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Κύριοι,
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σας παραθέτουµε µε την παρούσα :
Α’ Μέρος: Κρίσιµα θέµατα, τα οποία, παρά το γεγονός ότι δεν περιλαµβάνονται στο πλαίσιο
των ερωτήσεών σας, θεωρούµε ωστόσο ότι είναι εξίσου σηµαντικά.
Β’ Μέρος: Τις απαντήσεις µας, κωδικοποιηµένες σύµφωνα µε το ερωτηµατολόγιό σας,
παραθέτοντας συνοπτικά και τη σχετική επιχειρηµατολογία.
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Α’ Μέρος: Κρίσιµα θέµατα, που δεν περιλαµβάνονται στο εν θέµατι έγγραφο
1. ∆ηµοσιότητα – ανάρτηση στοιχείων των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο διαδίκτυο.
Προτείνουµε την άµεση υλοποίηση για λόγους διαφάνειας.
2. Υφιστάµενο λογισµικό της ∆ιεύθυνσης ∆.15.
Προτείνουµε την άµεση αναβάθµιση µε την αξιοποίηση κοινοτικών ή άλλων κονδυλίων.
3. Ηλεκτρονική διασύνδεση.
Προτείνουµε την αξιοποίηση της σηµερινής τεχνολογίας προκειµένου να γίνεται
ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των Αναθετουσών Αρχών µε την Υπηρεσία του ΜΕΕΠ (για
άµεσο έλεγχο των δικαιολογητικών των εργοληπτικών επιχειρήσεων).
4. Μητρώο Κατασκευής Ιδιωτικών Έργων (ΜΗΚΙΕ).
Προτείνουµε την ΑΜΕΣΗ θέσπιση του ΜΗΚΙΕ που αποτελεί άλλωστε µακροχρόνια
απαίτηση όλου του κλάδου.
5. Υποβολή των στοιχείων που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις για τακτική / έκτακτη
αναθεώρηση και έκθεση δραστηριότητας.
Προτείνουµε να υπάρχει η δυνατότητα να υποβάλλεται η πληθώρα των απαιτούµενων
δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική µορφή και αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος να
προβλέπεται και η υποχρέωση κατάθεσης πρωτοτύπων.
6. Κατώτατα όρια προϋπολογισµού συµµετοχής σε διαγωνισµούς.
Προτείνουµε την κατάργησή τους.
7. Κατάργηση όλων των διακρίσεων για τα πτυχία «πρασίνου».
7.1 Κατάργηση της πρόβλεψης της παραγράφου 3 του άρθρου 103 του Ν.3669/08.
Στην εν λόγω παράγραφο αναφέρεται ότι «3. Στην περίπτωση ανωνύµων τεχνικών
εταιρειών, των οποίων η βασική στελέχωση γίνεται µε τεχνικούς Μ.Ε.Κ. των κύριων
κατηγοριών έργων και εγγράφονται και στην εξειδικευµένη κατηγορία πρασίνου, θα
πρέπει οι τεχνικοί Μ.Ε.Κ. πρασίνου Γεωπόνων ή ∆ασολόγων να καλύπτουν τουλάχιστον
ποσοστό 50% του συνολικού αριθµού τεχνικών Μ.Ε.Κ. πρασίνου που απαιτείται για την
στελέχωση της επιχείρησης».
Η εν λόγω αναφορά στην νοµική µορφή της εταιρείας που επιθυµεί την κατάταξή της
στην εξειδικευµένη κατηγορία πρασίνου, προκαλεί ανισότητες και προτείνουµε την
κατάργησή της καθώς µία 1ης ή 2ης τάξεως εταιρεία όταν είναι ανώνυµη υποχρεούται
να διατηρεί δύο στελέχη από τα οποία το ένα να είναι γεωπόνος ή δασολόγος ενώ
αντίστοιχα αν πρόκειται για Οµόρρυθµη ή Ετερόρρυθµη εταιρεία αυτή κατατάσσεται σε
κατηγορία πρασίνου διατηρώντας µόνο ένα στέλεχος.
7.2 Ειδικό Πτυχίο Εργολήπτη ∆ηµοσίων ∆ασοτεχνικών Έργων (Π.∆. 437/1, άρ. 16 και 17).
Προτείνουµε την κατάργηση της δυνατότητας συµµετοχής των κατόχων Ειδικού Πτυχίου
Εργολήπτη ∆ηµοσίων ∆ασοτεχνικών Έργων (Π.∆. 437/1, άρθρα 16 και 17) σε
δηµοπρασίες δηµοσίων έργων και την ενσωµάτωση των εν λόγω Εργοληπτών στην
