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ΠΡΟΣ
1)

Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε
κ. Γεώργιο Σουφλιά
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κ. Θεµιστοκλή Ξανθόπουλο
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ΘΕΜΑ:

«α) Βελτιώσεις – Τροποποιήσεις διατάξεων του Ν. 2940/2001.
β) Τρόπος υπολογισµού των δεικτών βιωσιµότητας - Ειδικά του
δείκτη ΙΚ/ΣΥ»

Σχετ.:

(i) 19543/ΓΒ/σµ/11-9-2008/ΣΑΤΕ (Αριθ. Πρωτ.: 8357/12-9-2008,
1366/12-9-2008, 2327/12-9-2008 ΥΠΕΧΩ∆Ε)
(ii) 20099/ΑΠ/κσ/5-2-2009/ΣΑΤΕ (Αριθ. Πρωτ. 2406/6-2-2009 ΥΠΕΧΩ∆Ε)

α) Βελτιώσεις – Τροποποιήσεις διατάξεων του Ν. 2940/2001.
Κύριε Υπουργέ,
Με το 19543/ΓΒ/σµ/11-9-2008 έγγραφό µας, προτείναµε τις αναγκαίες
τροποποιήσεις στον Ν. 2940/01 σε ό,τι αφορά την κατάταξη και αναθεώρηση
εγγραφής στο ΜΕΕΠ, ώστε µε αυτές να προσαρµοστούν οι διατάξεις του προς τα νέα
δεδοµένα της σηµερινής κατάστασης στον χώρο της κατασκευής των ∆ηµοσίων
Έργων.
Μέχρι σήµερα δεν είχαµε καµία απάντηση, αν και κατά την συνάντηση είχαµε τη
διαβεβαίωση ότι θα εξετασθούν στο επόµενο διάστηµα και θα ενσωµατωθούν σε
κάποιο Νόµο.
Προτάσεις υπέβαλαν και οι άλλες Εργοληπτικές Οργανώσεις. Κατά τη συνάντηση µε
τον κ. Υφυπουργό ζητήσαµε να παραταθεί η ισχύς των πτυχίων για να υπάρξει ο
αναγκαίος χρόνος, ώστε οι προτάσεις να τύχουν επεξεργασίας και να
ενσωµατωθούν σε κάποιο νοµοθετικό διάταγµα το προσεχές διάστηµα.
Ενώ έχει δοθεί εξάµηνη παράταση της ισχύος των πτυχίων (βεβαιώσεις εγγραφής),
καµία προεργασία δεν έχει γίνει. Ήδη παρήλθαν τρείς µήνες του έτους 2009 και ο
εναποµένων χρόνος είναι οριακός, ώστε όποιες τροποποιήσεις τελικά επιλεγούν να
µην µπορούν να εφαρµοστούν κατά την αναθεώρηση εγγραφής Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων.
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Η σηµερινή οικονοµική κρίση και κυρίως εξ΄αιτίας του ισχύοντος νοµοθετικού
πλαισίου θα οδηγήσει αφ΄ενός µεν στο κλείσιµο πολλών Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων και αφετέρου στην απόλυση σηµαντικού αριθµού εργαζοµένων.
Σας ζητούµε να επισπευσθεί η εξέταση των προτάσεών µας και των άλλων
οργανώσεων για προσαρµογή της νοµοθεσίας για τα ∆ηµόσια Έργα προς τα
σηµερινά δεδοµένα. Ως παράδειγµα, σας αναφέρουµε την εξωπραγµατική απαίτηση
της τήρησης του δείκτη βιωσιµότητας ∆1 = Ίδια Κεφάλαια προς Σύνολο
υποχρεώσεων>1, όταν κράτη, τράπεζες και βιοµηχανικοί κολοσσοί έχουν δείκτη
βιωσιµότητας µικρότερο του 0,01 έως 0,5.
β) Τρόπος υπολογισµού των δεικτών βιωσιµότητας - Ειδικά του δείκτη ΙΚ/ΣΥ
Επιπλέον κύριε Υπουργέ, µε το υπ’ αριθ. 20099/ΑΠ/κσ/5-2-2009 έγγραφό µας, σας
ενηµερώσαµε ότι ο τρόπος µε τον οποίο η ∆15 υπολογίζει το σύνολο των Ιδίων
Κεφαλαίων (ΙΚ) για την εύρεση του ∆είκτη Βιωσιµότητας ∆1= ΙΚ/ΣΥ (ΣΥ= Σύνολο
Βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων κλπ) δεν είναι σύννοµος.
Αν και παρήλθε χρονικό διάστηµα πέραν των πενήντα (50) ηµερών δεν λάβαµε
