
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ   
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES 

Φ ε ι δ ί ο υ  1 4 - 1 6  Α θ ή ν α  1 0 6  7 8  /  1 4 - 1 6  F e i d i o u  s t r .  1 0 6  7 8  A t h e n s  G r e e c e 
 Τ  +30 210 3301814/5 Τ +30 210 3836503 F  +30 210 3824540 E  i nfo@sa te.g r  

w w w . s a t e . g r  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  

ΕΛΟΤ 1429:2008  - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329 

Αριθ. Πρωτ.: 38013 ΑΘΗΝΑ, 18 Απριλίου 2022 
 

ΕΚΘΕΣΗ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΑΤΕ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-10-2021 έως 31-3-2022 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Συνάδελφοι,  

Έχουν περάσει μόλις λίγοι μήνες από την τελευταία Γ.Σ. του ΣΑΤΕ, που ήταν και εκλογική, 

και δυστυχώς η κατάσταση στον κλάδο, στην χώρα και στον κόσμο χαρακτηρίζεται και πάλι 

από μεγάλη αβεβαιότητα, λόγω των επιπτώσεων από την πανδημία του κορονοϊού αλλά και 

από τις επιπτώσεις της συνέχισης του πολέμου στην Ουκρανία, ύστερα από την εισβολή της 

Ρωσίας.  

Η δεύτερη συνθήκη έχει γίνει η κύρια άγνωστη παράμετρος σε όλες τις αναλύσεις που 

σχετίζονται με το μέλλον των οικονομιών – κυρίως της Ευρώπης - άρα και οι σχετικές 

επιπτώσεις στον κλάδο μας δεν μπορούν να μείνουν εκτός κάδρου. Μάλιστα, θα 

υποστηρίζαμε ότι ακριβώς λόγω του κομβικού ρόλου που έχει η ενέργεια και η συμμετοχή 

της στις δικές μας παραγωγικές δράσεις, οι επιπτώσεις είναι ραγδαίες και με ιδιαίτερα 

υψηλό αποτύπωμα στην επαγγελματική μας καθημερινότητα.  

Κι ενώ κατά την περίοδο των τελευταίων δύο χρόνων όπου κυρίαρχο φαινόμενο ήταν ο 

κορονοιός είμασταν ο μόνος παραγωγικός κλάδος που δεν σταμάτησε ούτε μία ημέρα τις 

εργασίες του, εν μέσω εξαιρετικά δυσχερών συνθηκών, στηρίζοντας το εθνικό προϊόν της 

χώρας και την απασχόληση, τους τελευταίους μήνες αδυνατούμε να συνεχίσουμε με τους 

ίδιους παραγωγικούς ρυθμούς – για την ακρίβεια αδυνατούμε να εκτελέσουμε τις 

συμβάσεις μας, υπό το καθεστώς που έχουν επιφέρει οι ραγδαία αυξημένες τιμές και η μη 

ενσωμάτωση αυτών των αυξήσεων στους συντελεστές αναθεώρησης των συμβάσεών μας.  

Κανένας άλλος κλάδος οικονομικής δραστηριότητας δεν πλήττεται τόσο έντονα από την 

σημερινή κατάσταση, αφού, άλλοι κλάδοι, μπορούν να μετακυλήσουν τις αυξήσεις των 

πρώτων υλών τους και του ενεργειακού κόστους που αντιμετωπίζουν στην τελική τιμή των 

προϊόντων και υπηρεσιών τους. Στον κλάδο παραγωγής δημοσίων έργων αυτό είναι 

αδύνατο να συμβεί μόνο με την πρωτοβουλία του επιχειρηματία. Ο νομοθέτης έχει 

προβλέψει δυνατότητες αναπροσαρμογής της συμβατικής τιμής μιας σύμβασης έργου 

αφενός μεν, με την ρήτρα αναθεώρησης αφετέρου δε, με την αποκατάσταση της 

οικονομικής ισορροπίας της σύμβασης, στην περίπτωση δημιουργίας απρόβλεπτων 

συνθηκών, όπως, δηλαδή, αυτές που βιώνουμε στην παρούσα συγκυρία. Δυστυχώς, καμία 

από τις δύο προβλέψεις δεν έχουν αξιοποιηθεί από το Υπουργείο στην έκταση και την 

ένταση που έχουμε ζητήσει.   
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Ποιο είναι το αποτέλεσμα για τον κλάδο μας, το ξέρουμε και το βιώνουμε.  

