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Πρόεδρο Σ∆Ε/ Τµ. Κατ.,
κ. Αντ. Κοτσώνη

Συγκρότηση και λειτουργία Σ∆Ε/Τµήµα Κατασκευών – Χορήγηση
στοιχείων.
(α) Η υπ'αριθµ. 24146/25.11.2011 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο και τα
Μέλη του Σ∆Ε /Τµ. Κατ.
(β) Το υπ'αριθµ. 9901/199/Φ.2/28.2.2017 έγγραφο της ΓΓΥ προς τις
Εργοληπτικές Οργανώσεις
(γ) Η υπ'αριθµ. 31021/6.3.2017 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΓΓΥ µε θέµα:
Αντικατάσταση µέλους του Σ∆Ε/Τµ. Κατ.
(δ) ΦΕΚ 178/ΥΟ∆∆/20.4.2017

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,
Από τις 22/6/2010 και µετά ο εκάστοτε εκπρόσωπος των Εργοληπτικών Οργανώσεων στο
Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων/Τµήµα Κατασκευών γνωστοποιεί στον ΣΑΤΕ τα θέµατα
Ηµερήσιας ∆ιάταξης του ως άνω οργάνου καθώς και τις σχετικές αποφάσεις του
Συµβουλίου.
Αυτή η διαδικασία έχει ευρέως αναγνωριστεί, ότι προωθεί τη διαφάνεια και την ισονοµία
στον κατασκευαστικό Κλάδο, αφού ο Σύνδεσµός µας, βάσει απόφασης της Γενικής
Συνέλευσής του τον Οκτώβριο του 2011 χρησιµοποιεί τη σχετική πληροφορία προκειµένου
να ενηµερώσει ειδική ηλεκτρονική εφαρµογή που έχει αναπτύξει και η οποία είναι
προσβάσιµη µέσω της ιστοσελίδας του ΣΑΤΕ σε όλους.
Είναι γνωστό, ότι από την παραίτηση του κοινά προτεινόµενου από τον ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ
εκπροσώπου των Εργοληπτικών Οργανώσεων στο Σ∆Ε/Τµ. Κατ. προ τριµήνου, περίπου,
µέχρι και σήµερα δεν µας έχει γνωστοποιηθεί καµία Ηµερήσια ∆ιάταξη του Σ∆Ε/Τµ.Κατ.,
αφενός επειδή η αναπλήρωση του παραιτηθέντος µέλους καθυστέρησε σηµαντικά,
αφετέρου επειδή δεν αναπληρώθηκε από τον επίσης κοινά προτεινόµενο εκπρόσωπο ΣΑΤΕ
και ΣΤΕΑΤ.
Σηµειώνουµε, ότι οι δύο αυτές Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις εκτελούν
περισσότερο από το 90% του συνολικού κύκλου εργασιών στα ∆ηµόσια Έργα, κατά
συνέπεια ανάλογο ποσοστό των θεµάτων Ηµερήσιας ∆ιάταξης του Σ∆Ε αφορά στα Μέλη
αυτών των Οργανώσεων.
Με αυτό το αδιαµφισβήτητο δεδοµένο δεν µπορούµε να αντιληφθούµε την επιλογή
πλήρους απουσίας εκπροσώπου/ων των δύο Οργανώσεων από τη σύνθεση του Συµβουλίου
∆ηµοσίων Έργων (ούτε καν ο αναπληρωµατικός!).
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Γνωρίζουµε φυσικά, ότι δεν παρουσιάζει κανένα νοµικό κώλυµα η σχετική (δ) απόφασή
σας, εκτιµούµε ωστόσο ότι αυτή θα ήταν διαφορετική εάν δεν υφίστατο πολλαπλή
εκπροσώπηση του Κλάδου µε την παράλληλη συνύπαρξη πέντε Πανελλήνιων
Εργοληπτικών Οργανώσεων.
Πιστεύουµε ότι ήρθε ξανά η ώρα ο ΣΑΤΕ να εκκινήσει εκ νέου την προσπάθεια ενοποίησης
των Εργοληπτικών Οργανώσεων ούτως ώστε οι ορισµοί να είναι µονοσήµαντοι προκειµένου
να απαλλάσσονται από τον κόπο οι εκάστοτε ορίζοντες να επιλέγουν και να δηµιουργούνται
παράπονα από τους µη επιλεγέντες.
Παράλληλα, παρακαλούµε να εξευρεθεί µόνιµος τρόπος ενηµέρωσής µας για τα θέµατα
Ηµερήσιας ∆ιάταξης του Σ∆Ε και τις σχετικές αποφάσεις (π.χ. µέσω της Γραµµατείας του
Σ∆Ε/ Τµ. Κατ.) σύµφωνα και µε την (α) σχετική επιστολή µας, ώστε να είµαστε σε θέση να
κοινοποιούµε την σχετική πληροφορία σε όλον τον εργοληπτικό κόσµο.
Με τιµή,
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
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