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Θέµα:

Προτάσεις ΣΑΤΕ για την λειτουργία του ΜΕΕΠ

Αξιότιµοι Κύριοι,
µε την παρούσα σας γνωρίζουµε τις προτάσεις του Συνδέσµου µας για τη βελτίωση της
λειτουργίας του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.

•

Πλήρης δηµοσιότητα – ανάρτηση στοιχείων των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο
διαδίκτυο – Άµεση αναβάθµιση λογισµικού της ∆ιεύθυνσης ∆.15 µε την αξιοποίηση
κοινοτικών ή άλλων κονδυλίων - Πρόβλεψη δυνατότητας ηλεκτρονικής διασύνδεσης όλων
των Αναθετουσών Αρχών µε την Υπηρεσία του ΜΕΕΠ για άµεσο έλεγχο των δικαιολογητικών
των εργοληπτικών επιχειρήσεων.
• Άµεση επίλυση της ανισότητας που δηµιουργεί η εξάµηνη παράταση των πτυχίων ΜΕΕΠ
που λήγουν έως τις 30/6/2012, έναντι όσων λήγουν αργότερα (άρθρο 141, Ν.4070/2012).
Γενικά να αρθούν οι αδικίες που προέκυψαν από την διαφορετική αντιµετώπιση πτυχίων που
έληξαν έως την 30/6/2012 και όσων λήγουν µετά. Επιµέρους περιπτώσεις να
αντιµετωπιστούν µε ενιαίο τρόπο για να µην υπάρχουν αδικίες.
Προτείνεται η θέσπιση ρύθµισης ώστε όλα τα πτυχία ΜΕΕΠ που λήγουν εντός του Β’ εξαµήνου του 2012 να παραταθούν για έξι µήνες τουλάχιστον, ενώ παράλληλα µέχρι το πέρας της
παράτασης θα πρέπει να έχουν ρυθµιστεί όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην αναβάθµιση
της λειτουργίας του ΜΕΕΠ, ώστε και η εν λόγω παράταση να έχει ουσιαστικό αντίκρισµα.
•

∆είκτες Βιωσιµότητας (ΙΚ/ΣΥ και ΚΕ/ΒΥ).

∆εδοµένης της σηµερινής αρνητικής οικονοµικής συγκυρίας προτείνεται η µείωση της τιµής
στόχου για τους ∆είκτες Βιωσιµότητας (∆.Β.) στο 0,5 το πολύ.
Παράλληλα προτείνεται ο κατωτέρω προσδιορισµός των παραµέτρων των ∆.Β.:
«Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων» (Ι.Κ.), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος του Παθητικού, µετά
την αφαίρεση του Οφειλόµενου Κεφαλαίου, της αναπόσβεστης αξίας των επιβατικών Ι.Χ.
αυτοκινήτων αξίας ανώτερης των 30.000 ευρώ που έχουν ήδη αποκτηθεί και της αξίας
κτήσης των επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων αξίας κτήσης ανώτερης των 30.000 ευρώ πού θα
αποκτηθούν.
«Σύνολο Υποχρεώσεων» (Σ.Υ.) ορίζεται το άθροισµα των βραχυπρόθεσµων και των
µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων της επιχείρησης, αφαιρουµένων των µακροπρόθεσµων
υποχρεώσεων που δεν αφορούν τραπεζικό δανεισµό, των µακροπρόθεσµων τραπεζικών
υποχρεώσεων των επόµενων οικονοµικών χρήσεων, των υπολοίπων οφειλών από
χρηµατοδοτικές µισθώσεις, των τιµολογηµένων απαιτήσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται
από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή, των απαιτήσεων κατά του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆., των
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Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Ι.∆. που υπάγονται στον ευρύτερο ∆ηµόσιο τοµέα και γενικά κατά όλων
των φορέων που αναθέτουν και εκτελούν ∆ηµόσια Έργα, όπως αυτές προκύπτουν από
εγκεκριµένους λογαριασµούς ∆ηµοσίων Έργων, των απαιτήσεων από ∆ικαστικές αποφάσεις,
εργασίες, οι οποίες
των απαιτήσεων, οι οποίες προκύπτουν από τις εκτελεσθείσες
περιλαµβάνονται στους συνταχθέντες από την διευθύνουσα υπηρεσία Αναθεωρητικούς
Πίνακες Εργασιών (ΑΠΕ) και βεβαιώνονται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία των φορέων και
προσδιορίζονται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν την
ηµεροµηνία λήξης της διαχειριστικής χρήσης για την οποία έχουν υποβληθεί οικονοµικές
καταστάσεις και βάσει των οποίων εξετάζεται η κατάταξη των επιχειρήσεων.
«Κυκλοφορούν Ενεργητικό» (Κ.Ε.), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος του Ενεργητικού.
«Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις» (Β.Υ.): Να προβλεφθεί η κατάθεση αναλυτικής κατάστασης
των Οφειλών σε Τραπεζικά Ιδρύµατα, πιστοποιηµένη από Ορκωτό Ελεγκτή, στην οποία θα
εξαιρούνται οι παραγωγικές επενδύσεις.
•

Συνεχής έλεγχος πλασµατικών αποσχίσεων – συγχωνεύσεων – κατάργηση συντελεστή Γ.

