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Αριθ. Πρωτ. 23011A ΑΘΗΝΑ, 31 Μαρτίου 2011  
 

ΕΚΘΕΣΗ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΑΤΕ ΕΤΟΥΣ 2010 

(1-3-2010 έως 28-2-2011) 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΙΑΤΙ∆Η 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το 2010 ήταν η δυσκολότερη χρονιά από το 1997 στα δηµόσια έργα τόσο από πλευράς 
χρηµατοοικονοµικών µεγεθών των εταιρειών του κλάδου όσο και από πλευράς χρηµατοδότησης 
του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων.  

Υπό τις τραγικές δηµοσιονοµικές συνθήκες της Χώρας ο ΣΑΤΕ προσπάθησε να υλοποιήσει 
βασικούς στόχους που αφορούσαν κυρίως στην αποπληρωµή των εκτελούµενων εργασιών των 
εργοληπτικών εταιρειών, σε φορολογικά ζητήµατα των τεχνικών εταιρειών, στην συγκράτηση 
του Π∆Ε, το οποίο από τις αλλεπάλληλες µειώσεις λόγω του δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού 
κινδύνευσε να εξαφανιστεί, καθώς και στην προώθηση χρόνιων θεσµικών αιτηµάτων µε αφορµή 
την αλλαγή του θεσµικού πλαισίου παραγωγής δηµοσίων έργων, µεταξύ των οποίων κυριαρχεί 
το ζήτηµα της διαφάνειας στον τοµέα παραγωγής δηµοσίων έργων µέσω της δηµοσιοποίησης 
των στοιχείων συµβάσεων των έργων, που ο ΣΑΤΕ ζητεί εδώ και δυόµιση έτη από την εκάστοτε 
πολιτική ηγεσία του Υπ. ΥΠΟΜΕ∆Ι.     

 

2. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΑΤΕ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ  

2.1 Γενικές Συνελεύσεις – ∆ιοικητικά Συµβούλια  

Κατά τη διάρκεια του 2010 πραγµατοποιήθηκαν: 

1) Τακτική Γενική Συνέλευση στις 18 Μαρτίου 2010.  

2)  13 ανοιχτές πολύωρες συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τις οποίες παρακολούθησε 
σηµαντικός αριθµός εκπροσώπων εταιρειών – µελών.  
 

2.2 Συντονιστική Επιτροπή Εργοληπτικών Οργανώσεων (ΣΕΕΟ)  

Ο ΣΑΤΕ µετείχε δια των εκπροσώπων του ενεργά σε όλες τις συνεδριάσεις της Συντονιστικής 
Επιτροπής των Εργοληπτικών Οργανώσεων, οι οποίες, κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο, ανήλθαν 
σε 10, φιλοξενώντας στα Κεντρικά µας Γραφεία τις δύο (2) εξ αυτών.  
 

3. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ– ∆ΡΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Τα σπουδαιότερα θέµατα που απασχόλησαν τις 13 ανοιχτές Συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και τις 10 συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Ε.Ο. ήταν:  

 

1. Η διαµόρφωση των προτάσεων του ΣΑΤΕ ενόψει αλλαγής του συστήµατος παραγωγής 
δηµοσίων έργων – παρεµβάσεις στο προτεινόµενο νοµοσχέδιο του Υπ. ΥΠΟΜΕ∆Ι.  

Ο ΣΑΤΕ κάλεσε επανειληµµένα τα µέλη του να εκφράσουν τις θέσεις τους ώστε το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του ΣΑΤΕ να µπορεί να µορφώσει την βέλτιστη και την αντιπροσωπευτικότερη θέση. 
Αποκορύφωµα αυτής της πολιτικής του Συνδέσµου αποτελούν πρωτοπόρες για την ελληνική 
πραγµατικότητα δράσεις όπως:  

• η έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού βήµατος µελών στην ιστοσελίδα του Συνδέσµου,    
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• η διοργάνωση ενηµερωτικής εκδήλωσης µε θέµα το προτεινόµενο νοµοσχέδιο του Υπ. 
ΥΠΟΜΕ∆Ι τον Οκτώβριο του 2010,  

• η αποστολή ερωτηµατολογίου στις εταιρείες µέλη ενόψει της τελικής διατύπωσης προτάσεων 
του Συνδέσµου για την αναµόρφωση συστήµατος παραγωγής ∆ηµοσίων Έργων.  

