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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΑΤΕ   
Α ΘΗΝ Α  1 3  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 1 1  

(ΑΝΑΒΛΗΘΕ Ι ΣΑ  Γ Ι Α  Τ Ι Σ  2 1 - 1 0 - 2 0 1 1 )  
 

1. Εκλογή Προέδρου και Γραµµατέα της Γενικής Συνέλευσης και δύο ψηφολεκτών.   

2. Ζητήµατα ∆ιαφάνειας.  

2.1. Κατάχρηση συστήµατος απευθείας αναθέσεων - πρόσκλησης 
περιορισµένου αριθµού εργοληπτών (σελ.2)  

2.2.α. Λειτουργία Τεχνικού Συµβουλίου ∆.Ε. (σελ.3) 

2.2.β Εγκρίσεις Ειδικών  συστηµάτων  ανάθεσης – Ειδικοί Όροι (σελ.7) 

2.2.γ  Εγκρίσεις Ειδικών  συστηµάτων ανάθεσης – Μελέτη-Κατασκευή (σελ.9) 

2.3 ∆ηµοσιότητα τευχών ∆ηµοπράτησης στο διαδίκτυο (σελ.25) 

2.4 Λειτουργία εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. (σελ. 26) 

3. Θεσµικό πλαίσιο παραγωγής ∆ηµοσίων Έργων.   

3.1. Νοµοσχέδιο ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. (σελ. 27)  

3.2. Εγγραφή και αναθεώρηση στο Μ.Ε.ΕΠ. - Ν. 2940/2001. (σελ. 38) 

3.3. Εγγυητικές επιστολές (µεγάλο ύψος πρόσθετων Ε.Ε., διάρκεια αορίστου 
χρόνου, µη επιστροφή). (σελ. 41) 

3.4. Ανώτατα – κατώτατα όρια πτυχίων και κ/ξιών αναβάθµισης (σχετ. το µε 
αριθ.πρωτ. οικ. 879107/18-8-2011 έγγραφο του Γεν. ∆/ντη της Γεν. 
∆/νσης Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών της Ε.Ε). (σελ. 42) 

3.5. Κατατµήσεις – Συνενώσεις έργων. (σελ. 50) 

4. Θέµατα ΥΠ.ΟΙΚ. – ΥΠ.Α.Α.Ν.  

4.1. Π.∆.Ε - Ε.Σ.Π.Α. –Πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ κ.α., µη πληρωµές (σελ. 51) 

4.2. Φορολογικά (σελ. 53) 

5. Ζητήµατα Ι.Κ.Α. (αυθαιρεσίες, εισφορές, Α.Π.∆., βεβαιώσεις οφειλής) (σελ. 56) 

6. Ζητήµατα Συνδικαλιστικής Λειτουργίας  

6.1. Ενιαία έκφραση του Κλάδου – Ενοποίηση (σελ. 57) 

6.2. Λειτουργία Συντονιστικής Επιτροπής Εργοληπτικών Οργανώσεων 
(Σ.Ε.Ε.Ο.) (σελ. 57) 

6.3. Λειτουργία και Αρµοδιότητες Περιφερειακών Γραφείων ΣΑΤΕ (σελ. 58) 

7. Λοιπά θέµατα 
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2.1. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 

 

Είναι ξεκάθαρη η θέση και η στάση του Συνδέσµου. Με τη βοήθεια της εφαρµογής ∆ι@ύγεια 
ελέγχουµε, στο µέτρο του δυνατού, όλες τις σχετικές αναθέσεις από το όριο των 100.000€ 
και πάνω και εφ’ όσον δεν συντρέχουν οι εξαιρετικοί λόγοι που προβλέπει η νοµοθεσία 
προχωρούµε στις απαραίτητες νοµικές ενέργειες. Ήδη έχουµε ακυρώσει αρκετές όπως :  

• Τα έργα της Εγνατία Οδός Α.Ε. – ανάθεση 45 έργων προϋπολογισµού από 3-5 εκ. € 
το κάθε ένα, µε την διαδικασία πρόσκλησης εκ των οποίων ακυρώθηκαν από την νέα 
διοίκηση της Εγνατία Οδός ΑΕ όλα όσα για τα οποία δεν είχαν ήδη υπογραφεί 
σύµβαση (Οκτ.2009)  

• Ακύρωση έργου Αράχωβας, προϋπολογισµού 5,5 εκ. € περίπου, µε ταυτόχρονη 
κατάργηση, ύστερα από σειρά ενεργειών µας, του χαρακτηρισµού ως ειδικών έργων 
όλων των έργων σε διατηρητέους οικισµούς (ακύρωση σχετικής Υπουργικής 
Απόφασης).  

• Ακύρωση δύο έργων στο ∆ήµο Αµαρουσίου µετά από διαµαρτυρίες και νοµικές 
παρεµβάσεις του ΣΑΤΕ προϋπολογισµού 2 και 2,7 εκ. €, αντίστοιχα.  

• Ακύρωση έργου Λιµενικού Tαµείου Καλύµνου προϋπολογισµού 300 χιλ. € 

• Παρέµβαση στο ∆ήµο Φυλής για ακύρωση έργου 5,5 εκ. €  

 

Προτείνεται: 

− Έλεγχος όλων των περιπτώσεων µέσω του ∆ι@ύγεια από τα Περιφερειακά 
γραφεία και τα Κεντρικά µε καθορισµό υπευθύνων µε σαφείς αρµοδιότητες. 

− Τυποποίηση νοµικών παρεµβάσεων µε την βοήθεια του νοµικού συµβούλου. 

− Συνεργασία – ενηµέρωση µε ΤΕΕ και άλλες Εργοληπτικές 

− Επαφές – Ενηµέρωση – Μνηµόνιο µε νέα ∆ιοίκηση ΚΕ∆Ε 
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2.2.α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆.Ε. 

 

Προτείνεται: 

− Άµεση ανάρτηση όλων των αιτηµάτων στην ιστοσελίδα της ΓΓ∆Ε ώστε να 
υπάρχει επαρκής χρόνος παρέµβασης  

− Άµεση ανάρτηση όλων των εισηγήσεων – Υπ. Αποφάσεων 

- Όρια εξουσιοδότησης του Τεχνικού Συµβουλίου στις Αναθέτουσες Αρχές 

- Ενηµέρωση εκπροσώπου ή καταγραφή στην εισήγηση του Σ∆Ε της άποψης 
της µειοψηφίας καθώς και των µειοψηφούντων µελών. 

 

Από το επισυναπτόµενο έγγραφο του Προέδρου του Σ∆Ε φαίνεται ότι το ΥΠΥΜΕ∆Ι 
παραδέχεται ότι δηµοπρατούνται έργα µε προϋπολογισµούς που δεν έχουν λάβει την 
έγκριση του Τεχνικού Συµβουλίου.  
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2.2.β ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Το ζήτηµα πρέπει να αντιµετωπισθεί γενικότερα σε συνδυασµό µε την αύξηση των 
ειδικοτήτων τόσο στο ΜΕΚ όσο και στο ΜΕΕΠ. 

Είναι γεγονός ότι οι ειδικότητες ΜΕΚ και ΜΕΕΠ είναι οι λιγότερες σε σχέση µε τις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι ολόκληροι κλάδοι µηχανικών είναι ουσιαστικά έξω 
από το ΜΕΚ και το ΜΕΕΠ καθώς η τελευταία αναµόρφωση του συστήµατος έγινε ουσιαστικά 
πριν από 30 περίπου χρόνια όταν ειδικότητες όπως Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Ηλεκτρονικοί 
Μηχανικοί, Μηχανικοί Παραγωγής, Ενεργειακοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων, κλπ 
ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτες. 

Μέχρι την ανασυγκρότηση του Μητρώου προτείνουµε την τυποποίηση των ειδικών όρων και 
την προέγκρισή τους από το Τεχνικό Συµβούλιο του ΥΠΥΜΕ∆Ι ανά οµάδα έργων π.χ. 

− Έργα αναστήλωσης – ∆ιατηρητέα µνηµεία 

− Ειδική διαχείριση αµιάντου  

− Έργα σηράγγων 

− Ειδικές θεµελιώσεις κ.α. 

έτσι θα αποφευχθούν προκλητικοί και αυθαίρετοι ειδικοί όροι που δίνουν την εντύπωση (αν 
όχι την πεποίθηση) της φωτογράφησης της διαδικασίας. 

Προτείνεται : 

− Να αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΓΓ∆Ε η πρόταση ειδικών όρων της 
υπηρεσίας πριν την συζήτησή της.  

− Κατάργηση της έννοιας «αποκλειστική συνεργασία» 

− Εφαρµογή δάνειας εµπειρίας µε τις σχετικές διασφαλίσεις 

− Ορισµός ορίων προϋπολογισµού ειδικής εµπειρίας πολύ µικρότερη από το 
δηµοπρατούµενο έργο ώστε να µην δηµιουργούνται «κλειστές αγορές» (π.χ. 
άνω όριο 30% έργου).  

Επισυνάπτεται καταγραφή των ειδικών όρων ανά Υπηρεσία, για το διάστηµα 13.1.2009 – 
30.8.2010 (περίοδο έναρξης λειτουργίας του ∆ι@υγεια), όπου από τα 62 έργα µε απαίτηση 
ειδικής εµπειρίας:  

Α) τα 23 αφορούν σε εµπειρία σε λιθόδµητο βυζαντινής περιόδου ή διατηρητέο κτίριο,  

Β) τα 15 σε διαχείριση αµιάντου,  

Γ) τα 10 σε προκατασκευή,  

∆) τα 4 σε φωτεινή σηµατοδότηση,  

Ε) τα 3 σε κατασκευή ΧΥΤΑ και  

ΣΤ) τα 7 έχουν διάφορες άλλες απαιτήσεις.  
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

13-1-2009 ΕΩΣ 3-8-2010 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

5 ΛΙΘΟ∆ΜΗΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ  
4 ΜΟΥΣΕΙΑ Η' ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ   ΥΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ 

  ΥΕΘΑ 1 ΑΜΙΑΝΤΟΣ 
3 ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  

  ΥΠΕΧΩ∆Ε 
1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΝΕΥΤΩΝ ΙΛΥΟΣ 

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ CONTAINERS 
  ΣΥΝΟΛΟ 16   
∆ΗΜΟΙ     
  ΤΥ∆Κ ΕΒΡΟΥ  2 ΑΜΙΑΝΤΟΣ 
  ΤΥ∆Κ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  1 ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ 
  ΤΥ∆Κ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  1 ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ 
  ΤΥ∆Κ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  1 ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ 
  ∆ΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ 
  ∆ΤΥ ∆.ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  1 ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ 
  ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΟΤΑ Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ  1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
  ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆.Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ  1 ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ 
  ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  1 ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
  ∆ΗΜΟΣ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ Ν. ΠΕΛΛΗΣ  1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ 
  ∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ  1 ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ 
  ∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ  1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ 
  ∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ  1 ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ 
  ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ  1 ΑΜΙΑΝΤΟΣ 
  ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  1 ΑΜΙΑΝΤΟΣ 
  ΣΥΝΟΛΟ 16   
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ   

1 ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ 
  ΚΕ∆  

1 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
  ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΑΣ  1 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

  
Ι∆ΡΥΜΑ ΑΝΑΤ/ΤΩΝ «ΑΓΙΑ 
ΤΡΙΑ∆Α»  

1 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΝΑΟΙ ΣΤΑΥΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥ 
ΜΕ ΤΡΟΥΛΟ 

  ΟΣΚ ΑΕ  1 ΑΜΙΑΝΤΟΣ 
  ΣΥΝΟΛΟ 5   
ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ      

1 ΑΜΙΑΝΤΟΣ 
  ∆ΤΥΝΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 

1 ΛΙΘΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ 
  ∆ΤΥΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  3 ΛΙΘΟ∆ΜΗΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ 
  ∆ΤΥΝΑ ΗΜΑΘΙΑΣ  1 ΑΜΙΑΝΤΟΣ 

8 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
  ∆ΤΥΝΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ  

1 ΑΜΙΑΝΤΟΣ 
  ∆ΤΥΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  1 ΑΜΙΑΝΤΟΣ 
  ∆ΤΥΝΑ ΚΟΖΑΝΗΣ  1 ΑΜΙΑΝΤΟΣ 
  ∆ΤΥΝΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  1 ΑΜΙΑΝΤΟΣ 
  ∆ΤΥΝΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  1 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
  ∆ΤΥΝΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  1 ΑΜΙΑΝΤΟΣ 
  ∆ΤΥΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ  1 ΑΜΙΑΝΤΟΣ 
  ∆ΤΥΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  1 ΑΜΙΑΝΤΟΣ 

1 ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ 
  ∆ΤΥΝ∆ ΞΑΝΘΗΣ  

1 ΑΜΙΑΝΤΟΣ 
  ΣΥΝΟΛΟ 24   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ     
  ∆∆Ε ΠΕΡ. ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 1 1 ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
  ΣΥΝΟΛΟ 1   
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ 62   
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2.2.γ. ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 

Επειδή υπάρχουν πολλές φωνές κατά του συστήµατος µελέτη κατασκευή καλείται η Γ.Σ. του 
ΣΑΤΕ να αποφασίσει εάν επιθυµεί να ζητήσει ο ΣΑΤΕ την πλήρη κατάργηση του συστήµατος. 

