
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ 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 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 
ΤΤ   +30  210  3301814/5  ΤΤ   +30  210  3836503  FF  +30  210  3824540  EE  i n f o@sa te . g r  

w w w . s a t e . g r  

Αριθ. Πρωτ.  27811/ΣΜ/λµ     Αθήνα, 04 Αυγούστου 2014 

 

Π Ρ Ο Σ  

        Μέλη ΣΑΤΕ 

ΘΕΜΑ: «Συνάντηση Εκπροσώπων Εργοληπτικών Οργανώσεων µε Υπουργό 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µε αντικείµενο την κατάργηση των κατωτάτων 
και ανωτάτων ορίων και του ΜΕΕΠ». 

  

Αγαπητά Mέλη,  

Σας ενηµερώνουµε ότι σήµερα 4/8/2014 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων του 
ΣΑΤΕ (κ. Ζαχαρίας Αθουσάκης Πρόεδρος και κ. ∆ηµήτριος Κωνσταντινίδης Γεν. Γραµµατέας) 
µε τον Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, παρουσία υπηρεσιακών στελεχών του 
Υπουργείου (κ. Μακρής ∆ιονύσης, κα Ξηροµερίτου Θάλεια), Συµβούλων του Υπουργού (κα 
Τρέζου Στεφανία, κος Παναγιώτης Σκουρής, κος Νασιάκος) και εκπροσώπων όλων των 
άλλων εργοληπτικών οργανώσεων. Στην συνάντηση ήταν παρών και Πρόεδρος του ΤΕΕ, κ. 
Χρήστος Σπίρτζης.  

Από την συνάντηση προέκυψαν τα εξής: 

 

Κατάργηση κατωτάτων - ανωτάτων ορίων - Π.∆. ρύθµισης θεµάτων ΜΕΕΠ.  

Ο Υπουργός ενηµέρωσε ότι έως τις 15 Σεπτεµβρίου, πρόθεση του Υπουργείου είναι να δοθεί 
στους φορείς προς διαβούλευση σχέδιο Π.∆. για τα θέµατα που σήµερα ρυθµίζονται µέσω 
του ΜΕΕΠ ώστε έως τέλος Οκτωβρίου να έχει οριστικοποιηθεί.  

Εκτιµά ότι θα πρέπει όλοι οι φορείς να µετέχουν δηµιουργικά στην σύνταξη του Π.∆. αφού 
στόχος είναι ο εκσυγχρονισµός του υφιστάµενου συστήµατος και η προσαρµογή του στις 
ευρωπαϊκές οδηγίες. Για αυτό θα µελετηθούν και τα ανάλογα συστήµατα που ισχύουν σε 
ευρωπαϊκές χώρες.  

Επεσήµανε ότι όπως θα µπορούν οι υφιστάµενες εταιρείες µεγάλων τάξεων να λαµβάνουν 
µέρος σε έργα χαµηλών προϋπολογισµών έτσι θα προβλεφθούν οι προδιαγραφές, βάσει των 
οποίων οι σηµερινές επιχειρήσεις µικρότερων τάξεων θα µπορούν να λαµβάνουν µέρος σε 
έργα υψηλότερου προϋπολογισµού.  

 

Κριτήρια Κατάταξης - εγγραφής στο νέο ΜΕΕΠ.  

Τα βασικά κριτήρια εγγραφής - κατάταξης στο νέο ΜΕΕΠ θα είναι η τεχνική εµπειρία, η 
τεχνική ικανότητα και η οικονοµική δυνατότητα. Για την τελευταία ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ 
έκανε σαφέστατη επισήµανση στην αναγκαιότητα η εγγυοδοσία του ΤΣΜΕ∆Ε να λαµβάνεται 
σχετικά υπόψη, όπως συµβαίνει και σε πολλές ακόµη χώρες της Ευρώπης όπου τα 
ασφαλιστικά ταµεία των Μηχανικών δύνανται να εκτελούν επιχειρηµατικές δραστηριότητες. 
Υπενθύµισε ότι και στις διατάξεις του λεγόµενου νσχεδίου ΕΑΑ∆ΗΣΥ που αναµένεται να 
ψηφιστεί ως Μέρος Β σε πολυνοµοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ, έως τις 8/8/2014 υπάρχει σαφέστατη 
πρόβλεψη για την συµπερίληψη του ΤΣΜΕ∆Ε στους φορείς που µπορούν να εγγυοδοτούν.  
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Στελέχωση   

Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας του ΣΑΤΕ επανέλαβαν τη θέση του Συνδέσµου ότι η 
στελέχωση θα πρέπει να είναι ευθέως ανάλογη του ανεκτέλεστου των επιχειρήσεων και να 
προβλέπεται συγκεκριµένη ανά έργο που κάθε επιχείρηση αναλαµβάνει. Ο Υπουργός έδειξε 
να αντιλαµβάνεται το ορθόν του επιχειρήµατος, που τελικώς έγινε αντιληπτό και από τον 
παρόντα Πρόεδρο του ΤΕΕ. Στην παρούσα συγκυρία είναι ανεπίτρεπτη η διατήρηση εικονικής 
στελέχωσης. 

 

Υπεργολαβίες 

Ο Υπουργός επισήµανε ότι υπάρχει αρνητική εµπειρία από την εφαρµογή του θεσµού της 
υπεργολαβίας, τουλάχιστον αναφορικά µε την ποιότητα των έργων, εν τουτοις η ΠΕΣΕ∆Ε 
έθεσε θέµα επέκτασης εφαρµογής του θεσµού της υπεργολαβίας, ώστε και µικρότερες 
επιχειρήσεις να έχουν συµµετοχή στην εκτέλεση σηµαντικών έργων. Ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ 
εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς αυτές τις θέσεις. 

 

Νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις ΥΠΥΜΕ∆Ι 

Ο Υπουργός ενηµέρωσε ότι µέσα στο Σεπτέµβρη θα φέρει προς ψήφιση νοµοσχέδιο του 
Υπουργείου µε το οποίο θα ρυθµίζει θέµατα αρµοδιότητάς του και σε αυτό θα περιληφθεί η 
ρύθµιση προσωρινής αντιµετώπισης του προβλήµατος που δηµιουργεί ο απαρχαιωµένος 
µηχανισµός αναθεώρησης τιµών συµβάσεων δηµοσίων έργων. Το εν λόγω νοµοσχέδιο θα 
αφορά τα ζητήµατα που αντιµετώπιζε το νοµοσχέδιο του Υπουργείου που τέθηκε σε δηµόσια 
διαβούλευση τον Μάρτιο - Απρίλιο 2014 µε τίτλο "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ" και στην οποία είχε µετάσχει ο ΣΑΤΕ µε 
σχετική επιστολή του.  

 

Για τα θέµατα του κλάδου που ρυθµίζονται µε τις διατάξεις του λεγόµενου νοµοσχεδίου 
ΕΑΑ∆ΗΣΥ και δεδοµένου ότι αποτελούν αρµοδιότητα του ΥΠΑΑΝ ο Υπουργός δεν έκανε 
καµία τοποθέτηση. Από τη πλευρά του ΣΑΤΕ τονίστηκαν οι θέσεις του και ο Υπουργός 
άκουσε µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα σηµεία που αναφέρονται:  
α) στον περιορισµό της δυνατότητας αυθαιρεσιών των αναθετουσών αρχών,  
β) στις πρότυπες διακηρύξεις, 
γ) στη διατήρηση των αρµοδιοτήτων του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Εργων και  
δ) στα θέµατα Πρόσθετων Ορων και Μελετοκατασκευών. 
 

 

  Με τιµή, 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ         ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 


