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Επίσκεψη του προέδρου του ΣΑΤΕ στη Μυτιλήνη και επίσηµη «πρώτη» του «8ου
Περιφερειακού Γραφείου» στην ιδρυτική περιφερειακή συνέλευση Β.Α. Αιγαίου
Στη Μυτιλήνη το 8ο Περιφ. Γραφείο του ΣΑΤΕ -Αψώκαρδου και Μπουχλής οι
Συντονιστές
∆ευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017
«Η ζητούµενη ανάκαµψη του κλάδου των δηµοσίων έργων ως προϋπόθεση της αναπτυξιακής
διαδικασίας της χώρας µε στόχο τη µείωση της ανεργίας δυστυχώς αναβάλλεται και τη νέα
χρονιά αφού δεν προβλέπεται το απαιτούµενο ύψος επενδύσεων για τη δυναµική τόνωση του
κλάδου των δηµοσίων έργων και έργων υποδοµής», τόνισε, µεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του
ΣΑΤΕ Ζαχαρίας Αθουσάκης, µιλώντας στην Ιδρυτική Περιφερειακή Συνέλευση των Μελών
του Συνδέσµου στο Βορειοανατολικό Αιγαίο.
«Με την ψήφιση του 4412/16 στις 08 Αυγούστου 2016 οι δηµοπρατήσεις δηµοσίων έργων
πάγωσαν τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο επιδεινώνοντας την κατάσταση σε
ό,τι αφορά την ανεργία, αλλά και την επιβίωση των επιχειρήσεων του κλάδου, που δεν
περιορίζονται στις κατασκευαστικές, αλλά είναι χιλιάδες βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και
εµπορικές. Η πληθώρα των δοµικών αλλαγών που προβλέπεται στο νέο θεσµικό πλαίσιο
παραγωγής δηµοσίων έργων και οι οποίες δεν έχουν ακόµη πλήρως ενσωµατωθεί στην
καθηµερινή πρακτική των αναθετουσών αρχών και των εργοληπτικών επιχειρήσεων έχουν
συντελέσει σηµαντικότατα στην σχεδόν πλήρη απουσία νέων δηµοπρατήσεων κατά το
τελευταίο τρίµηνο του προηγούµενου έτους».
Την ενηµέρωση του προέδρου του ΣΑΤΕ ακολούθησε εκτενής παρουσίαση του Ν. 4412/2016
από τον Νοµικό Σύµβουλο του ΣΑΤΕ Στ. Σταµόπουλο, ενώ κατά τη συζήτηση που
ακολούθησε έγινε φανερή η αγωνία των εργοληπτών της περιφέρειας για το µέλλον του
κλάδου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει δεχτεί ισχυρά κτυπήµατα εξαιτίας της οικονοµικής
συγκυρίας, µε συνέπεια πολλές εταιρείες να οδηγούνται στην κατάρρευση.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης του κλιµακίου του ΣΑΤΕ αποτελούµενο από τον Πρόεδρο
Ζαχαρία Αθουσάκη και τον Γενικό ∆ιευθυντή Σπύρο Μουντρουίδη
πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις, παρουσία της Συντονίστριας του Περιφερειακού
Γραφείου ΣΑΤΕ Βορειοανατολικού Αιγαίου κας Βάσως Αψώκαρδου, µε τους:
•

•
•

•

Αντιδήµαρχο Τεχνικών & ∆ιοικητικών Υπηρεσιών ∆ήµου Λέσβου κ. Ευστράτιο Τζιµή
και υπηρεσιακούς παράγοντες του ∆ήµου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε
η σηµαντικότητα των έργων στην γενικότερη ανάπτυξη του τόπου καθώς και στη
βελτίωση της καθηµερινότητας των πολιτών.
Εκτελεστικό Γραµµατέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Γιώργο Καµπούρη: Στη
διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε η σπουδαιότητα της απορρόφησης του συνόλου
των διατεθειµένων κονδυλίων και η εκµετάλλευσή τους µέχρι και το τελευταίο ευρώ.