Κατά την γνώµη της πλειοψηφίας των µελών του ∆.Σ. κάτι τέτοιο δεν είναι νοµικά εφικτό 
ούτε αποτελεσµατικό για αυτό σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αποφασίσει όχι την 
πλήρη κατάργηση αλλά την βελτίωσή του, προτείνεται:  

− Αυστηρή τήρηση της υπάρχουσας νοµοθεσίας σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής του 
συστήµατος, όπως προβλέπεται στο πόρισµα της οµάδας εργασίας του ΥΠΥΜΕ∆Ι.  

Συγκεκριµένα, υιοθετούµε την πρόταση της σελίδας 16 του πορίσµατος της 
σχετικής οµάδας εργασίας του ΥΠΥΜΕ∆Ι αλλά επισηµαίνεται ότι στο ∆.Σ. του 
ΣΑΤΕ έχουν υποστηριχθεί και άλλες απόψεις πιο αυστηρές, σχετικά µε το πεδίο 
εφαρµογής του συστήµατος.    

− Άµεση ανάρτηση στο διαδίκτυο των αιτηµάτων που φθάνουν για εφαρµογή του 
συστήµατος του Τεχνικού Συµβουλίου Έργων του ΥΠΥΜΕ∆Ι και επίσης άµεση 
ανάρτηση των σχετικών γνωµοδοτήσεων – Υπουργικών Αποφάσεων ούτως ώστε 
να υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης παρέµβασης. 

− Αυστηρή εφαρµογή του συστήµατος κλήρωσης Μελών Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µε 
ηλεκτρονική διαδικασία ανά Περιφέρεια – Νοµό λίγες µέρες πριν την διεξαγωγή 
του διαγωνισµού. 

− Η διαδικασία κλήρωσης να ισχύει τόσο για τους υπηρεσιακούς όσο και για τους 
εκπροσώπους των φορέων (ΚΕ∆Ε, ΤΕΕ, Εργολήπτες). 

− Καθορισµός απαιτήσεων επιπέδου µελετών (προµελέτες, οριστικής εφαρµογής) 
σύµφωνα µε τις πραγµατικές απαιτήσεις αξιολόγησης και µε οικονοµικότερο 
κόστος συµµετοχής. 

− Καθορισµός αυστηρών κριτηρίων που θα απαιτούνται για αποκλεισµό προσφορών 
ούτως ώστε να υφίστανται πραγµατικός ανταγωνισµός και καθορισµός τύπου 
αναγωγής που να µην δίδει µεγάλες οικονοµικές διαφορές σε σχέση µε τη 
βαθµολογία 

− Σύνταξη – έγκριση προτύπων τευχών δηµοπράτησης για το σύστηµα µελέτη 
κατασκευή  

− Αυστηρός καθορισµός τεχνοοικονοµικών κριτηρίων που θα διασφαλίζουν τον µη 
αποκλεισµό προσφοράς π.χ. 100 εκ. για έλλειψη της τάξης των 5 χιλ. €  

− Κατά τα λοιπά συµφωνούµε µε το πόρισµα της οµάδας εργασίας του ΥΠΥΜΕ∆Ι  το 
οποίο και επισυνάπτεται.  
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2.3.   ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

 

Από το 1997 ο ΣΑΤΕ διαµαρτύρεται επίµονα για το φαινόµενο της αυθαίρετης χρέωσης 
(πολλές φορές υπερβολικής) των τευχών δηµοπράτησης των έργων. Ταυτόχρονα τα 
τελευταία ειδικά χρόνια επιµένουµε στην ανάρτηση των τευχών στο διαδίκτυο. 

Παρότι έχουν ήδη εκδοθεί αρκετές διευκρινιστικές εγκύκλιοι η κατάσταση παραµένει 
διαχρονικά αναλλοίωτη και οι δεκάδες διαµαρτυρίες µας πέφτουν κυριολεκτικά στο κενό η δε 
αυθαιρεσία πολλών Υπηρεσιών συνεχίζεται ακάθεκτη. 

 α) Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι τεύχη δηµοπράτησης, παροµοίου προϋπολογισµού και 
τεχνικού αντικειµένου διατίθενται σε τιµές από 30 € έως 500 € ή και παραπάνω 

 β) Ο χρόνος διάθεσης των τευχών κυµαίνεται συνήθως από δύο ηµέρες ως µία 
εβδοµάδα ροκανίζοντας έτσι πολύτιµο χρόνο από τις 15 συνήθως ηµέρες που 
µεσολαβούν µεταξύ της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης και δηµοπράτησης. 

 γ) Πολλές φορές δίδονται κάποια τεύχη καθυστερηµένα ή ελλιπή µε όλα τα 
 δυσµενή συνεπακόλουθα. 

Ζητάµε άµεσα την υποχρεωτική 

-  Ανάρτηση όλων των τευχών δηµοπράτησης στο διαδίκτυο ταυτόχρονα µε τη 
 δηµοσίευση της ∆ιακήρυξης στο ΦΕΚ. ∆ηλαδή ∆ιακήρυξη, ΓΣΥ, ΤΣΥ, ΕΣΥ, Τεχνική 
 Περιγραφή, Τεχνικές Προδιαγραφές, Σχέδια, Τεύχη Υπολογισµών, Μελέτη 
 Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κλπ. τεύχη.  

 

Πλεονεκτήµατα: 

- Εξασφάλιση συνθηκών απόλυτης διαφάνειας, αποκλεισµός περιπτώσεων απόκρυψης 
 ή αλλαγής συµβατικών στοιχείων. 

- Περισσότερος διαθέσιµος χρόνος για ενηµέρωση και προετοιµασία πρόσφορος από 
 µέρος των διαγωνιζοµένων χωρίς  να απαιτείται περισσότερος χρόνος για την 
 προώθηση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

- Απαλλαγή από περιττά κόστη των ενδιαφεροµένων εργοληπτικών επιχειρήσεων 
(φωτοτυπίες, courier, τηλέφωνα, fax, απασχόληση προσωπικού, µετακινήσεις κλπ.) 
που στο τέλος επιβαρύνουν το ίδιο το ∆ηµόσιο. 

- Αποφυγή δυνατότητας αισχροκέρδειας από µέρους υπαλλήλων του ∆ηµοσίου όπως 
π.χ. υπέρµετρη και δυσανάλογη χρέωση κόστους αναπαραγωγής τευχών, 
αποκλειστική συνεργασία υπηρεσιών µε συγκεκριµένα φωτοτυπικά κέντρα κλπ. 

- Αποφυγή δυσµενών οικολογικών επιπτώσεων όπως υπερβολική κατανάλωση χαρτιού, 
άσκοπες µετακινήσεις υπαλλήλων στα αστικά κέντρα, άσκοπη απασχόληση δηµοσίων 
και ιδιωτικών υπαλλήλων. 
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2.4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ∆Ι@ΥΓΕΙΑ 

 
Θεωρούµε ότι η πρωτοβουλία λειτουργίας του Προγράµµατος «∆ιαύγεια», σύµφωνα µε το 
οποίο η ανάρτηση των στοιχείων αποτελεί προϋπόθεση νοµιµότητας οποιασδήποτε πράξης 
της ∆ιοίκησης, δηλαδή, του συνόλου του ∆ηµόσιου και ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα, αποτελεί 
τοµή στην Ελληνική ∆ιοίκηση.  

Προτείνουµε:   

1 – Την συνεργασία µε το ΥΠΕΣ για την λειτουργική βελτίωση των διατιθεµένων 
πληροφοριών µε την π.χ. δυνατότητα αναζήτησης οµαδοποιηµένης πληροφορίας σχετικά µε 
τις αποφάσεις της δηµόσιας διοίκησης για την έγκριση ειδικών συστηµάτων ανάθεσης, 
τοµέας που ο Σύνδεσµός µας θεωρεί ως βασική πηγή αδιαφάνειας στον τοµέα των δηµοσίων 
έργων. 

2 - Ένα επιπλέον κρίσιµο ζήτηµα που θα πρέπει να ρυθµιστεί είναι ο χρόνος που θα πρέπει 
να έχει µεσολαβήσει από την ηµεροµηνία υπογραφής µίας πράξης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
µέχρι και την ηµεροµηνία ανάρτησής της στο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια. Θεωρούµε κρίσιµο το 
χρονικό αυτό διάστηµα, αφού πολλές φορές οι όποιες προσφυγές, ενστάσεις ή λοιπές 
έννοµες ενέργειες προβλέπονται επί αποφάσεων και λοιπών πράξεων της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης, έχουν συγκεκριµένο χρονικό όριο κατάθεσης, που ορίζεται από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της όποιας πράξης. Άλλωστε η χρησιµότητα ανάρτησης µίας πράξης είναι 
αντιστρόφως ανάλογη του χρόνου που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία υπογραφής µέχρι την 
δηµοσιοποίησή της. Σχετικό µε το θέµα είναι και ο προσδιορισµός των κυρώσεων που θα 
πρέπει να υφίστανται όσοι ακούσια ή εκούσια δεν αναρτούν ή αναρτούν καθυστερηµένα στο 
πρόγραµµα ∆ι@ύγεια τις πράξεις της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  
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3.1. ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΥΠΥΜΕ∆Ι 

 

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ο  Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο  Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ω Ν  
( π λ ή ρ ε ς  κ ε ί µ ε ν ο  5 2  σ ε λ  σ τ η ν  ι σ τ ο σ ε λ ί δ α  w w w . s a t e . g r )  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 3669/2008 

 

Α.1- ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟΥ  

Αναφορικά µε την φιλοσοφία και το πνεύµα του Νοµοσχεδίου διαπιστώνεται ότι το σχέδιο 
νόµου διαπνέεται από εντονότατη ανισοµέρεια αντιµετώπισης του κυρίου του έργου έναντι 
του αναδόχου. Από τη µία πλευρά διευρύνονται σχεδόν απεριορίστως οι δυνατότητες των 
υπηρεσιών του κυρίου του έργου να διορθώνουν προηγούµενα σφάλµατά τους, να 
συµπληρώνουν παραλείψεις τους, να ανατρέπουν υπέρ τους τα παγιωµένα δεδοµένα 
εκτέλεσης της σύµβασης και από την άλλη ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί εντός ασφυκτικών 
προθεσµιών, διαφορετικά κινδυνεύει να απολέσει ζωτικά του δικαιώµατα. Η καθυστέρηση ή 
η αδράνεια των υπηρεσιών του φορέα κατασκευής, ακόµη και για ενέργειες απολύτως 
τυπικές και απλούστατες, δεν συνεπάγεται καµία δυσµενή συνέπεια για τον κύριο του έργου, 
αντιθέτως πολλές φορές επιβραβεύεται ενώ για τον ανάδοχο, η µη τήρηση έστω και κατ’ 
ελάχιστο των ασφυκτικών και εκ των πραγµάτων συχνά αδύνατο να τηρηθούν προθεσµιών, 
επιφέρει την ολοσχερή έκπτωση από τα δικαιώµατά του. Οι υπηρεσίες του κυρίου του έργου 
έχουν όλα τα περιθώρια να κάνουν λάθη, ακόµη και τεράστια, να χάνουν προθεσµίες, να 
µην τηρούν τις υποχρεώσεις τους, και όλα αυτά «ατιµωρητί»˙ δεν υπάρχει καµία δυσµενής 
έννοµη συνέπεια γι’ αυτά τα σφάλµατα, τα οποία µπορούν να «διορθώνουν» όποτε και όπως 
θέλουν, ανατρέποντας ακόµη και παγιωµένες έννοµες καταστάσεις και γεγενηµένα 
δικαιώµατα. Μπορούν επίσης να ανακαλούν κατά το δοκούν και χωρίς σχεδόν καµία 
αιτιολογία, προηγούµενες πράξεις τους, µε τις οποίες έχουν αναγνωρισθεί δικαιώµατα του 
αναδόχου ή έχουν εγκριθεί αιτήµατά του, έστω και αν αυτές οι εκ των υστέρων αναδροµικές 
«ανακλήσεις» παραβιάζουν κάθε έννοια κράτους δικαίου, χρηστής διοίκησης, προστασίας της 
εύλογης εµπιστοσύνης του διοικουµένου, καλής πίστης και τήρησης των συναλλακτικών 
ηθών και γκρεµίζουν την ασφάλεια δικαίου και το πλέγµα των εκατέρωθεν συµβατικών 
υποχρεώσεων. Ενώ όµως οι υπηρεσίες έχουν όλη την άνεση να αδρανούν και να 
«κοιµούνται» καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο ανάδοχος από την πλευρά του 
είναι εξαναγκασµένος να ευρίσκεται σε κατάσταση διαρκούς εγρήγορσης, κοιτώντας 
συνεχώς το ηµερολόγιο, µη και τυχόν παρέλθει έστω και µία ηµέρα από κάποια δήλη ή 
άδηλη προθεσµία και απολέσει το σύνολο των δικαιωµάτων του! 