υφιστάµενη νοµοθεσία περί ΜΕΚ / ΜΕΕΠ.
8. Γενικά Πτυχία – Ειδικές Κατηγορίες Έργων.
Να διευκρινιστεί ότι οι εργοληπτικές εταιρείες που κατέχουν γενικό πτυχίο (5ης, 6ης και
7ης τάξης) µπορούν να εγγράφονται στις εξειδικευµένες κατηγορίες εργασιών.
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9. Κατάργηση ή σηµαντικότατη µείωση των παραβόλων για την εγγραφή/αναθεώρηση των
πτυχίων ΜΕΕΠ, για την ενηµερότητα πτυχίου, για την έκθεση δραστηριότητας και για την
παραλαβή των πτυχίων.
Προτείνουµε την κατάργηση δεδοµένου ότι ήδη από τον Σεπτέµβριο του 2008 τα εν
λόγω παράβολα δεν κατευθύνονται στην κάλυψη ανταποδοτικών αναγκών των
εργοληπτικών επιχειρήσεων ως ίσχυε µέχρι τότε µε τον ειδικό λογαριασµό της ∆.15 που
καταργήθηκε.
10. Εξειδικευµένες επιχειρήσεις και όρια προϋπολογισµού έργων αυτών
Προτείνουµε η παρ. 1 του άρθρου 104 του ν.3669/2008 να συµπληρωθεί ως εξής:
Στους διαγωνισµούς θα καλούνται εξειδικευµένες επιχειρήσεις µε τον όρο ότι κατά την
ηµεροµηνία έγκρισης της διακήρυξης ο αριθµός των δυναµένων να συµµετάσχουν
εταιρειών εγγεγραµµένων στο Μ.Ε.ΕΠ. ή κοινοπραξιών εταιρειών εγγεγραµµένων στο
Μ.Ε.ΕΠ. είναι τουλάχιστον δέκα (10) στην περίπτωση των εταιρειών και πέντε (5) στην
περίπτωση των αναβαθµισµένων κοινοπραξιών. Εάν ο αριθµός είναι µικρότερος και δεν
εξασφαλίζεται ανταγωνισµός τότε:
• Θα καλούνται εκτός από τις εξειδικευµένες επιχειρήσεις για τις εργασίες των
κατηγοριών αυτών εναλλακτικά επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες σε κύριες
κατηγορίες µε παρεµφερές αντικείµενο εργασιών.
• Εάν το αντικείµενο των εξειδικευµένων εργασιών είναι δυνατόν να διαχωρισθεί από
το υπόλοιπο αντικείµενο να δηµοπρατείται ως ιδιαίτερο έργο – εργολαβία πχ έργο:
«Εκµετάλλευση γεωθερµικού πεδίου» στο οποίο οι εργασίες γεωτρήσεων ήταν συµφέρον
για τον κύριο του έργου να δηµοπρατηθούν ως ξεχωριστό έργο.
Αιτιολόγηση
Στους διαγωνισµούς που απαιτείται η συµµετοχή εξειδικευµένων επιχειρήσεων ενδέχεται
να µην εξασφαλίζονται συνθήκες ικανοποιητικού ανταγωνισµού.
Για παράδειγµα:
- Κατηγορία «Γεωτρήσεων»
Στην 3η τάξη είναι εγγεγραµµένες µόνον 2 εταιρείες.
-Κατηγορία «Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού»
Στην 2η τάξη είναι εγγεγραµµένες µόνον 6 εταιρείες.
Χαρακτηρίζοντας λοιπόν σε ένα µεγάλο έργο κάποιες εργασίες π.χ. καλώδια και pillar ως
«ηλεκτρονικές» και όχι «ηλεκτροµηχανολογικές» καθίσταται απαραίτητη η χρήση
πτυχίου «ηλεκτρονικού εξοπλισµού» για ένα έργο που το κύριο αντικείµενό του είναι
υδραυλικό ή οικοδοµικό ή Η/Μ.
Έτσι σε έργα ύδρευσης ή αναπλάσεων αποκλείονται εταιρείες που ασχολούνται
συστηµατικά µε το συγκεκριµένο αντικείµενο, γεγονός που πρέπει να αποφευχθεί.
11. Καλούµενες στην δηµοπρασία εργοληπτικές επιχειρήσεις.
Να γίνει υποχρεωτική η µη κλίση κατηγοριών που συµµετέχουν στον προϋπολογισµό
µελέτης µε ποσοστό κάτω του 10% αντί του δυνητικού που υπάρχει σήµερα. Επιπλέον
να αυξηθεί το ποσοστό αυτό (άρθρο 16 παρ. 3 του ν.3669/2008.).
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Β’ Μέρος: Απαντήσεις ΣΑΤΕ επί του εν θέµατι εγγράφου
1.