Ποιό όμως είναι το αποτέλεσμα για την ελληνική οικονομία;  

Ο κεντρικός ρόλος των υποδομών και κατασκευών στην αναπτυξιακή πορεία της 

οικονομίας της χώρας – ανεξαρτήτως επιλογής μοντέλου ανάπτυξης – έχει αναδειχθεί σε 

όλους τους τόνους, μέσω της αξιοποίησης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.  

Δεν γίνεται κατανοητό πώς αυτός ο ρόλος θα πραγματωθεί εάν δεν δημιουργηθεί εκείνο το 

πλαίσιο στήριξης των αναδόχων για να συνεχίσουν τα έργα σε συνθήκες που αντικειμενικά 

δεν μπορούσαν να προβλεφθούν όταν υπογράφονταν οι συμβάσεις ανάθεσης και όταν 

καταρτίζονταν οι προσφορές των συμμετεχόντων στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων.  

Το Υπουργείο, και γενικότερα η Πολιτεία, μέχρι και σήμερα δεν έχει απαντήσει πειστικά ότι 

επιθυμεί να συνεχίσει στο αναπτυξιακό μονοπάτι που έχει σχεδιασθεί, βάσει και των έργων 

του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και αυτών του ΕΣΠΑ και του ΠΔΕ, αφού, ακόμη, δεν έχει 

δοθεί λύση στο σημαντικότατο αυτό πρόβλημα.  

Για αυτό τον λόγο ως ΣΑΤΕ έχουμε αναλάβει πρωτοβουλία για να αναδείξουμε 

τεκμηριωμένα το ύψος των μεταβολών που παρατηρούνται στα υλικά, στα μισθώματα 

μηχανημάτων και στα εργατικά.  

Άλλα θεσμικά ζητήματα του κλάδου επι των οποίων ως ΣΑΤΕ συμμετείχαμε είτε κατά τη 

διαβούλευσή τους είτε κατά την εκπόνησή τους είναι:  

- Η ψήφιση του Ν. 4903/2022 που τροποποίησε σε ορισμένα σημεία τον 

Ν.4412/2016 και θέσπισε, για πρώτη φορά, τις πρότυπες προτάσεις στην χώρα, 

δυστυχώς, για έργα μόνο πάνω από τα 200 εκ. ευρώ.  

- Η ΚΥΑ 60/2022 με θέμα: «Σύσταση οργάνωση και διοίκηση του Ν.Π.Ι.Δ. «Εταιρία 

Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών» - Ανάπτυξη, 

λειτουργία και διαχείριση του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και 

Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ) και του Ηλεκτρονικού 

Συστήματος Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων 

(ΗΣΠΚΣΠΤΕ)». 

- Η Υπουργική Απόφαση για τους συντελεστές αναθεώρησης (ΦΕΚ 

5983Β/20.12.2021). 

- Η Επιτροπή του Υπουργείου για το ΠΔ 71/2019, οι εργασίες της οποίας 

ολοκληρώθηκαν.  

Εκτιμώ ότι από τα παραπάνω προκύπτει ότι και το νέο ΔΣ του ΣΑΤΕ, σε αυτούς τους λίγους 

μήνες, προσπάθησε και προσπαθεί:  

 να προωθήσει θεσμικά αιτήματα, μέσω της συμμετοχής εκπροσώπων σε 

συνεδριάσεις ομάδων εργασίας, παρουσίας ενώπιων αρμόδιων επιτροπών της 

Βουλής, κατάθεσης εμπεριστατωμένων προτάσεων και θέσεων, συσκέψεων και 

συναντήσεων με Υπουργεία και Ανεξάρτητες Αρχές, συμμετοχής σε όσες δημόσιες 

διαβουλεύσεις σχετίζονται με την παραγωγή των δημοσίων έργων της Χώρας, με 
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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 στο άμεσο αλλά και στο μεσοπρόθεσμο 