Εάν επρόκειτο για σχέση ιδιωτικού δικαίου, µία σύµβαση έργου µε τέτοιους όρους δεν θα 
µπορούσε να σταθεί σε κανένα δικαστήριο! Θα αναγνωριζόταν η ακυρότητα και το 
ανεφάρµοστο των όρων αυτών και κατ’ ακολουθία του συνόλου της σύµβασης – διότι οι όροι 
αυτοί αποτελούν τον κορµό της συµβατικής σχέσης και ρυθµίζουν τα πλέον κρίσιµα 
ζητήµατα κατά την εκτέλεση ενός έργου, εποµένως η ακύρωσή τους προκαλεί άνευ ετέρου 
ακυρότητα του συνόλου της συµβατικής σχέσης – λόγω πρόδηλης καταχρηστικότητας! ∆ιότι, 
εν προκειµένω, το σχέδιο νόµου δεν διαµορφώνει απλώς ένα πρότυπο «λεόντειας» 
σύµβασης έργου, όπου το ένα συµβαλλόµενο µέρος υπερέχει κατά παράβαση των αρχών της 
καλής πίστης έναντι του άλλου˙ προχωράει ακόµη περισσότερο και εγκαθιδρύει µία σχέση 
απόλυτης µονοµέρειας, όπου το ένα συµβαλλόµενο µέρος (ο κύριος του έργου) ενεργεί 
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δίκην απόλυτου αυθέντη, µόνο µε δικαιώµατα και σχεδόν χωρίς υποχρεώσεις, ενώ το άλλο 
(ο ανάδοχος) επέχει θέση «άκληρου υπηκόου», που µόνο ευθύνες και υποχρεώσεις φέρει, 
αλλά σχεδόν καθόλου δικαιώµατα και καµία δυνατότητα προστασίας έναντι της ενδεχόµενης 
αυθαιρεσίας του «αυθέντη». 

Αντιλαµβανόµαστε ότι µία σύµβαση δηµοσίου έργου δεν µπορεί να είναι απόλυτα ισοµερής, 
όπως άλλωστε ποτέ δεν υπήρξε υπό οιοδήποτε νοµοθετικό καθεστώς στο παρελθόν. Ως 
διοικητική σύµβαση, που έχει ως πρώτιστο στόχο την εξυπηρέτηση του δηµοσίου 
συµφέροντος, είναι αυτονόητο και παραδεκτό από την έννοµη τάξη να απονέµεται στο ένα 
µέρος (το ∆ηµόσιο) υπερέχουσα θέση έναντι του αντισυµβαλλοµένου του. Άλλο ζήτηµα, 
όµως, η υπερέχουσα θέση – που εξειδικεύεται στη δυνατότητα µονοµερούς ρύθµισης 
επιµέρους ζητηµάτων της συµβατικής σχέσης µέσω της έκδοσης διοικητικών πράξεων – και 
άλλο η καταστρατήγηση ή/και η ευθεία παραβίαση θεµελιωδών αρχών του δικαίου, που 
πηγάζουν ευθέως από το Σύνταγµα και από την έννοια του κράτους δικαίου. 

Για τους λόγους αυτούς θεωρούµε ότι θα πρέπει να υπάρξει µία γενική επανεξέταση του 
σχεδίου νόµου, µε στόχο να επαναδιατυπωθεί στο σύνολό του µε γνώµονα τις 
προαναφερθείσες αρχές και ειδικά αυτές που διέπουν και οριοθετούν τη δράση και τις 
υποχρεώσεις της ∆ιοίκησης έναντι των διοικουµένων. 

 

Α.2 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Ι. Μόνο στο κεφάλαιο Β του νόµου που αφορά στα ∆ηµόσια Έργα προβλέπεται η 
έκδοση 24 Υπουργικών Αποφάσεων, 10 Προεδρικών ∆ιαταγµάτων και 1 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης για να λειτουργήσει ο νόµος! Καµία από αυτές τις αποφάσεις 
και τα Π.∆. δεν έχουν γίνει γνωστά, ως εκ τούτου το νοµοσχέδιο που θα κληθεί η Ελληνική 
Βουλή να συζητήσει και να ψηφίσει στην ουσία είναι εν λευκώ εξουσιοδότηση στον εκάστοτε 
υπουργό ή υφυπουργό του ΥΠΥΜΕ∆Ι.  

Ειδικά στην περίπτωση του άρθρου 39, παράγραφος 4, όπου παρουσιάζεται η συνάρτηση 
κατάταξης των υποβαλλοµένων στην δηµοπρασία προσφορών θα πρέπει να γνωστοποιηθεί η 
πρόθεση του Υπουργείου για τους συναρτώµενους µε την χρονική και οικονοµική έκπτωση 
αριθµούς καθώς και τους συντελεστές βαρύτητας της χρονικής και οικονοµικής έκπτωσης 
καθώς και της προσαύξησης του χρόνου εγγύησης    

 

ΙΙ. Στο κεφάλαιο Ε, άρθρο 92, παράγραφος 8.γ.  προβλέπεται ότι οι διατάξεις του 
νόµου εφαρµόζονται και στις συµβάσεις που εκτελούνται κατά την έναρξη εφαρµογής του 
νόµου, δηλαδή, υπάρχει µία σαφής διάκριση εις βάρος των υφιστάµενων συµβάσεων που 
έχουν συναφθεί υπό προηγούµενο θεσµικό καθεστώς.  

  

Β - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΥ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β)    

• ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡ. 33 § 3 ) 

Β.1- Αναφορικά µε το Σύµφωνο Ακεραιότητας   τονίζεται  ότι οι συνέπειες της διαπίστωσης 
που προβλέπονται στο άρθρο είναι σοβαρότατες και βαρύτατες για την εργοληπτική 
επιχείρηση. Έτσι όπως είναι διατυπωµένη η διάταξη, ο όρος είναι απολύτως αόριστος και 
δεκτικός οιασδήποτε ερµηνείας ή παρερµηνείας κατά το δοκούν. Ο όρος πρέπει να 
συγκεκριµενοποιηθεί και να διασαφηνισθεί µε αναφορά σε οριστές νοµικές έννοιες.  
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Το κυριότερο: Η επέλευση των σοβαρότατων και δυσµενέστατων για την εργοληπτική 
επιχείρηση συνεπειών πρέπει να εξαρτάται από την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής 
απόφασης, η οποία θα βεβαιώνει τη διάπραξη των σχετικών αδικηµάτων. Εποµένως, η 
διάταξη πρέπει να αναδιατυπωθεί. Η επιλογή της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ως µέτρο 
κρίσης της συνδροµής του όρου «διαπίστωση» δεν είναι τυχαία. Από την τελεσίδικη 
δικαστική απόφαση απορρέει, σύµφωνα µε όλες τις δικονοµικές διατάξεις, δεδικασµένο. Υπό 
την έννοια αυτή δεν αρκεί η οριστική δικαστική απόφαση, αλλά ούτε απαιτείται η 
αµετάκλητη (κατόπιν αναιρέσεως) δικαστική απόφαση. Κατά µείζονα λόγο, βεβαίως, δεν 
είναι δυνατόν να εξαρτώνται οι κατά τα άνω συνέπειες από την υποκειµενική κρίση ενός 
ελεγκτικού οργάνου, που στηρίζεται  σε µη σαφώς οριοθετηµένα αποδεικτικά στοιχεία.  

Περαιτέρω, η έκπτωση της εργοληπτικής επιχείρησης από όλα τα έργα που εκτελεί και όχι 
µόνο από εκείνο στο οποίο «διαπιστώθηκε» η παράβαση του συµφώνου ακεραιότητας 
εµφανίζεται ως υπερβολική ποινή, η οποία εκφεύγει των ορίων των συµβατικών 
υποχρεώσεων που αναλαµβάνει η εργοληπτική επιχείρηση µε το σύµφωνο ακεραιότητας. 
Επισηµαίνουµε ότι οι υποχρεώσεις που αναλαµβάνει η επιχείρηση µε το σύµφωνο 
ακεραιότητας είναι συµβατικές και εκτείνονται εντός των ορίων εκτέλεσης του έργου για το 
οποίο υπογράφεται. ∆εν είναι εύλογο οι συµβατικές συνέπειες, όπως η έκπτωση, να 
εκτείνονται και επί των λοιπών έργων που εκτελεί η εργοληπτική επιχείρηση, ως προς τα 
οποία δεν έχει διαπιστωθεί η παραµικρή παράβαση. Άλλο ζήτηµα, βεβαίως, οι πειθαρχικές 
κυρώσεις και οι ποινικές συνέπειες, οι οποίες επιβάλλονται σε βάρος της εργοληπτικής 
επιχείρησης και των υπαίτιων φυσικών προσώπων. Εποµένως, η κήρυξη της έκπτωσης θα 
πρέπει να περιορισθεί αποκλειστικά στο έργο όπου διαπιστώθηκε η παράβαση του συµφώνου 
και να µην εκτείνεται και επί των λοιπών. 

Ένα επιπλέον βασικό ζήτηµα δικαίου είναι ότι το σύµφωνο ακεραιότητας θα πρέπει 
να δεσµεύει, µε τις ανάλογες επιπτώσεις, και τους εκπροσώπους του ∆ηµοσίου που 
συµµετέχουν στην υλοποίηση µίας δηµόσιας σύµβασης έργου.  

 

• ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ- ΑΡΘΡ. 
39 § 1: 

Β.2α – Είναι µέτρο προς τη θετική κατεύθυνση , το υποστηρίζουµε και προτείνουµε την 
επέκταση της εφαρµογής του εν λόγω συστήµατος στα έργα προϋπολογισµού (χωρίς 
αναθεώρηση & Φ.Π.Α.) άνω του ανωτάτου ορίου της 2ης τάξης, ήτοι άνω των € 1.500.000. 
Το συγκεκριµένο όριο είναι κρίσιµο, διότι από 3η τάξη και πάνω οι εργοληπτικές επιχειρήσεις 
υποχρεούνται να είναι συνεστηµένες ως ανώνυµες εταιρείες, ενώ επίσης για τις εργοληπτικές 
επιχειρήσεις από 3η τάξη και άνω εφαρµόζεται ο τύπος κατάταξης για την κατάταξή τους στο 
ΜΕΕΠ και την αναθεώρηση του πτυχίου τους. Εποµένως, η θέση του ορίου εφαρµογής του 
νέου συστήµατος στο ανώτατο όριο της 2ης τάξης αντιστοιχεί σε πραγµατική διαχωριστική 
γραµµή και δεν είναι αυθαίρετη. Πάνω από αυτό το όριο οι εργοληπτικές επιχειρήσεις κατά 
τεκµήριο διαθέτουν την οργανωτική υποδοµή ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις του νέου συστήµατος πολλαπλών κριτηρίων.  

Για τον λόγο αυτό δεν συντρέχει λόγος να περιορισθεί η εφαρµογή του µόνο στα έργα άνω 
των € 5.000.000. Μπορεί κάλλιστα να επεκταθεί εξ αρχής σε όλα τα έργα τα οποία 
προορίζονται για εργοληπτικές επιχειρήσεις άνω της 3ης τάξης του ΜΕΕΠ. 
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∆εδοµένου ότι στο νόµο αναφέρεται µόνο ο µαθηµατικός τύπος εφαρµογής του συστήµατος 
µε τα τρία κριτήρια (έκπτωση, χρόνος εκτέλεσης, χρόνος εγγύησης), χωρίς τους 
συντελεστές βαρύτητας καθενός, θα πρέπει να δοθεί εκ παραλλήλου και σχέδιο της 
υπουργικής απόφασης µε προσδιορισµένους τους εν λόγω αριθµούς και συντελεστές 
βαρύτητας της αρχικής εφαρµογής του συστήµατος. 

