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ΘΕΜΑ:

Κίνδυνοι από παραλείψεις
Υπ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆Ι./Γ.Γ.∆.Ε.

σε

νοµοθετικές

πρωτοβουλίες

του

ΣΧΕΤ.:

α) Η υπ’αριθµ. οικ12220/10-5-2013/ επιστολή του Αναπλ. Υπουργού κ.
Καλογιάννη
µε θέµα «Ρυθµίσεις που αφορούν στη θέσπιση διαδικασίας
διαιτησίας και στη µείωση των δεικτών βιωσιµότητας των εργοληπτικών
επιχειρήσεων».
β) Η υπ’αριθµ. ∆6/οικ/ 737/26-3-2013/ Εισηγητική Έκθεση έτους 2012 της
Επιτροπής Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) για τη βελτίωση
λειτουργίας του ΜΕΕΠ προς την πολιτική ηγεσία του ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
γ) Η υπ’αριθµ. 25466/3-12-2012/απαντητική επιστολή του ΣΑΤΕ προς την
∆/νση ∆15/ΓΓ∆Ε κοινοποιούµενη στην Αναπλ. Υπουργό κ. Καλογιάννη µε
θέµα «Απάντηση σε έγγραφό σας µε θέµα: Υποβολή προτάσεων για θέµατα
που αφορούν την τήρηση και λειτουργία του ΜΕΕΠ της ∆/νσης Μητρώων και
Τεχνικών Επαγγελµάτων (∆15)».
δ) Η υπ’αριθµ. 25266/13-9-2012/ επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Αναπλ.
Υπουργό κ. Καλογιάννη µε θέµα «Προτάσεις ΣΑΤΕ για την λειτουργία του
ΜΕΕΠ».

Κύριε Υπουργέ,
Τον τελευταίο ενάµισυ χρόνο συνεχώς - τόσο µε έγγραφά µας όσο και µε παραστάσεις του
Προεδρείου µας - ενηµερώνουµε συνεχώς την εκάστοτε Πολιτική και Υπηρεσιακή ηγεσία του
Υπουργείου για το σηµαντικό θέµα της επανάκρισης των Εργοληπτικών Εταιρειών (ΜΕΕΠ).
Η συνεχής αναβλητικότητα από την πλευρά του Υπουργείου οδήγησε σε δύο αλλεπάλληλες
παρατάσεις ισχύος Εργοληπτικών Πτυχίων. Πρακτικά, δηλαδή, από 1.1.2012 έως 30.6.2013
δε γίνεται καµµία κρίση για τις εταιρείες 3ης έως 7ης τάξης, γεγονός που οδηγεί αναπόφευκτα
σε φαινόµενα έντονης στρέβλωσης των κανόνων του υγειούς ανταγωνισµού µε πολύ
άσχηµες συνέπειες στην απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων, στην ταχύτητα και στην
ποιότητας εκτέλεσης των έργων όσο και στην γενικότερη κατάσταση του κλάδου.
Αµέσως µε την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης του Υπουργείου από εσάς και σύµφωνα µε το
διάλογο που προηγήθηκε – βλ. ανωτέρω σχετικές επιστολές - έγιναν κοινώς αποδεκτά πολλά
ζητήµατα και ρυθµίσεις που απαιτούνται σε θέµατα όπως :
- Ο τύπος κατάταξης.
- Η συγχώνευση εταιρειών.
- Η µείωση του απαιτούµενου κύκλου εργασιών.
- Η βελτίωση στη διαδικασία ελέγχου και τήρησης ελεγκτικών προτύπων.
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- Η µείωση της απαιτούµενης στελέχωσης των εργοληπτικών επιχειρήσεων.
- Ο εξορθολογισµός και η µείωση των τιµών στόχων των δεικτών βιωσιµότητας – ο ετήσιος
έλεγχός τους – οι συνέπειες µη τήρησής τους.
Όλα τα παραπάνω ζητήµατα έχουν διατυπωθεί και στο (β) σχετικό που αποτελεί την
Εισήγηση του αρµοδίου οργάνου της Επιτροπής Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(ΜΕΕΠ).
Υπενθυµίζουµε ότι στην εν λόγω Επιτροπή εκπροσωπούνται όλοι οι ενδιαφερόµενοι φορείς
του κλάδου παραγωγής δηµοσίων έργων, δηλαδή:
-

Το Υπουργείο ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆Ι., δια της αρµόδιας ∆/νσης Μητρώου (∆15), αλλά και
λοιπών στελεχών του που προέρχονται από την ∆ιεύθυνση Νοµοθετικού ∆.17, την
∆ιεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης ∆.6, την ∆.16 και άλλων Ειδικών
Υπηρεσιών,

-

Το Υπουργείο Εσωτερικών,

-

Το ΤΕΕ,

-

Η ΕΕΤΕΜ και

-

Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις.

∆υστυχώς, παρά τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής, µε το (α) σχετικό γίναµε αποδέκτες της
απόφασης του Υπουργείου να περιλάβει µόλις ένα από τα ανωτέρω αναφερόµενα θέµατα σε
τροπολογία που κατατέθηκε την Παρασκευή 10.5.2013.
Εν κατακλείδι ενώ ο κλάδος ανέµενε εκείνες τις ρυθµίσεις ουσιαστικής βελτίωσης και
σηµαντικού εκσυγχρονισµού της λειτουργίας του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, υπό
το πρίσµα που θέτουν η ολοένα και επιδεινούµενη οικονοµική ύφεση που διατρέχει την
Χώρα αλλά και η αναγκαιότητα απορρόφησης σηµαντικού ποσού κοινοτικών κονδυλίων του
υφιστάµενου αλλά και του επόµενου ΕΣΠΑ δυστυχώς, διαψεύσθηκε για µία ακόµη φορά.
Κατόπιν αυτών και προκειµένου να σταµατήσει επιτέλους η µακροχρονίως εφαρµοζόµενη
εσφαλµένη τακτική του παρελθόντος, όπου τα εκάστοτε προβλήµατα λύνονται όχι µε
συνολικό αλλά µε αποσπασµατικό και εµβαλωµατικό τρόπο, σας καλούµε να φέρετε
άµεσα προς ψήφιση στην Βουλή το σύνολο των προτάσεων της εισηγητικής
έκθεσης της Επιτροπής του ΜΕΕΠ, που προέκυψαν από µακρές και επίπονες διαδικασίες
πραγµατικής διαβούλευσης όλων των ενδιαφεροµένων µερών του κλάδου, σε συνέχεια και
της δέσµευσής σας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο σχετικά µε την «επεξεργασία, σε τελικό
επίπεδο, και άλλων ρυθµίσεων που αφορούν στην παραγωγή δηµοσίων έργων, µε την
αναµόρφωση διατάξεων περί ΜΕΕΠ, οι οποίες θα κατατεθούν στο αµέσως επόµενο
νοµοσχέδιο του Υπουργείου».
Επισηµαίνουµε όσο πιο καθαρά µπορούµε τον σοβαρό κίνδυνο που εγκυµονεί η
παράλειψη έγκαιρης θέσπισης των διατάξεων που αφορούν στο ΜΕΕΠ ενόψει
επανάκρισης πλήθους εργοληπτικών εταιρειών αµέσως µετά την 30.6.2013, οι οποίες και θα
κληθούν να υποβάλλουν αιτήσεις αναθεώρησης των πτυχίων τους χωρίς να γνωρίζουν τα
όρια και τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν! Είµαστε στην διάθεσή σας για να
συνεργαστούµε ώστε να υιοθετηθούν άµεσα τα απαιτούµενα µέτρα.
Με τιµή,
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