μέλλον,  

 να διασφαλίσει την θεσμοθέτηση ρυθμίσεων που θα επιτρέψουν την επίλυση του 

προβλήματος που δημιουργεί η έλλειψη ενός αξιόπιστου συστήματος τιμολόγησης 

τεχνικών έργων και επικαιροποιήσής του,  

 να συμμετέχει ενεργότατα στο Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και 

Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ), στηρίζοντας την προσπάθεια συνδιαμόρφωσης θέσεων και 

κατάθεσης ορθολογικά τεκμηριωμένων προτάσεων στις θεσμικές εξελίξεις,  

Ταυτόχρονα, ο Σύνδεσμος είναι παρών στην απαίτηση διαφανών και νόμιμων 

διαγωνιστικών διαδικασιών, παρεμβαίνοντας σε χαρακτηριστικές περιπτώσεις που μας 

κατήγγειλαν τα Μέλη μας, ειδικά στις φωτογραφικές διατάξεις δημοπρασιών. 

 

2. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΑΤΕ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ  

2.1 Γενικές Συνελεύσεις  

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου εξαμήνου πραγματοποιήθηκε μία Αρχαιρεσιακή Γενική 

Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης στις 29.10.2021 ενώ και οι εκλογές διεξήχθησαν την ίδια 

ημέρα με ηλεκτρονικό σύστημα λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας.    

 

2.2 Διοικητικά Συμβούλια 

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση 

πραγματοποιήθηκαν 10 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, όλες μέσω 

τηλεδιάσκεψης πλην αυτής της συγκρότησης του ΔΣ σε σώμα.  

 

3. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΔΡΑΣΕΙΣ  

Τα σπουδαιότερα θέματα που απασχόλησαν τις 10 Συνεδριάσεις του Δ.Σ. ήταν:  

3.1 Θεσμικό πλαίσιο παραγωγής δημοσίων έργων  

3.1.1. «Συντελεστές Αναθεώρησης (ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021). Εγκύκλιος ΥΜΕ 

(01/22). Αντιμετώπιση ραγδαίων αυξήσεων των τιμών των υλικών ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 

1703/7.4.2022) για Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης 

Τεχνικών Έργων» 

Το θέμα που κυριάρχησε σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ 

ήταν ο προτάσεις αντιμετώπισης των συνεχόμενων αυξήσεων των τιμών που καλούμαστε 

να αντιμετωπίσουμε κατά την εκτέλεση των δημοσίων έργων. Σε συνέχεια σειράς 

επιστολών και θέσεων του ΣΑΤΕ κυρίαρχο αίτημα ήταν, και πάλι, ο εκσυγχρονισμός του 

συστήματος τιμολόγησης των τεχνικών έργων και η επαναλειτουργία της ΕΔΤΔΕ.  
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Ως εκ τούτου η εκ νέου ίδρυση του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και 

Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών συνιστά μία δικαίωση των διαχρονικών 

προσπαθειών μας. Η ΚΥΑ (στην προεργασία της οποίας μετείχαν δύο μέλη του Δ.Σ. μας ο κ. 

Χριστόφορος Κωνσταντινίδης και ο γράφων) έχει πλέον δημοσιευθεί στο ΦΕΚ και 

θεωρούμε ότι ένα ορόσημο για τον κλάδο έχει επιτευχθεί.  

Παράλληλα, και έως ότου εισέλθει σε πλήρη παραγωγική λειτουργία η Εταιρεία της ΚΥΑ, 

έχουμε παρέμβει για την βραχυπρόθεσμη επίλυση του οξύτατου προβλήματος.  

Συγκεκριμένα, έχουμε απευθυνθεί, επανειλημμένα, εγγράφως προς το Υπουργείο 

Υποδομών και Μεταφορών αλλά και έχουμε πάρει μέρος σε διαδοχικές συναντήσεις στο 

Υπουργείο για το ζήτημα, ενώ ταυτόχρονα αναλάβαμε πρωτοβουλία για να αναδείξουμε 

τεκμηριωμένα το ύψος των μεταβολών που παρατηρούνται στα υλικά, στα μισθώματα 

μηχανημάτων και στα εργατικά. 

