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Αριθ. Πρωτ.: 31113Α ΑΘΗΝΑ, 30 Μαρτίου 2017 

ΕΚΘΕΣΗ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΑΤΕ ΕΤΟΥΣ 2016 

(1-3-2016 έως 28-2-2017) 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ κ. ΧΡΗΣΤΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ  

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Συνάδελφοι,  
Είναι λίγο περίεργο, όντας νεο-εκλεγµένος Γενικός Γραµµατέας του ΣΑΤΕ να καλούµαι να σας 
παρουσιάσω τα πεπραγµένα του Συνδέσµου για το έτος 2016, έτος κατά το οποίο ο ∆ηµήτρης ο 
Κωνσταντινίδης άσκησε τις αρµοδιότητες του Γενικού Γραµµατέα, µε άψογο κατά γενική οµολογία 
τρόπο, για 5η συνεχόµενη χρονιά.  
Μετά από αυτήν την απαραίτητη επισήµανση ξεκινώ.  
Το 2016 ήταν µία ακόµη εξαιρετικά δύσκολη χρονιά στα δηµόσια έργα, λόγω της συρρίκνωσης του 
αντικειµένου του κλάδου και της πλήρους αναµόρφωσης του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας του 
συστήµατος παραγωγής δηµοσίων έργων που ακολούθησε την ψήφιση του 4412/2016, για την  
οποία µάλιστα δεν προβλέφθηκε κανένα µεταβατικό στάδιο. 
Σήµερα, έχοντας διανύσει και τρείς µήνες από το 2017 διαπιστώνουµε ότι υπάρχουν ακόµη γκρίζα 
και ασαφή σηµεία στις διαγωνιστικές διαδικασίες των έργων που γίνονται αφορµή για να 
αποκλείονται Συνάδελφοι για µη σοβαρούς λόγους (υπογραφές σε ΤΕΥ∆), γεγονός που 
αναδεικνύει την προχειρότητα µε την οποία σχεδιάζει και υλοποιεί η Ελληνική ∆ιοίκηση.  
Υπό αυτές τις συνθήκες ο ΣΑΤΕ προσπάθησε και την προηγούµενη χρονιά να υλοποιήσει βασικούς 
στόχους όπως: η δίκαιη επίλυση του ζητήµατος των εκκρεµών συντελεστών αναθεώρησης, η προς 
όφελος των µελών µας διεκδίκηση φορολογικών αιτηµάτων, καθώς και η προώθηση χρόνιων 
θεσµικών αιτηµάτων, µέσω της συµµετοχής σε όλες τις δηµόσιες διαβουλεύσεις που έλαβαν χώρα 
τον προηγούµενο χρόνο, µε στόχο η αλλαγή του θεσµικού πλαισίου παραγωγής δηµοσίων έργων, 
να γίνει µε τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζεται τόσο η διαφάνεια όσο και ο ρόλος των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων της Χώρας.  
Ταυτόχρονα, ο Σύνδεσµος είναι παρών στην απαίτηση διαφανών και νόµιµων διαγωνιστικών 
διαδικασιών παρεµβαίνοντας σε όλες τις περιπτώσεις που µας κατήγγειλαν τα Μέλη µας καθώς και 
σε όσες περιπτώσεις έργα βαφτίστηκαν υπηρεσίες ή προµήθειες µε αποτέλεσµα και να µειώνουν το 
αντικείµενο του κλάδου αλλά και να αντικαθίστανται οι προβλέψεις των πρότυπων διακηρύξεων 
από σχεδόν φωτογραφικές διατάξεις.   
Αναλυτικότερα:  
2. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΑΤΕ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ  
2.1 Γενικές Συνελεύσεις  
Κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) µηνών από την προηγούµενη Γενική Συνέλευση 
πραγµατοποιήθηκε µία Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Μαρτίου 2016.  
2.2 ∆ιοικητικά Συµβούλια 
Κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) µηνών από την προηγούµενη Γενική Συνέλευση 
πραγµατοποιήθηκαν 12 πολύωρες, ανοικτές σε κάθε µέλος, συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, τις οποίες παρακολούθησε σηµαντικός αριθµός εκπροσώπων εταιρειών – µελών και 
εκπροσώπων Περιφερειακών Αντιπροσωπειών.  
2.3 Αρχαιρεσιακές Περιφερειακές Συνελεύσεις 
Κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) µηνών από την προηγούµενη Γενική Συνέλευση 
πραγµατοποιήθηκαν πέντε Αρχαιρεσιακές Περιφερειακές Συνελεύσεις στη Θεσσαλία, ∆υτική 
Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, Κρήτη και ∆υτική Ελλάδα ενώ στις 10.2.2017 έγινε η πρώτη 
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Αρχαιρεσιακή Περιφερειακή Συνέλευση στη Μυτιλήνη, έδρα του νεοσυσταθέντος Περιφερειακού 
Γραφείου Βορειοανατολικού Αιγαίου. Προέκυψαν νέες Περιφερειακές Αντιπροσωπείες και οι 
Συντονιστές αυτών, ενώ κατά την διάρκεια των Συνελεύσεων έγινε ενηµέρωση των 
παρευρισκοµένων εργοληπτών και εκπροσώπων τοπικών φορέων, σε θέµατα που απασχολούν τον 
κλάδο από τον Πρόεδρο κ. Ζ. Αθουσάκη καθώς και εµπεριστατωµένη εισήγηση – παρουσίαση για 
τον νέο νόµο στις δηµόσιες συµβάσεις έργων ν.4412/16 από το Ν.Σύµβουλο κ. Στ. Σταµόπουλο.  
Αντίστοιχες ενηµερωτικές εκδηλώσεις πραγµατοποιήθηκαν στα Ιωάννινα και στην Αθήνα. 
 

3. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ – ∆ΡΑΣΕΙΣ  
Τα σπουδαιότερα θέµατα που απασχόλησαν τις 12 Συνεδριάσεις του ∆.Σ. ήταν:  
3.1 Θεσµικό πλαίσιο παραγωγής δηµοσίων έργων  
Το 2016, για τρίτο συνεχόµενο έτος, παρουσιάστηκε κινητικότητα περί των θεσµικών ρυθµίσεων 
του κλάδου, υπό το πλαίσιο της ενσωµάτωσης των Οδηγιών 2014/23/ΕΕ (Συµβάσεις 
Παραχώρησης), 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ (∆ηµόσιες Συµβάσεις) και της αντικατάστασης του 
προβληµατικού Β' µέρους του Ν.4281/2014, το οποίο τελικά δεν ίσχυσε ποτέ (κατάργησή του µε 
το άρθρο 57 του Ν.4403/2016 εκτός των διατάξεων για το ΕΣΗ∆ΗΣ, το ΚΗΜ∆ΗΣ και Εγγυητικές 
Επιστολές).  
Πλέον, όπως όλοι γνωρίζετε, υπάρχει ο νέος νόµος 4412/2016.  

Ο ΣΑΤΕ κατέθεσε τις προτάσεις του επί του σχεδίου νόµου, µετέχοντας στις Οµάδες Εργασίας του 
Υπουργείου, στην σχετική δηµόσια διαβούλευση αλλά και µε υπόµνηµά του που απέστειλε 
εγκαίρως στους Βουλευτές - Μέλη της αρµόδιας Επιτροπής της Βουλής όπου συζητείτο το σχέδιο 
νόµου, καθώς και στα πολιτικά κόµµατα. Το υπόµνηµα παρουσιάσαµε και δια ζώσης όταν 
κληθήκαµε να καταθέσουµε τις απόψεις µας κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής της Βουλής.    

Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να επισηµάνω ότι οι θέσεις του ∆.Σ. του ΣΑΤΕ επί του σχεδίου νόµου 
συζητήθηκαν εκτενώς σε σειρά συνεδριάσεων του ∆.Σ. που ήταν ανοικτές σε όλα τα Μέλη του 
Συνδέσµου και οι οποίες επιγραµµατικά έχουν ως εξής :   
1. Είναι τελείως απαραίτητο να  θεσµοθετηθεί ένας ενιαίος και ξεχωριστός Κώδικας για τα ∆ηµόσια 
Έργα, ώστε να είναι γνωστό εκ των προτέρων, πλήρες, κοινό για όλους, απλό, ξεκάθαρο και 
διαφανές το θεσµικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης, και να µην αναζητείται σε δυσερµήνευτους 
γενικόλογους νόµους, πολλαπλά νοµοθετικά διατάγµατα, αποφάσεις αναθετουσών αρχών κλπ. Ο 
νέος κώδικας δηµοσίων έργων θα πρέπει να περιέχει διατάξεις µονοσήµαντου, αυστηρού και 
απαρέγκλιτου χαρακτήρα (προεχόντως κατά το στάδιο ανάθεσης), ώστε να µην παρέχεται 
διακριτική ευχέρεια στις κατά περίπτωση αναθέτουσες αρχές να διαµορφώνουν κατά το δοκούν 
ίδια κριτήρια συµµετοχής και ανάθεσης των συµβάσεων, αλλά αυτά να καθορίζονται µε σαφήνεια 
και καθαρότητα στην ίδια τη νοµοθεσία καθώς και στα πρότυπα τεύχη δηµοπράτησης και 
συµβάσεων που θα εκδίδονται βάσει αυτής.  
2. Είµαστε ριζικά αντίθετοι στην παροχή ευρύτατης διακριτικής ευχέρειας στις αναθέτουσες αρχές 
/ αναθέτοντες φορείς κατά τον καθορισµό των κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης, που ως συνέπεια 
έχει την εµφάνιση φαινοµένων αυθαιρεσιών, που πλήττουν καίρια τη διαφάνεια, το δηµόσιο 
συµφέρον, τον ελεύθερο και υγιή ανταγωνισµό, κάτι που είναι ασύµβατο µε το γράµµα και το 
πνεύµα των ενωσιακών Οδηγιών.  Η µεγάλη ευχέρεια στην Αναθέτουσες Αρχές να αποφασίζουν 
υποκειµενικά επί σειράς θεµάτων όπως π.χ. ο προσδιορισµός των Ασυνήθιστα Χαµηλών 
Προσφορών σε µία δηµοπρασία ή η διατύπωση των όρων βάσει των οποίων θα προσκαλούνται να 
συµµετέχουν σε δηµοπρασίες οι οικονοµικοί φορείς, δηµιουργούν ικανές συνθήκες γέννησης 
αδιαφάνειας και διαφθοράς, φαινόµενα που στον χώρο των δηµοσίων έργων στην Ελλάδα έχουν 
παρατηρηθεί σε παλαιότερες δεκαετίας, µε δυσµενέστατες συνέπειες στο σύστηµα παραγωγής 
δηµοσίων έργων, την γιγάντωση της διαφθοράς και εν τέλει την διασπάθιση του δηµοσίου 
χρήµατος.  
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Η ελληνική εµπειρία δείχνει ότι βασική προϋπόθεση για την αποφυγή φαινοµένων διαφθοράς, 
όπως αυτά που προκύπτουν όταν οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς έχουν την 
διακριτική ευχέρεια να καθορίζουν αυθαίρετα τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης, είναι η 
αντικειµενικοποίηση του συστήµατος ανάδειξης των ΑΧΠ ώστε να µην υπάρχει καµία δυνατότητα 
συναλλαγής καθώς και η λειτουργία κεντρικού συστήµατος προ-αξιολόγησης (pre-qualification)  
και κατάταξης (classification) των εργοληπτικών επιχειρήσεων (π.χ. ΜΕΕΠ) ως µοναδικής 
αξιόπιστης πηγής προσκαλούµενων εργοληπτικών επιχειρήσεων.  
3. Για το σύστηµα της «µελέτης – κατασκευής»,  η θέση της Γενικής Συνέλευσης του ΣΑΤΕ είναι η 
πλήρης κατάργησή του. Με δεδοµένη όµως την πρόθεση εφαρµογής του συστήµατος, όπως 
προκύπτει από το σχετικό άρθρο του νοµοσχεδίου, επισηµαίνουµε ότι θα πρέπει να είναι πλήρως 
αιτιολογηµένο, σε συγκεκριµένα, εκ των προτέρων προσδιορισµένα, είδη έργων, και µε πλήρως 
µετρήσιµα και αντικειµενικά κριτήρια βαθµολόγησης και ανάθεσης, όπως αυτά έχουν περιγραφεί 
στις σχετικές επιστολές του Συνδέσµου µας.  

Επισηµαίνω ότι τελικώς το σύστηµα της Μελετοκατασκευής µε τον νέο νόµο φαίνεται να 
εξορθολογίζεται µέσω της αξιολόγησης των τεχνικών κριτηρίων µε το σύστηµα Pass/Fail και στη 
συνέχεια στο επόµενο στάδιο, µε το κριτήριο ανάθεσης να είναι η µειοδοσία.  

4. Βασική αρχή των νέων Οδηγιών για τις ∆ηΣυ (2014) είναι η απλοποίηση των διαδικασιών και η 
διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στην αγορά των ∆ηΣυ. Ειδικότερα για την περίπτωση των 
∆ηΣυ Έργων, χαρακτηριστικό είναι ότι ουδεµία διαφοροποίηση γίνεται για τις συµβάσεις µικρών 
έργων µε προϋπολογισµό κάτω του κοινοτικού ορίου, καθώς και ότι ουδεµία πρόβλεψη γίνεται για 
την ανάθεση µικρών επισκευαστικών έργων ή έργων συντήρησης µέσω συµφωνιών-πλαίσιο. 
Θεωρούµε ότι θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικές προβλέψεις  για τα έργα κάτω του κοινοτικού 
ορίου. 
 

3.2 Θεσµικό πλαίσιο παραγωγής δηµοσίων έργων – Ειδικότερα θέµατα    
3.2.1 Θέµατα δικαστικής προστασίας  

Ο ΣΑΤΕ είχε πραγµατοποιήσει συνάντηση µε εκπροσώπους της ΟΕ του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης 
που ως σκοπό έχει την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των ένδικων µέσων και βοηθηµάτων 
στον χώρο των δηµοσίων συµβάσεων. Σε συνέχεια της συνάντησης απέστειλε στην 
Νοµοπαρασκευαστική επιτροπή του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης µε αντικείµενο την κατάρτιση σχεδίου 
νόµου για την µεταρρύθµιση της προδικαστικής προστασίας επί των δηµοσίων συµβάσεων 
επιστολή µε τις θέσεις του Συνδέσµου επί θεµάτων δικαστικής προστασίας κατά την ανάθεση και 
εκτέλεση των δηµοσίων έργων (Υπόµνηµα του Νοµικού µας Συµβούλου που το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Συνδέσµου µας έκανε οµόφωνα αποδεκτό στην συνεδρίαση της 10.2.2016). Στις 
προτάσεις αυτές επισηµαίνονταν τα κατ'αρχήν θέµατα όπου η τροποποίηση των υφισταµένων 
διατάξεων είναι απολύτως αναγκαία. Με την δηµοσιοποίηση του σχετικού  σχεδίου νόµου προς 
δηµόσια διαβούλευση διαπιστώσαµε µε ικανοποίηση ότι αρκετά από τα προβλήµατα που είχαµε 
εντοπίσει είχαν αντιµετωπιστεί στις διατάξεις του σχεδίου νόµου, όπως π.χ. η µείωση του 
παραβόλου των προδικαστικών προσφυγών και η εξέταση των προδικαστικών προσφυγών από 
ανεξάρτητο όργανο.  
 

3.2.2 Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  
Όπως και στην περίπτωση του Ν.4281/2014 ο ΣΑΤΕ εγκαίρως είχε επισηµάνει τις αδυναµίες και  
δυσλειτουργίες του ΕΣΗ∆ΗΣ, και µετά από παρεµβάσεις και επιστολές του ΣΑΤΕ µετατέθηκε δύο 
φορές η έναρξη υποχρεωτικής χρήσης του συστήµατος στα δηµόσια έργα από την αρχική 
ηµεροµηνία της 1/1/2015 στις 30/4/2017! Από ορισµένα ΜΜΕ δεν έγινε αντιληπτό ότι η παράταση 
έναρξης υποχρεωτικής χρήσης του συστήµατος δεν έκρυβε κάτι περισσότερο παρά αδυναµίες του 
ηλεκτρονικού συστήµατος και ως οφείλαµε ανακοινώσαµε τα δεδοµένα, δηλαδή, επισηµάναµε ότι 
το σύστηµα αντί να ευνοεί, αποθαρρύνει την συµµετοχή λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών του.  
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∆υστυχώς και η νεότερη πλατφόρµα που αναπτύσσεται στο πλαίσιο συµπληρωµατικής σύµβασης 
της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου δεν φαίνεται ικανοποιητική αφού δεν έχει ακόµη παραληφθεί 
από τα στελέχη του Υπ. Υποδοµών. Το βέβαιο είναι ότι ο χρόνος πλησιάζει και η µόνη εφικτή λύση 
είναι µία ακόµη παράταση για την περίπτωση των έργων, ενώ δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η 
πιθανότητα η τελική πλατφόρµα για την ηλεκτρονική δηµοπράτηση των έργων να είναι 
διαφοροποιηµένη σηµαντικά.   

Το ∆.Σ. του ΣΑΤΕ στο πλαίσιο των καταστατικών του αρµοδιοτήτων και προκειµένου να 
προστατέψει τα Μέλη του έχει οµόφωνα αποφασίσει να προσλάβει σύµβουλο πληροφορικής 
προκειµένου να ελέγξει την διασφάλιση του απορρήτου της ηλεκτρονικής πλατφόρµας 
δηµοπράτησης έργων που ετοιµάζεται µε ευθύνη της ΓΓΕ.  
 