 

• ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ - ΑΡΘΡ. 39 § 2: 

Β.3 - Γενικότερα, το παρόν σύστηµα, που αντιστοιχεί στις λεγόµενες “turnkey” συµβάσεις 
διεθνώς, έχει ως βασική φιλοσοφία ότι ο κύριος του έργου συµφωνεί µία συγκεκριµένη τιµή 
µε τον κατασκευαστή, για να του παραδώσει ο τελευταίος έτοιµο έργο, όπως περιγράφεται 
στη µελέτη και τις προδιαγραφές. Η κατασκευή έργων µε αυτό τον τρόπο έχει αυξηµένο 
κίνδυνο για τον ανάδοχο, διότι ο τελευταίος αναλαµβάνει τον κίνδυνο για όλες τις δυσµενείς 
οικονοµικές µεταβολές κατά τη διάρκεια της σύµβασης. Φυσικά, ο αυξηµένος οικονοµικός και 
νοµικός κίνδυνος για τον ανάδοχο, έχει ως εύλογο αντιστάθµισµα το αυξηµένο κόστος των 
έργων που κατασκευάζονται µε αυτό τον τρόπο, διότι η εργοληπτική επιχείρηση λαµβάνει 
υπόψη κατά την προσφορά της τον κίνδυνο δυσµενούς οικονοµικής µεταβολής των 
συνθηκών εκτέλεσης του έργου, για τον οποίο δεν καλύπτεται.  

Ενόψει των προαναφερθέντων, κρίνεται αναγκαίο να διευκρινισθεί στο σχέδιο νόµου 
αν εφαρµόζονται ή όχι οι διατάξεις περί αναθεώρησης τιµών και στο προκείµενο 
σύστηµα, καθώς και αν επιτρέπεται η τροποποίηση του νοµοθετικώς 
προβλεπόµενου συστήµατος αναθεώρησης τιµών όταν ένα έργο εκτελείται µε το 
παρόν σύστηµα. 

Τέλος, η διάταξη «ή ανέκυψαν συνθήκες που κατέστησαν δυσχερέστερη την 
εκτέλεση του έργου» είναι προβληµατική στο βαθµό που ερµηνευθεί ότι αποκλείει την 
εφαρµογή του ΑΚ 388 ακόµη και στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή απολύτως απρόβλεπτης 
µεταβολής συνθηκών που διαταράσσει ουσιωδώς την οικονοµική ισορροπία της σύµβασης. 
Προτείνεται η ολοσχερής απαλοιφή της ή η ρητή εξαίρεση των περιπτώσεων 
ανωτέρας βίας καθώς και εκείνων που διαταράσσουν ουσιωδώς την οικονοµική 
ισορροπία της σύµβασης και δικαιολογούν την εφαρµογή του άρθρου 388 Α.Κ.. 

 

• ΆΡΘΡΟ 38 § 2 ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ – ΣΥΣΤΗΜΑ «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» 

 Β.4 -   Για το σύστηµα µελέτη κατασκευή   διαβλέπουµε ότι έχει πραγµατοποιηθεί µία µόνο 
επιδερµική τροποποίηση στο υφιστάµενο πλαίσιο µε αποτέλεσµα την δυνατότητα 
ανεξέλεγκτης διεύρυνσης του πεδίου εφαρµογής του εν λόγω συστήµατος. Προτείνεται η 
εφαρµογή του συγκεκριµένου συστήµατος, απολύτως εξαιρετικά και σε περιοριστικά 
προσδιορισµένες περιπτώσεις.  

∆εδοµένου του πορίσµατος της Οµάδας Εργασίας του ΥΠΥΜΕ∆Ι για το σύστηµα Μελέτη 
Κατασκευή, το κείµενο πρέπει να ανασυνταχτεί. 

 

• ΑΡΘΡ. 46 – ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

Β.5 - Για την πρόβλεψη του άρθρου 46 περί απευθείας αναθέσεων κρίνουµε ότι είναι 
γενικώς ορθή ρύθµιση, που επεκτείνει τις προϋποθέσεις απευθείας ανάθεσης που 
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προβλέπονται στις κοινοτικές οδηγίες σε όλα τα έργα, ωστόσο τονίζει ότι πρέπει να 
διασφαλιστεί η επέκταση της παραπάνω ρύθµισης σε όλα τα δηµόσια έργα, όλων των 
φορέων του ∆ηµοσίου, περιλαµβανοµένων και των Ο.Τ.Α.. διότι το πρόβληµα µε τις 
απευθείας αναθέσεις είναι εντονότατο στους Ο.Τ.Α.. Εκεί παρατηρούνται τα περισσότερα 
κρούσµατα απευθείας αναθέσεων και πρόχειρων διαγωνισµών µε περιορισµένο αριθµό 
προσκαλουµένων εργοληπτικών επιχειρήσεων αν δεν αντιµετωπισθεί το ζήτηµα στα έργα 
Ο.Τ.Α., η παρούσα ρύθµιση θα είναι απλώς ένα ηµίµετρο. Για τον λόγο αυτό πρέπει να 
διασφαλισθεί µε την παρούσα νοµοθετική τροποποίηση η επέκταση της παραπάνω ρύθµισης 
σε όλα τα δηµόσια έργα, όλων των φορέων του ∆ηµοσίου, περιλαµβανοµένων και των 
Ο.Τ.Α.. 

 

• ΑΡΘΡΟ 54 – ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Β.6 - Η πρόβλεψη για επανέλεγχο όχι µόνο των αυτοδικαίως εγκεκριµένων αναλυτικών 
επιµετρήσεων αλλά και των ρητώς εγκεκριµένων   γεννά και ζήτηµα συνταγµατικής τάξης, 
εφόσον παραβιάζονται οι γενικές αρχές που διέπουν την ανάκληση των διοικητικών 
πράξεων, ιδίως αυτές της χρηστής διοίκησης και της προστατευόµενης εµπιστοσύνης του 
διοικουµένου.   

Ειδικότερα µε την συγκεκριµένη διάταξη προβλέπεται ο επανέλεγχος όχι µόνο των 
αυτοδικαίως εγκεκριµένων αναλυτικών επιµετρήσεων αλλά και των ρητώς εγκεκριµένων. 
Κατά την άποψή µας, είναι αδιανόητο να επιτρέπεται ο επανέλεγχος ελεγµένων και ρητώς 
εγκεκριµένων από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία αναλυτικών επιµετρήσεων και µάλιστα ανά 
πάσα χρονική στιγµή, ακόµη και µετά την περάτωση του έργου. Πρέπει να επισηµανθεί, ότι η 
δυνατότητα ποσοτικού επανελέγχου του έργου από την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής 
προβλέπεται και υπό το ισχύον καθεστώς. Ωστόσο, το Συµβούλιο της Επικρατείας, 
ερειδόµενο στις προαναφερθείσες συνταγµατικώς απορρέουσες αρχές του διοικητικού 
δικαίου, έχει επανειληµµένως αποφανθεί ότι το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής δεν 
µπορεί να ακυρώσει το περιεχόµενο των εγκεκριµένων (ρητώς ή αυτοδικαίως) αναλυτικών 
επιµετρήσεων. Η διάταξη έχει ως σαφή, δεδηλωµένο σκοπό να καταστήσει ανενεργό τη 
νοµολογία του ΣτΕ επί του θέµατος. 

Τι νόηµα έχει ο έλεγχος και η ρητή έγκριση υποβληθείσας αναλυτικής επιµέτρησης από τη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, όταν θα µπορεί η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής να επανελέγχει 
όλες τις ρητώς εγκεκριµένες αναλυτικές επιµετρήσεις, να τις τροποποιεί και ακολούθως να 
δηµιουργεί έρεισµα για σύνταξη επιστροφικών λογαριασµών σε βάρος του αναδόχου;  

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει περιορισµός της δυνατότητας επανελέγχου µόνο 
στις αυτοδικαίως εγκεκριµένες αναλυτικές επιµετρήσεις. Οι ρητώς εγκεκριµένες αναλυτικές 
επιµετρήσεις έχουν υποστεί, ή, εν πάση περιπτώσει, όφειλαν να είχαν υποστεί τον 
εξονυχιστικό έλεγχο της διευθύνουσας υπηρεσίας και δεν είναι δυνατόν να διαταράσσεται η 
ασφάλεια δικαίου για τον λόγο ότι η υπηρεσία, από δική της ευθύνη, ενδεχοµένως να µην 
έχει ελέγξει ορθά τις υποβληθείσες από τον ανάδοχο αναλυτικές επιµετρήσεις εντός του 
επαρκέστατου χρόνου που διαθέτει για να τις ελέγξει. 

Περαιτέρω, ανακύπτει και ένα άλλο ζήτηµα: Οι αναλυτικές επιµετρήσεις περιλαµβάνουν και 
Π.Π.Α.Ε.. Το σχέδιο νόµου προβλέπει τον έλεγχο και παραλαβή των αφανών εργασιών από 
τριµελή επιτροπή. Τα Π.Π.Α.Ε. όµως αποτελούν τµήµα των αναλυτικών επιµετρήσεων. Θα 
υπόκεινται και αυτά, ως τµήµα των αναλυτικών επιµετρήσεων, στο δικαίωµα επανελέγχου 
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από την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής; Και πως θα είναι τεχνικά εφικτό να 
επανελεγχθούν οι αφανείς εργασίες κατά την παραλαβή του έργου; 

Τέλος, θεωρούµε ότι το τρίµηνο χρονικό διάστηµα ελέγχου είναι υπερεπαρκές για τον έλεγχο 
και την έγκριση υποβαλλόµενης από τον ανάδοχο αναλυτικής επιµέτρησης. Εάν η δηµόσια 
διοίκηση θεωρεί ότι ούτε και αυτό το διάστηµα επαρκεί, ας αυξηθεί, έστω σε τετράµηνο, 
αλλά η διοίκηση πρέπει να φέρει και αυτή κάποιες συνέπειες της αδράνειάς της. ∆ιότι ο µη 
έλεγχος υποβληθείσας αναλυτικής επιµέτρησης επί τρίµηνο ή τετράµηνο µόνο σε αδράνεια 
της διοίκησης µπορεί να αποδοθεί. Επιπλέον, η ασφάλεια της σύµβασης διακυβεύεται 
σοβαρά. ∆εν επιτρέπεται ο ανάδοχος να εκτελεί ένα έργο ευρισκόµενος διαρκώς υπό τη 
δαµόκλειο σπάθη της τροποποίησης ρητώς εγκεκριµένων αναλυτικών επιµετρήσεων και της 
σύνταξης σε βάρος του επιστροφικών λογαριασµών κατά τον χρόνο παραλαβής του έργου. 

 

• ΑΡΘΡ. 54 § 5 & 75Α - ΑΠΟΣΒΕΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΜΕΤΑ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ 
∆ΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΙΟΥΡΓΟΥ ΑΙΤΙΑΣ  

Β.7 - Η απόσβεση δικαιωµάτων αναδόχου µετά την παρέλευση διµήνου από την εµφάνιση 
της γενεσιουργού αιτίας αφορά σε µία από τις πλέον προβληµατικές ρυθµίσεις από απόψεως 
ουσιαστικού περιεχοµένου αλλά και προϋποθέσεων εφαρµογής της. Από απόψεως 
ουσιαστικού περιεχοµένου είναι µια αυστηρότατη ρύθµιση για τον ανάδοχο, αφού εντός δύο 
µηνών από την εµφάνιση της γενεσιουργού αιτίας θα πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτηµα 
προς την υπηρεσία. Σοβαρότερο όµως είναι το πρόβληµα ως προς τη διάγνωση της 
συνδροµής των προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώµατος του αναδόχου. Πότε πράγµατι 
ανακύπτει η γενεσιουργός αιτία και πως αποδεικνύεται αυτό; Είναι πολύ πιθανό ότι η 
ρύθµιση αυτή θα χρησιµεύσει (για τα αποφαινόµενα όργανα επί αιτήσεων θεραπείας καθώς 
και για τα δικαστήρια) ως εργαλείο για να απορρίπτονται αξιώσεις του αναδόχου επί τη βάσει 
του δύσκολα ανταποδεικνυόµενου ισχυρισµού ότι η γενεσιουργός αιτία είχε εµφανισθεί πιο 
πριν από δύο µήνες.  

Ακόµη και στην περίπτωση που δεν αµφισβητείται ο χρόνος κατά τον οποίο ανέκυψε η 
γενεσιουργός αιτία, η προθεσµία των δύο µηνών είναι ασφυκτική για τον ανάδοχο. Συνήθως 
η διαµόρφωση του αιτήµατος του αναδόχου εξαρτάται από πολλές παραµέτρους, οι οποίες 
δεν είναι δυνατόν να συνεκτιµηθούν εντός δύο µηνών. Πολλές φορές η διατύπωση του 
αιτήµατος έχει σχέση και µε τη χάραξη της γενικότερης στρατηγικής αντιµετώπισης ενός 
σοβαρού προβλήµατος, που δεν µπορεί να γίνει µέσα σε δύο µήνες ούτε από τον ανάδοχο 
ούτε από την υπηρεσία. 