καµία απάντηση.
Συγκεκριµένα στο άρθρο 100 παρ. 8 περίπτωση 1 Ν. 3669/08 ο ∆είκτης
Βιωσιµότητας ∆1 ορίζεται ως:
«Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΙΚ), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος του
Παθητικού, προς το «Σύνολο Υποχρεώσεων» (ΣΥ). Ως Σύνολο
Υποχρεώσεων ορίζεται το άθροισµα των βραχυπρόθεσµων και των
µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων της επιχείρησης, µε εξαίρεση τις
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις που δεν αφορούν τραπεζικό δανεισµό, όπως
αυτές προσδιορίζονται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή.
Ενώ η διάταξη ρητά ορίζει ότι τα Ίδια Κεφάλαια λαµβάνονται «όπως αυτά
αναγράφονται στο σκέλος του παθητικού» εν τούτοις η ∆15 ακολουθώντας τις
οδηγίες συµπληρώσεως των εντύπων – παράρτηµα ΣΤ – τα οποία συµπληρώνονται
από τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, αφαιρεί από τα ίδια κεφάλαια τις παρατηρήσεις
των ορκωτών λογιστών τους π.χ. επισφαλείς απαιτήσεις, µη πρόβλεψη ποσών για
απολύσεις προσωπικού κλπ αντιθέτως δεν προσθέτει π.χ. τις τιµολογηµένες
απαιτήσεις.
Υπόψη ότι το παράρτηµα ΣΤ δεν προβλέπεται από καµία διάταξη.
Επειδή ο τρόπος υπολογισµού των Ιδίων Κεφαλαίων από την ∆15 διαφέρει
ουσιωδώς από τον προβλεπόµενο από το άρθρο 100 παρ.8 περίπτωση ι του
Ν.3669/08 και συνεπεία τούτου προκύπτουν δείκτες βιωσιµότητας ∆1 κατά τους δύο
τρόπους οι οποίοι διαφέρουν κατά 10 έως 30% , δηλαδή όπως υπολογίζει η ∆15 τα
Ίδια Κεφάλαια δίδουν δείκτη βιωσιµότητας κατά 10 έως 30% µικρότερο από τον
νόµιµο τρόπο υπολογισµού.
Στο έγγραφό µας 20099/ΑΠ/κσ/5-2-2009 αποδεικνύαµε µε την παράθεση και
ανάλυση των ισχυουσών διατάξεων τον µη σύννοµο τρόπο υπολογισµού των Ιδίων
Κεφαλαίων και κατά συνέπεια και του δείκτη βιωσιµότητας από την ∆15.
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Επειδή προετοιµάζονται τα δικαιολογητικά για την αναθεώρηση της εγγραφής του
συνόλου των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των τάξεων 5ης, 6ης και 7ης και του
µεγαλύτερου αριθµού των λοιπών τάξεων,
Επειδή ο τρόπος υπολογισµού της ∆15 θέτει τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις προ του
διλήµµατος διαγραφή ή εξεύρεση τρόπου αυξήσεως των Ιδίων Κεφαλαίων µε
δυσβάσταχτους οικονοµικά όρους και µάλιστα στην σηµερινή οικονοµική κρίση.
Παρακαλούµε όπως:
α) Εξετασθούν οι προτάσεις µας ως και των άλλων οργανώσεων, όπως
αυτές διατυπώθηκαν στο υπ’αριθµ. 19543/ΓΒ/σµ/11-9-2008 έγγραφό µας.
β) Μέχρις ότου εξετασθούν οι προτάσεις µας, εκδόσετε τις κατάλληλες
οδηγίες ώστε ο υπολογισµός του δείκτη βιωσιµότητας ∆1 = ΙΚ/ΣΥ να
υπολογίζεται σύµφωνα µε το το άρθ. 100 παρ. 8 περίπτωση ι του Ν.
3669/08 και όχι σύµφωνα µε τις οδηγίες του συντάκτη του εντύπου
παράρτηµα ΣΤ το οποίο δεν προβλέπεται από καµία διάταξη.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ
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