Αντιπεριφερειάρχη Υποδοµών, Περιβάλλοντος και Βιοµηχανίας κ. Θεόδωρο
Βαλσαµίδη, Γενικό ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού,
Περιβάλλοντος και Υποδοµών της Περιφέρειας Β. Αιγαίου κ. Γεώργιο Σπανέλλη και τη
∆ιευθύντρια της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου κα
Αφροδίτη Κουρογένη. Στη διάρκεια της συνάντηση εκφράστηκε η αγωνία για την
καθυστέρηση δηµοπρατήσεων νέων έργων που οφείλεται στην άµεση έναρξη ισχύος
του ν. 4412/16 ενώ παράλληλα τονίστηκε ότι ανάλογη καθυστέρηση αναµένεται να
παρουσιαστεί από την έναρξη δηµοπράτησης των δηµοσίων έργων µέσω του
ηλεκτρονικού συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, πλατφόρµα για την οποία τα στελέχη της
περιφέρειας και κατά συνέπεια και όλων των υπολοίπων αναθετουσών αρχών στην
Ελλάδα δεν έχουν ακόµη ενηµερωθεί.
Περιφερειάρχη κα Χριστιάνα Καλογήρου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης
επισηµάνθηκε η κρισιµότητα συµµετοχής των αρµόδιων εκπροσώπων της ελληνικής
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Πολιτείας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που σχεδιάζουν τα αναπτυξιακά
προγράµµατα ώστε να τίθενται εγκαίρως οι θέσεις και προτάσεις της Ελλάδος και όχι
εκ των υστέρων να επιχειρείται η διόρθωση των όποιων σφαλµάτων παρατηρούνται
λόγω ακριβώς της απουσίας συµµετοχής στις ως άνω διαδικασίες των εκπροσώπων
της Ελλάδας.
Πρόεδρο του ΤΕΕ Βορειοανατολικού Αιγαίου κ. Ευστράτιο Μανωλακέλλη και Μέλη της
∆ιοικούσας Επιτροπής. Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν εκτενώς τα
οξύτατα προβλήµατα που έχει επιφέρει ο νέος ασφαλιστικός νόµος στους ελεύθερους
επαγγελµατίες µηχανικούς καθώς και οι δυσλειτουργίες κατά την έκδοση εγγυητικών
επιστολών των εργοληπτών Βορειοανατολικού Αιγαίου από την έναρξη λειτουργίας
του νέου φορέα-ΤΜΕ∆Ε.

Ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ κατά τις προαναφερόµενες συναντήσεις δεσµεύθηκε για την ποιοτική
επάρκεια των έργων που κατασκευάζουν τα Μέλη του Συνδέσµου ως εγγεγραµµένα στα
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Υποδοµών ενώ ζήτησε την διασφάλιση
διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης σε όλες τις ενέργειες και αναθέσεις που αφορούν στα έργα
που δηµοπρατούνται λόγω του οξυµένου προσφυγικού προβλήµατος που αντιµετωπίζει η
Περιφέρεια Βορειοανατολικού Αιγαίου, έργα τα οποία σήµερα δηµοπρατούνται και
παραλαµβάνονται από φορείς οι οποίοι δεν έχουν µηχανισµούς παρακολούθησης και ελέγχου
εκτέλεσης των εργασιών και παράδοσης των έργων όπως, αντίθετα, διαθέτει η ελληνική
∆ηµόσια ∆ιοίκηση (∆ήµοι, Περιφέρεια κ.ο.κ.).
Ο ΣΑΤΕ επιθυµεί την ένταξη των έργων σε πλατφόρµα ηλεκτρονικής δηµοπράτησής τους
ωστόσο έχει εκφράσει αιτιολογηµένες ανησυχίες σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα και τη
διαφάνεια του υφιστάµενος συστήµατος. Για αυτό τον λόγο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
ΣΑΤΕ έχει λάβει την απόφαση να προσλάβει σύµβουλο πληροφορικής προκειµένου να ελέγξει
την διασφάλιση του απορρήτου της ηλεκτρονικής πλατφόρµας δηµοπράτησης έργων που
ετοιµάζεται µε ευθύνη της ΓΓΕ.
Οι εκπρόσωποι του ΣΑΤΕ προσκάλεσαν τα στελέχη του ∆ήµου, των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων
και της Περιφέρειας να παρακολουθήσουν την ενηµερωτική εκδήλωση για το νέο Νόµο
4412/16 η οποία πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ιδρυτικής Συνέλευσης του
Περιφερειακού Γραφείου του ΣΑΤΕ.