Σε συνέχεια αυτών των δράσεων ο ΣΑΤΕ έχει υποβάλλει εµπεριστατωµένες προτάσεις επί του 
προτεινόµενου νοµοσχεδίου αλλαγής του θεσµικού πλαισίου δηµοσίων έργων προς το ΥΠΟΜΕ∆Ι 
αλλά και προς τον σύνολο των πολιτικών κοµµάτων της Χώρας αποσκοπώντας στην υιοθέτηση 
των προτάσεών µας.   

 

2. Η ανάδειξη του έντονου προβλήµατος επιβίωσης των τεχνικών εταιρειών και η συγκρότηση 
προτάσεων εξόδου από την κρίση.  

Επανειληµµένες ήταν οι σχετικές οχλήσεις, έγγραφες αλλά και µε παραστάσεις, στην  πολιτική 
ηγεσία του Υπ. ΥΠΟΜΕ∆Ι για στήριξη του εργοληπτικού κόσµου την περίοδο της κρίσης. Στις 
σχετικές επιστολές και συναντήσεις αναδεικνυόταν η τραγική οικονοµική κατάσταση των 
εργοληπτικών εταιρειών ενώ προτείνονταν 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,  

√ 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. 

√ Η δηµοσιότητα ως προαπαιτούµενη της διαφάνειας.   
 

3. Παρατυπίες στην δηµοπράτηση έργων,  

Ο ΣΑΤΕ διαπιστώνοντας σηµαντικές παρατυπίες σε διαδικασίες προκήρυξης διαφόρων έργων 
προχώρησε σε εκείνες τις απαιτούµενες δράσεις ώστε να αρθούν οι στρεβλώσεις. 
Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα, πέραν των περιπτώσεων ακύρωσης δηµοπράτησης των 26 
βρεφονηπιακών σταθµών που πέτυχε ο Σύνδεσµός µας, αποτελεί περίπτωση έργου το οποίο 
δηµοπρατήθηκε ως ειδικό έργο µε πρόσκληση περιορισµένου αριθµού εργοληπτικών 
επιχειρήσεων, βάσει υπουργικής απόφασης η οποία δεν είχε τύχει της απαιτούµενης 
δηµοσίευσης στο ΦΕΚ, γεγονός που αποκαλύφθηκε κατόπιν των συστηµατικών ελέγχων και 
οχλήσεων του  ΣΑΤΕ.  Ήδη, όπως γνωρίζετε, του ζητήµατος έχει επιληφθεί ο Γενικός 
Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και υπάρχει εισήγηση κατάργησης της Απόφασης.   
 

 

 

4. Αρνητικοί συντελεστές αναθεώρησης - Σύµβαση έργου για το νέο Σύστηµα Αναλύσεων 
Τιµών 

Ο ΣΑΤΕ διαπιστώνοντας - και πάλι - τις σηµαντικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν από το 
σηµερινό απαρχαιωµένο και αυθαίρετο σύστηµα τιµολόγησης των δηµοσίων έργων συµµετείχε 
σε σειρά παρεµβατικών και λοιπών κοινών εγγράφων και ενεργειών όλων των Εργοληπτικών 
Οργανώσεων (Ε.Ο.) όπως η πρόσφατη ένσταση όλων των Ε.Ο. κατά του 139ου Πρακτικού 
∆ιαπιστώσεως Τιµών της Ε.∆.Τ.∆.Ε. για τα Α', Β', Γ', ∆' τρίµηνα 2010. Ταυτόχρονα συνεχίζει την 
χρηµατοδότηση του έργου για νέο Σύστηµα Ανάλυσης Τιµών σε ανάδοχο σύµπραξη, σε 
συνεργασία µε τον ΣΤΕΑΤ, την ΠΕΣΕ∆Ε και την ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε. Ήδη οι Ε.Ο. έχουν προτείνει έτοιµο 
σύστηµα κοστολόγησης που έχει παρουσιαστεί και αποσπάσει τη σύµφωνη γνώµη όλων των 
φορέων και των περισσότερων Υπηρεσιακών παραγόντων, ενώ περιλαµβάνεται και στην από 
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29-12-2010 ΟΜΟΦΩΝΗ Πρόταση Πλαίσιο της Επιτροπής Παρακολούθησης & Βελτίωσης του 
Συστήµατος Τιµολόγησης που συστήθηκε µε Υπουργική απόφαση και η οποία υπεβλήθη στην 
πολιτική ηγεσία του ΥπΥΠΟΜΕ∆Ι. Σε αυτήν τονίζεται η ανάγκη άµεσης νοµοθετικής 
θεσµοθέτησης του Παρατηρητηρίου Προϊόντων ∆οµικών Προϊόντων.   
  

