια, πλην του ΥΠΕΧΩ∆Ε.

Στα ανωτέρω έγγραφα επίσης περιλαµβάνονται 14 Γνωµοδοτήσεις του Νοµικού µας
Συµβούλου απαντήσεις σε έγγραφα µελών µας, 7 Σχολιασµοί φοροτεχνικών ζητηµάτων του
Φοροτεχνικού µας Συµβούλου, 15 ∆ελτία Τύπου µε µέριµνα του Συµβούλου Τύπου του
ΣΑΤΕ, 29 έγγραφα παρεµβάσεων προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε και 15 προς το ΥΠΟΙΟ, 6 έγγραφα προς
το ΤΣΜΕ∆Ε/ΕΤΑΑ και σειρά καταγγελτικών και παρεµβατικών εγγράφων προς τους
υπόλοιπους φορείς του ∆ηµοσίου (Υπουργεία, Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ∆ήµους,
Φορείς).

Αναλυτικότερα και αναφορικά µε τα ως άνω έγγραφα αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Σύνδεσµος
διαχειρίστηκε τα καθηµερινά προβλήµατα υπεύθυνα και κατέβαλε συνεχείς προσπάθειες για
την επίλυση ή βελτίωση σηµαντικών - αλλά και επιµέρους θεµάτων - και προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε,
σχετικά µε :
√

Τις απαιτούµενες τροποποιήσεις στον ν.2940/2001, που αφορούν στην αναθεώρηση
εγγραφής των επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ,

√

Την παράταση της τακτικής αναθεώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την εξάµηνη
παράταση των εργοληπτικών πτυχίων,

√

Τον παράνοµο αποκλεισµό εταιρειών 6ης τάξης από διαγωνισµούς της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ
ΑΕ,

√

Την παροχή πληροφόρησης για τα δηµόσια έργα, στα πλαίσια της διαφάνειας,

√

Τα προβλήµατα στις χρηµατοδοτήσεις έργων του Ταµείου Συνοχής,

√

Τα προβλήµατα εφαρµογής της Εγκυκλίου 21/2-10-2008 για τον υπολογισµό αξίας της
ασφάλτου, παρέµβαση η οποία είχε ως αποτέλεσµα την ανάρτηση σε ειδική θέση στην
ιστοσελίδα του ΥΠΑΝ της καθηµερινής τιµής της ασφάλτου,

√

Τον τρόπο υπολογισµού των δεικτών βιωσιµότητας – ειδικά του δείκτη ΙΚ/ΣΥ,
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√

Τις καθυστερήσεις στην διεκπεραίωση αιτήσεων σχετικών µε το ΜΕΕΠ και το ΜΕΚ από
την ∆15,

αλλά και προς το ΥΠΟΙΟ, σχετικά µε:
√

Τα θέµατα πληρωµών συγχρηµατοδοτούµενων έργων (απλήρωτες πιστοποιήσεις),

√

Την παράταση της περαίωσης των εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων (ν.3697/2008)
και

√

Την µείωση του παρακρατούµενου φόρου τεχνικών έργων.

Επίσης, ο Σύνδεσµος συµµετείχε σε σειρά παρεµβατικών και λοιπών κοινών εγγράφων και
ενεργειών όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων όπως:
√

Την ένσταση όλων των Ε.Ο. κατά του 132ου Πρακτικού ∆ιαπιστώσεως Τιµών, σχετικά µε
τα µισθώµατα µηχανηµάτων,

√

Την

αποχή

από

τις

δηµοπρασίες

δηµοσίων

έργων

λόγω

της

υποχρεωτικής

συγχώνευσης του ΤΣΜΕ∆Ε µε άλλα ασφαλιστικά Ταµεία κατά το διάστηµα από 29-12008 έως 29-2-2008,
√

Τη πρόταση λήψης θεσµικών µέτρων για την κάλυψη απρόοπτης µεταβολής συνθηκών
στην εκτέλεση δηµόσιων έργων.