3.2.3 Προτάσεις ΣΑΤΕ για την λειτουργία του ΜΕΕΠ   
Ο ΣΑΤΕ αντιλαµβανόµενος εγκαίρως τον υψηλότατο κίνδυνο επικράτησης υποκειµενικών και 
αυθαίρετων προαπαιτούµενων κριτηρίων πρόσκλησης και συµµετοχής σε διαγωνιστικές 
διαδικασίες δηµοσίων έργων, συµµετείχε ενεργά ήδη από το 2014 στην πρόσκληση σύνταξης Π.∆. 
για το νέο ΜΕΕΠ, καταθέτοντας ανεπίσηµα σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος στην προηγούµενη 
πολιτική ηγεσία του ΥπΥΜΕ∆Ι. Οι οριστικές προτάσεις προέκυψαν από συστηµατική ενασχόληση 
σχετικής οµάδας εργασίας που συγκέντρωσε το σύνολο των προτάσεων που εισήλθε στον 
Σύνδεσµο, ενώ βασικά στοιχεία της πρότασης αποτελούν η, επί της αρχής, διατήρηση των άνω 
ορίων, η σηµαντικότατη µείωση της απαιτούµενης στελέχωσης, η πλήρης κατάργηση των δεικτών 
βιωσιµότητας, η πλήρης κατάργηση του συντελεστή Γ’, η διατήρηση των σηµερινών, βασικών και 
εξειδικευµένων, κατηγοριών εργασιών ως βασικών. Το σύστηµα κατάταξης που προτείνουµε 
διακρίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο κρίνεται η χρηµατοοικονοµική εικόνα της κάθε 
εργοληπτικής εταιρείας και καθορίζεται η ανώτατη τάξη κατάταξης. Στο δεύτερο κρίνεται η τεχνική 
εικόνα και εµπειρία της κάθε εργοληπτικής εταιρείας ανά κατηγορία εργασιών. 
Κατά την διάρκεια των τελευταίων 12 µηνών ο ΣΑΤΕ δεν διαπίστωσε κάποια περαιτέρω 
κινητικότητα επί του θέµατος, τουλάχιστον όχι σε επίσηµο επίπεδο, ωστόσο, όπως επεσήµανε και 
ο Πρόεδρος βρεθήκαµε πολύ κοντά στην πλήρη κατάργηση του ΜΕΕΠ ως µοναδικής προϋπόθεσης 
πρόσκλησης των εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς, προοπτική που αποφεύχθηκε.  
 

3.2.4 Ο εκσυγχρονισµός του συστήµατος τιµολόγησης των δηµοσίων έργων. 
∆υσάρεστη έκπληξη απετέλεσε η απουσία του άρθρου σύστασης του Εθνικού Συστήµατος 
Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης των Έργων, από το κείµενο σχεδίου νόµου που τέθηκε 
σε διαβούλευση και τελικώς ψηφίστηκε. Ο ΣΑΤΕ έχει  προ πολλού επισηµάνει πως ένα σύγχρονο 
θεσµικό πλαίσιο µελέτης και κατασκευής των δηµόσιων έργων προκειµένου να υπηρετεί τον 
βασικό στόχο της βέλτιστης αξιοποίησης των περιορισµένων δηµοσίων πόρων πρέπει απαραίτητα 
να συµπληρώνεται και από ένα Εθνικό  Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης των 
Έργων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, να αναφέρεται σε όλους τους συντελεστές παραγωγής των 
Τεχνικών Έργων, να παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και να είναι πλήρως εναρµονισµένο 
µε τις ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές. Έχουµε επενδύσει κόπο, χρόνο και χρήµατα σε αυτό και 
δεν θα αποδεχθούµε κάτι λιγότερο από ό,τι καταφέραµε να θεσπιστεί, σε συνεργασία µε τον κ. 
Σπίρτζη, τότε Πρόεδρο ΤΕΕ.  
Έχουµε λάβει την διαβεβαίωση ότι σχετική πρόβλεψη θα περιλαµβάνεται στο επικείµενο 
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υποδοµών: «∆ιαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο 
σύστηµα παραγωγής δηµοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδοµών, δοµές στρατηγικού 
σχεδιασµού δηµόσιων υποδοµών και λοιπές διατάξεις». 
 

3.2.5 Σύστηµα ανάδειξης αναδόχου   
Οµόφωνα αποφασίστηκε και από την τωρινή σύνθεση του ∆.Σ. ότι είµαστε αντίθετοι στο να 
παραχωρηθεί η δυνατότητα στις Αναθέτουσες Αρχές να κρίνουν αυθαίρετα και υποκειµενικά τις 
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υπερβολικά χαµηλές προσφορές κατά τις διαδικασίες ανάδειξης αναδόχων των δηµοσίων έργων, 
όπως προβλεπόταν στον ν.4281/2014. Αντί αυτού αποφασίστηκε από το ∆.Σ. και προτείνεται η 
αντικειµενικοποίηση της εύρεσης των υπερβολικά χαµηλών προσφορών µε αλγόριθµο και η 
αντικειµενική εξέτασή τους. Όπως αναλυτικά ανέφερε και ο Πρόεδρος, το ∆.Σ του ΣΑΤΕ έχει 
καταλήξει σε ορισµένες  προτάσεις, τις οποίες συζητά µε τις άλλες Εργοληπτικές Οργανώσεις ώστε 
να προταθούν ως κοινή πρόταση. Τα µέχρι σήµερα δεδοµένα είναι η πρόταση του αλγορίθµου που 
περιγράφεται στον φάκελο της Γ.Σ. που σας έχει δοθεί, αλγόριθµος που για τα κάτω του 
κοινοτικού ορίου έργα θα αναδεικνύει µονοσήµαντα και τον ανάδοχο.  
Πέραν αυτής της πρότασης της Οµάδας Εργασίας ΣΑΤΕ - ΠΕ∆ΜΕ∆Ε που θα κληθούµε να 
σχολιάσουµε, το ∆.Σ. του ΣΑΤΕ εχει  αποφασίσει ότι οι αξιολογητές των αιτιολογήσεων των ΑΧΠ 
θα πρέπει να προέρχονται από ειδικό Μητρώο Ειδικών Αξιολογητών και να προκύπτουν από 
ηλεκτρονική κλήρωση, ενώ το Ειδικό Σώµα Ελεγκτών Αιτιολόγησης θα πρέπει να αποτελεί 
ανεξάρτητο τρίτο φορέα που δεν θα εµπλέκεται επ' ουδενί µε την εκάστοτε Α.Α.  
Βασική θέση του ΣΑΤΕ είναι ότι δεν θα πρέπει να γίνεται αποδεκτή µία ζηµιογόνος προσφορά.  
Ταυτόχρονα θα πρέπει να προβλεφθούν:  

- Η θεσµοθέτηση πρόσθετων εγγυήσεων από πλευράς του αναδόχου του οποίου η αιτιολόγηση 
δεν έχει απορριφθεί,  

- Η σύσταση Ειδικού Σώµατος/Μητρώου Επιβλεπόντων - Ελεγκτών καθώς και η χρησιµοποίηση 
Εξωτερικών Συµβούλων Επίβλεψης στις περιπτώσεις αναδόχων που έχουν προκύψει κατόπιν µη 
απόρριψης των αιτιολογήσεών τους,  

- Ο καθορισµός ενός αντικειµενικού και προκαθορισµένου συστήµατος ελέγχου των αιτιολογήσεων 
και ο υποχρεωτικός τύπος αιτιολόγησης, µε προκαθορισµένους συντελεστές (ή εύρος αυτών) των 
παραµέτρων διαµόρφωσης του κόστους ενός έργου (αποδόσεις µηχανηµάτων, ανθρωπίνου 
δυναµικού, µεταφορικών µέσων κ.λ.π.), 

- Η δηµοσίευση σε ελεύθερα προσβάσιµο ιστότοπο των αποφάσεων επί των  Αιτιολογήσεων καθώς 
και των κρινόµενων αιτιολογήσεων.  
 

3.2.6 Εγγυητικές Επιστολές    
Αναµφισβήτητα οι µειώσεις των εγγυητικών επιστολών κατά το 2014 - µε την επέκταση της 
µείωσης των πρόσθετων εγγυήσεων σε όλες τις συµβάσεις δηµοσίων έργων και η άµεση ισχύ του 
άρθρου 157 του Ν.4281/2014 περί µέγιστου ύψους εγγύησης καλής εκτέλεσης 5% επί της 
συµβατικής αξίας - συνιστούν θετική παρέµβαση για τον απεγκλωβισµό της εργοληπτικής 
επιχειρηµατικότητας από τις υπερβολικές και παράλογες τραπεζικές χρεώσεις που αλλοίωναν τον 
χαρακτήρα της εργοληπτικής δραστηριότητας και καθιστούσαν τις Τράπεζες ρυθµιστές στα 
∆ηµόσια 'Εργα. Από την άλλη βέβαια, µία άλλη ανάγνωση των συνεπειών της µείωσης των 
εγγυητικών επιστολών είναι το φαινόµενο των πολύ µεγάλων εκπτώσεων.   
Κατά τον πρόσφατο χρόνο και για λόγους ίσης µεταχείρισης, θέσαµε εκ νέου το αίτηµα της 
αναδροµικής µείωσης όλων των εγγυήσεων εκτέλεσης που έχουν δοθεί για την εκτέλεση 
δηµοσίων έργων, ανεξαρτήτως ηµεροµηνίας υπογραφής, στο ύψος της πρόβλεψης του άρθρου 
157 του Ν.4281/2014, όσο και αυτό της θέσπισης χρόνου λήξης των εγγυητικών επιστολών, 
συναρτήσει του χρονοδιαγράµµατος και του χρόνου εγγύησης του έργου.  
 