Κατά τα άλλα, µε τη Συνέλευση, ουσιαστικά, άρχισε να λειτουργεί στη Μυτιλήνη το 8ο
Περιφερειακό Γραφείο του ΣΑΤΕ (σ.σ. τα υπόλοιπα 7 λειτουργούν στην Θεσσαλονίκη,
Λάρισα, Πάτρα, Κοζάνη, Κοµοτηνή, Ηράκλειο Κρήτης και Ιωάννινα), µε στόχο την καλύτερη
εξυπηρέτηση των Mελών του ανά την Ελλάδα. Άλλωστε, η ίδρυση του Περιφερειακού
Γραφείου αποτέλεσε αίτηµα των εκπροσώπων των κατασκευαστικών εταιρειών της περιοχής,
οι οποίες συσπειρώνονται γύρω από τον ΣΑΤΕ, που είναι ο αντιπροσωπευτικότερος
Σύνδεσµος του κατασκευαστικού κλάδου, καθώς αριθµεί περισσότερα από 850 εταιρείες
Μέλη, σχεδόν το σύνολο των µικρών και µεγάλων εργοληπτικών εταιρειών της χώρας.
Συντονίστρια της Περιφερειακής Αντιπροσωπείας εκλέχθηκε η κα Βασιλική Αψώκαρδου,
Αναπληρωτής Συντονιστής ο κ. Ευστράτιος Μπουχλής, τακτικά µέλη οι κ.κ. Αντώνιος
Καλδέλλης (Ν. Λέσβου), Ευάγγελος Ζενιώδης (Ν. Χίου) και Σταµάτης Τσακουµάγκος (Ν.
Σάµου) και αναπληρωµατικά µέλη οι κ.κ. Γιώργος Γιαλούρης (Ν. Χίου) και Αντώνιος Καρράς
(Ν. Σάµου).
Με το Γραφείο στη Μυτιλήνη, ο ΣΑΤΕ ολοκληρώνει την περιφερειακή διάρθρωσή του, µε
στόχο την καλύτερη και άµεση εκπροσώπηση των Μελών του σε κάθε σηµείο της Χώρας,
ανταποκρινόµενος µε αυξηµένη υπευθυνότητα στις καταστατικές του αρχές, οι οποίες τον
καθιέρωσαν ως τον πλέον αξιόπιστο σύµβουλο της Πολιτείας και του Κλάδου.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
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Στη Μυτιλήνη το 8ο Περιφερειακό Γραφείο του ΣΑΤΕ
∆ευτέρα, 13 Φεβρουάριος 2017
«Η ζητούµενη ανάκαµψη του κλάδου των δηµοσίων έργων ως προϋπόθεση της αναπτυξιακής
διαδικασίας της χώρας µε στόχο τη µείωση της ανεργίας δυστυχώς αναβάλλεται και τη νέα
χρονιά αφού δεν προβλέπεται το απαιτούµενο ύψος επενδύσεων για τη δυναµική τόνωση του
κλάδου των δηµοσίων έργων και έργων υποδοµής», τόνισε, µεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του
ΣΑΤΕ Ζαχαρίας Αθουσάκης, µιλώντας στην Ιδρυτική Περιφερειακή Συνέλευση των Μελών
του Συνδέσµου στο Βορειοανατολικό Αιγαίο.
«Με την ψήφιση του 4412/16 στις 08 Αυγούστου 2016 οι δηµοπρατήσεις δηµοσίων έργων
πάγωσαν τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο επιδεινώνοντας την κατάσταση σε
ό,τι αφορά την ανεργία, αλλά και την επιβίωση των επιχειρήσεων του κλάδου, που δεν
περιορίζονται στις κατασκευαστικές, αλλά είναι χιλιάδες βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και
εµπορικές.
Η πληθώρα των δοµικών αλλαγών που προβλέπεται στο νέο θεσµικό πλαίσιο παραγωγής
δηµοσίων έργων και οι οποίες δεν έχουν ακόµη πλήρως ενσωµατωθεί στην καθηµερινή
πρακτική των αναθετουσών αρχών και των εργοληπτικών επιχειρήσεων έχουν συντελέσει
σηµαντικότατα στην σχεδόν πλήρη απουσία νέων δηµοπρατήσεων κατά το τελευταίο τρίµηνο
του προηγούµενου έτους».