Ειδικότερη αναφορά αξίζει η προσπάθεια του ΣΑΤΕ για στήριξη του εργοληπτικού κόσµου
την περίοδο της κρίσης, γεγονός που ανακύπτει από τις αλλεπάλληλες επιστολές προς τον
Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε, και κατά το πιο πρόσφατο διάστηµα, µε τις οποίες αναδεικνύεται η
τραγική οικονοµική κατάσταση των εργοληπτικών εταιρειών ενώ προτείνονται συγκεκριµένες
λύσεις όπως:
√

Η διόρθωση συντελεστών αναθεώρησης µε βάση τις πραγµατικές αυξήσεις,

√

Η µείωση των πρόσθετων εγγυήσεων και ο καθορισµός ηµεροµηνίας λήξης των
εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και κρατήσεων,

√

Η άµεση έγκριση των προτεινόµενων από την αρµόδια επιτροπή τιµολογίων µε
υποχρεωτική αναπροσαρµογή των τιµών ανά τρίµηνο βάσει συντελεστών αναθεώρησης,

√

Η θεσµοθέτηση του ΜΗΚΙΕ,

√

Η δυνατότητα εκχώρησης εργολαβικού ανταλλάγµατος και

√

Η απλοποίηση - εκσυγχρονισµός του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει τις αναθέσεις
έργων.
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Τέλος αξίζει να τονιστεί ότι ο ΣΑΤΕ κατά την διάρκεια του προηγούµενου χρόνου κάλεσε
επανειληµµένα τις εταιρείες µέλη του να εκφράσουν τις θέσεις τους επί σειράς ζητηµάτων
ώστε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ να µπορεί να µορφώσει την βέλτιστη και την
αντιπροσωπευτικότερη θέση. Αποκορύφωµα αυτής της πολιτικής του Συνδέσµου αποτελεί η
συµβολή που ζητήθηκε από τις εταιρείες µέλη µας µε στόχο την οριστικοποίηση των
προτάσεων του ΣΑΤΕ προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε αναφορικά µε την επανάκριση των εργοληπτικών
επιχειρήσεων, ενώ θα πρέπει να σηµειωθεί η µαζική συµµετοχή των εταιρειών µελών µας
στις ενυπόγραφες γνωστοποιήσεις έργων µε απλήρωτες εγκεκριµένες πιστοποιήσεις που
αφορούσαν σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα του Γ ΚΠΣ µε καταληκτική ηµεροµηνία
περαίωσης την 31/12/2008. Τα εν λόγω στοιχεία απετέλεσαν βασικό εργαλείο στις πιέσεις
µας προς την Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, πιέσεις που απέδωσαν καρπούς
αφού µέχρι να αποφασιστεί η εξάµηνη παράταση του Γ ΚΠΣ οι υπηρεσίες δέχονταν εντολές
να πληρώσουν αρκετά έργα από αυτά που µας είχατε κοινοποιήσει.

Γ. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ & ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) µηνών από την προηγούµενη Γενική Συνέλευση
πραγµατοποιήθηκε σειρά προγραµµατισµένων συναντήσεων του Προεδρείου του ΣΑΤΕ µε
την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε και του ΥΠΟΙΟ. Επίσης πραγµατοποιήθηκαν αρκετές
προγραµµατισµένες συναντήσεις µε ανώτατους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΕΧΩ∆Ε και
του ΥΠΟΙΟ, κυρίως στον τοµέα των Κοινοτικών Προγραµµάτων. Τέλος, πραγµατοποιήθηκαν
αλλεπάλληλες παραστάσεις από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα του ∆Σ του ΣΑΤΕ
στα γραφεία:
√

Του Υφυπουργού ∆ηµοσίων Έργων

√

Του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων και

√

Του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Επενδύσεων & Ανάπτυξης.

Τα κυριότερα ζητήµατα που αντιµετωπίστηκαν / τέθηκαν σε αυτές ήταν:
Α) Τα τιµολόγια δηµοσίων έργων,
Β) Οι πληρωµές απλήρωτων πιστοποιήσεων συγχρηµατοδοτούµενων και λοιπών έργων που
οι Περιφερειακές Αρχές της Χώρας αρνούνταν να αποπληρώσουν µε την αιτιολογία της
ανυπαρξίας σχετικών πιστώσεων από τις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΥΠΟΙΟ,
Γ) Τα προβλήµατα ένταξης των τεχνικών εταιρειών στο ΤΕΜΠΜΕ.