3.2.7  Συντελεστές αναθεώρησης. 
Θεωρώ ότι όλοι πλέον είστε γνώστες του ιστορικού και της προσπάθειας που κατέβαλε ο ΣΑΤΕ να 
µην ισχύσουν οι εξαιρετικά επιζήµιοι αρνητικοί συντελεστές του ∆΄τριµήνου 2012 για το οποίο 
έχει υποβληθεί ένσταση των Εργοληπτικών Οργανώσεων καθώς και αίτηση ακύρωσης κατά της 
σιωπηρής (τετράµηνης) απόρριψης της ένστασης. Οι προσπάθειες του ΣΑΤΕ ευοδώθηκαν αρχικά 
µε την θέσπιση του άρθρου 70 του ν. 4313/2014, σύµφωνα µε το οποίο µέχρι την σύσταση του 
Εθνικού Συστήµατος Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων και Τεχνικών Προδιαγραφών οι συµβάσεις µας 
θα αναθεωρούνται βάσει της διαχρονικής εξέλιξης του Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή της 
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ΕΛΣΤΑΤ. Οι τριµηνιαίοι αυτοί δείκτες αναθεώρησης των τιµών των δηµοσίων έργων θα 
αποφασίζονται από την Ε.∆.Τ.∆.Ε., η οποία δεν συνεδρίασε ποτέ. Συνεπώς οι µόνοι ισχύοντες 
συντελεστές αναθεώρησης είναι του Γ΄τριµήνου του 2012. Επισηµαίνω ότι η πρόβλεψη που 
υπήρχε στο σχέδιο νόµου που παρουσιάστηκε για διαβούλευση ήταν προβληµατική για αρκετά 
παλαιά έργα αλλά µε τις συντονισµένες παρεµβάσεις όλων το πρόβληµα επιλύθηκε επιτυχώς.  
 

3.3 Θεσµικό πλαίσιο παραγωγής δηµοσίων έργων – Εξελίξεις µετά την ψήφιση του 
Ν.4412/2016 (ΤΕΥ∆, ΕΕΕΠ, Πρότυπα τεύχη διακηρύξεων)     
- ΤΕΥ∆, ΕΕΕΠ, Υπόδειγµα και Πρότυπο τεύχους διακήρυξης από ΕΑΑ∆ΗΣΥ,: 

Με δεδοµένο ότι δεν προβλέφθηκαν µεταβατικές περίοδοι για την ισχύ του νέου νόµου 
Ν.4412/2016 παρατηρήθηκε η πλήρης αδρανοποίηση νέων δηµοπρατήσεων από τον Σεπτέµβριο 
του 2016 µέχρι και το τέλος ∆εκεµβρίου του ίδιου έτους αφού σε αυτό το διάστηµα ούτε οι 
αναθέτουσες αρχές ούτε οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν το ΤΕΥ∆ 
ή το ΕΕΕΠ ή το Πρότυπο τεύχος διακήρυξης.  

Ο ΣΑΤΕ πίεσε ήδη από τον Αύγουστο του 2016 προκειµένου όσο το δυνατό συντοµότερα να 
συνταχθούν τα αναγκαία έγγραφα (Πρότυπες ∆ιακηρύξεις, ΤΕΥ∆, ΕΕΠ).  

Σε αυτό το πλαίσιο υπέβαλλε παρατηρήσεις επί του Υποδείγµατος ∆ιακήρυξης και εν συνεχεία επί 
του Προσχεδίου Προτύπου Τεύχους ∆ιακήρυξης αλλά και επί του Προτύπου Τεύχους ∆ιακήρυξης, 
ενώ είχε την ευκαιρία να ενηµερώσει σχετικά δια ζώσης τον Πρόεδρο της ΕΑΑ∆ΗΣΥ.  

∆υστυχώς, ακόµη και σήµερα, τα κενά και οι ασάφειες που εµφανίζονται στο πώς πρέπει να 
συµπληρώνονται τα έγγραφα συµµετοχής µας στους διαγωνισµούς είναι µεγάλα και αρκετά, και 
πρέπει τάχιστα να διορθωθούν.  

- Κανονιστικά έγγραφα αρµοδιότητας Υπουργείου Υποδοµών.  
Ήδη από τον Σεπτέµβριο του 2016 ο ΣΑΤΕ απέστειλε τις προτάσεις του στις Οµάδες Εργασίες που 
είχε συγκροτήσει ο Υπουργός υπό τον γενικό συντονισµό του κ. Κοτσώνη. Συγκεκριµένα ο 
Σύνδεσµος απέστειλε:  
- Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Σ∆Ε/Τµ. Κατασκευών µε θέµα:  «Αναλύσεις Τιµών και 

Τιµολόγηση ∆ηµόσιων Έργων»   
- Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Σ∆Ε/Τµ. Κατασκευών µε θέµα:  «Αντικειµενικός τρόπος 

διαπίστωσης των Ασυνήθιστα Χαµηλών Προσφορών - Πόρισµα Οµάδας Εργασίας ΣΑΤΕ». 
- Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Σ∆Ε/Τµ. Κατασκευών µε θέµα: «Απάντηση στο από 

Κ/11/11.1.2017 έγγραφο του Προέδρου του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων /Τµήµα 
Κατασκευών µε θέµα: "Eγκύκλιος του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων για την 
εξειδίκευση των όρων χαρακτηρισµού µίας οικονοµικής προσφοράς ως ασυνήθιστα χαµηλής 
(ΑΧΠ) και για την εκτίµηση των παρεχόµενων κατά τα ανωτέρω εξηγήσεων"». 

Παράλληλα, ο ΣΑΤΕ συµµετείχε στην κοινή ανακοίνωση του ΤΕΕ, των Εργοληπτών και των 
Μελετητών µε θέµα: "Κοινή ανακοίνωση για την απόσυρση προσχεδίου εγκυκλίου για τις 
ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές έργων - µελετών και συναφών υπηρεσιών." 
- Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστηµα Κληρώσεων για έργα έως 20.000 € 
Ο ΣΑΤΕ επί της αρχής είναι θετικός στην πρόβλεψη του νόµου για το εν θέµατι κεντρικό 
ηλεκτρονικό σύστηµα κληρώσεων για έργα έως 20.000€. Παρά την σηµαντική χρονικά υστέρηση 
στην υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης ο ΣΑΤΕ κρίνει ότι το σύστηµα θα λειτουργήσει υπέρ 
της διαφάνειας και της ισοπολιτείας.  
Θα είµαστε σε επιφυλακή για να δούµε εάν θα λειτουργήσει µε τον δέοντα τρόπο.  
 

3.4 Θεσµικό πλαίσιο παραγωγής δηµοσίων έργων –∆ηµόσιες ∆ιαβουλεύσεις    
Ο Σύνδεσµος σεβόµενος τον θεσµικό του ρόλο και προστατεύοντας τα συµφέροντα των Μελών 
του, συµµετείχε ενεργά, κατόπιν των σχετικών αποφάσεων του ∆.Σ., σε όλες τις δηµόσιες 
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διαβουλεύσεις κειµένων που σχετίζονται µε την άσκηση της εργοληπτικής επιχειρηµατικότητας, 
όπως : 
1. Συµµετοχή του ΣΑΤΕ στην ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση του σχεδίου εθνικής στρατηγικής στον 

τοµέα των ∆ηµοσίων Συµβάσεων και του σχεδίου  δράσης (ΕΑΑ∆ΗΣΥ) 
2. Συµµετοχή του ΣΑΤΕ στην ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση του νοµοσχεδίου : «Ανάθεση και εκτέλεση  

συµβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών - Μεταφορά στην ελληνική  έννοµη τάξη 
της οδηγίας 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης 
Φεβρουαρίου» (ΥπΟΙΑΝ - ΥπΥΜΕ∆Ι)     

3. Συµµετοχή ΣΑΤΕ στην ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση επί του σ.ν. µε θέµα: «Ανάθεση  και εκτέλεση 
∆ηµόσιων Συµβάσεων έργων, µελετών, προµήθειας αγαθών και υπηρεσιών (Βιβλία Ι,ΙΙ,ΙΙΙ) - 
Γενικές και ειδικές παρατηρήσεις» (ΥπΟΙΑΝ - ΥπΥΜΕ∆Ι). 

4.  Συµµετοχή ΣΑΤΕ στην ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση επί του σ.ν. µε θέµα: «Βιβλίο IV. Έννοµη 
προστασία κατά τη σύναψη ∆ηµόσιων Συµβάσεων». (Υπ. ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων) 

5. Συµµετοχή του ΣΑΤΕ στη ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση επί του «Τυποποιηµένου Εντύπου 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)».  (ΕΑΑ∆ΗΣΥ) 

6. Συµµετοχή του ΣΑΤΕ  στην προδιαβούλευση του προσχεδίου πρότυπου τεύχους διακήρυξης 
(ΕΑΑ∆ΗΣΥ). 

7. Συµµετοχή του ΣΑΤΕ στη ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση - κατάθεση απόψεων για το Σχέδιο Νόµου 
του ΥπΥΜΕ∆Ι µε θέµα: "∆ιαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστηµα 
παραγωγής δηµοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδοµών, δοµές στρατηγικού 
σχεδιασµού δηµόσιων υποδοµών και λοιπές διατάξεις"». (ΥπΥΜΕ∆Ι). 

8. Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑ∆ΗΣΥ µε θέµα:«Παρατηρήσεις ΣΑΤΕ επί υποδείγµατος 
διακήρυξης». 