∆είκτες Βιωσιµότητας:

1.1. Τρόπος υπολογισµού του ∆είκτη Βιωσιµότητας 1 (∆Β1) Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο
Υποχρεώσεων.
Ισχύει σήµερα:
Για τον ∆Β1:
i. «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων» (Ι.Κ.), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος του Παθητικού,
προς το «Σύνολο Υποχρεώσεων» (Σ.Υ.). Ως Σύνολο Υποχρεώσεων ορίζεται το άθροισµα των
βραχυπρόθεσµων και των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων της επιχείρησης, µε εξαίρεση τις
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις που δεν αφορούν τραπεζικό δανεισµό, όπως αυτές
προσδιορίζονται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή.
Για τον ∆Β2:
ii. «Κυκλοφορούν Ενεργητικό» (Κ.Ε.), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος του Ενεργητικού,
προς τις «Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις» (Β.Υ.), όπως αυτές αναγράφονται στο σκέλος του
Παθητικού.
Πρόταση ΣΑΤΕ:
Για τον ∆Β1
«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
«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 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 που εξεδόθησαν εντός της χρήσης που αφορά
στον υπολογισµό του ∆είκτη καθώς και σε προηγούµενες χρήσεις,
- των απαιτήσεων, οι οποίες προκύπτουν από τις εκτελεσθείσες εργασίες, περιλαµβάνονται
στους συνταχθέντες από την διευθύνουσα υπηρεσία Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών
(ΑΠΕ) και βεβαιώνονται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.
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.
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Για τον ∆Β2
«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.
Αιτιολόγηση:
Οι προτάσεις υπολογισµού των δεικτών βιωσιµότητας αποσκοπούν στην αρτιότερη
εξειδίκευσή τους, ώστε να αντανακλάται η πραγµατική χρηµατοοικονοµική εικόνα της κάθε
εταιρείας, σε βραχυπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο
ορίζοντα, η οποία προκύπτει ως
αποτέλεσµα των επιχειρηµατικών επιλογών της και όχι ως επίπτωση της ασυνέπειας
υποχρέωσης εξόφλησης οφειλών του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.

1.2. Ελάχιστες τιµές των ∆εικτών Βιωσιµότητας 1 και 2.
∆εδοµένης της σηµερινής αρνητικής οικονοµικής συγκυρίας προτείνεται η µείωση της τιµής
στόχου για τους ∆είκτες Βιωσιµότητας (∆.Β.) στο 0,5 το πολύ.
Ισχύει σήµερα:
∆.Β.1 και ∆.Β.2 > 1 και έλεγχος κατά την διαδικασία έκτακτης / τακτικής αναθεώρησης
Πρόταση ΣΑΤΕ:
∆.Β.1 και ∆.Β.2 >0,5 και ετήσιος έλεγχος.
Αιτιολόγηση:
H σηµερινή ιδιαίτερα δυσµενής οικονοµική συγκυρία και η πλήρης αδυναµία του βασικού
ή/και αποκλειστικού εργοδότη των τεχνικών εταιρειών (Στενός και Ευρύτερος ∆ηµόσιος
Τοµέας) να είναι συνεπής στην υποχρέωση εξόφλησης των οφειλών του επιβάλλει την
µείωση του ελάχιστου ορίου των ∆.Β. 1 και ∆.Β.2.