5. ∆ιαφάνεια – ∆ελτίο Ταυτότητας Έργου.   

Ο ΣΑΤΕ πρώτος από όλους τους φορείς που εµπλέκονται στο σύστηµα παραγωγής δηµοσίων 
έργων έθεσε ως προαπαιτούµενο την διαφάνεια για την εξυγίανση του συστήµατος παραγωγής 
δηµοσίων έργων, συγκεκριµενοποιώντας ως µέτρο την θεσµική απαίτηση ενός ∆ελτίου 
Ταυτότητας Έργου, το οποίο και θα περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία από την προκήρυξη µέχρι και 
την παραλαβή κάθε έργου. Στο θέµα υπάρχει µία σχετική πρόοδος αφού το Υπουργείο ΥΠΟΜΕ∆Ι 
προωθεί όντως ένα σύστηµα επιτελικής παρακολούθησης έργων που περιλαµβάνει πληθώρα 
στοιχείων για την εξέλιξη του κάθε έργου.  
 

6. Αξία ασφάλτου  

Την προηγούµενη χρονιά είχαν προκύψει προβλήµατα εφαρµογής της Εγκυκλίου 21/2-10-2008 
σχετικά µε την τιµή της ασφάλτου.  Με παρεµβάσεις και ενηµερώσεις των αρµοδίων Υπηρεσιών 
σχετικά µε τον τρόπο κατασκευής των ασφαλτικών εργασιών έγινε κατανοητή η ορθότητα του 
περιγραφόµενου τρόπου καθορισµού της τιµής της ασφάλτου. 

Παρά ταύτα προέκυψαν από κάποιους επιτρόπους προβλήµατα κατά την πληρωµή, διότι 
ζητούσαν τιµολόγια αγοράς της ασφάλτου στο όνοµα του αναδόχου. 

Με νέα παρέµβασή µας σε συνεργασία και µε τις άλλες Εργοληπτικές Οργανώσεις η εφαρµογή ή 
µη της εγκυκλίου 21 παραπέµφηθηκε στον Ν.Σ.Κ., η απόφασή του είναι θετική ως προς την 
εφαρµογή της Εγκυκλίου 21, έγινε αποδοχή της γνωµοδότησης από τον Υπουργό ΥΠΟΜΕ∆Ι και 
αναµένεται η αποδοχή της από τον Υπουργό Οικονοµικών στο προσεχές διάστηµα. 
 

7. Θέµατα ΜΕΕΠ  

Ο ΣΑΤΕ στο πλαίσιο εκπροσώπησής του στην Επιτροπή ΜΕΕΠ παρενέβη επανειληµµένα εις 
όφελος των εργοληπτικών εταιρειών για ζητήµατα λειτουργίας της επιτροπής ΜΕΕΠ και της 
υπηρεσίας ∆15, ειδικά δε στην περίοδο των καθυστερήσεων στην διεκπεραίωση αιτήσεων 
σχετικών µε το ΜΕΕΠ και το ΜΕΚ από την ∆15.  

Ήδη η εξέταση των αιτήσεων για εγγραφή ή αναθεώρηση στο ΜΕΚ δεν καθυστερεί (αντί της 
εξέτασης 40 αιτήσεων κάθε εβδοµάδα, εξετάζονται περίπου 120-150(. 

Υπάρχει η εκκρεµότητα του χρονικού διαστήµατος εντός του οποίου αποδεικνύεται η εµπειρία. 
 

8. Φορολογικά θέµατα  
 

9. Το Νέο Εργασιακό Τοπίο. ∆ιαπραγµατεύσεις για τις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) 
των Οικοδόµων, Χειριστών, Τεχνικών Υπαλλήλων και άλλων σχετικών ειδικοτήτων 

 

10. Οι ορισµοί εκπροσώπων στα Τεχνικά Συµβούλια 

 

11. Τα προβλήµατα µε το ΙΚΑ – αίτηµα µη εξαίρεσης από τις ρυθµίσεις των ασφαλιστικών 
εισφορών.  
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4. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ  

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. Οι εκπρόσωποί µας παρακολουθούν την 
εφαρµογή των προβλεποµένων διατάξεων στις διάφορες επιτροπές που συµµετέχουν και 
παρεµβαίνουν όπου διαπιστώνονται παρατυπίες ή αποκλίσεις από τον νόµο.  
 