9. Επιστολές του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑ∆ΗΣΥ µε θέµα:«Αρχικές Παρατηρήσεις ΣΑΤΕ επί του 
προσχεδίου πρότυπης διακήρυξης» και «Συµπληρωµατικές Παρατηρήσεις ΣΑΤΕ (κυρίως 
παροράµατα) επί του προσχεδίου πρότυπης διακήρυξης». 

Σηµειώνεται ότι στις περισσότερες από τις ανωτέρω περιπτώσεις και σίγουρα στις πιο σηµαντικές 
εξ αυτών ο ΣΑΤΕ είχε εγκαίρως απευθυνθεί στα Μέλη του ώστε να του επισηµάνουν τα σηµεία 
ενδιαφέροντός τους.  
 

3.5 Προβλήµατα χρηµατοδότησης έργων ΕΣΠΑ  
Ο ΣΑΤΕ µετά από την ενηµέρωση των µελών του προχώρησε επανειληµµένα σε έγγραφες 
διαµαρτυρίες προς τους αρµοδίους για τα προβλήµατα πληρωµής έργων ΟΠΕΚΕΠΕ. 
 

3.6 Παρατυπίες στην δηµοπράτηση έργων - Ειδικά Συστήµατα Ανάθεσης – Προµήθειες 
αντί έργων. 
Ο ΣΑΤΕ διαπιστώνοντας, είτε αυτοτελώς, είτε κατόπιν καταγγελιών Μελών του, σηµαντικές 
παρατυπίες σε διαδικασίες προκήρυξης διαφόρων δηµοσίων έργων προχώρησε και φέτος σε 
εκείνες τις απαιτούµενες δράσεις ώστε να καταγγελθούν και να γίνει προσπάθεια να αρθούν οι 
στρεβλώσεις. Χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα αποτελούν τα έργα που προκηρύσσονται ως 
προµήθειες/υπηρεσίες ενώ πρόκειται για δηµόσια τεχνικά έργα, καθώς και τα έργα που 
ανατίθενται ύστερα από πρόσκληση περιορισµένου αριθµού εργοληπτών. Ενδεικτικά αναφέρω:  
- την παρέµβασή µας για τα έργα για την κατασκευή προαναχωρησιακών κέντρων κράτησης σε 
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ως αποτέλεσµα της µεταναστευτικής κρίσης, ευθύνης της Γενικής 
Γραµµατείας ∆ηµοσίας Τάξης. Ο ΣΑΤΕ ήταν η µόνη οργάνωση που ήδη από το 2012 είχε αναδείξει 
την αδιαφανή πρακτική της Γενικής Γραµµατείας και κατά το 2016 και 2017 προχώρησε σε ακόµη 
τέσσερις έντονες διαµαρτυρίες, σχετικές επικοινωνίες και παραστάσεις, που είχαν ως αποτέλεσµα 
το άνοιγµα της διαδικασίας σε περισσότερες εργοληπτικές επιχειρήσεις.  
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Ο Σύνδεσµός µας παγίως προτείνει ως ορθή επιλογή για τις επείγουσες περιπτώσεις, τις ανοιχτές, 
προς όλες τις δικαιούµενες, βάσει του προϋπολογισµού των έργων, να µετάσχουν στις διαδικασίες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις, πρόταση που ακολουθήθηκε στις περίπτωση των έργων λόγω των 
σεισµών του 2014 στην Κεφαλονιά. Ως ∆.Σ. εκτιµάµε ότι µε αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίζεται 
στο ακέραιο το κριτήριο αµεροληψίας κατά την πρόσκληση των εργοληπτικών επιχειρήσεων, 
- την επιτυχηµένη παρέµβασή µας στην περίπτωση του έργου του ∆ήµου Φυλής «Επείγουσες 
εργασίες αντιπληµµυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζηµιών στις πληγείσες από τις 
πληµµύρες της 22ης Οκτωβρίου 2015 περιοχές του ∆ήµου Φυλής» όπου επετεύχθη η ακύρωση 
του έργου µε σχετική απόφαση του ∆ηµάρχου Φυλής και εκπρόσωποι του ΣΑΤΕ βοήθησαν στην 
κατάρτιση ορθής διακήρυξης, απαλλαγµένης από λάθη και υποκειµενικά κριτήρια, 
- την επιτυχηµένη παρέµβασή µας σε έργο του ∆ήµου Νέας Προποντίδας  σχετικά µε τον µη 
σύννοµο αποκλεισµό εργοληπτικών επιχειρήσεων από τον οικονοµικό έλεγχο των προσφορών για 
τον διαγωνισµό του έργου: "4ο Νηπιαγωγείο Ν. Μουδανιών",   
- την επιτυχηµένη παρέµβασή µας µε την οποία µαταιώθηκε διαγωνισµός του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης µε τίτλο «∆ιακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού µε 
ανοικτές διαδικασίες υπ'αριθµ (4807/2017) στο πλαίσιο του έργου στέγαση ΚΕ∆ΕΚ φάση α' - 
δαπάνες αρχικής λειτουργίας ΚΕ∆ΕΚ (α' και β' κτίριο)». 

Πέραν αυτών ο Σύνδεσµος παρενέβη άµεσα όταν πληροφορήθηκε τροπολογία - προσθήκη για την 
τεχνική συνδροµή του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης σύµφωνα 
µε την οποία για λόγους κατεπείγουσας και απρόβλεπτης στεγαστικής ανάγκης, το ΥΕΘΑ θα 
µπορούσε να διενεργεί διαπραγµάτευση, χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, κατά 
παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της εθνικής νοµοθεσίας. Επισηµάναµε ότι η εν λόγω τροπολογία 
θα σήµαινε την δια νόµου αιτιολόγηση των επειγουσών περιστάσεων, γεγονός ανήκουστο. Οι 
αρµόδιοι των σχετιζόµενων Υπουργείων αφού απέσυραν την τροπολογία ήλθαν σε επικοινωνία µε 
τις Υπηρεσίες του ΣΑΤΕ και την επαναδιατύπωσαν, αίροντας τις προβλέψεις ειδικών εξαιρέσεων.  

Όλες οι σχετικές έγγραφες παρεµβάσεις του ΣΑΤΕ έχουν αναρτηθεί στις ανάλογες ενότητες της 
ιστοσελίδας του ΣΑΤΕ.  
 

3.7 Φορολογικά θέµατα  

Ο ΣΑΤΕ έθεσε υπόψη της πολιτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών το 
ζήτηµα διπλής παρακράτησης φόρου 3% σε περίπτωση εισφοράς (εκχώρησης) δηµοσίου τεχνικού 
έργου. Υπενθυµίζεται ότι στο παρελθόν αυτή η παρακράτηση ενεργείτο µόνο από τον εργοδότη 
κατά την καταβολή του  εργολαβικού ανταλλάγµατος στον αρχικό ανάδοχο και ο φόρος αυτός 
συµψηφιζόταν από την κατασκευάστρια εταιρεία ή κοινοπραξία στην οποία έχει εισφερθεί το έργο, 
βάσει βεβαίωσης που  χορηγεί ο ανάδοχος. Το  πρόβληµα που δηµιουργήθηκε ήταν σοβαρό και 
αφορούσε την περίοδο από την 1/1/2014 και µετά. Τελικώς µε έγγραφη παρέµβαση του ΣΑΤΕ 
καθώς και σχετικές παραστάσεις ψηφίστηκε το άρθρο 54 του Ν.4410/2016 µε το οποίο δικαιώθηκε 
ο Σύνδεσµος αναδροµικά.  

Γενικά για τα φορολογικά θέµατα η µέχρι σήµερα αντιµετώπισή τους από το ΥΠΟΙΚ δεν είναι η 
καλύτερη δυνατή, αφού αυτά δεν αντιµετωπίζονται υπό το πρίσµα του δικαίου και της 
φορολογικής λογικής αλλά υπό το πρίσµα της ταµιακής στενότητας του δηµοσίου. Υπό αυτό το 
πλαίσιο η λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων είναι θετική εξέλιξη.  
   