1.3. Συνέπειες µη κάλυψης ∆εικτών Βιωσιµότητας.
Ισχύει σήµερα:
∆ιαγραφή.
Πρόταση ΣΑΤΕ:
Εφόσον εφαρµόζεται ο κατ’ έτος έλεγχος των τιµών των ∆.Β. στην περίπτωση µη τήρησης
της ελάχιστης τιµής 0,5, προτείνεται να δίδεται προθεσµία 6 µηνών (µετά την εµπρόθεσµη
υποβολή της ετήσιας έκθεσης δραστηριότητας) για την κάλυψη του κριτηρίου.
Αιτιολόγηση:
∆εδοµένων των 1.1 και 1.2 προτάσεών µας για τον τρόπο υπολογισµού και την ελάχιστη
τιµή τήρησης των ∆.Β. θεωρούµε ότι ο κατ’ έτος έλεγχος των ∆εικτών Βιωσιµότητας
εξασφαλίζει την χρηµατοοικονοµική εικόνα που οφείλει η Πολιτεία να ζητεί από τις
εργοληπτικές εταιρείες ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ορθή εκτέλεση των
αναλαµβανοµένων δηµόσιων έργων. Αυτό άλλωστε ήταν και στις προθέσεις του νοµοθέτη
που είχε προβλέψει την υποχρέωση της κατ’ έτος τήρησης των ∆.Β., συνθήκη, η οποία εκ
των πραγµάτων δεν θα µπορούσε να ικανοποιηθεί δεδοµένων α) της υψηλής τιµής στόχου
και β) του τρόπου υπολογισµού των ∆.Β., ειδικά του ∆.Β. 1. Εκτιµούµε ότι οι προτάσεις µας
στα 1.1 και 1.2 άρουν τις ως άνω α) και β) συνθήκες.
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Οι προτάσεις για τους δείκτες βιωσιµότητας 1.1, 1.2 και 1.3 ισχύουν ως ενιαίο
σύνολο και µόνο.

2.

Τύπος Κατάταξης:

2.1. Κατάργηση ή µείωση της στάθµισης του Συντελεστή Γ’ στον Τύπο Κατάταξης.
Πρόταση ΣΑΤΕ:
Προτείνεται να παραµείνει ως έχει ο συντελεστής «Γ’» στον Τύπο Κατάταξης.

2.2. Πριµοδότηση ή µη των
απορροφώµενες επιχειρήσεις.

συγχωνεύσεων

µε

συντελεστή

Γ’

από

τις

Ισχύει σήµερα:
Οι εταιρίες που συγχωνεύονται δια απορροφήσεως πριµοδοτούνται µε πλήρη συντελεστή
«Γ’».
Πρόταση ΣΑΤΕ:
Προτείνεται η µείωση της πριµοδότησης µε συντελεστή «Γ’» των απορροφωµένων εταιρειών
σε περίπτωση συγχώνευσης κατά 50% από τις σηµερινές τιµές.
Αιτιολόγηση:
Η πριµοδότηση µε συντελεστή «Γ’» των απορροφωµένων επιχειρήσεων σε συνδυασµό µε
την γενικευµένη εφαρµογή της «απόσχισης κλάδου» οδηγεί στην εµπορία πτυχίων αντί για
την πριµοδότηση πραγµατικών συγχωνεύσεων και δηµιουργία ισχυρών κατασκευαστικών
σχηµάτων.