3.1.2. «Νόμος 4903/2022- Πρότυπες Προτάσεις»  

Στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης του εν θέματι νομοσχεδίου ο ΣΑΤΕ έλαβε μέρος 

καταθέτοντας την από 8.12.2021 επιστολή του, στην οποία εκφράζονται ως βασικές θέσεις 

ότι το ποσό του προϋπολογισμού της Πρότυπης Πρότασης ύψους τουλάχιστον 200.000.000 

ευρώ θα πρέπει να μειωθεί π.χ. με ελάχιστο όριο πρότασης το εκάστοτε ισχύον κατώτατο 

όριο που ορίζεται για την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας και παράλληλα να 

προβλεφθεί η συγκρότηση Περιφερειακών Επιτροπών Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων 

στις έδρες των 13 Περιφερειών της Χώρας, οι οποίες και θα εισηγούνται σε Περιφερειακού 

χαρακτήρα Επιτροπές, την έγκριση  ή απόρριψη των προτάσεων.  

Οι θέσεις μας – και θέσεις και άλλων Ε.Ο. και του ΕΣΒΥΚ - δεν υιοθετήθηκαν.  

Το διαφοροποιημένο νομοσχέδιο που τελικώς κατατέθηκε στην Βουλή, περιείχε αρχικώς 

ορισμένες σημαντικότατες εξαιρέσεις ή / και δυνατότητες απόκλισης από τις προβλέψεις 

του Ν.4412/2016 για μία σειρά έργων δημόσιας χρηματοδότησης, οι οποίες αποσύρθηκαν 

ύστερα από εντονότατες διαμαρτυρίες του ΣΑΤΕ (βλ. Τοποθέτηση-Εισήγηση του Προέδρου 

του ΣΑΤΕ στην συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου καθώς και 

την από 1.3.2022/επιστολή ΣΑΤΕ στον Πρόεδρο και τα Μέλη της ίδιας επιτροπής), των 

άλλων Εργοληπτικών Οργανώσεων αλλά και τις επισημάνσεις της ΕΑΑΔΗΣΥ (Α2/ Γνώμη).  

3.1.3 Προεδρικό Διάταγμα για τα Μητρώα (Π.Δ.71/2019)  

Πάγια θέση του ΣΑΤΕ είναι ότι το ΠΔ θα πρέπει να ισχύσει το συντομότερο και δεν είναι 

δυνατόν ο κλάδος να παραμένει ουσιαστικά ανέλεγκτος για μία μακρά περίοδο ετών, 

γεγονός που επηρεάζει αρνητικότατα τις υγιείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον 

κλάδο.  

Ως ΣΑΤΕ έχουμε παρέμβει επανειλημμένα με συνέπεια από αρχές Οκτωβρίου η ομάδα 

εργασίας με αντικείμενο το Π.Δ. 71/2019 να λειτουργήσει συστηματικά και μάλιστα την 

προηγούμενη εβδομάδα να περαιώσει το έργο της. Εκπρόσωπός μας σε αυτήν ήταν ο 

πρώην Αντιπρόεδρος του ΣΑΤΕ κ. Τάκης Μαυροδάκος.  
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3.2 Παρατυπίες στην δημοπράτηση έργων  

Ο ΣΑΤΕ διαπιστώνοντας, είτε αυτοτελώς, είτε κατόπιν καταγγελιών Μελών του, σημαντικές 

παρατυπίες σε διαδικασίες προκήρυξης διαφόρων δημοσίων έργων, προχώρησε και πάλι σε 

εκείνες τις απαιτούμενες δράσεις ώστε να καταγγελθούν και να γίνει προσπάθεια να 

αρθούν οι στρεβλώσεις.  

Συνολικά ο Σύνδεσμος απέστειλε 4 σχετικές επιστολές και στις 2 εξ αυτών επέτυχε την 

ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.  