∆. ∆ΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ
Ο ΣΑΤΕ κατά τους προηγούµενους 12 µήνες και στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλει
για την όσο το δυνατό ευρύτερη δηµοσιοποίηση των ζητηµάτων του εργοληπτικού κόσµου
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ανακοίνωσε 15 ∆ελτία Τύπου και 8 συνεντεύξεις του Προέδρου του ΣΑΤΕ. Τα κυριότερα
θέµατα που θίχθηκαν µε αυτές τις ανακοινώσεις αφορούν:
√

Στην συνεχιζόµενη µείωση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων κατά 9%,
περίπου, έναντι του 2008,

√

Στα απαράδεκτα χαµηλά τιµολόγια του ΥΠΕΧΩ∆Ε,

√

Στην µεγάλη αύξηση των τραπεζικών υποχρεώσεων των εργοληπτικών εταιρειών ως
αποτέλεσµα της πολιτικής των ΥΠΟΙΟ και ΥΠΕΧΩ∆Ε,

√

Στον σηµαντικό περιορισµό του αριθµού των δηµοπρατούµενων έργων,

√

Στο υπερβολικά µεγάλο µέγεθος των χρωστούµενων από τον δηµόσιο τοµέα στις
τεχνικές εταιρείες,

√

Στον κίνδυνο απώλειας σηµαντικού ποσού κοινοτικών πόρων µε ευθύνη του ΥΠΕΧΩ∆Ε,

√

Στην επιτάχυνση των διαδικασιών αποπληρωµής των έργων Γ ΚΠΣ,

√

Στον παράνοµο αποκλεισµό εταιρειών από δηµοπρατήσεις έργων της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ
ΑΕ.

Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
Κατά το 2008 ο ΣΑΤΕ συµµετείχε στην συνεδριακή εκδήλωση «Μεγάλα Τεχνικά Έργα» του
οµίλου Εξπρές – Καλοφωλιά, µε κύριο οµιλητή τον Πρόεδρο του ΣΑΤΕ,

διοργάνωσε

τέσσερις περιφερειακές εκδηλώσεις κοπής πίτας, στις οποίες, πέραν της µαζικής παρουσίας
των εταιρειών µελών του ΣΑΤΕ, έδωσαν το παρών και εκπρόσωποι τοπικών εργοληπτικών
οργανώσεων, του Τεχνικού Επιµελητηρίου, των τραπεζών, των τεχνικών υπηρεσιών και του
πολιτικού κόσµου, ενώ κατά το 2009 ο ΣΑΤΕ µετείχε ως υποστηρικτής στην 3η ∆ιεθνή
Έκθεση EnergyReS ΄09.

Εκπρόσωποι

του ΣΑΤΕ

µετείχαν σε

όλες τις

ανοιχτές

εκδηλώσεις

των υπολοίπων

πανελλήνιων εργοληπτικών οργανώσεων, όπως στο 64ο Συνέδριο της ΠΕΣΕ∆Ε στην
Θεσσαλονίκη και στην Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Προεδρείων Συνδέσµων και ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ΠΕΣΕ∆Ε στην Πάτρα προωθώντας στην πράξη την ιδέα της Ενοποίησης, ενώ στο
πλαίσιο καλύτερης αντιµετώπισης των προβληµάτων του κλάδου, και συγκεκριµένα του
σηµαντικού περιορισµού των δηµοπρατούµενων έργων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ
πραγµατοποίησε συνάντηση µε εκπροσώπους των εταιρειών 5ης και 6ης τάξης του ΜΕΕΠ.

Σηµειώνεται τέλος ότι έχει ήδη αποφασιστεί και από τον ΣΑΤΕ αλλά και από το ΤΕΕ η από
κοινού διοργάνωση ∆ιηµερίδας µε θέµα την διαφάνεια στο σύστηµα παραγωγής δηµοσίων
έργων.
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ΣΤ. ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ – ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ
Ο ΣΑΤΕ έχει εντάξει στις δραστηριότητές του την έκδοση ενηµερωτικών τευχών επί
επίκαιρων τεχνικών και οικονοµικών θεµάτων καθώς και την επί δεκαετία ετήσια έκδοση
Οδηγού των Εργοληπτικών Εταιρειών εγγεγραµµένων στο ΜΕΕΠ.

