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Αρ. Πρωτ. 23651/ΓΒ/σµ  Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011 
   

   Π Ρ Ο Σ  Τις Εταιρείες Μέλη ΣΑΤΕ  
  

ΘΕΜΑ: Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΣΑΤΕ για σύγκληση Έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης. 
 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

ο Κλάδος µας βιώνει καθηµερινά ιδιαίτερα δυσµενείς και συνεχώς επιδεινούµενες συνθήκες, 

όπως:   

• Ο εξαιρετικά µειωµένος αριθµός έργων  προς δηµοπράτηση 

• Η ουσιαστική στάση πληρωµών, τουλάχιστον για πολλά χρηµατοδοτικά προγράµµατα  

• Η αύξηση κρουσµάτων αδιαφάνειας, κυρίως µέσω των ειδικών συστηµάτων ανάθεσης 

έργων (Μελετοκατασκευές, Ειδικοί Όροι, Απευθείας Αναθέσεις και Πρόσκληση περιορισµένου 

αριθµού Εργοληπτών) 

• Η διατήρηση ή και αύξηση  των παράνοµων χαρατσιών – επιβαρύνσεων για τις 

εταιρείες (π.χ. Τεύχη ∆ηµοπράτησης, κόστος δηµοσίευσης ισολογισµών, παράβολα της ∆15, 

Εκθέσεις Ορκωτών , υπερβολικές απαιτήσεις στελέχωσης αναντίστοιχες µε το υπάρχον 

κατασκευαστικό αντικείµενο κ.α.)  

• Η συνεχής επιδείνωση των σχέσεων µε το τραπεζικό σύστηµα (εξοντωτικές 

πρόσθετες εγγυήσεις – ληστρικά επιτόκια - ουσιαστική αδυναµία χρηµατοδότησης) 

• Η συνεχής επίθεση του  Υπουργείου Οικονοµίας στους τοµείς Φορολογίας (ο 

φορολογικός συντελεστής έχει ουσιαστικά ξεπεράσει το 50%), ποινικοποίησης της µη 

απόδοσης µη εισπραχθέντος ΦΠΑ και ουσιαστικής άρνησης συµψηφισµού οφειλών - 

απαιτήσεων  

• Οι συνεχιζόµενες αυθαιρεσίες του ΙΚΑ τόσο σε Κεντρικό επίπεδο όσο κυρίως σε 

επίπεδο τοπικών υποκαταστηµάτων, όπου ο κάθε Προϊστάµενος ή αρµόδιος υπάλληλος 

εκµεταλλευόµενος την πολυνοµία και τις ανεπαρκείς εγκυκλίους κυριολεκτικά «νοµοθετεί»  

πάνω στην πλάτη µας 

• Τέλος η ουσιαστική αδιαφορία και αδράνεια του  Υπουργείου των ∆ηµοσίων Έργων 

(ΥΠΥΜΕ∆Ι)  σε όλα τα φλέγοντα θέµατα, αδράνεια και αδιαφορία που αποτυπώνεται πλήρως 

µε την πλήρη ανυπαρξία, δύο χρόνια τώρα, ουσιαστικών νοµοθετικών παρεµβάσεων που θα 

µπορούσαν να ανακουφίσουν τον κλάδο και να «ξεκολλήσουν το κάρο». Αδράνεια και 

αδιαφορία στην καταπολέµηση της διαφθοράς, της αδιαφάνειας και της γραφειοκρατίας που 

αποτυπώνονται πλήρως στο κυοφορούµενο επί διετία νοµοσχέδιο για το θεσµικό πλαίσιο 

παραγωγής ∆ηµοσίων Έργων. Οι θέσεις και η κριτική  του Συνδέσµου έχουν συζητηθεί  

αναλυτικά, έχουν  αποσταλεί στο Υπουργείο, έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα. Είναι όµως 

αναµφισβήτητο γεγονός ότι από το ξεκίνηµα του διαλόγου µέχρι σήµερα έχει περάσει πολύς 

καιρός, τα προβλήµατα έχουν επιδεινωθεί δραµατικά και παράλληλα το Υπουργείο δεν έχει 

κάνει ούτε ένα βήµα πίσω στα σηµεία που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα και απαράδεκτα 

για τον κλάδο µας.  
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Συνάδελφοι,  

 

∆υστυχώς η κορύφωση της κρίσης στο επάγγελµά µας (αλλά και σε όλη την Ελληνική 

Κοινωνία) βρίσκει τον κλάδο µας χωρίς Ενιαία και ∆υναµική Συνδικαλιστική εκπροσώπηση, 

χωρίς ουσιαστική δύναµη παρέµβασης και χωρίς τεκµηριωµένες - ολοκληρωµένες προτάσεις. 

 

Θεωρούµε ότι οι συνθήκες που προαναφέραµε καθιστούν επιτακτική την ανάγκη σύγκλησης 

έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσµου µε στόχο το ξεκαθάρισµα και τη διατύπωση 

ολοκληρωµένων θέσεων και προτάσεων σχετικά µε τα παραπάνω ζητήµατα.  

 

Λαµβάνοντας υπόψη: 

α) Τον εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα των προβληµάτων 

β) Την απαιτούµενο αναγκαίο χρόνο προετοιµασίας και διαλόγου µέσω της ιστοσελίδας αλλά 

και µε τοπικές συγκεντρώσεις – συζητήσεις  

γ) Τις σχετικές καταστατικές προβλέψεις (άρθρο 24) 

 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ στην χθεσινή του συνεδρίαση  

οµόφωνα αποφάσισε  

 

Α.  Να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 24 Αυγούστου 2011. Σε 

περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση θα 

επαναληφθεί την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011. Σε περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας και 

κατά τη δεύτερη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 7 

Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 10:00 π.µ.   

Β.  Να καλέσει όλους του Συντονιστές των Περιφερειακών Γραφείων ΣΑΤΕ στη 

σύγκληση τοπικών συνελεύσεων, σύµφωνα µε τις καταστατικές προβλέψεις, για 

συζήτηση, προετοιµασία και υποβολή προτάσεων.  

Γ.  Να καλέσει όλα τα µέλη του ∆.Σ., των λοιπών Οργάνων του Συνδέσµου και 

των Περιφερειακών Αντιπροσωπειών καθώς και τους εκπροσώπους όλων των 

Εταιρειών Μελών να προβούν σε γραπτές προτάσεις µέχρι και την ∆ευτέρα  08 

Αυγούστου 2011 προκειµένου να προκύψει έγκαιρα και σύµφωνα µε το 

καταστατικό η Ηµερήσια ∆ιάταξη και κυρίως προκειµένου να γίνει ουσιαστική, 

παραγωγική και δηµοκρατική συζήτηση.  

  

 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

  