4.2 Αλληλογραφία  

Ο Σύνδεσµος κατά το τελευταίο 12µηνο απέστειλε 452 και δέχθηκε 1.419 έγγραφα, την 
πλειονότητα των οποίων γνωστοποίησε, µε κάθε διαθέσιµο µέσο (fax, e-mail, ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα του ΣΑΤΕ) στις Εταιρείες – Μέλη του. Αναφορικά µε τα εξερχόµενα έγγραφα του 
Συνδέσµου διαπιστώνεται ότι:  

• 164 αφορούν σε ορισµούς εκπροσώπων του ΣΑΤΕ. Σηµειώνεται ότι ο Σύνδεσµος έχει 
πρωτοστατήσει - και πετύχει µέχρι πρόσφατα - να υποδεικνύεται κοινός εκπρόσωπος όλων 
των Εργοληπτικών Οργανώσεων στα κυριότερα Τεχνικά Συµβούλια. 

• 30 αφορούν έγγραφα παρεµβάσεων προς την πολιτική ηγεσία του Υπ. ΥΠΟΜΕ∆Ι.   

• 29 αφορούν ζητήµατα αρµοδιότητας ΥΠΟΙΚ και ΥΠΟΙΑΝ,   

• 5 αφορούν ζητήµατα Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  

• 4 αφορούν ζητήµατα των υπολοίπων Υπουργείων,  

• 21 είναι ∆ελτία Τύπου- Ανακοινώσεις του Συνδέσµου προς τα ΜΜΕ,  

• 24 αφορούν  γνωµοδοτήσεις του Νοµικού µας Συµβούλου σε έγγραφα ερωτήµατα µελών 
µας,  

• 3 αφορούν σχολιασµούς φοροτεχνικών ζητηµάτων του Φοροτεχνικού µας Συµβούλου,  

• 29 αφορούν καταγγελτικά και παρεµβατικά έγγραφα προς τους υπόλοιπους φορείς του 
∆ηµοσίου σχετικά µε παραβάσεις νοµοθεσίας και παρατυπίες σε διαγωνισµούς έργων.   

 

4.3 Συναντήσεις & Παραστάσεις προς τα Υπουργεία  

Από την προηγούµενη Γενική Συνέλευση πραγµατοποιήθηκε σειρά προγραµµατισµένων 
συναντήσεων του Προεδρείου του ΣΑΤΕ µε την πολιτική ηγεσία του Υπ.ΥΠΟΜΕ∆Ι και του 
Υπουργείου Οικονοµικών. Επίσης πραγµατοποιήθηκαν αρκετές προγραµµατισµένες συναντήσεις 
µε ανώτατους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπ.ΥΠΟΜΕ∆Ι, του Υπουργείου Οικονοµικών και 
του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα κυριότερα ζητήµατα που τέθηκαν σε αυτές ήταν: α) Τα 
τιµολόγια δηµοσίων έργων, β) Οι πληρωµές απλήρωτων πιστοποιήσεων γ) Οι παραβάσεις περί 
των διαγωνιστικών διαδικασιών, δ) το νέο θεσµικό πλαίσιο δηµοσίων έργων και ε) οι 
φορολογικές ρυθµίσεις του νέου φορολογικού νόµου. 

 

4.4 Εκδηλώσεις 

4.4.1 ∆ιοργάνωση ΣΑΤΕ  

• Περιφερειακές εκδηλώσεις, 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,  

• Μία ενηµερωτική εκδήλωση µε θέµα: Το Νέο Θεσµικό Πλαίσιο Παραγωγής ∆.Ε.: Ενηµέρωση 
– ∆ιαβούλευση, στην Αθήνα (20/10/2010), στην οποία πέραν των τοποθετήσεων των 
εκπροσώπων του ∆.Σ. και των Εταιρειών Μελών του ΣΑΤΕ, συµµετείχαν εκπρόσωποι των  
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κυριότερων φορέων του συστήµατος παραγωγής δηµοσίων έργων στην Χώρα (ΤΕΕ, ΠΟ 
ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, ΣΤΕΑΤ, ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε, ΣΠΕ∆ΕΠ, ΣΠΕ∆ΕΘ, ΣΕ∆Ε Ευβοίας, ΣΕ∆Ε Έβρου, ΣΕΓΜ, ΣΜΕ 
και ΤΣΜΕ∆Ε), οι οποίοι εξέφρασαν την άποψή τους επί του προτεινόµενου από το Υπ 
ΥΠΟΜΕ∆Ι νοµοσχεδίου,   