Σε αυτό το πλαίσιο κατά το 2008 ο Σύνδεσµος εξέδωσε ενηµερωτικό φυλλάδιο µε τίτλο «Για
την εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια» (Απρίλιος 2008) ως αποτέλεσµα συνεργασίας µε τον
καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών Μ. Σανταµούρη και υπό την επιµέλεια του Τεχνικού
Συµβούλου του ΣΑΤΕ, παρέλαβε, ως αποτέλεσµα σύµβασης µε την ACE Synergy, µελέτη µε
τίτλο «Εκπόνηση Master Plan για τον εκσυγχρονισµό και την αναδιάρθρωση των Ανώνυµων
Τεχνικών Επιχειρήσεων», σχετική µε το µέλλον του εργοληπτικού κλάδου (Ιούλιος 2008),
τα συµπεράσµατα της οποίας απετέλεσαν την βάση για την δηµιουργία εµπεριστατωµένων
και τεκµηριωµένων παρεµβάσεων του Συνδέσµου, εκπόνησε, µε µέριµνα του Γενικού
∆ιευθυντή έκθεση µε θέµα: «Ανάλυση Προγραµµάτων ∆ηµοσίων Επενδύσεων 1996-2009»
(Οκτώβριος 2008).

Πέραν αυτών, ο ΣΑΤΕ κατόπιν της έγκρισης των τροποποιήσεων του
(υπ´αριθµ.

6661/2008

Απόφαση

του

Μονοµελούς

Πρωτοδικείου

Καταστατικού του
Αθηνών,

η

οποία

καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών την 3.12.2008) που αποφασίστηκαν
στην περσινή γενική συνέλευση εξέδωσε το Νέο Καταστατικό του, το οποίο και έχει
διανεµηθεί στα µέλη ενώ έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα µας.

Επίσης, ο ΣΑΤΕ, ακολουθώντας µίας παράδοση 10, περίπου, ετών προχώρησε στην έκδοση
του

Συνοπτικού

Οδηγού

Ελληνικών

Εργοληπτικών

Τεχνικών

Εταιρειών,

όπου

περιλαµβάνονται εµπεριστατωµένες και χρηστικές πληροφορίες τεχνικής εξειδίκευσης και
στοιχείων επικοινωνίας των εγγεγραµµένων Τεχνικών Εταιρειών στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩ∆Ε). Φέτος, για πρώτη φορά ο εν λόγω Οδηγός είναι διαθέσιµος και από την
ιστοσελίδα µας (www.sate.gr), διευρύνοντας ακόµη περισσότερο την αναγνωσιµότητά του,
ενώ επίσης, για πρώτη φορά στον Οδηγό περιλαµβάνονται , πέραν των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και
οι Προσωπικές Τεχνικές Εταιρείες νοµικής µορφής Ο.Ε. και Ε.Ε.

Τέλος, ο ΣΑΤΕ στο πλαίσιο των καταστατικών του αρµοδιοτήτων περί επιστηµονικής
τεκµηρίωσης των ζητηµάτων του τεχνικού κόσµου προχώρησε σε αγορά της κλαδικής
µελέτης της ICAP µε θέµα: «Τεχνικές εταιρείες 7ης – 6ης – 5ης τάξης» (∆εκέµβριος 2008), η
οποία και διατίθεται σε οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο µέλος.
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Ζ. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΑΤΕ
Ζ1. Βάση δεδοµένων εγκυκλίων
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 ∆ηµοσίων Τεχνικών Έργων στην Ελλάδα.
Η, πλήρως λειτουργική, βάση δεδοµένων αφορά σε γνωµοδοτήσεις του ΝΣΚ, εγκυκλίους
ΥΠΕΧΩ∆Ε και ΥΠΟΙΟ, ΦΕΚ και Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. Από το 1995 και µετά έχουν
καταχωρηθεί περισσότερα από 1.200 σχετικά νοµικά έγγραφα, τα οποία οι Εταιρείες Μέλη
µας µπορούν να τα αναζητήσουν εύκολα µέσω της ιστοσελίδας του Συνδέσµου µας.