2.3. Εφαρµογή Τύπου Κατάταξης στην 1η και 2η τάξη.
Ισχύει σήµερα:
∆εν υπάρχει Τύπος Κατάταξης.
Πρόταση ΣΑΤΕ:
Να εφαρµοσθεί απλός τύπος κατάταξης, ανάλογος και, ίσως, αρκετά πιο ευνοϊκός από τον
ισχύοντα από 3η τάξη και άνω, ο οποίος να διασφαλίζει ότι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις 1ης
και 2ης τάξης θα έχουν τουλάχιστον κάποιον ελάχιστο κύκλο εργασιών τριετίας και θα
πληρούν στοιχειώδη όρια οικονοµικής ικανότητας.
Αιτιολόγηση:
Στόχος είναι να απαλλαγεί ο ανταγωνισµός από µη ενεργά
πτυχία τα οποία δεν
συνεισφέρουν, αντιθέτως νοθεύουν τον υγιή ανταγωνισµό. Είναι αδιανόητο πτυχία µε
µηδενικό κύκλο εργασιών για µία ή και δύο τριετίες να συµµετέχουν και να ανταγωνίζονται
ισότιµα ενεργές επιχειρήσεις σε έργα προϋπολογισµού 1,5 εκατ. € ακόµα και 2,0 ή 3,0 εκατ.
€ σε περίπτωση αρκετών επιµέρους κατηγοριών.
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2.4. Τάξεις εταιρειών
απορροφώσα εταιρία.

που

µπορούν

να

συνεισφέρουν

συντελεστή

Γ’

στην

Πρόταση ΣΑΤΕ:
Ως έχει.

3.

Εφαρµογή ελεγκτικών προτύπων, ανάλογων των οριστικών ισολογισµών,
στους προσωρινούς ισολογισµούς.

Ισχύει σήµερα:
Ο έλεγχος που ασκείται από τους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές στα µεγέθη των
προσωρινών ισολογισµών δεν στηρίζεται σε συγκεκριµένα ελεγκτικά πρότυπα, και κατά
συνέπεια οµοιάζει περισσότερο σε επισκόπηση ορισµένων βασικών µεγεθών των προσωρινών
ισολογισµών και λιγότερο στον ενδελεχή και σαφώς καθοριζόµενο έλεγχο που ασκείται στις
περιπτώσεις των οριστικών λογιστικών καταστάσεων.
Πρόταση ΣΑΤΕ:
Προτείνεται η εφαρµογή ελεγκτικών προτύπων, ανάλογων των οριστικών ισολογισµών,
στους προσωρινούς ισολογισµούς.
Αιτιολόγηση:
Πρέπει να αποφευχθεί η πιθανότητα παρουσίασης και αξιολόγησης µη ελεγµένων και
πιστοποιηµένων στοιχείων ισολογισµών που δεν τηρούν πρότυπα παρόµοια µε τα ελεγκτικά
πρότυπα των οριστικών ισολογισµών, για την άρση της προφανούς ανισότητας.

4.

Όρια στελέχωσης.

Ισχύει σήµερα - Πρόταση ΣΑΤΕ:
Βασική κατηγορία
(Βασική στελέχωση )

Πρόσθετη κατηγορία
(Συµπληρωµατική στελέχωση )

Ελάχιστα όρια

Ελάχιστα όρια

Τάξη

Ελάχιστα όρια

Ελάχιστα όρια

(ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ)

(ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΑΤΕ)

(ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ)

(ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΑΤΕ)

Α1
Α2
1η
2η
3η
4η
5η
6η

1Α
1Β
1Γ
1∆
2∆
3 ∆ και 1 Γ
4 ∆ και 1 Γ
6 ∆ και 4 Γ

1Α
1Β
1Γ
1∆
1∆+1Γ
2∆
2 ∆ και 1 Γ
3 ∆ και 2 Γ
12 ∆ και 10 Γ εκ των
οποίων
οι 8 ∆ να είναι
εγγεγραµµένοι σε 3
κατηγορίες
έργων
2∆ σε Η/Μ και 2∆ σε
Β/Ε

1Α
1Β
1Β
1Γ
1∆
2 ∆*
3 ∆*
4 ∆*

1Α
1Α
1Β
1Γ
1Γ
1 ∆**
1 ∆ + 1 Γ**
2 ∆**

7η

18 ∆ και 14 Γ

(*) Πάνω από τις τέσσερις κατηγορίες έργων, απαιτείται 1∆.
(**) Πάνω από τις τέσσερις κατηγορίες έργων, να απαιτείται 1Γ.
7

Και επιπλέον:


Η δυνατότητα αντικατάστασης 1∆ µε 2Γ ή 1Γ µε 2Β ή 1Β µε 2Α να γενικευθεί και να
ισχύει χωρίς περιορισµούς.