3.8 ΕΤΑΑ / ΤΣΜΕ∆Ε - Ασφαλιστικό   
Α. Κρατήσεις ΤΣΜΕ∆Ε - ΕΜΠ  
Σχετικά µε τις καταργηθείσες κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε 1% και υπέρ ΕΜΠ 0,5% από 1-1-2015, ο 
Σύνδεσµός µας απέστειλε και την χρονιά που πέρασε σειρά εγγράφων επανειληµµένα σε όλους 
τους αρµόδιους αναδεικνύοντας την επείγουσα ανάγκη έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου για 
αυτές τις καταργήσεις, αφού η έλλειψη επεξηγηµατικής / διευκρινιστικής εγκυκλίου επέτρεψε 
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υποκειµενικές ερµηνείες των στελεχών της δηµόσιας διοίκησης σχετικά µε την πρακτική εφαρµογή 
κατάργησης των κρατήσεων, µε αποτέλεσµα να εφαρµόζονται ανοµοιόµορφα και εν τέλει 
αυθαίρετα εις βάρος της ισότιµης αντιµετώπισης των εργοληπτικών επιχειρήσεων, συνθήκη που το 
∆ηµόσιο οφείλει να εξασφαλίζει.   
Σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη αλληλογραφία υπάρχει µία γνωµοδότηση της ολοµέλειας των 
δικηγόρων της ∆/νσης Νοµικών Υπηρεσιών του πρ. ΤΣΜΕ∆Ε, βάσει της οποίας οι Αναθέτουσες 
Αρχές ζητούν την καταβολή των καταργειθησών κρατήσεων. Έχουµε αναζητήσει επίσηµα από το 
ΤΣΜΕ∆Ε ήδη από τον Νοέµβριο του 2016 την γνωµοδότηση χωρίς απόκριση.  
Β. Ασφαλιστικά θέµατα  
Ο ΣΑΤΕ από την πρώτη στιγµή της ανακοίνωσης των βασικών αρχών του Ασφαλιστικού 
νοµοσχεδίου εξέφρασε σε όλους τους τόνους και εγγράφως προς τον Υπουργό Εργασίας την 
έντονη αντίθεσή του στην προοπτική κατάργησης της αυτονοµίας του ΤΣΜΕ∆Ε, όπως αυτή 
υφίσταται σήµερα υπό το ΕΤΑΑ. Παράλληλα, τόνιζε την στήριξη που ο τοµέας εγγυοδοσίας και 
πιστοδοσίας του ΤΣΜΕ∆Ε παρέχει, από την ίδρυσή του, στις κατασκευαστικές εταιρείες και στους 
µελετητές και ελεύθερους επαγγελµατίες µηχανικούς, εκδίδοντας τις αναγκαίες εγγυητικές 
επιστολές για την συµµετοχή σε δηµοπρασίες και την ανάληψη έργων, είτε δηµόσιων, είτε 
ιδιωτικών και προεξοφλώντας τους λογαριασµούς.  
Υπό αυτό το πλαίσιο ο ΣΑΤΕ συµµετείχε στις κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό στις οποίες έχει 
καλέσει το ΤΕΕ και οι λοιποί Επιστηµονικοί Φορείς της Χώρας, ζητώντας την απόσυρση του 
προσχεδίου νόµου, τη διατήρηση της αυτονοµίας του ΕΤΑΑ και τη συνέχιση της εγγυοδοσίας και 
πιστοδοσίας του ΤΣΜΕ∆Ε.   
Παράλληλα το ∆.Σ. του ΣΑΤΕ αποφάσισε – οµοφώνως – υπέρ της µετατροπής του ΤΜΕ∆Ε σε 
Επαγγελµατικό Ταµείο, στο οποίο θα ενταχθούν οι εξαιρούµενοι τοµείς επικουρικής ασφάλισης και 
εφάπαξ παροχών µηχανικών και Ε∆Ε, ως αυτοτελείς κλάδοι.  

Πετύχαµε την διατήρηση της εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας µέσω του ΤΜΕ∆Ε γεγονός που το 
θεωρούµε ιδιαίτερα σηµαντικό και κοµβικό για την συνέχιση ύπαρξης των µικρών και µεσαίων 
εργοληπτικών επιχειρήσεων, ειδικά της Περιφέρειας.  Σχετικά έχουµε παρέµβει επανειληµµένα µε 
επιστολές στον αρµόδιο Υπουργό προκειµένου να µεταβιβαστεί πολύ µεγαλύτερο τµήµα της 
περιουσίας του ΤΣΜΕ∆Ε στο ΤΜΕ∆Ε.  

Το ∆.Σ. του ΣΑΤΕ για τη διαφύλαξη των θεµελιωδών δικαιωµάτων των Μελών του Συνδέσµου, 
έλαβε την απόφαση κατάθεσης αίτησης στο Συµβούλιο της Επικρατείας µε την οποία ζητείται η 
ακύρωση του νέου τρόπου υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους 
επαγγελµατίες-Μηχανικούς και τους ιδιοκτήτες και µετόχους των τεχνικών εταιρειών καθώς η 
εφαρµογή του παραβιάζει σωρεία διατάξεων και αρχών τόσο του Ελληνικού Συντάγµατος όσο και 
της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. 

Την αίτηση, πέραν του Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών, υπέβαλλαν, µε έξοδα του 
ΣΑΤΕ, και εκπρόσωποι όλων των κατηγοριών Μελών του ΣΑΤΕ, δηλαδή, Εργοληπτικές Εταιρείες 
εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), ως Τακτικά Μέλη του ΣΑΤΕ, 
Ατοµικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(ΜΕΕΠ), ως Ειδικά Μέλη του ΣΑΤΕ και Φυσικά Πρόσωπα εγγεγραµµένα στο Μητρώο Εµπειρίας 
Κατασκευαστών (ΜΕΚ), ως Αρωγά Μέλη του ΣΑΤΕ.  
 

3.9 Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης  
- Άρθρο 9, Ν.4171/1961, όπως ισχύει µετά τον Ν.4332/2015 
Ο ΣΑΤΕ παρενέβη εγγράφως για τη δίκαιη επίλυση του προβλήµατος που προξένησε αλλαγή του 
άρθρου 9 του Ν.4171/1961, µε το οποίο δίδονται ορισµένες φορολογικές απαλλαγές στις τεχνικές 
επιχειρήσεις για τις εργασίες που εκτελούν εκτός Ελληνικής Επικράτειας, δεδοµένου ότι τα 
εισοδήµατα από την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών έχουν φορολογηθεί στο κράτος που 
πραγµατοποιούνται. 
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Η παρέµβαση του ΣΑΤΕ επανέφερε την ισχύ της προηγούµενης διατύπωσης του άρθρου, 
εγκαίρως, ώστε να µην αλλοιωθεί η πρόθεση του νοµοθέτη από επιπόλαιες µεταβολές του 
θεσµικού πλαισίου όπως ήταν η πρόβλεψη της υπ'αριθµ. 5 προσθήκης του άρθρου 20 του 
Ν.4332/2015.  
- Αδικαιολόγητος αποκλεισµός κατασκευαστικού κλάδου από τις προβλέψεις του Αναπτυξιακού 
Νόµου. 
Ο ΣΑΤΕ παρενέβη επί της εξαίρεσης των εργοληπτικών / τεχνικών εταιρειών από το καθεστώς 
"Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισµού" όσο και των λοιπών δυνατοτήτων που προσφέρει ο 
αναπτυξιακός νόµος δηλώνοντας αδυναµία αιτιολόγησης της επιλογής αυτής µε οικονοµικά 
κριτήρια, αφού ο κατασκευαστικός κλάδος αποτελεί νοµοτελειακά κλάδο µε αναπτυξιακή 
διάσταση, ενώ το επίπεδο των εγχώριων υποδοµών παρουσιάζει σηµαντικότατη υστέρηση έναντι 
του κοινοτικού µέσου όρου, ενώ και οι ανάγκες συντήρησης και αναβάθµισης των υφιστάµενων 
υποδοµών είναι πολλαπλάσιες. 
 

3.10 Λοιπά Θέµατα  
Α. Οι ορισµοί εκπροσώπων στα Τεχνικά Συµβούλια 
Β. Θέµατα διαχείρισης της περίσσειας των υλικών των εκσκαφών  
Γ. ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση του Κανονισµού Ελέγχου εφαρµογής Προγράµµατος Ποιότητας και 
Ελέγχου τήρησης κανόνων Ασφάλειας και Υγείας στα ∆ηµόσια Έργα (Μελέτες και Κατασκευές). 
∆. Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 2016. 
Ε. Εξωστρέφεια Κατασκευαστικού Κλάδου.  
ΣΤ. Θέµατα 3ης εργαλειοθήκης ΟΟΣΑ (Θέµατα Μητρώων και Τιµολογίων, 18% ΓΕ&ΟΕ, κ.α.) 
Ζ. Περιφερειακές Συνελεύσεις ΣΑΤΕ - Ανάδειξη νέων Περιφερειακών Αντιπροσωπειών  
Η. Τροποποίηση Κανονισµού Αρχαιρεσιών - Τροποποίηση Κανονισµού Λειτουργίας Περιφερειακών 
Γραφείων ΣΑΤΕ.  
Θ. Ζητήµατα Συνδικαλιστικής Λειτουργίας (Λειτουργία Συντονιστικής Επιτροπής Εργοληπτικών 
Οργανώσεων (Σ.Ε.Ε.Ο.), Ενιαία έκφραση του Κλάδου) 
 
 

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. Κατά το τελευταίο έτος από την προηγούµενη 
Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ αναφέρονται ως σηµαντικότερες οι εκπροσωπήσεις του ΣΑΤΕ στο 
Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων /Τµήµα Κατασκευών, στην Επιτροπή ∆ιαπιστώσεως Τιµών ∆ηµοσίων 
Έργων και στην ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΜΕ∆Ε. Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει για την 
εκπροσώπηση, αποκλειστικώς δια µέσω του ΣΑΤΕ, του εργοληπτικού κλάδου, ως εργοδοτικού 
φορέα,  στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος.  
4.2 Αλληλογραφία  
Ο Σύνδεσµος κατά το τελευταίο 12µηνο απέστειλε 446 και δέχθηκε 1.051 έγγραφα, την 
πλειονότητα των οποίων γνωστοποίησε, µε κάθε διαθέσιµο µέσο (e-mail, ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα του ΣΑΤΕ) στα Μέλη του. Αναφορικά µε τα εξερχόµενα έγγραφα του Συνδέσµου 
διαπιστώνεται ότι:  
• 138 αφορούν σε ορισµούς εκπροσώπων του ΣΑΤΕ 
• 21 αφορούν έγγραφα θεσµικών προτάσεων και παρεµβάσεων προς την πολιτική ηγεσία και τις 

υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων    
• 20 αφορούν ζητήµατα αρµοδιότητας του ΤΕΕ και των Περιφερειακών Τµηµάτων του ΤΕΕ 
• 12 αφορούν ζητήµατα αρµοδιότητας ΥΠΑΝ 
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• 12 αφορούν ζητήµατα αρµοδιότητας Επαγγελµατικών και Επιστηµονικών Οργανώσεων 
Μηχανικών πλην ΤΕΕ  

• 10 αφορούν συµµετοχή σε δηµόσια διαβούλευση και άλλα θέµατα αρµοδιότητας ΕΑΑ∆ΗΣΥ  
• 6 αφορούν ζητήµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας  
• 4 αφορούν ζητήµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
• 4 αφορούν ζητήµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
• 4 αφορούν ευρύτερα ζητήµατα που τέθηκαν στα πολιτικά κόµµατα / Βουλευτές Ελληνικού 

Κοινοβουλίου  
• 4 αφορούν ευρύτερα ζητήµατα του ΤΣΜΕ∆Ε / ΤΜΕ∆Ε   
• 3 αφορούν ζητήµατα αρµοδιότητας Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής   
• 2 αφορούν ζητήµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  
• 2 αφορούν ζητήµατα αρµοδιότητας ΥΠΟΙΚ/ Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων  
• 1 αφορά ζήτηµα αρµοδιότητας Υπουργείου ∆ικαιοσύνης  
• 20 είναι ∆ελτία Τύπου ή Ανακοινώσεις του Συνδέσµου προς τα ΜΜΕ και επιπλέον 30 επιστολές 

/ ανακοινώσεις  προς τα Μέλη 
• 3 αφορούν  γνωµοδοτήσεις / ενηµερωτικά σηµειώµατα του Νοµικού µας Συµβούλου σε 

γραπτά ερωτήµατα Μελών και 2 αφορούν απαντήσεις επί νοµικών θεµάτων του ιδίου 
• 32 αφορούν σχολιασµούς και απαντήσεις επί καίριων φοροτεχνικών ζητηµάτων του 

Φοροτεχνικού µας Συµβούλου και 16 αφορούν  ενηµερωτικά σηµειώµατα / γνωµοδοτήσεις 
του ιδίου  

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

• 5 έγγραφα/παρεµβάσεις αφορούν σε διαµαρτυρία/καταγγελία ειδικών συστηµάτων ανάθεσης.  
Σηµειώνω ακόµη ότι δύο σειρές επιστολών εστάλησαν σε Αναθέτουσες Αρχές για την 
αναγκαιότητα αναβολής δηµοπρασιών στις 10.5.2016 και στις 10.1.2017 λόγω εκτεταµένων 
προβληµάτων στην έκδοση εγγυητικών επιστολών από το ΤΣΜΕ∆Ε / ΤΜΕ∆Ε, ενώ οι έγγραφες  
παρεµβάσεις του Συνδέσµου είχαν ως αποτέλεσµα την κατάθεση επίκαιρης αναφοράς-ερώτησης 
προς τους αρµόδιους Υπουργούς στο πλαίσιο κοινοβουλευτικών διαδικασιών, από τον Βουλευτή 
κ. Ν. Νικολόπουλο για το θέµα της κατάργησης των πρόσθετων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης. 

 

4.3 Συναντήσεις & Παραστάσεις προς τα Υπουργεία, Κόµµατα και άλλους φορείς.  
Από την προηγούµενη Γ.Σ. πραγµατοποιήθηκαν προγραµµατισµένες συναντήσεις εκπροσώπων του 
ΣΑΤΕ µε τις πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων ΥΜΕ∆Ι (συναντήσεις µε τον Υπουργό κ. Χρ. Σπίρτζη 
στις 21.7.2016 και στις 27.7.2016, συνάντηση µε τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων στις 
20.2.2017), Εξωτερικών (συνάντηση στις 7.6.2016 µε Αναπλ. Υπουργό Εξωτερικών κ. ∆. Μάρδα), 
Οικονοµικών (Συνάντηση µε Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων την 1.7.2016). Επίσης, 
πραγµατοποιήθηκαν δύο συναντήσεις µε τον Πρόεδρο της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (4.10.2016 και 13.12.2016),  
µία αποδοχή πρόσκλησης του ΣΑΤΕ να παραστεί, ως κοινωνικός φορέας, στην κοινή συνεδρίαση 
της ∆ιαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου και της Επιτροπής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, 
∆ηµόσιας Τάξης και ∆ικαιοσύνης του Ελληνικού Κοινοβουλίου µε σκοπό την κατάθεση των θέσεών 
του για το νοµοσχέδιο των δηµοσίων συµβάσεων (27.7.2016), µία αποδοχή πρόσκλησης 
συνάντησης των κοινωνικών φορέων της ΟΚΕ µε τον Πρόεδρο της Ε.Εκ. Γιούνκερ, οπότε και του 
παραδόθηκε υπόµνηµα µε τα προβλήµατα και τον ρόλο του κλάδου (21.6.2016).  
Πέραν αυτών πραγµατοποιήθηκαν πολλές ακόµη προγραµµατισµένες συναντήσεις επίσηµες ή 
ανεπίσηµες µε ανώτατους υπηρεσιακούς παράγοντες και συµβούλους των ανωτέρω Υπουργείων, 
καθώς και σειρά συναντήσεων µε τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, τον Πρόεδρο του ΤΣΜΕ∆Ε/ΤΜΕ∆Ε, 
στελέχη της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, στελέχη του ΣΕΒ, ενώ δύο φορές υπήρξε συνάντηση συνεργασίας µε 
κλιµάκιο υψηλόβαθµων στελεχών του OECD.  
Τα κυριότερα ζητήµατα που τέθηκαν σε αυτές ήσαν τα αναφερόµενα στην Ενότητα 3.  
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4.4 Εκδηλώσεις – Σεµινάρια  
4.4.1 ∆ιοργάνωση ΣΑΤΕ  
• Κατά την προηγούµενη χρονιά ο ΣΑΤΕ διοργάνωσε µε ιδιαίτερα µεγάλη ανταπόκριση  

περιφερειακές συνελεύσεις / ενηµερωτικές εκδηλώσεις για τον νέο νόµο στα επτά από τα οκτώ 
περιφερειακά γραφεία καθώς και στην Αθήνα, µε βασικό οµιλητή τον Νοµικό Σύµβουλο   του 
ΣΑΤΕ Στ. Σταµόπουλο. Συνολικά εκτιµάται ότι περισσότεροι από 1.800 εκπρόσωποι 
Αναθετουσών Αρχών και Εργοληπτικών Επιχειρήσεων έχουν παρακολουθήσει τις σχετικές 
εκδηλώσεις του ΣΑΤΕ είτε συµµετέχοντας στις εκδηλώσεις είτε παρακολουθώντας την σχετική 
βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης στην Αθήνα. 

4.4.2 Συµµετοχή / Υποστήριξη ΣΑΤΕ  
Ο ΣΑΤΕ µετείχε δια εκπροσώπων του:  
 Στο συνέδριο της A-ENERGY µε θέµα: «Χρηµατοδότηση Έργων και Επενδύσεων: Η επόµενη 

µέρα» (Αθήνα, 8 και 9/3/2016). 
 Στο φόρουµ της A-ENERGY µε θέµα: «Επενδύοντας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα» (Βουλιαγµένη, 

22/4/2016). 
 Στην ηµερίδα της Γεν. Γραµ. Καταπολέµησης ∆ιαφθοράς µε θέµα: «Η Εταιρική Ευθύνη στο 
∆ιεθνές Νοµ. Περιβάλλον-Σκέψεις & Προβληµατισµοί» (Αθήνα, 10/5/2016). 

 Στο συνέδριο της Εφηµερίδας Πελοπόννησος µε θέµα: «Αναπτυξιακές προοπτικές για τη 
∆υτική Ελλάδα» (Ρίο, 11 και 12/6/2016). 

 Στην Σύσκεψη Κοινωνικών Φορέων µε τον Πρόεδρο της ΕΕ Zαν-Κλoντ Γιούνκερ υπό την ΟΚΕ 
στις 21/6/2016  

 Στην ηµερίδα του ΤΕΕ µε θέµα: «Η στρατηγική της ανεξάρτητης ανάπτυξης της περιοχής της 
Νοτιοανατολικής Μεσογείου, και ειδικότερα µεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ, 
µε καινοτοµία και συνεργασία µε έµφαση στο περιβάλλον, την ενέργεια, την κατασκευή, την 
πολιτιστική κληρονοµιά και τον τουρισµό» (Αθήνα, 27/6/2016). 

 Στο επενδυτικό φόρουµ της A-ENERGY µε θέµα: «Χρηµατοδότηση και επιχειρηµατικότητα» 
(Αθήνα, 7 και 8/7/2016). 

 Στην εκδήλωση του ΤΕΕ µε θέµα: «Χρηµατοδοτικά εργαλεία για την Ελληνική Αγορά» (Αθήνα, 
06/10/2016). 