Αναλυτικά:  

 Στις 16/03/2022 εστάλη ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Τριφυλίας με 

θέμα: «Ακύρωση του διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ «ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ»» (Α/Α 

ΕΣΗΔΗΣ:187128)» (ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ κατόπιν της παρέμβασης του ΣΑΤΕ). 

 Στις 15/03/2022 εστάλη  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Δ.Ε.Υ.Α. Θερμαϊκού 

με θέμα: «Ακύρωση του διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ Δ.Ε.ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» (Α/Α 

ΕΣΗΔΗΣ:186905)» - (ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ κατόπιν της παρέμβασης του ΣΑΤΕ). 

 Στις 07/02/2022 εστάλη ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης με θέμα: «Ακύρωση του διαγωνισμού του έργου (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:186013): 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΧΩΡΩΝ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ Β. ΠΑΥΛΟΥ, ΑΚΤΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΙΟΥ»)».  

 Στις 24/01/2022 εστάλη ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Υγείας με 

θέμα: «Ακύρωση του διαγωνισμού του έργου (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:182070): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΟΥ «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ»-ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»», 

εκτιμώμενης αξίας 1.220.000,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ)». 

Παράλληλα, ο ΣΑΤΕ απέστειλε στις 22.2.2022 επιστολή σε όλες τις εταιρείες Μέλη του με 

θέμα την παροχή στοιχείων διακηρύξεων οι οποίες περιλαμβάνουν στις απαιτήσεις τους 

φωτογραφικούς ή σχεδόν φωτογραφικούς όρους.  

 

3.3 Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών – ΕΣΒΥΚ  

Το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών & Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ) ιδρύθηκε το 

φθινόπωρο του 2019, με πρωτοβουλία των ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ.  

Σήμερα, με συγκροτημένο και καταστατικά προβλεπόμενο τρόπο, λειτουργούν 6 Μόνιμες 

Θεματικές Επιτροπές, με 10 ομάδες εργασίας οι οποίες θα αυξηθούν σταδιακά. 



 
 

6 

Πρόσφατα το ΕΣΒΥΚ απέκτησε και τον πρώτο θεσμικό του ρόλο με την συμπερίληψή του 

ως ενός εκ των τριών μετόχων της εταιρείας Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών 

Έργων & Μελετών (ΕΠΤΤΕΜ) μαζί με τον Υπουργό Υποδομών και το ΤΕΕ, συνθήκη που 

αδιαμφισβήτητα συνιστά επιτυχία και σημαντική αναγνώριση για το ΕΣΒΥΚ, άρα και των 

μελών του.  

 

3.4 Ένταξη προγράμματος του ΣΑΤΕ με θέμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» στο ΕΠΑΝΕΚ.  

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση προγραμμάτων αναβάθμισης προσόντων και 

ενίσχυσης της επαγγελματικής εμπειρίας 1.250 εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα όλων των 

παραγωγικών κλάδων, μέσω υλοποίησης δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης και 

πιστοποίησης στο οριζόντιο θεματικό αντικείμενο «Υπεύθυνος συντήρησης - διαχείρισης 

κτιρίων και εγκαταστάσεων» και στο εξειδικευμένο θεματικό αντικείμενο «Στέλεχος 

εφαρμογής μεθοδολογιών διατήρησης, συντήρησης, ανάδειξης, αξιοποίησης υποδομών 

πολιτιστικής κληρονομιάς» καθώς και η πιστοποίηση των προσόντων των ωφελούμενων.  

Ήδη το έργο βρίσκεται σε φάση πλήρους εξέλιξης και αναμένεται ο προσυμβατικός έλεγχος 

από την Διαχειριστική Αρχή (ΕΠΑΝΕΚ) τόσο για τον πρώτο προσωρινό ανάδοχο του 

διαγωνισμού "Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Συντονισμού και Διαχείρισης" όσο και για τον 

δεύτερο προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισμού υλοποίησης του έργου.  

 

3.5 ΣΣΕ με Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων. 

Από την αρχή της θητείας του ΔΣ υπήρξε διαδικασία συνομιλιών με την Ομοσπονδία 

Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων για την κατάρτιση, μετά από πολλά χρόνια, ΣΣΕ. 