Την ενηµέρωση του προέδρου του ΣΑΤΕ ακολούθησε εκτενής παρουσίαση του Ν. 4412/2016
από τον Νοµικό Σύµβουλο του ΣΑΤΕ Στ. Σταµόπουλο, ενώ κατά τη συζήτηση που
ακολούθησε έγινε φανερή η αγωνία των εργοληπτών της περιφέρειας για το µέλλον του
κλάδου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει δεχτεί ισχυρά κτυπήµατα εξαιτίας της οικονοµικής
συγκυρίας, µε συνέπεια πολλές εταιρείες να οδηγούνται στην κατάρρευση.
Στη διάρκεια της συνάντησης εκφράστηκε η αγωνία για την καθυστέρηση δηµοπρατήσεων
νέων έργων που οφείλεται στην άµεση έναρξη ισχύος του ν. 4412/16 ενώ παράλληλα
τονίστηκε ότι ανάλογη καθυστέρηση αναµένεται να παρουσιαστεί από την έναρξη
δηµοπράτησης των δηµοσίων έργων µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ,
πλατφόρµα για την οποία τα στελέχη της περιφέρειας και κατά συνέπεια και όλων των
υπολοίπων αναθετουσών αρχών στην Ελλάδα δεν έχουν ακόµη ενηµερωθεί.
Ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ κατά τις προαναφερόµενες συναντήσεις δεσµεύθηκε για την ποιοτική
επάρκεια των έργων που κατασκευάζουν τα Μέλη του Συνδέσµου ως εγγεγραµµένα στα
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Υποδοµών ενώ ζήτησε την διασφάλιση
διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης σε όλες τις ενέργειες και αναθέσεις που αφορούν στα έργα
που δηµοπρατούνται λόγω του οξυµένου προσφυγικού προβλήµατος που αντιµετωπίζει η
Περιφέρεια Βορειοανατολικού Αιγαίου, έργα τα οποία σήµερα δηµοπρατούνται και
παραλαµβάνονται από φορείς οι οποίοι δεν έχουν µηχανισµούς παρακολούθησης και ελέγχου
εκτέλεσης των εργασιών και παράδοσης των έργων όπως, αντίθετα, διαθέτει η ελληνική
∆ηµόσια ∆ιοίκηση (∆ήµοι, Περιφέρεια κ.ο.κ.).
Ο ΣΑΤΕ επιθυµεί την ένταξη των έργων σε πλατφόρµα ηλεκτρονικής δηµοπράτησής τους
ωστόσο έχει εκφράσει αιτιολογηµένες ανησυχίες σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα και τη
διαφάνεια του υφιστάµενος συστήµατος. Για αυτό τον λόγο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
ΣΑΤΕ έχει λάβει την απόφαση να προσλάβει σύµβουλο πληροφορικής προκειµένου να ελέγξει
την διασφάλιση του απορρήτου της ηλεκτρονικής πλατφόρµας δηµοπράτησης έργων που
ετοιµάζεται µε ευθύνη της ΓΓΕ.
Οι εκπρόσωποι του ΣΑΤΕ προσκάλεσαν τα στελέχη του ∆ήµου, των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων
και της Περιφέρειας να παρακολουθήσουν την ενηµερωτική εκδήλωση για το νέο Νόµο

www.ypodomes.com
4412/16 η οποία πραγµατοποιήθηκε
Περιφερειακού Γραφείου του ΣΑΤΕ.

www.sate.gr
στο

πλαίσιο

της

Ιδρυτικής

Συνέλευσης

του

Κατά τα άλλα, µε τη Συνέλευση, ουσιαστικά, άρχισε να λειτουργεί στη Μυτιλήνη το 8ο
Περιφερειακό Γραφείο του ΣΑΤΕ (σ.σ. τα υπόλοιπα 7 λειτουργούν στην Θεσσαλονίκη,
Λάρισα, Πάτρα, Κοζάνη, Κοµοτηνή, Ηράκλειο Κρήτης και Ιωάννινα), µε στόχο την καλύτερη
εξυπηρέτηση των Mελών του ανά την Ελλάδα. Άλλωστε, η ίδρυση του Περιφερειακού
Γραφείου αποτέλεσε αίτηµα των εκπροσώπων των κατασκευαστικών εταιρειών της περιοχής,
οι οποίες συσπειρώνονται γύρω από τον ΣΑΤΕ, που είναι ο αντιπροσωπευτικότερος
Σύνδεσµος του κατασκευαστικού κλάδου, καθώς αριθµεί περισσότερα από 850 εταιρείες
Μέλη, σχεδόν το σύνολο των µικρών και µεγάλων εργοληπτικών εταιρειών της χώρας.