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.

Αιτιολόγηση:
Η απαίτηση µεγάλου αριθµού στελεχών σε αναντιστοιχία µε το ανεκτέλεστο πολλών
επιχειρήσεων οδηγεί στη δηµιουργία «αγοράς πτυχίων» και όχι πραγµατικής στελέχωσης
των επιχειρήσεων. Συνεπώς, η ελάχιστη µόνιµη στελέχωση κρίνεται ιδιαίτερα αυστηρή και
πρέπει να ελαφρυνθεί.
Η πραγµατική συµµετοχή στην διαδικασία εκτέλεσης έργων των απαιτούµενων έµπειρων
τεχνικών στελεχών ελέγχεται από την επίβλεψη σύµφωνα µε την ισχύουσα Γ.Σ.Υ. και Ε.Σ.Υ.
καθώς και την ισχύουσα νοµοθεσία.

5.

Οικονοµικά στοιχεία κάλυψης ελάχιστων ορίων 1ης και 2ης τάξης.

Πρόταση ΣΑΤΕ:
Βλ. 2.3

6.

∆ιάρκεια ισχύος ατοµικών εργοληπτικών επιχειρήσεων.

Πρόταση ΣΑΤΕ:
Να παραµείνει ως έχει.
Αιτιολόγηση:
Η προτεινόµενη από άλλους φορείς αύξηση σε πενταετία ή εξαετία ευνοεί την ανεξέλεγκτη
παρουσία στην αγορά ανενεργών πτυχίων που δεν βοηθούν στον εξορθολογισµό και την
σωστή λειτουργία του υγιούς ανταγωνισµού.

7.

Συνυπολογισµός ή µη της εµπειρίας στελεχών κατά την αναθεώρηση των
εταιρειών.

Πρόταση ΣΑΤΕ:
Να συνυπολογίζεται η εµπειρία στελεχών εφάπαξ και εφόσον εξασφαλίζεται η δέσµευσή τους
για ικανό χρονικό διάστηµα στην εταιρεία.

8.

Συνεκτίµηση ή µη της τρέχουσας οικονοµικής κατάστασης στον Κύκλο
Εργασιών του παρανοµαστή του κλάσµατος Α1.

Πρόταση ΣΑΤΕ - Αιτιολόγηση:
Συνεκτιµώντας τις συνέπειες της τρέχουσας οικονοµικής κατάστασης:
•

τη µεγάλη µείωση των ιδιωτικών τεχνικών έργων (άνω του 50% πτώση του αριθµού
των οικοδοµικών αδειών κατ’ έτος),

•

τη συνεχή µείωση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων,
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•

τις συχνές διακοπές χρηµατοδότησης σε πολλά έργα και

την επιρροή όλων των ανωτέρω παραγόντων στον κύκλο εργασιών των τεχνικών
εταιρειών όπως καταγράφεται στον ακόλουθο Πίνακα:

Μεταβολή µέσου κύκλου εργασιών ανά τάξη κατά τα έτη 2008-2011
3η τάξη

4η τάξη

5η τάξη

6η τάξη

7η τάξη

Μέση Τιµή 4η -7η

-48,3%

-44,6%

-39,4%

- 30,3%

- 31,2%

-34,4%

ζητάµε µείωση του κύκλου εργασιών του παρανοµαστή του κλάσµατος Α1 κατά 25%.

Παραµένουµε στην διάθεσή σας για περαιτέρω εξειδίκευση των προτάσεών µας, σε
περίπτωση που κριθεί αναγκαία.

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
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