Γενικότερα, επ’ ευκαιρία της διάταξης αυτής, διατυπώνεται µία γενικότερη παρατήρηση σε 
σχέση µε την όλη φιλοσοφία του σχεδίου νόµου: Το σχέδιο νόµου διαπνέεται από µία έντονη 
ανισοµέρεια αντιµετώπισης του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Από τη µία πλευρά 
διευρύνονται σχεδόν απεριορίστως οι δυνατότητες των υπηρεσιών του κυρίου του έργου να 
διορθώνουν προηγούµενα σφάλµατά τους, να συµπληρώνουν παραλείψεις τους, να 
ανατρέπουν υπέρ τους τα παγιωµένα δεδοµένα εκτέλεσης της σύµβασης και από την άλλη ο 
ανάδοχος οφείλει να ενεργήσει εντός ασφυκτικών προθεσµιών, διαφορετικά κινδυνεύει να 
απολέσει ζωτικά δικαιώµατα. Η προκείµενη ρύθµιση αποτελεί το πιο ακραίο και έκδηλο 
παράδειγµα αυτού του πνεύµατος, που διακατέχει το σύνολο του σχεδίου νόµου. 
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• ΑΡΘΡ. 55 – ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΡΗΤΩΣ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ  

Β.8 - Επιτρέπεται πλέον η διόρθωση και η απαίτηση επιστροφής από τον ανάδοχο ποσών 
που έχουν καταβληθεί σ' αυτόν όχι µόνο βάσει αυτοδικαίως εγκεκριµένων λογαριασµών 
αλλά και βάσει ρητώς εγκεκριµένων λογαριασµών! Εύλογο, συνεπώς, το ερώτηµα: Τι 
νόηµα έχει η ρητή έγκριση λογαριασµού, αν η υπηρεσία θα µπορεί οποτεδήποτε να 
τροποποιεί λογαριασµούς που η ίδια έχει ελέγξει και ρητώς εγκρίνει; Ισχύουν και εδώ όσα 
προαναφέρθηκαν για τις ρητώς εγκεκριµένες αναλυτικές επιµετρήσεις. 

Με τη διάταξη αυτή στερείται ουσιαστικά ο ανάδοχος τη δυνατότητα να αµφισβητήσει 
αποτελεσµατικά τον µειωτικό σε βάρος του λογαριασµό. Τούτο, διότι σε κάθε περίπτωση θα 
καταπίπτει σε βάρος του η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Κατ' ουσία, δηλαδή, η 
υπηρεσία ανά πάσα στιγµή θα µπορεί να παίρνει πίσω από τον ανάδοχο "ετσιθελικά" νοµίµως 
καταβληθέντα ποσά βάσει εγκεκριµένων λογαριασµών και αν ο τελευταίος τολµήσει και 
ασκήσει ένσταση, θα προκαλεί κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 
Απαράδεκτη ρύθµιση, που πρέπει να καταργηθεί προεχόντως ως προς το σκέλος περί 
κατάπτωσης της εγγυητικής καλής εκτέλεσης. 

 

• ΑΡΘΡ. 57 § 5 - ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ 

Β.9 - Με το άρθρο 57, παρ. 5 προβλέπεται ότι η Υπηρεσία θα ζητεί από τον Ανάδοχο να 
συντάξει σχέδιο ΑΠΕ, αυτός θα τον υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία που ζήτησε τη 
σύνταξή του, η Υπηρεσία θα αφήνει να παρέλθει άπρακτο το τρίµηνο για τον έλεγχό του και 
κατόπιν ο ΑΠΕ θα τεκµαίρεται ως σιωπηρώς απορριφθείς! Πρόκειται για αντιφατική και 
παράδοξη ρύθµιση. Εάν το τρίµηνο κρίνεται µη επαρκές χρονικό διάστηµα για τον έλεγχο 
του σχεδίου ΑΠΕ, ας αυξηθεί. Όµως, σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσής του, θα πρέπει να 
τεκµαίρεται η αποδοχή και όχι η απόρριψη του ΑΠΕ.  

∆ηλαδή, η Υπηρεσία θα ζητεί από τον Ανάδοχο να συντάξει σχέδιο ΑΠΕ, αυτός θα τον 
υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία που ζήτησε τη σύνταξή του, αυτή θα αφήσει να 
παρέλθει άπρακτο το τρίµηνο για τον έλεγχό του και κατόπιν ο ΑΠΕ θα τεκµαίρεται ως 
σιωπηρώς απορριφθείς; Πρόκειται για αντιφατική και παράδοξη ρύθµιση. Εάν το τρίµηνο 
κρίνεται µη επαρκές χρονικό διάστηµα για τον έλεγχο του σχεδίου ΑΠΕ, ας αυξηθεί. Όµως, 
σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσής του, θα πρέπει να τεκµαίρεται η αποδοχή και όχι η 
απόρριψη του ΑΠΕ. Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση έχει υποχρέωση χρηστής διοίκησης και προστασίας 
της εύλογης εµπιστοσύνης του διοικουµένου (ο ανάδοχος είναι διοικούµενος στα πλαίσια της 
εκτέλεσης µιας διοικητικής σύµβασης δηµοσίου έργου), την οποία παραβιάζει ευθέως, όταν 
ζητεί η ίδια από τον ανάδοχο να συντάξει και υποβάλει κάποιο σχέδιο εγγράφου και κατόπιν, 
από δική της αδιαφορία, αδράνεια ή άλλο λόγο που δεν ανάγεται πάντως στη σφαίρα 
ευθύνης του αναδόχου, παραλείπει να το ελέγξει και να το εγκρίνει. Σ’ αυτή την περίπτωση 
η ελάχιστη συνέπεια που θα µπορούσε να επιβληθεί σε βάρος της αµελούς ∆ιοίκησης, είναι η 
αυτοδίκαιη έγκριση του σχεδίου ΑΠΕ. 

Σε όλες τις περιπτώσεις έγκρισης ΑΠΕ, αλλά προεχόντως σ’ αυτούς που περιέχουν νέες 
εργασίες καθ’ υπέρβαση του συµβατικού αντικειµένου και συµπληρωµατική σύµβαση, είναι 
επιβεβληµένο να ορίζεται ρητά στο νόµο ότι ο ανάδοχος δεν υπέχει υποχρέωση εκτέλεσης 
των εργασιών που περιλαµβάνονται στον ΑΠΕ προ της έγκρισής του από την προϊσταµένη 
αρχή και δικαιούται να προβεί σε διακοπή εργασιών σε περίπτωση που οι συµβατικές 
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εργασίες δεν δύνανται να εκτελεσθούν χωρίς την προηγούµενη εκτέλεση εργασιών που 
περιλαµβάνονται στον εκκρεµή προς έγκριση ΑΠΕ. 

 

• ΑΡΘΡ. 58 – ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΛΥΨΗΣ 

Β.10  -  Η ρύθµιση, κατ’ αρχήν, αντιβαίνει στις γενικές αρχές του ασφαλιστικού 
δικαίου. Εάν η ασφαλιστική αποζηµίωση καλύπτει το ύψος της ζηµιάς, βεβαίως ο κύριος του 
έργου ή ο φορέας κατασκευής δεν θα υποχρεωθούν να καταβάλουν οι ίδιοι την αποζηµίωση, 
εφόσον φέρουν κατ’ αρχήν ευθύνη προς αποζηµίωση. Εάν όµως η ασφαλιστική αποζηµίωση 
δεν επαρκεί για την κάλυψη του συνόλου της ζηµιάς, τη διαφορά καταβάλλει ο άµεσα 
υπεύθυνος για την πρόκλησή της. Ο κανόνας αυτός είναι αυτονόητος σε όλες τις 
ασφαλιστικές καλύψεις. 

Η αντίκρουση, βεβαίως, είναι ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο. Εάν, όµως, 
το έχει κάνει, εξαντλώντας όλες τις δυνατότητες που του παρέχει η ασφαλιστική αγορά, και 
προξενείται στο έργο ζηµία από λόγο που δεν καλύπτεται ασφαλιστικά και ο οποίος εµπίπτει 
στην ευρύτερη σφαίρα ευθύνης του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής, θα ήταν 
ανεπιεικές να στερηθεί ο ανάδοχος το δικαίωµα αποζηµίωσης κατά του κυρίου του έργου ή 
του φορέα κατασκευής για το υπερβάλλον ύψος της ζηµίας.  

 

• ΑΡΘΡ. 65 § 4 – ΕΥΝΟΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ 

Β.11 - Εισάγεται ευνοϊκότερη ρύθµιση σχετικά µε την τακτική αναθεώρηση των ατοµικών 
εργοληπτικών επιχειρήσεων (5ετία) έναντι των εταιρικής µορφής εργοληπτικών 
επιχειρήσεων (3ετία). ∆εν γίνονται αντιληπτοί οι λόγοι αυτής της ευνοϊκής ρύθµισης υπέρ 
των ατοµικών εργοληπτικών επιχειρήσεων, που ειδικά στις τάξεις Α1 έως 2η του ΜΕΕΠ δεν 
έχουν καµία διαφορά από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό εταιρική 
µορφή, προεχόντως δε αυτές που λειτουργούν ως προσωπικές εµπορικές εταιρείες 
(οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες). Εφόσον δεν συντρέχει ειδικός δικαιολογητικός λόγος για τη 
συγκεκριµένη διαφοροποίηση, βάσιµα θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι παραβιάζεται εν 
προκειµένω η συνταγµατική αρχή της ισότητας. 

 

• ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Γ’ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 

Β.12 - Με το άρθρο 65 παρ. 10 µειώνεται η επιρροή των συντελεστών Γ από τη συγχώνευση 
εργοληπτικών επιχειρήσεων. Η µείωση είναι κατ’ αρχήν θετικό βήµα. Ωστόσο, κρίνεται 
ανεπαρκής. Οι συντελεστές Γ’ δεν αντιπροσωπεύουν απολύτως τίποτα (ούτε πάγια, ούτε 
µηχανολογικό εξοπλισµό, ούτε ίδια κεφάλαια), παρά µόνο «αέρα». Μάλιστα µε τη µέθοδο 
της απόσχισης του κατασκευαστικού κλάδου δηµοσίων έργων, τα νοµικά πρόσωπα των 
συγχωνευοµένων εταιρειών παραµένουν τα ίδια και µετά τη συγχώνευση και ο πλασµατικός 
συντελεστής Γ, που δεν αντιπροσωπεύει απολύτως τίποτε σε προστιθέµενη αξία της 
επιχείρησης που τον απορροφά, χρησιµοποιείται για την ανέλιξη της εργοληπτικής 
επιχείρησης στο Μ.Ε.ΕΠ.. Προτείνεται η επανεξέταση του άρθρου προς τον σκοπό της 
δραστικότερης µείωσης της επιρροής των συντελεστών Γ, σε συνδυασµό µε µέτρα που θα 
διατηρήσουν ή/και θα βελτιώσουν την ανελιξιµότητα των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο 
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Μ.Ε.ΕΠ. (µείωση βαθµολογίας κατάταξης ανά τάξη, αύξηση της επιρροής ουσιωδών 
στοιχείων: πάγια, ίδια κεφάλαια, µηχανολογικός εξοπλισµός). 

 

• ΑΡΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

Β.13  Μετά την ίδρυση της Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.∆.Σ.) ( N 4013/2011) 
στην οποία υπάγονται και οι συµβάσεις έργων και µελετών, γεννάται το ερώτηµα τι σκοπούς 
ή σκοπιµότητες εξυπηρετεί η ίδρυση µίας άλλης αρχής µε παράλληλες αρµοδιότητες επί του 
ιδίου αντικειµένου ελέγχου. 

Η εικόνα που απορρέει από το νοµοσχέδιο είναι ότι ιδρύεται ένας οργανισµός µε 
αρµοδιότητες που δεν είναι απαραίτητες ή που ανήκουν ήδη σε άλλες αρχές και όργανα 
(Ε.Α.∆.Σ., Ελεγκτικό Συνέδριο), υπερεξουσίες σε κρίσιµα ζητήµατα, χωρίς κατοχύρωση της 
λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας του ιδίου και των µελών του, η λειτουργία του 
οποίου θα προκαλέσει µύρια όσα προβλήµατα γραφειοκρατίας, αλληλοσυγκρουόµενων 
αρµοδιοτήτων, επικίνδυνης συγκέντρωσης εξουσιών και κατ’ επέκταση αδιαφάνειας, εν τέλει 
δε, άσκοπη επιβάρυνση του ήδη βεβαρηµένου κρατικού προϋπολογισµού.  