 Στην στρογγυλή τράπεζα του ΤΕΕ µε θέµα: «Χτίζοντας το Μέλλον: Ο δρόµος για την ευµάρεια 
είναι πάντα υπό κατασκευή» (Αθήνα, 20/10/2016).  

 Στο συνέδριο του ΣΕΠΑΚ µε θέµα: «Ο ρόλος των κατασκευών στην ανάπτυξη της οικονοµίας 
της χώρας» (Αθήνα, 24/11/2016). 

 

4.5 ∆ελτία Τύπου - Εκδόσεις  
Στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει ο ΣΑΤΕ για την όσο το δυνατό ευρύτερη 
δηµοσιοποίηση των ζητηµάτων του εργοληπτικού κόσµου ανακοίνωσε 10 ∆ελτία Τύπου και 10 
Ανακοινώσεις και σειρά συνεντεύξεων ή / και άρθρων του Προέδρου και άλλων µελών του 
Προεδρείου του ΣΑΤΕ.  
Ο Σύνδεσµος ακολουθώντας µία παράδοση πολλών ετών εξέδωσε και φέτος τον Συνοπτικό Οδηγό 
Ελληνικών Εργοληπτικών Τεχνικών Εταιρειών-2017, ο οποίος µοιράζεται από σήµερα στα Μέλη.  
 

4.6 Συνεργασίες   
Ο ΣΑΤΕ αποδέχθηκε την τιµητική πρόταση εγγραφής του ως επίτιµου µέλους του ΣΕΠΑΚ, 
αποδεχόµενος να καταβάλλει τις αναγκαίες προσπάθειες συσπείρωσης και συµβιβασµού για την 
δηµιουργία µιας ενιαίας έκφρασης του συνόλου των επιχειρήσεων του κατασκευαστικού κλάδου, 
µε στόχο την ανάδειξη της σηµαντικότητάς του και την περαιτέρω ανάπτυξή του. 
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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 ΓΓ∆Ε και ΥΠΟΙΚ, ΦΕΚ και Συλλογικές 
Συµβάσεις Εργασίας, κ.α. Από το 1995 και µετά έχουν καταχωρηθεί περισσότερα από 3.205 
σχετικά νοµικά έγγραφα, τα οποία τα Μέλη µας µπορούν να αναζητήσουν εύκολα µέσω της 
ιστοσελίδας του Συνδέσµου µας.  
Κατά το τελευταίο 12µηνο προστέθηκαν 163 έγγραφα, µεταξύ των οποίων νόµοι, προεδρικά 
διατάγµατα και υπουργικές αποφάσεις ώστε 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 θεωρούµε ότι έχει καθιερωθεί ο ΣΑΤΕ ως µία από τις πλέον έγκυρες πηγές  
αναφοράς των αναλύσεων.  
Κατά το τελευταίο 12µηνο η εν λόγω βάση δεδοµένων βρίσκεται σε αναµόρφωση ώστε να 
υποδεχθεί τους ισολογισµούς έτους 2015 που για πρώτη φορά εµφανίζονται βάσει των των ΕΛΠ.  
 

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 252 δηµοπρασίες, 
ανεβάζοντας τις συνολικές εγγραφές στην εν λόγω βάση στις 3.614. 
Παράλληλα κατά το 2015 το ∆.Σ. αποφάσισε να τροποποιήσει το πρόγραµµα καταγραφής των 
αποτελεσµάτων των διαγωνισµών έργων άνω των 2 εκ. € που τηρεί από το 2007 και µετά ως 
εξής: α) να γίνει διακριτή κατηγορία των µελετοκατασκευών ώστε να µην υπάρχει σύγχυση 
σχετικά µε την πληρότητα των αποτελεσµάτων της βάσης δεδοµένων του ΣΑΤΕ β) να 
καταγράφονται και παρακολουθούνται µε διακριτό τρόπο όλες οι περιπτώσεις Υπηρεσιών που 
οµοιάζουν ή και είναι έργα ή εργασίες, προϋπολογισµού άνω των 200 χιλ. €.  
Κατόπιν αυτών στην εν λόγω βάση δεδοµένων οι καταχωρήσεις αφορούν: 3.092 έργα, 275 µ/κ 
και 247 υπηρεσίες. 
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5.2 Αναβάθµιση ιστοσελίδας  
Από τον Νοέµβριο του 2008 πραγµατοποιείται σταδιακή ανανέωση και ανασχεδιασµός της 
πληροφόρησης που παρέχεται στα 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 Μελών µας. Τα αποτελέσµατα αυτής της προσπάθειας είναι ορατά αφού 
καθηµερινά την σελίδα µας επισκέπτονται, κατά µέσο όρο, περισσότερο από 2.500 διαφορετικοί 
χρήστες.  Κατά την τελευταία χρονιά αναβαθµίστηκε η δυνατότητα που αφορά στην δυνατότητα 
αναζήτησης σε όλη την ιστοσελίδα, µέσα από την ειδική εφαρµογή της Google.   
5.3 Πρόγραµµα άµεσης ενηµέρωσης IRISena 
Ο ΣΑΤΕ λαµβάνοντας υπόψη την διαρκώς αυξανόµενη ανάγκη άµεσης και έγκυρης πληροφόρησης 
των επιχειρηµατιών του κλάδου, αλλά και ευρύτερα του τεχνικού κόσµου, δηµιούργησε την 
εφαρµογή IRISena για έξυπνες συσκευές (κινητά τηλέφωνα και tablets µε λειτουργικό 
iOS/Android) µε αντικείµενο την άµεση, έγκυρη και χρήσιµη ενηµέρωση στην «έξυπνη» φορητή 
συσκευή. Η εφαρµογή, στην πλήρη έκδοσή της, παρέχεται δωρεάν σε όλα τα Μέλη του ΣΑΤΕ, ενώ 
προσαρµοσµένη έκδοση διατίθεται δωρεάν και σε Μη Μέλη του Συνδέσµου. Προαπαιτούµενα είναι 
µία «έξυπνη» φορητή συσκευή και µία διεύθυνση e-mail. Ήδη η εφαρµογή ενηµερώνει σε άµεσο 
χρόνο περισσότερους από 430 ενεργούς χρήστες και προγραµµατίζεται για την τρέχουσα χρονιά 
να αναβαθµιστεί σε πλήρως εξατοµικευµένη εφαρµογή του ΣΑΤΕ.  
5.4 Προσφορές  
Ο ΣΑΤΕ πέτυχε : 
- ειδική προσφορά, στην πλέον ανταγωνιστική τιµή της αγοράς, αποκλειστικά για τα οικονοµικά 
ενήµερα µέλη για την µελέτη, ανάπτυξη και υποστήριξη των συστηµάτων: διαχείρισης ποιότητας - 
ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία - ELOT1801:2008/ OHSAS 
18001:2007 και Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης - EΛΟΤ EN ISO 14001:2004.  
- ειδική προσφορά της ACE Hellas προς τα οικονοµικά ενήµερα µέλη του ΣΑΤΕ µείωσης κατά 40% 
επί της αρχικής τιµής των προγραµµάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων και δηµοσίων έργων.  
 

6. ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ – ΜΕΛΗ  
Ο ΣΑΤΕ αποφάσισε την διατήρηση των µειωµένων – δύο φορές την τελευταία 8ετία (έως και -47% 
το 2009/08 και -10% το 2012/11) - χαµηλότατων πάγιων συνδροµών µε ταυτόχρονη αναστολή 
ισχύος για  9ο έτος της ποσοστιαίας συνδροµής και για το 2017, τόσο για τα τακτικά όσο και τα 
αρωγά µέλη (στελέχη) ενώ οµόφωνα αποφάσισε και την διατήρηση των µειωµένων, έναντι των 
υπολοίπων, εισφορών για τα ειδικά µέλη (ατοµικές επιχειρήσεις) του Συνδέσµου. Επιπλέον για το  
2017, όπως και το 2016, και ειδικά για τις τάξεις Α1 και Α2, ανεξαρτήτως νοµικής µορφής το ∆.Σ. 
αποφάσισε να θέσει µηδενική τιµή εγγραφής των νεοεγγεγραµµένων µελών, µόλις 10 ευρώ την 
ετήσια συνδροµή και µηδενική τιµή για τα στελέχη αυτών των µελών.  
 

Ο ΣΑΤΕ είναι η αντιπροσωπευτικότερη εταιρική εργοληπτική οργάνωση στην Ελλάδα, αφού στον 
ΣΑΤΕ εκπροσωπείται το 81% των εταιρειών 3ης έως και 7ης τάξης του ΜΕΕΠ.  
 

Συνάδελφοι, 
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γενικό ∆ιευθυντή, τους Συµβούλους και το διοικητικό 
προσωπικό του ΣΑΤΕ, τόσο στα Κεντρικά όσο και στα Περιφερειακά µας Γραφεία για την 
προσφορά τους.   
Ελπίζω ότι µε τη βοήθεια όλων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά όλες τις 
προκλήσεις και θα συνδράµει αποφασιστικά για την εδραίωση του κύρους και της αρµόζουσας 
θέσης των Ελλήνων Επιχειρηµατιών Κατασκευαστών.  

Σας ευχαριστώ. 
Χρήστος Καλογερόπουλος  
Γενικός Γραµµατέας ΣΑΤΕ 