Όλες οι Εργοληπτικές Οργανώσεις συμφωνήσαμε σε ένα κείμενο προτεινόμενης ΣΣΕ με 

λελογισμένες αυξήσεις επί των σημερινών κατώτατων ημερομισθίων. Αυτή η συμφωνία των 

Ε.Ο. προήλθε ύστερα από σειρά συνεννοήσεων, συζητήσεων και θεσμικών και άτυπων 

συναντήσεων όλων μας με την εργατική πλευρά, κατά το τελευταίο 5μηνο.  

Αναμένουμε τις θέσεις της Ομοσπονδίας των Οικοδόμων επι της νεότερης πρότασής μας.  

 

3.6 Λοιπά Θέματα  

Α. Ορισμοί εκπροσώπων στα Τεχνικά Συμβούλια και Επιτροπές.  

Β.  Στάση πληρωμών έργων ΕΣΠΑ και ΠΔΕ. 

Γ. Ο.Ε. για την επικαιροποίηση του κανονισμού των περιγραφικών τιμολογίων εργασιών 

δ.ε..  

 
4. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  

4.1 Συμμετοχή του ΣΑΤΕ  σε θεσμικά όργανα  
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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, συμβούλια και επιτροπές διαγωνισμών. Ως σημαντικότερες θεωρούνται οι 

εκπροσωπήσεις στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, στην Επιτροπή Διαπιστώσεως Τιμών 

Δημοσίων Έργων, στην Επιτροπή Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στο Μητρώο 

Εμπειρίας Κατασκευαστών και στις Τεχνικές Επιτροπές του ΕΛΟΤ. 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, στην οποία ο 

πρώην Πρόεδρος του ΣΑΤΕ Μιχάλης Αλέπης έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος.  

 

4.2 Αλληλογραφία  

Ο Σύνδεσμος το τελευταίο εξάμηνο απέστειλε 95 και δέχθηκε 683 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:  

 36 αφορούν σε ορισμούς εκπροσώπων του ΣΑΤΕ, 

 3 αφορούν έγγραφα θεσμικών προτάσεων και παρεμβάσεων προς την πολιτική ηγεσία 

του ΥπΥΜΕ,  

 2 αφορούν φορολογικά θέματα οπότε απευθύνονται στο Υπουργείο Οικονομικών ή στο  

Υπουργείο Ανάπτυξης  

 2 είναι Δελτία Τύπου και επιπλέον 8 επιστολές / ανακοινώσεις  προς τα Μέλη, 

 2 αφορούν  γνωμοδοτήσεις / ενημερωτικά σημειώματα του Νομικού μας Συμβούλου σε 

γραπτά ερωτήματα Μελών και 27 αφορούν απαντήσεις επί νομικών θεμάτων του ιδίου, 

 8 αφορούν σχολιασμούς και απαντήσεις επί καίριων φοροτεχνικών ζητημάτων του 

Φοροτεχνικού μας Συμβούλου και 3 αφορούν  ενημερωτικά σημειώματα / 

γνωμοδοτήσεις του ιδίου,  

 4 αφορούν καταγγελτικά και παρεμβατικά έγγραφα προς Αναθέτουσες Αρχές σχετικά 

με παραβάσεις νομοθεσίας και παρατυπίες σε διαγωνισμούς έργων.  

 
4.3 Συναντήσεις & Παραστάσεις προς τα Υπουργεία, Κόμματα και άλλους 

φορείς.  

Από την προηγούμενη Γ.Σ. πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες συναντήσεις 

εκπροσώπων του ΣΑΤΕ, με τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ κ. Γ. Καταπόδη (23/2/2022) τον 

Υφυπουργό Υποδομών κ. Γ. Καραγιάννη και την Γενική Γραμματέα Υποδομών κα Μ.Ε. 

Γεράρδη, ή / και συνεργάτες αυτών (30/3/2022, 22/3/2022).  

Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις επίσημες ή άτυπες με ανώτατους υπηρεσιακούς 

παράγοντες και συμβούλους του Υπουργείου Υποδομών, καθώς και σειρά συναντήσεων με 

στελέχη της ΕΑΑΔΗΣΥ.  
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Τα κυριότερα ζητήματα που τέθηκαν σε αυτές ήσαν τα αναφερόμενα στην Ενότητα 3.  

 

4.4 Εκδηλώσεις – Σεμινάρια  

4.4.1 Διοργάνωση / Συνδιοργάνωση ΣΑΤΕ  

Κατά το εξεταζόμενο διάστημα ο ΣΑΤΕ δεν διοργάνωσε ή συνδιοργάνωσε κάποια 

εκδήλωση.   

4.4.2 Συμμετοχή / Υποστήριξη ΣΑΤΕ  

Ο ΣΑΤΕ μετείχε δια εισηγήσεων εκπροσώπων του σε:  

 Εκδήλωση που διοργάνωσε η ΟΚΕ Ελλάδος με θέμα: " Διάλογος για το Μέλλον της 

Ευρώπης" (Διάσκεψη στις 4 Νοεμβρίου 2021 στην Αθήνα – Ξεν. "Royal Olympic"). 

 Συνέδριο που συνδιοργάνωσαν το ΤΕΕ και ο Όμιλος BOUSSIAS με θέμα: "BIM 

Conference 2021"  (Υβριδικό Συνέδριο στις 12 Οκτωβρίου 2021). 

 Συνέδριο που διοργάνωσε ο Όμιλος BOUSSIAS με θέμα: " “Mechanical Electrical 

Plumbing (MEP) Systems  in infrastructure and construction-2022”  (Υβριδικό Συνέδριο 

στις 8 Απριλίου 2022). 

 

4.5 Δελτία Τύπου - Εκδόσεις  

Στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει ο ΣΑΤΕ για την όσο το δυνατό ευρύτερη 

δημοσιοποίηση των ζητημάτων του εργοληπτικού κόσμου εξέδωσε 2 Δελτία Τύπου και 5 

επιστολές / ανακοινώσεις προς τα Μέλη του.  
 

4.6 Συνεργασίες   

Οι ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ συμφώνησαν στην από κοινού κατάστρωση, προώθηση και 

υλοποίηση ενός Σχεδίου Δράσεων και Πρωτοβουλιών για την εξυγίανση, την ανάκαμψη και 

τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου θέτοντας, ως κύριο μέσο την ενιαία εκπροσώπηση της 

Βιομηχανίας Υποδομών & Κατασκευών της Ελλάδας, κατά τα πρότυπα άλλων 

αναπτυγμένων κρατών. 

Αυτή η συνεργασία έχει εξελιχθεί στην ίδρυση του ΕΣΒΥΚ, στο οποίο πλέον μετέχουν ως 

τακτικά μέλη, πέραν των ιδρυτικών μελών ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ, η ΠΕΔΜΗΕΔΕ, η 

HELLASTRON, η HELLAS LAB και η HELLAS CERT, ενώ συνδεδεμένα Μέλη του ΕΣΒΥΚ είναι 

ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΤΑΜ), 

το Project Management Institute, Greece Chapter (PMI) και η ASCE – The Hellenic 

Section. 

Ήδη το ΕΣΒΥΚ έχει αναλάβει τον πρώτο του θεσμικό ρόλο ως μετόχου στο σχήμα της 

Εταιρείας Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών  
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5. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ  

5.1 Εμπλουτισμός Βάσεων Δεδομένων 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 Δημοσίων Τεχνικών Έργων στην Ελλάδα. 

Η, πλήρως λειτουργική, βάση δεδομένων αφορά σε γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ, εγκυκλίους 

ΓΓΔΕ και ΥΠΟΙΚ, ΦΕΚ και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, κ.α. Από το 1995 και μετά 

έχουν καταχωρηθεί περισσότερα από 6.038 σχετικά νομικά έγγραφα, τα οποία τα Μέλη μας 

μπορούν να αναζητήσουν εύκολα μέσω της ιστοσελίδας του Συνδέσμου μας.  

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο προστέθηκαν 395 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 δράσης στην Ελλάδα.  

