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       ΠΡΟΣ 
- Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών  
  κ. Κωνσταντίνο Αχ. Καραµανλή 
- Υφυπουργό Υποδοµών  
  κ. Γεώργιο Καραγιάννη 
- Γενική Γραµµατέα Υποδοµών 
  κα Μαρία Έλλη Γεράρδη  

          
 
Θέµα: Ρυθµίσεις και έναρξη ισχύος Π∆ 71/2019 
Σχετ.: (α) Η υπ’ αριθµ. 34127/09.09.2019/επιστολή ΣΑΤΕ προς ΓΓΥ 
 (β) Η υπ’ αριθµ. 35666/6.10.2020/επιστολή ΣΑΤΕ προς τον Πρωθυπουργό 
 (γ) Η υπ’ αριθµ. 35882/31.12.2020/ επιστολή ΣΑΤΕ προς Υπουργό ΥΜΕ  

(δ) Η υπ’ αριθµ. 36963/6.7.2021/ επιστολή ΣΑΤΕ προς Υπουργό ΥΜΕ 
 

 
Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ,  
Αξιότιµε Κύριε Υφυπουργέ, 
Αξιότιµη κυρία Γ.Γ.,  
 
Επανερχόµεθα λόγω παρέλευσης αρκετού χρόνου χωρίς διαπίστωση κινητικότητας εκ 
µέρους του Υπουργείου σχετικά µε την άρση αναστολής διατάξεων του Π∆ 71/2019 που 
διαρκεί τώρα πάνω από δυόµιση έτη.  
 
Πάγιο αίτηµα του Συνδέσµου µας, όπως περιγράφεται σε όλες τις σχετικές αναφορές / 
επιστολές µας, είναι η άµεση ενεργοποίησή του προκειµένου να εξορθολογισθεί ο τρόπος 
κατάταξης των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο σχετικό µητρώο αλλά  και των µηχανικών 
στο αντίστοιχο µητρώο εµπειρίας. 
 
Από τις 12.07.2021 µε την µε αριθµό πρωτοκόλλου 186477 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Υποδοµών έχει συγκροτηθεί Οµάδα Εργασίας προκειµένου να προτείνει 
ρυθµίσεις θεµάτων που αφορούν στα Μητρώα Συντελεστών Παραγωγής ∆ηµοσίων και 
Ιδιωτικών Έργων, Μελετών, Τεχνικών και λοιπών Συναφών Επιστηµονικών Υπηρεσιών 
(ΜΗΤΕ).  
 
Από την µέχρι τώρα λειτουργία της Οµάδας Εργασίας (Συντονιστική Επιτροπή και 
Υποοµάδες) διαπιστώνεται ότι η σχετική εργασία προχωρά πάρα πολύ αργά και για τον 
λόγο αυτό σας παρακαλούµε για την επίσπευση και ολοκλήρωση των εργασιών της ώστε να 
προχωρήσει σύντοµα η θέση σε ισχύ του τροποποιηµένου Π.∆. 
 
Για τον σκοπό αυτό προτείνουµε: 
 
1) Να γίνονται οι συνεδριάσεις της επιτροπής µε τηλεδιασκέψεις µε µεγαλύτερη συχνότητα. 
 
2) Να ισχύσει η πρότασή µας για την εκτίµηση της πραγµατικής αξίας αποσβεσµένου 
εξοπλισµού των εργοληπτικών επιχειρήσεων από ορκωτό εκτιµητή. Αναφέρουµε 
χαρακτηριστικά ότι µετά την λογιστική απόσβεση σε µία 5ετία έχει σχεδόν µηδενιστεί η 
λογιστική αξία των µηχανηµάτων ακόµη και στην περίπτωση που έχει χρησιµοποιηθεί πολύ 
λίγο ή /και καθόλου λόγω των δυσµενών συνθηκών που έπληξαν τον κλάδο τα τελευταία 
χρόνια.  
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3) Να ληφθεί υπόψη στη νέα αξιολόγηση των εργοληπτικών επιχειρήσεων  ο τζίρος της 
καλύτερης πενταετίας της τελευταίας δεκαετίας λόγω των πρωτοφανών δηµοσιονοµικών 
µεγεθών της χώρας εν µέσω µνηµονίων και οικονοµικής κρίσης.  
 
4) Να καταργηθεί για όλες τις τάξεις το όριο του ανεκτέλεστου των επιχειρήσεων. 
Επισηµαίνουµε ότι µία Εργοληπτική Επιχείρηση µπορεί στηριζόµενη σε δάνεια στοιχεία 
(χρηµατοοικονοµικά/εµπειρία κ.α.)  να συµµετέχει σε διαγωνισµούς έργων  πολύ 
µεγαλύτερων από το τυπικό «όριο» της τάξης της. Εποµένως, η συνέχιση ελέγχου του 
ανεκτέλεστου δεν είναι απλώς µία γραφειοκρατική διαδικασία αλλά ένα ουσιαστικό εµπόδιο 
του ελεύθερου ανταγωνισµού. 
 
5) Να γίνει υποχρεωτικά η ηλεκτρονική διασύνδεση των µητρώων ΜΕΚ και ΜΕΕΠ για την 
αποφυγή άσκοπης γραφειοκρατίας και επιτάχυνση των διαδικασιών επαναξιολόγησης των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων. 
 
Παραµένουµε στη διάθεσή σας και παρακαλούµε και πάλι για την επίσπευση της άρσης της 
αναστολής των σχετικών άρθρων του Π∆ 71/2019. 
 

 
Με τιµή, 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 
        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ      ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΡΑΪΛΑΣ 

 