Κατά το 2008 καταχωρήθηκαν στην σχετική βάση δεδοµένων της ιστοσελίδας µας 156
συνολικά εγκύκλιοι και γνωµοδοτήσεις, εκ των οποίων 38 αφορούν εγκυκλίους και
γνωµοδοτήσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε και 116 ΠΟΛ του ΥΠΟΙΟ.

Ζ2. Βάση δεδοµένων ισολογισµών
Ο Σύνδεσµος συλλέγει τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς (Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα και
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) των εταιριών µελών του και
καταχωρεί τα οικονοµικά στοιχεία που περιέχονται σε αυτούς σε µια πλήρως λειτουργική
βάση δεδοµένων.

Φέτος, για πρώτη φορά, ο Σύνδεσµος επέκτεινε την εν λόγω δραστηριότητα συλλογής,
καταγραφής και καταχώρησης των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και στις εργοληπτικές
εταιρείες

που

δεν

είναι

µέλη

του

Συνδέσµου

ώστε

να

διευρυνθεί

η

δυνατότητα

χρηµατοοικονοµικών αναλύσεων και προβολών που η βάση δεδοµένων δίδει στους Ειδικούς
Συνεργάτες και Συµβούλους του Συνδέσµου, προκειµένου να συνάγονται αξιόπιστα
συµπεράσµατα, επαρκή για την επιστηµονική τεκµηρίωση των εκφραζόµενων θέσεων του
Συνδέσµου.

Κατά το 2008 καταχωρήθηκαν όλα τα στοιχεία από 680 δηµοσιευµένους ισολογισµούς των
εργοληπτικών εταιρειών, ανεβάζοντας τις συνολικές εγγραφές στην εν λόγω βάση στις
6.160.

Ζ3. Βάση δεδοµένων αποτελεσµάτων δηµοπρασιών
Μετά από σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συλλέγονται όλα τα αποτελέσµατα
των δηµοπρασιών από τις 26 Απριλίου 2007 και µετά για έργα άνω των 2.000.000 ευρώ (µε
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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 / ∆ήµος Εκτέλεσης / Παρατήρηση.
Τα ως άνω στοιχεία επικαιροποιούνται και επαναδηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα µας κάθε
εβδοµάδα.

Κατά το 2008 καταχωρήθηκαν όλα τα σχετικά στοιχεία από 307 δηµοπρασίες, ανεβάζοντας
τις συνολικές εγγραφές στην εν λόγω βάση στις 661.

Η. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Κατά το 2008 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας και των τεσσάρων
Περιφερειακών Γραφείων. Ήδη λειτουργούν πλήρως εξοπλισµένα τα Περιφερειακά Γραφεία:
-

Κεντρικής Μακεδονίας, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη µε 120 µέλη έναντι 104 προ 12µήνου,

-

Θεσσαλίας, µε έδρα τη Λάρισα µε 55 µέλη έναντι 47 προ 12µήνου,

-

∆υτικής Ελλάδας, µε έδρα την Πάτρα µε 45 µέλη έναντι 24 προ 12µήνου και

-

Κρήτης, µε έδρα το Ηράκλειο µε 61 µέλη έναντι 55 προ 12µήνου.

Το 2008 ήταν εκλογική χρονιά για το Περιφερειακό Γραφείο Πάτρας, οι αρχαιρεσίες του
οποίου διεξήχθησαν στις 17 Ιουλίου 2008 οπότε και

αναδείχθηκε η νέα τριµελής

Περιφερειακή Αντιπροσωπεία, διετούς θητείας.

Πέραν της σηµαντικής, σε ορισµένες περιπτώσεις, αύξησης του αριθµού των εταιρειών
µελών του ΣΑΤΕ στις αναφερόµενες Περιφέρειες ως σηµαντικότερες δραστηριότητες των
Περιφερειακών Γραφείων του ΣΑΤΕ αναφέρονται η διοργάνωση, συµµετοχή ή και στήριξη
εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών τοπικών φορέων, όπως η συµµετοχή στο Money Show 2008
στην Θεσσαλονίκη, η στήριξη εκδηλώσεων για την προστασία του περιβάλλοντος ενόψει της
παγκόσµιας ηµέρας περιβάλλοντος στην Πάτρα, κ.ο.κ.

Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ
Από τον Νοέµβριο του 2008 πραγµατοποιείται σταδιακή ανανέωση και ανασχεδιασµός της
πληροφόρησης που παρέχεται στις εταιρείες µέλη του Συνδέσµου µέσω της ιστοσελίδας µας.
Η εν λόγω διαδικασία επιλέχθηκε να είναι σταδιακή ώστε να γίνεται ευκολότερα αξιοποιήσιµη
από το σύνολο των εταιρειών µελών µας.
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Εκτός του καθηµερινού, σχεδόν, εµπλουτισµού της ιστοσελίδας µας µε έρευνες, µελέτες και
αναλύσεις που αφορούν στον κατασκευαστικό κλάδο αλλά και µε πληροφορίες για σχετικές
εκδηλώσεις, ως κυριότερες µέχρι και σήµερα µεταβολές παρουσιάζονται οι κάτωθι:

Θ1. Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Έργα
Στις 30/6/2008 δηµιουργήθηκε στην ιστοσελίδα του ΣΑΤΕ τµήµα µε θέµα την Ασφάλεια και
Υγεία στα Τεχνικά Έργα, ως αποτέλεσµα σχετικού συµφωνητικού µε την εταιρία Εργονοµία
ΑΕ, ενώ στις 21/11/2008 και στο πλαίσιο του εν λόγω συµφωνητικού πραγµατοποιήθηκε
επικαιροποίηση του περιεχοµένου και βελτίωση λειτουργικότητας του εν λόγω τµήµατος που
περιλαµβάνει τη σχετική νοµοθεσία και εγκυκλίους, µεθοδολογίες και καλές πρακτικές,
θέµατα εκπαίδευσης, καθώς και πληροφορίες για την αγορά µέσων ατοµικής προστασίας και
άλλου εξοπλισµού ασφαλείας. Θα ακολουθήσει αξιολόγηση του ενδιαφέροντος των τεχνικών
εταιριών και αναλόγως θα προχωρήσουµε στη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων για
µηχανικούς, εργοδηγούς κλπ.

Θ2. Χρήσιµα Έντυπα
Προστέθηκε το τµήµα «Χρήσιµα Έντυπα» το οποίο περιλαµβάνει τρεις ενότητες:
1. Έντυπα ΜΕΕΠ/ΜΕΚ
Στην ενότητα αυτή και όσον αφορά το ΜΕΕΠ παρέχεται το σύνολο των εντύπων και
πληροφοριών που αφορά σε:
√

εγγραφή, κατάταξη αναθεώρηση εργοληπτικών επιχειρήσεων

√

ενηµερότητα πτυχίου τεχνικών εταιρειών 3ης έως και 7ης τάξης

√

έκθεση δραστηριότητας

ενώ σε ό,τι αφορά το ΜΕΚ παρέχεται το σύνολο των εντύπων και πληροφοριών σχετικά µε :
√

εγγραφή στο ΜΕΚ (ΑΕΙ)

√

εγγραφή στο ΜΕΚ (ΤΕΙ)

√

αναβάθµιση – επέκταση (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

2. Έντυπα ΙΚΑ
Στην ενότητα αυτή παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στον ιστότοπο του Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ), και συγκεκριµένα στην περιοχή ΕΝΤΥΠΑ ΙΚΑ, στην οποία
προσφέρονται σε µορφή .pdf, .doc και .html όλα τα απαραίτητα έντυπα που οι εργοληπτικές
εταιρείες χρησιµοποιούν στις συναλλαγές τους µε το ΙΚΑ.
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3. Έντυπα ΥΠΟΙΟ
Στην ενότητα αυτή παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στον ιστότοπο της Γενικής
Γραµµατείας

Πληροφοριακών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(ΥΠΟΙΟ),

και

προσφέρονται σε µορφή .pdf

Συστηµάτων

του

συγκεκριµένα

στην

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
περιοχή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

e-ΕΝΤΥΠΑ,

στην

ΚΑΙ
οποία

όλα τα απαραίτητα για τις εργοληπτικές εταιρείες έντυπα

καθώς και οδηγίες συµπλήρωσής τους.