• Μία Συνέντευξη Τύπου στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσµου για την πορεία των ∆ηµοσίων 
Έργων (24/11/2010),  

Φιλοξένησε στα γραφεία του την δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
βελτίωσης Συστήµατος Τιµολόγησης Έργων τη ∆ευτέρα 20 Σεπτεµβρίου στην οποία και έγινε 
παρουσίαση της εργασίας επί των αναλύσεων  τιµών έργων οδοποιίας και προτεινόµενου 
τρόπου αναθεώρησης που έχει γίνει από τις εργοληπτικές οργανώσεις.  
 

4.4.2 Συµµετοχή / Υποστήριξη ΣΑΤΕ  

Ο ΣΑΤΕ µετείχε δια εκπροσώπων του:  

• Στο Συνέδριο Digital Economy Forum που διοργάνωσε ο ΣΕΠΕ στην Αθήνα, στις 03/5/2010 
(εισήγηση του Προέδρου)  

• Στο 1ο ∆ιεθνές Συνέδριο Πράσινων Υποδοµών που διοργάνωσε το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης στην Θεσσαλονίκη στις 11-12/11/2010 (εισήγηση 
Προέδρου)  

• Στην ηµερίδα µε θέµα «Η κρίση στον τοµέα της οικοδοµής και των κατασκευών» που 
διοργάνωσε το ΤΕΕ στις 16 Απριλίου 2010 στην Αθήνα (εισήγηση Προέδρου)  

• Στην ηµερίδα µε θέµα «Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων ∆οµικών Κατασκευών» που διοργάνωσε 
το ΤΕΕ στις 29/9/2010 στην Αθήνα (εισήγηση Προέδρου). 

             

4.5 ∆ελτία Τύπου - Εκδόσεις  

Στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλει ο ΣΑΤΕ για την όσο το δυνατό ευρύτερη 
δηµοσιοποίηση των ζητηµάτων του εργοληπτικού κόσµου ανακοίνωσε 21 ∆ελτία Τύπου και 
δεκάδες συνεντεύξεις ή και άρθρα του Προέδρου του ΣΑΤΕ.  

Ο Σύνδεσµος ακολουθώντας µία παράδοση 13 ετών εξέδωσε και φέτος τον Συνοπτικό Οδηγό 
Ελληνικών Εργοληπτικών Τεχνικών Εταιρειών, ο οποίος µοιράζεται από σήµερα στα µέλη.  

Επίσης, ο ΣΑΤΕ συνέχισε την συστηµατική – ανά εξάµηνο - προσπάθεια καταγραφής των 
σηµαντικότερων εξελίξεων στον χώρο. Ήδη, η εν λόγω δράση, της οποίας αποκλειστικός 
χορηγός είναι η ΑTIICA BANK, έχει τύχει ευρύτατης αποδοχής, συµβάλλοντας στην εδραίωση 
της αντίληψης του κρίσιµου ρόλου του κατασκευαστικού κλάδου, ειδικά δε εν µέσω 
γενικευµένης οικονοµικής ύφεσης.  

Τέλος, ο Σύνδεσµος µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη διάχυση των απόψεων των φορέων του 
τεχνικού κόσµου για το προτεινόµενο από το Υπ ΥΠΟΜΕ∆Ι νοµοσχέδιο προχώρησε στην 
ηλεκτρονική έκδοση των πρακτικών της ενηµερωτικής εκδήλωσης µε θέµα: Το Νέο Θεσµικό 
Πλαίσιο Παραγωγής ∆.Ε.: Ενηµέρωση – ∆ιαβούλευση, που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα στις 
20/10/2010.  