Συντονίστρια της Περιφερειακής Αντιπροσωπείας εκλέχθηκε η κα Βασιλική Αψώκαρδου,
Αναπληρωτής Συντονιστής ο κ. Ευστράτιος Μπουχλής, τακτικά µέλη οι κ.κ. Αντώνιος
Καλδέλλης (Ν. Λέσβου), Ευάγγελος Ζενιώδης (Ν. Χίου) και Σταµάτης Τσακουµάγκος (Ν.
Σάµου) και αναπληρωµατικά µέλη οι κ.κ. Γιώργος Γιαλούρης (Ν. Χίου) και Αντώνιος Καρράς
(Ν. Σάµου).
Με το Γραφείο στη Μυτιλήνη, ο ΣΑΤΕ ολοκληρώνει την περιφερειακή διάρθρωσή του, µε
στόχο την καλύτερη και άµεση εκπροσώπηση των Μελών του σε κάθε σηµείο της Χώρας,
ανταποκρινόµενος µε αυξηµένη υπευθυνότητα στις καταστατικές του αρχές, οι οποίες τον
καθιέρωσαν ως τον πλέον αξιόπιστο σύµβουλο της Πολιτείας και του Κλάδου.
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«Καµπανάκι» για έλλειψη επενδύσεων στα δηµόσια έργα από ΣΑΤΕ
Στη Μυτιλήνη το 8ο Περιφερειακό Γραφείο του ΣΑΤΕ. Προβληµατισµό για το χαµηλό ύψος
των προγραµµατιζόµενων νέων επενδύσεων στα δηµόσια έργα, εξέφρασε ο πρόεδρος του
Συνδέσµου Ζαχαρίας Αθουσάκης.
13 Φεβρουαρίου 2017
«Η ζητούµενη ανάκαµψη του κλάδου των δηµοσίων έργων ως προϋπόθεση της αναπτυξιακής
διαδικασίας της χώρας µε στόχο τη µείωση της ανεργίας δυστυχώς αναβάλλεται και τη νέα
χρονιά αφού δεν προβλέπεται το απαιτούµενο ύψος επενδύσεων για τη δυναµική
τόνωση του κλάδου των δηµοσίων έργων και έργων υποδοµής», τόνισε, µεταξύ άλλων, ο
πρόεδρος του ΣΑΤΕ Ζαχαρίας Αθουσάκης, µιλώντας στην Ιδρυτική Περιφερειακή Συνέλευση
των Μελών του Συνδέσµου στο Βορειοανατολικό Αιγαίο.
«Με την ψήφιση του 4412/16 στις 08 Αυγούστου 2016 οι δηµοπρατήσεις δηµοσίων
έργων πάγωσαν τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο επιδεινώνοντας την
κατάσταση σε ό,τι αφορά την ανεργία, αλλά και την επιβίωση των επιχειρήσεων του κλάδου,
που δεν περιορίζονται στις κατασκευαστικές, αλλά είναι χιλιάδες βιοµηχανικές, βιοτεχνικές
και εµπορικές. Η πληθώρα των δοµικών αλλαγών που προβλέπεται στο νέο θεσµικό πλαίσιο
παραγωγής δηµοσίων έργων και οι οποίες δεν έχουν ακόµη πλήρως ενσωµατωθεί στην
καθηµερινή πρακτική των αναθετουσών αρχών και των εργοληπτικών επιχειρήσεων έχουν
συντελέσει σηµαντικότατα στην σχεδόν πλήρη απουσία νέων δηµοπρατήσεων κατά το
τελευταίο τρίµηνο του προηγούµενου έτους».