Θ3. Ο Τύπος γράφει….
Σε αυτό το τµήµα παρουσιάζεται η καθηµερινή µας επιλογή από δηµοσιεύµατα που
σχετίζονται µε τα ζητήµατα άσκησης εργοληπτικής επιχειρηµατικότητας και την υπόλοιπη
τεχνική ειδησεογραφία και αρθρογραφία, τόσο από τον ηµερήσιο όσο και από τον περιοδικό
Τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό. Αυτή η επιλογή παρουσιάζεται ανά τίτλο δηµοσιεύµατος
διευκολύνοντας έτσι τον αναγνώστη να οδηγηθεί άµεσα στο δηµοσίευµα που τον ενδιαφέρει.
Σηµειώνεται ότι η εν λόγω επιλογή δεν αντανακλά τις επίσηµες θέσεις του ΣΑΤΕ.

Θ4. Ενδιαφέρουν
Πέραν

του

τµήµατος

«Επικαιροποιήσεις»

στην

αρχική

σελίδα

της

ιστοσελίδας

µας

προστέθηκε το τµήµα «Ενδιαφέρουν» ώστε τα µέλη µας να µπορούν άµεσα να έχουν
πρόσβαση σε σηµαντική πληροφόρηση, χωρίς να χρειαστεί να την αναζητούν στις επιµέρους
ενότητες της ιστοσελίδας µας.

Ι. ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ
Το

∆ιοικητικό

Συµβούλιο

του

ΣΑΤΕ

συναισθανόµενο

την

δυσχερέστατη

οικονοµική

κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι εγχώριες τεχνικές εταιρείες αλλά και από το
γεγονός ότι κατάφερε µε την χρηστή του διαχείριση να αυξήσει τα αποθεµατικά του ΣΑΤΕ
κατά 80.000 περίπου € - παρά το γεγονός της ολοκληρωτικής αναµόρφωσης των Γραφείων
του Συνδέσµου, αλλά και της πλήρους λειτουργίας τεσσάρων Περιφερειακών Γραφείων αποφάσισε µέρος του οφέλους που δηµιούργησε να επιστραφεί στις εταιρείες µέλη του
Συνδέσµου µέσω των σηµαντικά χαµηλότερων συνδροµών για το έτος 2009.

Συγκεκριµένα, οι πάγιες συνδροµές του Συνδέσµου για το 2009 µειώθηκαν από 11% έως
50% έναντι του 2008 ενώ αποφασίστηκε και η αναστολή επιβολής ποσοστιαίας συνδροµής
στις εταιρείες - µέλη του Συνδέσµου, τουλάχιστον για ένα έτος.
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Είµαστε σίγουροι ότι και το επόµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια ώστε η συνδροµή του κάθε ενός από εσάς να σας επιστρέφεται πολλαπλάσια,
υπό την µορφή των παρεχόµενων από τον Σύνδεσµο Υπηρεσιών προς τις εταιρείες µέλη.
Προσωπικά θεωρώ ότι δεν υπάρχει µεγαλύτερη απόδειξη για το ότι το απερχόµενο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο το επέτυχε αφού σύµφωνα µε τα δεδοµένα σε µόλις ένα έτος ο Σύνδεσµος
αύξησε τα ενεργά µέλη του από 639 σε 780 (22%), ενώ συνολικά, στην περίοδο της τριετίας
2006 – 2009, κατά 52,6%, ήτοι από 511 σε 780 εταιρείες – µέλη.

Συνάδελφοι,
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω το διοικητικό προσωπικό του ΣΑΤΕ για την προσφορά
του, ενώ ξεχωριστή µνεία κάνω στην δεκαεπτάχρονη παρουσία του πρώην ∆ιευθυντή του
Συνδέσµου, κου Ι. Μαστρογιάννη, ο οποίος προσέφερε και πολύ και, κυρίως, σηµαντικό
έργο στον Σύνδεσµο.

Ελπίζω ότι µε τη βοήθεια όλων, και το επόµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο που θα προκύψει από
τις σηµερινές αρχαιρεσίες θα µπορέσει να συντελέσει αποφασιστικά ώστε να εξέλθει ο
Κλάδος από την τραγική κατάσταση που βρίσκεται σήµερα για εδραίωση του κύρους και της
αρµόζουσας θέσης των Ελλήνων Επιχειρηµατιών Κατασκευαστών.

Σας ευχαριστώ.

Αθανάσιος Πιατίδης
Γενικός Γραµµατέας ΣΑΤΕ
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