 

• ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΠΡΟΣΟΧΗ ! 

Άρθρο 92 § 7: «Εφαρµόζονται και στις συµβάσεις που  εκτελούνται   κατά την 
έναρξη εφαρµογής  του   νόµου οι διατάξεις :…. 

εε)των παραγράφων 1,2,3,5 και 7  του άρθρου 52 του ν 3669/2008, όπως 
τροποποιούνται µε το άρθρο 54 του παρόντος  µε την επιφύλαξη ζητηµάτων που 
έχουν ήδη  κριθεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση 

στστ) των παραγράφων 3,7,8,11 και 13  του άρθρου 53 του ν 3669/2008, όπως 
τροποποιούνται µε το άρθρο 55 του παρόντος 

….. 

ιαια)  της παραγράφου 4   του άρθρου 73 του ν 3669/2008, όπως τροποποιούνται 
µε τη παράγραφο 3 του  άρθρο 62 του παρόντος 

∆ηλαδή και στις εν εξελίξει συµβάσεις επιδιώκεται να εφαρµοστεί 

α) Το άρθρο  54 του σχεδίου νόµου που αφορά στην δυνατότητα  επανελέγχου όλων 
των επιµετρήσεων είτε αυτοδίκαια είτε ρητά εγκεκριµένων .   

 β) Το άρθρο 55 του σχεδίου νόµου που αναφέρεται στη παροχή δυνατότητας 
σύνταξης από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία επιστροφικών λογαριασµών σε ήδη εκτελούµενα 
έργα, κάτι  που ανατρέπει παγιωµένες συµβατικώς έννοµες καταστάσεις και διαταράσσει την 
ασφάλεια δικαίου της εκτελούµενης σύµβασης   

 γ) Το άρθρο 62 &3 του σχεδίου νόµου που  δίνει τη δυνατότητα στην επιτροπή 
προσωρινής παραλαβής να διορθώνει  τις επιµετρήσεις µη δεσµευόµενη από τον τελικό 
επιµετρητικό πίνακα  ! 

 

• ΠΡΟΣΟΧΗ  ΑΚΟΜΑ!!! 

Β.15 -  Η παράγραφος  9 του άρθρου 100 του ν. 3669/2008 αντικαθίστανται ως εξής: 
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 «9. Η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. µπορεί να ενεργήσει οποτεδήποτε έκτακτη 
αναθεώρηση, αν διακριβωθούν νεότερα δυσµενή στοιχεία που επηρεάζουν 
αρνητικά την οµαλή και αξιόπιστη λειτουργία της επιχείρησης, διαγράφοντάς την 
από ορισµένες ή απ’ όλες τις κατηγορίες έργων ή υποβιβάζοντάς την από την τάξη 
εγγραφής της» 

Αυτό σηµαίνει ότι µόλις ψηφιστεί ο Νόµος , σε τυχόν έκτακτη αναθεώρηση της υπηρεσίας 
βάσει των στοιχείων της έκθεσης δραστηριότητας του 2011 ( υποβλήθηκε έως 30-6-2011) 
το 50% και πλέον των επιχειρήσεων δυνητικά υποβιβάζεται καθώς δεν τηρεί ούτε ∆.Β. >0,8 

 

Β.16 - «Άρθρο 101 

∆ιαγραφή από το Μ.Ε.ΕΠ.» 

17 Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 101 του ν. 3669/2008 προστίθεται 
παράγραφος 2Α ως εξής: 

«2Α. Αν κατά τον έλεγχο της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών σύµφωνα µε 
την παράγραφο 6 του άρθρου 24 και το άρθρο 35 διαπιστωθεί η προσκόµιση 
πλαστής εγγυητικής επιστολής από εργοληπτική επιχείρηση, το όργανο που 
διαπίστωσε την πλαστότητα υποχρεούται να ενηµερώσει αµέσως την Υπηρεσία 
τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., η οποία υποβάλλει, το ταχύτερο, εισήγηση στην επιτροπή 
Μ.Ε.ΕΠ. για την τριετή αναστολή της εγγραφής της εργοληπτικής επιχείρησης στο 
Μ.Ε.ΕΠ. και σε περίπτωση υποτροπής για την οριστική διαγραφή της. Η Επιτροπή 
Μ.Ε.ΕΠ. προσκαλεί εγγράφως την υπεύθυνη εργοληπτική επιχείρηση και αν 
πρόκειται για κοινοπραξία όλα τα µέλη της σε ακρόαση, δέκα τουλάχιστον ηµέρες 
πριν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Η Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. εξετάζει όλα τα 
αποδεικτικά στοιχεία και αποφασίζει για την επιβολή ή µη των παραπάνω 
κυρώσεων στην υπαίτια επιχείρηση ή και σε όλα τα µέλη της κοινοπραξίας, αν η 
πλαστή εγγυητική επιστολή προσκοµίστηκε από µέλος της……» 

 

Όλα τα µέλη δηλαδή µιας Κοινοπραξίας έχουν κυρώσεις άσχετα από το ποιος προσκόµισε 
την πλαστή εγγυητική .Συνεπώς όλοι πρέπει να κάνουµε τον σχετικό έλεγχο για κάθε 
εκτελούµενη σύµβαση όπου έχουµε Κοινοπραξία. 

  

Γ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΑΤΕ (∆ΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ) 

 

• ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 

Μεγάλο µέρος των παθογενειών που ταλαιπωρούν τα δηµόσια έργα οφείλονται στην 
ανυπαρξία σύγχρονων, αξιόπιστων και καταρτισµένων βάσει διεθνώς αναγνωρισµένων 
επιστηµονικών µεθόδων αναλυτικών τιµολογίων.   

Απαιτούνται   νοµοθετικές τροποποιήσεις, που θα θέσουν τη βάση για την εγκαθίδρυση ενός 
συστήµατος επιστηµονικής και σύγχρονης τιµολόγησης των  έργων. 
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• ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  

Ο Νόµος 3263/2004 που εισήγαγε το ισχύον σύστηµα ανάθεσης των έργων απέτυχε και 
στους δύο στόχους του, αυτόν της συγκράτησης των εκπτώσεων  και αυτόν της εξυγίανσης 
και της  επιβολής κανόνων διαφάνειας, 

Ανεξάρτητα πάντως από το πώς θα ονοµάζεται το σύστηµα και µε ποιόν τρόπο θα 
αναδεικνύεται ο ανάδοχος, προτείνεται: 

 η ∆ιεξαγωγή του διαγωνισµού σε δύο διακριτά στάδια: 1ο Στάδιο η κατάθεση των 
δικαιολογητικών. 2ο Στάδιο (µετά την ολοκλήρωση του πρώτου) η κατάθεση των 
οικονοµικών προφορών που θα ανοίγονται αµέσως ενώπιον των συµµετεχόντων. Με την 
ρύθµιση αυτή αφενός διασφαλίζεται η διαφάνεια και αφετέρου οδηγούµαστε σε γρήγορη 
ανάδειξη αναδόχου, αφού θα ελαχιστοποιηθούν  οι ενστάσεις. 

 

• ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΕΚ  

Ο θεσµός της ελάχιστης υποχρεωτικής στελέχωσης των εργοληπτικών επιχειρήσεων έχει 
καταστεί γράµµα κενό περιεχοµένου και δεν εξυπηρετεί τον σκοπό για τον οποίο 
θεσµοθετήθηκε.Είναι παγκοίνως γνωστό ότι ο θεσµός της υποχρεωτικής στελέχωσης έχει 
εκφυλισθεί και µετατραπεί σε σύστηµα εικονικής απασχόλησης και υποχρεωτικών 
αργοµισθιών, που αποµυζούν τις εργοληπτικές επιχειρήσεις. Για τον λόγο αυτό το υπάρχον 
καθεστώς θα πρέπει να αναθεωρηθεί πάνω σε δύο βασικούς άξονες: α) Τη δραστική µείωση 
των στελεχών που πρέπει να έχει κάθε εργοληπτική επιχείρηση για την κατάταξή της στις 
αντίστοιχες τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. Η µείωση αυτή µπορεί να είναι ανάλογη του ανεκτέλεστου 
που δηλώνεται τον Ιούνιο κάθε χρόνου. (Π.χ. δεν είναι δυνατόν µία εταιρεία 4ης τάξης µε 
ανεκτέλεστο 22,5 εκ. € να υποχρεούται να διατηρεί την ίδια στελέχωση µε µία εταιρεία µε 
ανεκτέλεστο 5 εκ. €.) β) Τη δυνατότητα υποκατάστασης στελεχών ΜΕΚ από µηχανικούς 
αποδεδειγµένης πολυετούς εµπειρίας. 

 

• ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Συχνό φαινόµενο, που δεν αντιµετωπίζει ο νέος νόµος, είναι και η άρνηση ή αδιαφορία των 
υπηρεσιών να επιστρέψουν στον ανάδοχο τις κατατεθειµένες εγγυητικές καλής εκτέλεσης, 
όταν πληρούνται οι προς τούτο προϋποθέσεις.  

Έτσι προτείνεται να εκδίδονται εγγυητικές καλής εκτέλεσης ορισµένης διάρκειας (ως 
αρχική διάρκεια της εγγυητικής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να ορίζεται η αρχική 
συµβατική προθεσµία συν τέσσερις µήνες)  
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3.2 ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΕΕΠ  

 

Α - ∆ιαχρονική Εξέλιξη Πλήθους Εγγεγραµµένων Εργοληπτικών Εταιρειών – 
Ενηµερότητα  

 

 

 

 

 

 

Τάξεις 
∆εκ. 
2004

∆εκ. 
2005

∆εκ. 
2006

∆εκ. 
2007

∆εκ. 
2008

∆εκ. 
2009

∆εκ. 
2010

Οκτ.
2011

% Μεταβολή 
2004-2011

7η 14 14 13 11 11 11 9 9 -35,7%

6η 51 48 46 45 41 37 38 35 -31,4%

5η 65 61 57 60 59 59 57 58 -10,8%

4η 102 102 113 116 130 148 148 141 38,2%

3η 480 456 443 437 411 339 321 311 -35,2%

ΣΥΝΟΛΟ 712 681 672 669 652 594 573 554 -22,2%

∆ιαχρονική εξέλιξη των εγγεγραµµένων εταιρειών 
 στις τάξεις 3η έως και 7η του ΜΕΕΠ

Τάξεις 
Πλήθος 
Εταιρειών 

Χωρίς 
Ενηµερότητα 

Ποσοστό 

7η 9 3 33,3%

6η 35 11 31,4%

5η 58 9 15,5%

4η 141 15 10,6%

3η 311 50 16,1%

ΣΥΝΟΛΟ 554 88 15,9%

Ενηµερότητα Πτυχίου 
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Β - ∆ιαχρονική Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 2009 2010

3ης τάξης 3.014.856 2.904.162 1.971.316

4ης τάξης 8.692.375 5.943.615 5.036.533

5ης τάξης 14.490.078 12.974.147 9.939.371

6ης τάξης 46.119.481 36.413.284 34.983.509

7ης τάξης 269.313.072 245.178.937 204.304.092

Σύνολο τάξεων 3ης - 7ης 13.369.488 11.863.647 10.047.866

2009/2008 2010/2009

3ης τάξης -3,7% -32,1%

4ης τάξης -31,6% -15,3%

5ης τάξης -10,5% -23,4%

6ης τάξης -21,0% -3,9%

7ης τάξης -9,0% -16,7%

Σύνολο τάξεων 3ης - 7ης -11,3% -15,3%

Μέση τιµή κύκλου εργασιών - € 

Ετήσιες % µεταβολές µέσης τιµής κύκλου εργασιών 
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Γ - ∆είκτες Βιωσιµότητας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 Πρόβλεψη ν/σχεδίου  2010