 

4.6 Συνεργασίες  

Κατά την διάρκεια του τελευταίου δωδεκαµήνου ο ΣΑΤΕ διεύρυνε την δραστηριότητά του και σε 
άλλους τοµείς και επέτυχε την υπογραφή δήλωσης πρόθεσης συνεργασίας µε το Κέντρο 
Ανανεώσιµων Πηγών & Εξοικονόµησης Ενέργειας [ΚΑΠΕ] για την ανάπτυξη του προγράµµατος 
«Πράσινη Γειτονιά» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και  Κλιµατικής Αλλαγής καθώς 
και του Μνηµονίου Κατανόησης (ΜΟU) µε την Αιγυπτιακή Οµοσπονδία Εργοληπτών στο  πλαίσιο 
των εργασιών της 7ης συνόδου της Μικτής ∆ιυπουργικής Επιτροπής Οικονοµικής & Τεχνικής 
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Συνεργασίας Ελλάδας-Αιγύπτου (Αθήνα, 22-23 Νοεµβρίου 2010). 
 

5. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ  

5.1 Εµπλουτισµός Βάσεων ∆εδοµένων 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 ∆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 1.390 σχετικά νοµικά έγγραφα, τα οποία οι Εταιρείες Μέλη µας µπορούν να τα 
αναζητήσουν εύκολα µέσω της ιστοσελίδας του Συνδέσµου µας.  

Κατά το τελευταίο 12µηνο προστέθηκαν 334 έγγραφα, ενώ για δεύτερη χρονιά καταχωρήθηκαν 
νόµοι, προεδρικά διατάγµατα και υπουργικές αποφάσεις µε στόχο η εν λόγω βάση δεδοµένων 
να καταστεί µία πλήρης βάση δεδοµένων νοµικής πληροφόρησης για την άσκηση εργοληπτικής 
επιχειρηµατικής δράσης στην Ελλάδα.  
 

5.1.2 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.   

Ο Σύνδεσµος από το 2008 και µετά 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. Ήδη στην αγορά γίνεται χρήση των στοιχείων αυτών και ευελπιστούµε τα επόµενα 
χρόνια να καθιερωθεί πλήρως ο ΣΑΤΕ ως η πλέον έγκυρη πηγή αναφοράς των αναλύσεων και 
να επικρατήσει η ρήση: «όπως προκύπτει από τις αναλύσεις του ΣΑΤΕ».  

Κατά το τελευταίο 12µηνο καταχωρήθηκαν όλα τα στοιχεία από 685 δηµοσιευµένους 
ισολογισµούς των εργοληπτικών εταιρειών, ανεβάζοντας τις συνολικές εγγραφές στην εν λόγω 
βάση στις 7.525.  

 

5.1.3 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 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 τελευταίο 12µηνο καταχωρήθηκαν όλα τα σχετικά στοιχεία από 519 δηµοπρασίες, 
ανεβάζοντας τις συνολικές εγγραφές στην εν λόγω βάση στις 1.604.  
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5.2 Αναβάθµιση ιστοσελίδας  

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 κατανοητή και 
αξιοποιήσιµη από το σύνολο των εταιρειών µελών µας. Ήδη τα αποτελέσµατα αυτής της 
προσπάθειας είναι ορατά αφού καθηµερινά την σελίδα µας επισκέπτονται, κατά µέσο όρο, 
περισσότερο από 2.500 διαφορετικοί χρήστες.   
 

6. ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ – ΜΕΛΗ  

Ο ΣΑΤΕ κατόπιν της διετούς διατήρησης των σηµαντικά χαµηλών πάγιων συνδροµών (2009 και 
2010) (µειωµένες έως και 47% έναντι του 2008), µε ταυτόχρονη αναστολή ισχύος της 
ποσοστιαίας συνδροµής αποφάσισε την εκ νέου µείωση των παγίων συνδροµών κατά 10% για 
το 2011 στις τάξεις Α1 - 3η του ΜΕΕΠ και την διατήρηση της πάγιας συνδροµής των εταιρειών 
µελών των υπολοίπων τάξεων ΜΕΕΠ στα επίπεδα του 2010.  

Ο ΣΑΤΕ είναι η αντιπροσωπευτικότερη εταιρική εργοληπτική οργάνωση στην Ελλάδα, αφού στον 
ΣΑΤΕ εκπροσωπείται το 80% των εταιρειών 3ης έως και 7ης τάξης του ΜΕΕΠ.  
 

Συνάδελφοι, 

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γενικό ∆ιευθυντή και το διοικητικό προσωπικό του 
ΣΑΤΕ για την προσφορά τους.   

 

Ελπίζω ότι µε τη βοήθεια όλων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα συνεχίσει 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 