Την ενηµέρωση του προέδρου του ΣΑΤΕ ακολούθησε εκτενής παρουσίαση του Ν. 4412/2016
από τον Νοµικό Σύµβουλο του ΣΑΤΕ Στ. Σταµόπουλο, ενώ κατά τη συζήτηση που
ακολούθησε έγινε φανερή η αγωνία των εργοληπτών της περιφέρειας για το µέλλον του
κλάδου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει δεχτεί ισχυρά κτυπήµατα εξαιτίας της οικονοµικής
συγκυρίας, µε συνέπεια πολλές εταιρείες να οδηγούνται στην κατάρρευση.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης του κλιµακίου του ΣΑΤΕ αποτελούµενο από τον Πρόεδρο Ζαχαρία
Αθουσάκη και τον Γενικό ∆ιευθυντή Σπύρο Μουντρουίδη πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις,
παρουσία της Συντονίστριας του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Βορειοανατολικού Αιγαίου
κας Βάσως Αψώκαρδου, µε τους:
- Αντιδήµαρχο Τεχνικών & ∆ιοικητικών Υπηρεσιών ∆ήµου Λέσβου κ. Ευστράτιο Τζιµή και
υπηρεσιακούς παράγοντες του ∆ήµου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε η
σηµαντικότητα των έργων στην γενικότερη ανάπτυξη του τόπου καθώς και στη βελτίωση της
καθηµερινότητας των πολιτών.
- Εκτελεστικό Γραµµατέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Γιώργο Καµπούρη: Στη διάρκεια της
συνάντησης τονίστηκε η σπουδαιότητα της απορρόφησης του συνόλου των διατεθειµένων
κονδυλίων και η εκµετάλλευσή τους µέχρι και το τελευταίο ευρώ.
- Αντιπεριφερειάρχη Υποδοµών, Περιβάλλοντος και Βιοµηχανίας κ. Θεόδωρο Βαλσαµίδη,
Γενικό ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και
Υποδοµών της Περιφέρειας Β. Αιγαίου κ. Γεώργιο Σπανέλλη και τη ∆ιευθύντρια της
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου κα Αφροδίτη Κουρογένη.
Στη διάρκεια της συνάντηση εκφράστηκε η αγωνία για την καθυστέρηση δηµοπρατήσεων
νέων έργων που οφείλεται στην άµεση έναρξη ισχύος του ν. 4412/16 ενώ παράλληλα
τονίστηκε ότι ανάλογη καθυστέρηση αναµένεται να παρουσιαστεί από την έναρξη
δηµοπράτησης των δηµοσίων έργων µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ,
πλατφόρµα για την οποία τα στελέχη της περιφέρειας και κατά συνέπεια και όλων των
υπολοίπων αναθετουσών αρχών στην Ελλάδα δεν έχουν ακόµη ενηµερωθεί.
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- Περιφερειάρχη κα Χριστιάνα Καλογήρου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επισηµάνθηκε η
κρισιµότητα συµµετοχής των αρµόδιων εκπροσώπων της ελληνικής Πολιτείας στα όργανα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που σχεδιάζουν τα αναπτυξιακά προγράµµατα ώστε να τίθενται
εγκαίρως οι θέσεις και προτάσεις της Ελλάδος και όχι εκ των υστέρων να επιχειρείται η
διόρθωση των όποιων σφαλµάτων παρατηρούνται λόγω ακριβώς της απουσίας συµµετοχής
στις ως άνω διαδικασίες των εκπροσώπων της Ελλάδας.
- Πρόεδρο του ΤΕΕ Βορειοανατολικού Αιγαίου κ. Ευστράτιο Μανωλακέλλη και Μέλη της
∆ιοικούσας Επιτροπής. Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν εκτενώς τα οξύτατα
προβλήµατα που έχει επιφέρει ο νέος ασφαλιστικός νόµος στους ελεύθερους επαγγελµατίες
µηχανικούς καθώς και οι δυσλειτουργίες κατά την έκδοση εγγυητικών επιστολών των
εργοληπτών Βορειοανατολικού Αιγαίου από την έναρξη λειτουργίας του νέου φορέα-ΤΜΕ∆Ε.
Ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ κατά τις προαναφερόµενες συναντήσεις δεσµεύθηκε για την ποιοτική
επάρκεια των έργων που κατασκευάζουν τα Μέλη του Συνδέσµου ως εγγεγραµµένα στα
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Υποδοµών ενώ ζήτησε την διασφάλιση
διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης σε όλες τις ενέργειες και αναθέσεις που αφορούν στα έργα
που δηµοπρατούνται λόγω του οξυµένου προσφυγικού προβλήµατος που αντιµετωπίζει η
Περιφέρεια Βορειοανατολικού Αιγαίου, έργα τα οποία σήµερα δηµοπρατούνται και
παραλαµβάνονται από φορείς οι οποίοι δεν έχουν µηχανισµούς παρακολούθησης και ελέγχου
εκτέλεσης των εργασιών και παράδοσης των έργων όπως, αντίθετα, διαθέτει η ελληνική
∆ηµόσια ∆ιοίκηση (∆ήµοι, Περιφέρεια κ.ο.κ.).
Ο ΣΑΤΕ επιθυµεί την ένταξη των έργων σε πλατφόρµα ηλεκτρονικής δηµοπράτησής τους
ωστόσο έχει εκφράσει αιτιολογηµένες ανησυχίες σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα και τη
διαφάνεια του υφιστάµενος συστήµατος. Για αυτό τον λόγο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
ΣΑΤΕ έχει λάβει την απόφαση να προσλάβει σύµβουλο πληροφορικής προκειµένου να
ελέγξει την διασφάλιση του απορρήτου της ηλεκτρονικής πλατφόρµας δηµοπράτησης έργων
που ετοιµάζεται µε ευθύνη της ΓΓΕ.
Οι εκπρόσωποι του ΣΑΤΕ προσκάλεσαν τα στελέχη του ∆ήµου, των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων
και της Περιφέρειας να παρακολουθήσουν την ενηµερωτική εκδήλωση για το νέο Νόµο
4412/16 η οποία πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ιδρυτικής Συνέλευσης του
Περιφερειακού Γραφείου του ΣΑΤΕ.
Κατά τα άλλα, µε τη Συνέλευση, ουσιαστικά, άρχισε να λειτουργεί στη Μυτιλήνη το 8ο
Περιφερειακό Γραφείο του ΣΑΤΕ (σ.σ. τα υπόλοιπα 7 λειτουργούν στην Θεσσαλονίκη,
Λάρισα, Πάτρα, Κοζάνη, Κοµοτηνή, Ηράκλειο Κρήτης και Ιωάννινα), µε στόχο την καλύτερη
εξυπηρέτηση των Mελών του ανά την Ελλάδα. Άλλωστε, η ίδρυση του Περιφερειακού
Γραφείου αποτέλεσε αίτηµα των εκπροσώπων των κατασκευαστικών εταιρειών της περιοχής,
οι οποίες συσπειρώνονται γύρω από τον ΣΑΤΕ, που είναι ο αντιπροσωπευτικότερος
Σύνδεσµος του κατασκευαστικού κλάδου, καθώς αριθµεί περισσότερα από 850 εταιρείες
Μέλη, σχεδόν το σύνολο των µικρών και µεγάλων εργοληπτικών εταιρειών της χώρας.
Συντονίστρια της Περιφερειακής Αντιπροσωπείας εκλέχθηκε η κα Βασιλική Αψώκαρδου,
Αναπληρωτής Συντονιστής ο κ. Ευστράτιος Μπουχλής, τακτικά µέλη οι κ.κ. Αντώνιος
Καλδέλλης (Ν. Λέσβου), Ευάγγελος Ζενιώδης (Ν. Χίου) και Σταµάτης Τσακουµάγκος (Ν.
Σάµου) και αναπληρωµατικά µέλη οι κ.κ. Γιώργος Γιαλούρης (Ν. Χίου) και Αντώνιος Καρράς
(Ν. Σάµου).
Με το Γραφείο στη Μυτιλήνη, ο ΣΑΤΕ ολοκληρώνει την περιφερειακή διάρθρωσή του, µε
στόχο την καλύτερη και άµεση εκπροσώπηση των Μελών του σε κάθε σηµείο της Χώρας,
ανταποκρινόµενος µε αυξηµένη υπευθυνότητα στις καταστατικές του αρχές, οι οποίες τον
καθιέρωσαν ως τον πλέον αξιόπιστο σύµβουλο της Πολιτείας και του Κλάδου.