∆.Β.1 = Ι.Κ./Σ.Υ.>1 41,7% 38,0% 39,8% 35,3% ∆.Β.1 = Ι.Κ./Σ.Υ.>0,8 25,9%

∆.Β.1 = Κ.Ε/Β.Υ.>1 6,7% 4,9% 4,9% 7,8% ∆.Β.1 = Κ.Ε/Β.Υ.>0,8 3,9%

2007 2008 2009 2010 Πρόβλεψη ν/σχεδίου  2010

∆.Β.1 = Ι.Κ./Σ.Υ.>1 36,4% 36,6% 38,1% 42,8% ∆.Β.1 = Ι.Κ./Σ.Υ.>0,8 30,4%

∆.Β.1 = Κ.Ε/Β.Υ.>1 8,5% 4,9% 4,1% 8,7% ∆.Β.1 = Κ.Ε/Β.Υ.>0,8 2,2%

2007 2008 2009 2010 Πρόβλεψη ν/σχεδίου  2010

∆.Β.1 = Ι.Κ./Σ.Υ.>1 32,7% 24,1% 34,5% 33,3% ∆.Β.1 = Ι.Κ./Σ.Υ.>0,8 18,5%

∆.Β.1 = Κ.Ε/Β.Υ.>1 0,0% 0,0% 3,6% 9,3% ∆.Β.1 = Κ.Ε/Β.Υ.>0,8 3,7%

2007 2008 2009 2010 Πρόβλεψη ν/σχεδίου  2010

∆.Β.1 = Ι.Κ./Σ.Υ.>1 48,7% 41,2% 48,6% 51,5% ∆.Β.1 = Ι.Κ./Σ.Υ.>0,8 42,4%

∆.Β.1 = Κ.Ε/Β.Υ.>1 12,8% 8,8% 2,9% 12,1% ∆.Β.1 = Κ.Ε/Β.Υ.>0,8 3,0%

2007 2008 2009 2010 Πρόβλεψη ν/σχεδίου  2010

∆.Β.1 = Ι.Κ./Σ.Υ.>1 80,0% 90,0% 100,0% 100,0% ∆.Β.1 = Ι.Κ./Σ.Υ.>0,8 66,7%

∆.Β.1 = Κ.Ε/Β.Υ.>1 0,0% 0,0% 20,0% 22,2% ∆.Β.1 = Κ.Ε/Β.Υ.>0,8 22,2%

2007 2008 2009 2010 Πρόβλεψη ν/σχεδίου  2010

∆.Β.1 = Ι.Κ./Σ.Υ.>1 40,9% 37,5% 40,5% 39,7% ∆.Β.1 = Ι.Κ./Σ.Υ.>0,8 28,3%

∆.Β.1 = Κ.Ε/Β.Υ.>1 6,8% 4,6% 4,7% 8,8% ∆.Β.1 = Κ.Ε/Β.Υ.>0,8 3,6%

% Εταιρειών 3ης τάξης που δεν πληρούν το κριτήριο / σύνολο 

% Εταιρειών 4ης τάξης που δεν πληρούν το κριτήριο / σύνολο 

% Εταιρειών  5ης τάξης που δεν πληρούν το κριτήριο / σύνολο 

% Εταιρειών 6ης τάξης που δεν πληρούν το κριτήριο / σύνολο 

% Εταιρειών  7ης τάξης που δεν πληρούν το κριτήριο / σύνολο 

% Συνόλου Εταιρειών 3ης - 7ης τάξης που δεν πληρούν το κριτήριο / σύνολο 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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3.3. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

 

Προτείνεται:  

− Κατάργηση πρόσθετων ΕΕ λόγω µεταξύ άλλων και των πρωτοφανών  
δυσµενών οικονοµικών συνθηκών. Ουσιαστικά, δηλαδή, διακοπή 
εγγυοδότησης/χρηµατοδότησης από το τραπεζικό σύστηµα. 

− Σε περίπτωση διατήρησής τους, πολύ σηµαντική µείωση στο 30% περίπου των 
σηµερινών απαιτήσεων µε ταυτόχρονη διεύρυνση της κλιµάκωσής τους (µέχρι 
του ορίου του 62% από 42% για παράδειγµα). 

− Καθορισµός ορισµένου χρόνου – όχι αορίστου – για όλες τις εγγυητικές 
επιστολές (συµµετοχής, καλής εκτέλεσης, πρόσθετες, κλπ). Έχει γίνει 
συνεργασία µε το ΤΣΜΕ∆Ε για το θέµα, ενώ πλέον συµφωνεί και η Ένωση 
Ελληνικών Τραπεζών. 
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3.4. ΑΝΩΤΕΡΑ – ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΩΝ & Κ/ΞΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

 

Η πλειοψηφία των µελών του ∆.Σ. συµφωνεί µε την συµµόρφωση µε το κοινοτικό δίκαιο, 
στο οποίο δεν υφίσταται κατώτερο όριο, θέµα το οποίο ανακινήθηκε πρόσφατα από 
συνάδελφο εργολήπτη, όπως µας γνωστοποιήθηκε µε το υπ’ αρ.πρωτ. 879107/18-8-2011 
έγγραφο του Γενικού ∆ιευθυντή της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο και επισυνάπτουµε.  

Ήδη από τις 554 εταιρείες 3ης έως 7ης οι 160 αποτελούν µητρικές εταιρείες, στις οποίες 
στην ουσία  ανήκουν ακόµη 214 εργοληπτικές εταιρίες στις τάξεις 1η έως και 7η. 

 

ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΟΡΙΑ  

Θεωρούµε ότι η διατήρηση των κατώτατων ορίων δεν λειτουργεί ουσιαστικά ως «προστασία» 
των µικρών επιχειρήσεων διότι:  

α) όλες ουσιαστικά οι εταιρείες 5ης , 6ης και 7ης τάξης έχουν θυγατρικές, όπως και πολλές 3ης 
και 4ης τάξης, 

β) Οι θυγατρικές προκειµένου να κάνουν τζίρους και να διατηρηθούν «χτυπάνε» έργα που 
πιθανότητα δεν θα ενδιέφεραν τις µητρικές.  
 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΟΡΙΑ  

Εξάλλου και η γνώµη του Γενικού ∆ιευθυντή της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς και 
Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για εξέταση της δυνατότητας συµµετοχής 
µικρότερων εταιρειών και σε µεγαλύτερα όρια, εφόσον πληρούνται αποδεδειγµένα η τεχνική 
και η οικονοµική ικανότητα, θεωρούµε ότι πρέπει να εξεταστεί.  

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ  

Συµφωνούµε µε το πνεύµα της πρότασης του συναδέλφου κ.Παρασκευόπουλου (14-10-11). 

Τάξεις 
ΜΕΕΠ 

Πλήθος 
Εταρειών 

Εκ των οποίων 
σε θέση 
Μητρικής 
Εταιρείας  

% εταιρειών 
ανά τάξη που 
διαθέτουν 
θυγατρικές 

7η 6η 5η 4η 3η 2η 1η Σύνολο 
θυγατρικών 

Σύνολο 
εταιρειών 

που ανήκουν 
σε οµίλους 

Πλήθος
Εταρειών 9 36 58 148 322 580 570

7η 9 8 88,89% 1 5 4 5 5 3 0 23 31

6η 35 18 51,43% 0 1 1 9 12 3 0 26 44

5η 58 31 53,45% 0 0 1 3 20 14 4 42 73

4η 141 58 41,13% 0 0 0 1 17 38 12 68 126

3η 311 45 14,47% 0 0 0 0 1 20 34 55 100

Σύνολο 
3η - 7η 554 160 28,88% 1 6 6 18 55 78 50 214 374

Μητρικές 

Θυγατρικές 
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3.5. ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

51 

4.1. Π.∆.Ε. – ΕΣΠΑ - ΘΗΣΕΑΣ  

 

O ΣΑΤΕ έχει κατ’ επανάληψη επισηµάνει την κρισιµότητα του ύψους του Π∆Ε για την 

ελληνική οικονοµία. ∆υστυχώς, η ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης της ελληνικής 

οικονοµίας και η εφαρµογή του Μνηµονίου Συνεργασίας συντέλεσε τόσο το 2010 όσο και το 

2011 και το 2012 στην υιοθέτηση της, πολιτικής περικοπής των προϋπολογιζόµενων 

αναπτυξιακών πόρων λόγω αδυναµίας του Κράτους να τηρήσει τις δηµοσιονοµικές 

δεσµεύσεις του αναφορικά µε τον εξορθολογισµό και την συγκράτηση των δηµοσίων 

δαπανών.    

Πλέον έχει γίνει αντιληπτό ότι η 

περικοπή του Π∆Ε για την µείωση 

του ελλείµµατος είναι µία ιδιαίτερα 

επιβλαβής για την ανάπτυξη της 

οικονοµίας επιλογή, αφού η µείωση 

του ΑΕΠ που τελικώς επιφέρει είναι 

και µεγάλη και µόνιµη και µάλιστα 

για µακρά περίοδο µε τελικό 

αποτέλεσµα το αντίθετο από τον 

στόχο. Βάρος θα πρέπει να δοθεί 

στην περιστολή των δαπανών της 

δηµόσιας κατανάλωσης.   

Από την διαχρονική εξέταση του 

απόλυτου µεγέθους του Π∆Ε αξίζει 

να σηµειωθεί :  

• η σηµαντική µείωσή του κατά 

21% το 2005/2004, από 9,5 

δισ.€ σε 7,5 δισ. €  καθώς και  

• η αντιστροφή της αυξητικής 

πορείας του Π∆Ε µετά το 2008 

οπότε και σε απόλυτη τιµή 

σηµειώνει το µέγιστο της 

περιόδου 9,6 δις. €. Οι διαδοχικές 

µειώσεις ως αποτέλεσµα της 

δηµοσιονοµικής κρίσης στην 

Χώρα έχουν οδηγήσει το µέγεθος 

κοντά στα χαµηλότερα επίπεδα 

της περιόδου, 7,55 δισ. € το 2011  και 7,7 δισ. € το 2012.  

Η επιλογή της υστέρησης του ρόλου των δαπανών για έργα υποδοµών του Π∆Ε συνεπάγεται 

και µειωµένη απορροφητικότητα πόρων από την Ε.Ε. αλλά και καθυστέρηση στην 

δηµιουργία, βελτίωση και συντήρηση υποδοµών, η οποία µε την σειρά της µεταφράζεται σε 

σηµαντική επιβράδυνση της παραγωγικότητας της εργασίας και των ρυθµών ανάπτυξης της 

οικονοµίας. 

Εκατ. € % ΑΕΠ

2000 7.421 5,4%

2001 7.842 5,3%

2002 7.014 4,5%

2003 8.435 4,9%

2004 9.522 5,1%

2005 7.524 3,9%

2006 8.183 3,9%

2007 8.809 3,9%

2008 9.624 4,0%

2009 9.312 3,9%

2010 8.447 3,6%

2011 7.550 3,2%

2012 7.700 3,6%

Έτος
Σύνολο Π∆Ε 
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Πηγή: : ΥΠΟΙΚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ως % του ΑΕΠ 
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4.2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ  

Προτάσεις του ΣΑΤΕ για το φορολογικό όπως έχουν περιληφθεί σε σχετική 
επιστολή προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και ΥΠΟΙΚ 

 

1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων  

α) Ενιαία φορολογική κλίµακα για όλους χωρίς καµία εξαίρεση. 

β) ∆ιατήρηση εκπτώσεων φόρου µόνο για προστατευόµενα τέκνα, µε αυξηµένες αναλογικά 
εκπτώσεις για τα άνω των δύο τέκνα. 

γ) Ενιαίο αφορολόγητο όριο για όλους ασχέτως αποδείξεων. 

δ) Καθιέρωση µείωσης φόρου αναλόγως προσκοµιζοµένων αποδείξεων µε κλιµάκια 
αυξανόµενων συντελεστών µείωσης. Οι συντελεστές δεν χρειάζεται να είναι υψηλοί. 

ε) Κατάργηση συµπληρωµατικού φόρου εισοδηµάτων από µισθώµατα ακινήτων ως επιπλέον 
κίνητρο για την ενίσχυση της επένδυσης στην οικοδοµή. 

στ) Πλήρης κατάργηση τελών χαρτοσήµου και άλλων εµµέσων φόρων πλην ΦΠΑ. 

ζ) Ενιαία αντιµετώπιση πετρελαίου κίνησης – θέρµανσης. 

 

2. Φορολογία Επιχειρήσεων – Γενικά Μέτρα  

α) Κατάργηση ΚΒΣ 

β) Κατάργηση θεώρησης βιβλίων και στοιχείων (εκτός ∆ελτίων Αποστολής). 

γ) Έκδοση τιµολογίων από ενιαία Βάση ∆εδοµένων του Υπουργείου Οικονοµικών. Ο λήπτης 
του τιµολογίου να έχει την δυνατότητα ηλεκτρονικής εξακρίβωσης των στοιχείων του 
τιµολογίου. 

δ) Υποχρέωση χρόνου έκδοσης τιµολογίων προς στενό και ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα, µε την 
είσπραξη των χρηµάτων.  

ε) Φορολόγηση τιµολογίων προς στενό και ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα, κατά την χρήση που 
γίνεται η είσπραξη των χρηµάτων. 

στ) Καθιέρωση του λογιστικού ως µοναδικού προσδιορισµού των κερδών σε όλες τις µορφές 
επιχειρήσεων και σε όλες τις περιπτώσεις. 

ζ) Συνεχής κωδικοποίηση δαπανών που αναγνωρίζονται – δεν αναγνωρίζονται και που θα 
περιλαµβάνει και αυτές που προκύπτουν από την νοµολογία. 