5.1.2 Βάση δεδομένων αποτελεσμάτων δημοπρασιών  

Μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού 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 / Δήμος Εκτέλεσης / Παρατήρηση. 

Τα ως άνω στοιχεία επικαιροποιούνται και επαναδημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας κάθε 

εβδομάδα. 

Από την έναρξη πλήρους λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ για τα δημόσια έργα στο πρόγραμμα 

καταχωρούνται όλοι οι μειοδότες και όχι μόνο οι τρείς πρώτοι ενώ από την 1/1/2018 και 

μετά στο πρόγραμμα καταχωρούνται οι δημοπρασίες προϋπολογισμού άνω του 1 

εκατομμυρίου ευρώ (με ΦΠΑ), διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες εξαγωγής 

συμπερασμάτων για τον ανταγωνισμό στον κλάδο.   

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο και έως τις 31.03.2022 καταχωρήθηκαν όλα τα σχετικά 

στοιχεία από 625 δημοπρασίες, ανεβάζοντας τις συνολικές εγγραφές στην εν λόγω βάση 

στις 8.398. 

Κατά το 2015 το Δ.Σ. αποφάσισε να τροποποιήσει το πρόγραμμα καταγραφής των 

αποτελεσμάτων των διαγωνισμών έργων 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. €.  
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Κατόπιν όλων των παραπάνω στην εν λόγω βάση δεδομένων οι καταχωρήσεις αφορούν: 

6.211 έργα, 276 μ/κ και 1.911 υπηρεσίες. 

 

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. Τα 

αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι ορατά αφού καθημερινά την σελίδα μας 

δέχεται, κατά μέσο όρο, περισσότερες από 2.600 επισκέψεις. Με δεδομένη όμως την 

τεχνολογική εξέλιξη στα σχετικά εργαλεία, το υφιστάμενο ΔΣ θα πρέπει να προχωρήσει σε 

αναμόρφωσή της, κυρίως αναφορικά με την αισθητική και την συμβατότητά της με νέες 

τεχνολογίες.  

 

6. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΜΕΛΗ  

Ύστερα από 13 έτη αναστολής είσπραξης της, καταστατικά προβλεπόμενης, ποσοστιαίας 

συνδρομής, γίνονται σκέψεις στο Δ.Σ. του Συνδέσμου για επαναφοράς της, θεωρώντας ότι 

η αναλογική συνεισφορά των μελών στα έσοδα του ΣΑΤΕ είναι θεμιτή και δίκαιη.   

Θυμίζω ότι από το 2009 και μετά ο ΣΑΤΕ έχει μειώσει τρεις φορές τις πάγιες συνδρομές των 

εταιρειών μελών του και σε όλα αυτά τα 13 έτη ο Σύνδεσμος δεν εισέπραξε καθόλου και 

από καμία εταιρία την ποσοστιαία συνδρομή.  

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 Γ.Διευθυντή, τους Συμβούλους και το διοικητικό 

προσωπικό του ΣΑΤΕ, τόσο στα Κεντρικά όσο και στο Περιφερειακό Γραφείο της Κ. 

Μακεδονίας.   

Στο σημείο αυτό θέλω να σημειώσω ότι καταβάλλεται καθημερινά προσπάθεια ώστε ο ΣΑΤΕ 

να συμπαρίσταται στην δύσκολη καθημερινότητα των Μελών. 

Είναι μία στόχευση πέρα και πάνω από τις εκάστοτε διοικήσεις του Συνδέσμου που θέλουμε 

να  συνεχιστεί - και θα πρέπει να δοθούν τα κίνητρα προκειμένου αυτό να συμβεί - ώστε ο 

ΣΑΤΕ να αποτελέσει έναν πραγματικό σύνδεσμο με την ανάπτυξη των Μελών του, την 

επιστροφή όλου του κλάδου σε ικανούς ρυθμούς μεγέθυνσης και την ισόρροπη και βιώσιμη 

ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.  

 
Σας ευχαριστώ. 

Εμμανουήλ Βράιλας 
Γενικός Γραμματέας ΣΑΤΕ 