Ως πρώτη επιλογή προτείνεται η κατάργηση του συντελεστή «Γ» από τον τύπο κατάταξης.
Εάν ωστόσο παραµείνει, προτείνεται η σύσταση υποεπιτροπής στο πλαίσιο λειτουργίας της
Επιτροπής ΜΕΕΠ, η οποία θα αναλάβει την διεξαγωγή αυτεπάγγελτων ελέγχων στις
περιπτώσεις αποσχίσεων και συγχωνεύσεων που αξιολογούνται από την Επιτροπή ως
ενδεχόµενα πλασµατικές.
•

Αναπροσαρµογή κριτηρίων µε µείωση του κριτηρίου του Κύκλου εργασιών.

Προτείνεται η αναπροσαρµογή του αναλογούντος κύκλου εργασιών ανά τάξη βάσει της
µεταβολής του µέσου κύκλου εργασιών ανά τάξη που κατ’ έτος δηλώνεται στις εκθέσεις
δραστηριότητας που υποβάλλονται στο ΜΕΕΠ. ∆ηλαδή το Υπουργείο, βάσει της δηλωθείσας
εµπειρίας των εκθέσεων δραστηριότητας, θα ανακοινώνει κατ’ έτος για κάθε τάξη από τις 4η
έως και την 7η του ΜΕΕΠ την τιµή µεταβολής του µέσου κύκλου εργασιών ανά τάξη και
βάσει αυτού του ποσοστού θα αναπροσαρµόζεται ο αναλογών κύκλος εργασιών.
•

Μείωση των απαιτήσεων στελέχωσης.

Προτείνονται τα ακόλουθα ελάχιστα όρια στελέχωσης:

Τάξη
Α1
Α2
1η
2η
3η
4η
5η
6η

7η

Βασική κατηγορία
(Βασική στελέχωση )
Υφιστάµενα
Προτεινόµενα
Ελάχιστα όρια
Ελάχιστα όρια
1Α
1Α
1Β
1Β
1Γ
1Γ
1∆
1∆
2∆
1∆+1Γ
3 ∆ και 1 Γ
2∆
4 ∆ και 1 Γ
2 ∆ και 1 Γ
6 ∆ και 4 Γ
3 ∆ και 2 Γ
12 ∆ και 10 Γ
εκ των οποίων
οι 8 ∆ να είναι
εγγεγραµµένοι
18 ∆ και 14 Γ
σε 3 κατηγορίες
έργων
2∆ σε Η/Μ και
2∆ σε Β/Ε
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Πρόσθετη κατηγορία
(Συµπληρωµατική στελέχωση )
Υφιστάµενα
Προτεινόµενα
Ελάχιστα όρια
Ελάχιστα όρια
1Α
1Α
1Β
1Α
1Β
1Β
1Γ
1Γ
1∆
1Γ
2∆
1∆
3∆
1∆+1Γ
4∆
2∆

•

Και επιπλέον:
1. Η δυνατότητα αντικατάστασης 1∆ µε 2Γ ή 1Γ µε 2Β ή 1Β µε 2Α να γενικευθεί και
να ισχύει χωρίς περιορισµούς.
2. Συµπληρωµατικά να υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης στελεχών ΜΕΚ Γ΄ και
∆΄ τάξης µε στελέχωση Μηχανικών 5ετούς και 10ετούς εµπειρίας αντίστοιχα.
3. Σε εταιρία οποιασδήποτε νοµικής µορφής (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) η ιδιότητα του
εταίρου,
διαχειριστή, µετόχου ή µέλους ∆Σ να αποτελεί επαρκή απόδειξη
στελέχωσης χωρίς την προϋπόθεση αποδεδειγµένης ετήσιας αµοιβής.
4. Κατάργηση απαίτησης απόδειξης ετήσιας αµοιβής στελεχών βάσει Σ.Σ.Ε., που
πλέον δεν ισχύει.
Γενικά Πτυχία – Ειδικές Κατηγορίες Έργων

Να διευκρινιστεί ότι οι εργοληπτικές εταιρείας που κατέχουν γενικό πτυχίο (5ης, 6ης και 7ης
τάξης) µπορούν να εγγράφονται στις εξειδικευµένες κατηγορίες εργασιών.
•

Κατάργηση κατωτάτων ορίων προϋπολογισµού συµµετοχής σε διαγωνισµούς.

•

Θέσπιση νέων κατηγοριών εργασιών.

Τεκµηριωµένες αναλυτικές προτάσεις του Συνδέσµου µας σχετικά µε τη θέσπιση νέων
κατηγοριών εργασιών θα υποβληθούν µε νεότερο έγγραφό µας.

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε απαραίτητη διευκρίνιση και σχετική συνεργασία µε
τις Υπηρεσίες του Υπουργείου σας.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
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