η) Κατάργηση συµπληρωµατικού φόρου εισοδηµάτων από µισθώµατα ακινήτων. 

θ) Πλήρης κατάργηση τελών χαρτοσήµου και άλλων εµµέσων φόρων πλην ΦΠΑ. 

ι) Πενταετής αναγνώριση ζηµίας, εκτός και ο πραγµατικός χρόνος παραγραφής, όπως 
διαµορφώνεται εκάστοτε µε υπουργικές αποφάσεις είναι µεγαλύτερος, οπότε η χρονική 
αναγνώριση της ζηµίας παρατείνεται ανάλογα. 

 

2.1. Φορολογία Προσωπικών Εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ, Κ/ΞΙΕΣ ΚΛΠ) 

α) Κατάργηση επιχειρηµατικής αµοιβής. 

β) Αφαιρούνται από τα κέρδη, αυτά τα οποία προέρχονται από µερίσµατα ηµεδαπών 
ανωνύµων εταιριών ή συνεταιρισµών και των κερδών από µερίδια ηµεδαπής εταιρίας 
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περιορισµένης ευθύνης ή από τη συµµετοχή σε υπόχρεους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόµου 2238/94 (Προσωπικές εταιρείες κλπ.). 

γ) Φορολόγηση όλων των υπολοίπων κερδών µε συντελεστή φορολογίας 20% και σταδιακή 
µείωσή του στο 15%. 

δ) Όταν τα µέλη είναι φυσικά πρόσωπα η αναλογία τους επί των συνολικών κερδών (και 
αυτών που φορολογήθηκαν και αυτών που δεν φορολογήθηκαν) προστίθεται µε τα λοιπά 
εισοδήµατά τους, φορολογείται µε την κλίµακα και συµψηφίζεται φόρος του 20% (ή 15%). 

ε) Όταν τα µέλη τους είναι προσωπικές εταιρείες κλπ., η αναλογία τους επί των 
αποτελεσµάτων προστίθεται µε τα λοιπά εισοδήµατά τους, αλλά δεν ξαναφορολογείται, όπως 
αναφέραµε ανωτέρω. 

στ) Όταν τα µέλη τους είναι ανώνυµες εταιρείες ή Ε.Π.Ε. η αναλογία τους επί των 
αποτελεσµάτων προστίθεται µε τα λοιπά εισοδήµατά τους, αλλά δεν ξαναφορολογείται. 

 

2.2. Φορολογία Ανωνύµων Εταιρειών και Ε.Π.Ε.  

α) Αφαιρούνται από τα κέρδη, αυτά τα οποία προέρχονται από µερίσµατα ηµεδαπών 
ανωνύµων εταιριών ή συνεταιρισµών και των κερδών από µερίδια ηµεδαπής εταιρίας 
περιορισµένης ευθύνης, καθώς και από τη συµµετοχή σε υπόχρεους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόµου 2238/94 (Προσωπικές εταιρείες κλπ.), διότι ήδη 
έχουν φορολογηθεί. 

β) Φορολόγηση όλων των υπολοίπων κερδών µε συντελεστή φορολογίας 20% και σταδιακή 
µείωσή του στο 15%. 

γ) Όταν τα κέρδη διανέµονται σε καµία άλλη φορολογία υπόκεινται. 

δ) Οικειοθελής φορολόγηση όλων των αφορολογήτων αποθεµατικών µε συντελεστή 10% µε 
τη δυνατότητα διανοµής ή κεφαλαιοποίησής τους.  

 

3. Ληξιπρόθεσµες οφειλές – Απαιτήσεις  

α) Συµψηφισµός µόνο των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ηµόσιο µε απαιτήσεις 
από τον στενό και ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα.   

Είναι εξωφρενικό να υπάρχει ποινικοποίηση οφειλών όταν υπάρχουν αντίστοιχα απαιτήσεις 
από τον στενό και ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα. 

 

4. Φ.Π.Α. 

α) Μείωση όλων των συντελεστών Φ.Π.Α. µε στόχο την τόνωση της κατανάλωσης. 

β) Καταβολή στο ∆ηµόσιο του Φ.Π.Α., από τον εκδότη τιµολογίων προς τον στενό και 
ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα, κατά την είσπραξή τους. 
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5. Φορολογική ∆ικαιοσύνη  

α) Καθιέρωση «φορολογικών δικαστηρίων», που θα ασχολούνται αποκλειστικά µε 
φορολογικές υποθέσεις, θα λειτουργούν σε όλες τις βαθµίδες, εντός περιορισµένου χρονικού 
περιθωρίου και θα αποφαίνονται συγχρόνως και για τις ποινές φυλάκισης. 

β) Μείωση της καταβολής ποσοστού 50% επί των φορολογικών διαφορών, για  την 
προσφυγή στα δικαστήρια, σε ένα λογικό ποσοστό, που αρµόζει σε ένα κράτος δικαίου και 
όχι σε ένα κράτος που θέλει να εκβιάζει τους πολίτες του. 

γ) Καθιέρωση υποχρέωσης αποδοχής αποφάσεων ∆ιαιτησίας και από πλευράς ∆ηµοσίου.  
 

6. Επιπρόσθετα µέτρα, πέραν της αναµόρφωσης του φορολογικού συστήµατος.  
 

∆.1 Άµεση και σηµαντική µείωση µη επενδυτικών δαπανών του στενού και του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα.  

∆.2 Άµεση εξυγίανση της λειτουργίας των ∆ΕΚΟ.  

∆.3 Άµεση αξιοποίηση της ∆ηµόσιας Περιουσίας.  

∆.4 Πραγµατική και άµεση απελευθέρωση επαγγελµάτων.  

∆.5 Πραγµατικός και ουσιαστικός έλεγχος λειτουργίας του υγιούς ανταγωνισµού σε όλους 
τους κλάδους - Έλεγχος της αισχροκέρδειας - Επιβολή ποινών και ουσιαστικών προστίµων.  

∆.6 Άµεσος έλεγχος παραεµπορίου.   

∆.7 Παροχή κινήτρων για την επιστροφή ανθρώπινου εργατικού δυναµικού στην 
πρωτογενή παραγωγή - Παροχή κινήτρων και βοήθειας για εξωστρέφεια της πρωτογενούς 
παραγωγής.   

∆.8 Άµεση και πλήρης ένταξη των κατασκευαστικών επιχειρήσεων σε όλα τα κίνητρα του 
Επενδυτικού Νόµου, για την επέκταση και τον εκσυγχρονισµό τους.  

∆.9 Επιτάχυνση του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Οι υποδοµές ως επένδυση – 
και όχι ως δαπάνη - αυξάνουν την παραγωγικότητα της οικονοµίας, αυξάνουν την 
ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και µειώνουν την ανεργία πολλαπλασιαστικά, ενώ επίσης 
πολλαπλασιαστικά, όπως είναι ευρέως γνωστό, αυξάνουν το Εθνικό Προϊόν. 

∆.10 Άµεση αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, στις πραγµατικές δηµόσιες επενδύσεις σε υποδοµές και 
όχι σε προγράµµατα παροχών ή/και ανύπαρκτων υπηρεσιών. 

∆.11 Αξιοποίηση δυνατοτήτων χρηµατοδότησης προγραµµάτων από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων.  
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5. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΚΑ   

 

Επειδή είναι πολλές οι αυθαιρεσίες που σήµερα υφίστανται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις 
εξετάζεται από το ∆.Σ. του ΣΑΤΕ η πρόσληψη εξειδικευµένου συνεργάτη καθώς και η 
τυποποίηση των νοµικών ενεργειών για να αντιµετωπίζονται οι αυθαιρεσίες είτε αυτές 
προέρχονται από τα τοπικά υποκαταστήµατα είτε από την κεντρική διοίκηση.  
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6.1. ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΛΑ∆ΟΥ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ  

 
Η κορύφωση της κρίσης στο επάγγελµά µας, βρίσκει τον κλάδο (για πολλοστή 
φορά) χωρίς ενιαία Συνδικαλιστική εκπροσώπηση, χωρίς ουσιαστική δύναµη 
παρέµβασης και χωρίς  τεκµηριωµένες  - ολοκληρωµένες προτάσεις.  

Στις 10 Σεπτ 2008 ξεκίνησε η τελευταία σοβαρή προσπάθεια µε  την σύσταση της Επιτροπής 

Ενοποίησης µε συµµετοχή των Προέδρων των Ε.Ο. ΠΕΣΕ∆Ε – ΣΑΤΕ – ΠΕ∆ΜΕ∆Ε – 

ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε µαζί µε δύο επιπλέον εκπροσώπους από κάθε οργάνωση που έπειτα από 

αλλεπάλληλες συνεδριάσεις κατέληξε σε σχέδιο καταστατικού στα µέσα του 2009, χωρίς 

ωστόσο τη σύµπραξη της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε που είχε αποχωρήσει πριν αυτό ολοκληρωθεί . 

Αυτό το σχέδιο εγκρίθηκε οµόφωνα από την έκτακτη Γ.Σ. του ΣΑΤΕ στις 

17/12/2009, από την τακτική Γ.Σ. της ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε στις 08/02/10 (επίσης οµόφωνα) και 

από την ΠΕΣΕ∆Ε µε  τις αποφάσεις τόσο του 65ου Συνεδρίου (Αθήνα – Μάιος 2009) όσο και 

του Εκτάκτου Συνεδρίου (Αθήνα – Νοέµβριος 2009).    

Το τελικό κείµενο για την ίδρυση του Συνδέσµου Ελλήνων Κατασκευαστών (Σ.Ε.Κ.)  

κατατέθηκε στις 08/03/2010 στο Πρωτοδικείο Αθηνών. 

Σε αυτήν την προσπάθεια εναντιώθηκαν κυρίως ορισµένα προεδρεία τοπικών συνδέσµων της 

ΠΕΣΕ∆Ε, η νέα διοίκηση της ΠΕΣΕ∆Ε και δυστυχώς και ο πρώην Γενικός Γραµµατέας του 

Συνδέσµου µας, κ. Πιατίδης, ο οποίος προσέφυγε δικαστικά εναντίον της έγκρισης του 

καταστατικού.  

Σε κάθε περίπτωση ο ΣΑΤΕ τόσο στη τωρινή περίπτωση όσο και στην προτελευταία  

προσπάθεια (τότε που συµφωνούσε η ΠΕ∆ΜΕ∆Ε αλλά όχι η ΠΕΣΕ∆Ε) έχει αποδείξει ότι 

συµµετέχει, συµπορεύεται και κάνει όλους τους απαραίτητους συµβιβασµούς 

προκειµένου να επιτευχθεί η ενιαία εκπροσώπηση του κλάδου. 

Ο ΣΑΤΕ παραµείνει σταθερός στις ψηφισµένες θέσεις του και στην υποστήριξη του 
κατατεθειµένου καταστατικού.  

Όλες οι σχετικές ενέργειες είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα του συνδέσµου  

http://www.sate.gr/html/enopiisi.aspx  

6.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Ε.Ο.  

Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω οι σχέσεις µε:   

- την ΠΕ∆ΜΕ∆Ε 

- την ΠΕΣΕ∆Ε (Νέα ∆ιοίκηση) 

δεν είναι στο καλύτερο δυνατό σηµείο. Το γεγονός αυτό επηρεάζει και την λειτουργία και τις 
δυνατότητες της ΣΕΕΟ  
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6.3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ  

 

Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ αποτελούν σηµαντική τοµή στην Αποκεντρωµένη 

Πανελλαδική λειτουργία του Συνδέσµου. 

Ο Απολογισµός λειτουργίας είναι κατά βάση θετικός: 

− Αυξηµένη συµµετοχή εταιρειών. 

− Ενεργοποίηση σε τοπικά θέµατα. 

− ∆υνατότητα έκφρασης των εταιρειών που δεν υπήρχε στα πλαίσια των 

πολυδιασπασµένων τοπικών συλλόγων. 

Μελετάµε την ίδρυση νέων γραφείων σε πρωτεύουσες Περιφερειών, που συγκεντρώνουν 

πάνω από 30 ή 40 εταιρείες µέλη µας. 

Προτείνουµε των περαιτέρω ενεργοποίηση και στήριξη των Περιφερειακών Γραφείων µε:  

− Οργάνωση συνδιασκέψεων για νοµική, φορολογική και οργανωτική 

ενηµέρωση και ανταλλαγή εµπειριών σε τακτικά χρονικά διαστήµατα, είτε  στα 

Κεντρικά Γραφεία ή εναλλακτικά στα Περιφερειακά Γραφεία. 

− Καθορισµός συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων του προσωπικού των 

Περιφερειακών Γραφείων.  

 

 

 


