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ΘΕΜΑ: Προτάσεις ΣΑΤΕ στο προτεινόµενο προσχέδιο εργασίας Σχεδίου Νόµου
«Μητρώα Συντελεστών Τεχνικών Έργων» της Οµάδας Εργασίας Μητρώων
Εργοληπτών–Κατασκευαστών-Μελετητών του ΥΠΥΜΕ∆Ι.
ΣΧΕΤ.: Οι υπ' Α.Π. 29406/19.10.15 και 29406Α/23.10.15 επιστολές του ΣΑΤΕ προς τον
Συντονιστή και τα Μέλη της ΟΕ Μητρώων ∆ηµοσίων Έργων.

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή υποβάλλουµε τις προτάσεις του Συνδέσµου µας, για το εν θέµατι
πόνηµα της Οµάδας Εργασίας Μητρώων Εργοληπτών–Κατασκευαστών-Μελετητών που
συστήσατε µε την υπ' αρ. πρωτ. ∆ΝΣα/οικ. 47660/ΦΝ464/30-7-2015 Απόφασή σας.
Κατ' αρχήν οφείλουµε να σας ενηµερώσουµε ότι ο Συντονιστής και τα Μέλη της Οµάδας
Εργασίας είχαν την προνοητικότητα να δώσουν τόσο σε εµάς όσο και στους υπόλοιπους
εµπλεκόµενους στο σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων τη δυνατότητα συµµετοχής στις
εργασίες της Οµάδας Εργασίας από την πρώτη κιόλας συνεδρίαση.
Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την έµπρακτη διάθεση σύνθεσης των απόψεων όλων των
φορέων, επιλογή που έχει βαρύνουσα σηµασία δεδοµένου ότι το έργο είναι αυξηµένης
δυσκολίας και ταυτόχρονα κρίσιµο για το επάγγελµα του Κατασκευαστή, του Εργολήπτη, του
Μελετητή και εν γένει του Μηχανικού, που, συνδυάζοντας στο ίδιο πρόσωπο κάποια ή και
όλες από τις ανωτέρω έννοιες, συµβάλει καθοριστικά στην παραγωγή των δηµοσίων έργων
στην Χώρα, τοµέα καίριο για την επάνοδο της κοινωνίας µας σε ανεκτά επίπεδα ευηµερίας.
Επιπλέον θεωρούµε ότι αυτή η διάθεση σύνθεσης των απόψεων που επέδειξε ο Συντονιστής
και τα Μέλη της ΟΕ έγινε µε τρόπο παραγωγικό και αποτελεσµατικό, κρίνοντας από το
παρουσιαζόµενο αποτέλεσµα.
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Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Το προτεινόµενο προσχέδιο εργασίας που µας εστάλη αποτελείται από διακριτά τµήµατα που
αφορούν στην κατασκευή και στις µελέτες, ενώ παράλληλα ρυθµίζονται διακριτά τα θέµατα
των µητρώων των φυσικών προσώπων που εµπλέκονται στις µελέτες και στις κατασκευές
δηµοσίων έργων καθώς και τα θέµατα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους
ίδιους τοµείς.
Από τα ανωτέρω τέσσερα πεδία στην παρούσα επιστολή θα καταθέσουµε τις προτάσεις µας
για το τµήµα του προσχεδίου που αφορά στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (άρθρα
47-79).
Η γενική άποψη του Συνδέσµου µας είναι ότι οι προτεινόµενες διατάξεις που αφορούν στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση εκσυγχρονισµού
και εξυγίανσης του Μητρώου.
Παραδειγµατικά επισηµαίνουµε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση:
- η κατάργηση του συντελεστή Γ στον τύπο κατάταξης των εργοληπτικών επιχειρήσεων, για
λόγους που έχουν επανειληµµένα αναλυθεί,
- η, έστω και µικρή, µείωση της ελάχιστης υποχρεωτικής στελέχωσης των επιχειρήσεων,
- η ενιαία αντιµετώπιση των κατηγοριών εργασιών ως προς την εµπειρία,
- η κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δύο φάσεις: στην πρώτη κατά την οποία
αποτυπώνεται η εικόνα της επιχείρησης ως επιχειρηµατικής οντότητας και στην δεύτερη
κατά την οποία αποτυπώνεται η τεχνική εµπειρία της επιχείρησης (επισηµαίνουµε ότι αυτή η
επιλογή είναι σύµφωνη και µε τις προβλέψεις των νέων οδηγιών 24/2014/ΕΕ και
25/2014/ΕΕ),
- η κατάργηση των δασοτεχνικών µητρώων.
Επιπλέον επισηµαίνουµε ειδικότερα ότι:
- όσον αφορά στους συντελεστές α1, α2 και α3 και στην υπολογιζόµενη εµπειρία είτε γενικά
είτε ανά κατηγορία θα πρέπει να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια που υπάρχουν στις σχετικές
κοινοτικές οδηγίες (π.χ. αύξηση από πενταετία σε επταετία ή και παραπάνω για την τεχνική
εµπειρία) λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερα κρίσιµη κατάσταση που οδηγεί όλες τις
επιχειρήσεις σε µειωµένους κύκλους εργασιών τα τελευταία χρόνια.
- η διαδικασία κλήρωσης Μελών Επιτροπών πρέπει να περιγράφεται αυστηρά και να
διασφαλίζεται το αδιάβλητο και η διαφάνεια, τόσο για τα Μέλη που προέρχονται από ΤΕΕ,
Εργολήπτες, ΚΕ∆Ε, όσο και για τα υπηρεσιακά Μέλη. Πολύ καλή βάση για τη σχετική
ρύθµιση είναι το σχετικό άρθρο του Νοµοσχεδίου του ΥΠΥΜΕ∆Ι που είχε τεθεί προς
συζήτηση επί Υπουργίας Ρέππα (έχει επισυναφθεί στις σχετικές επιστολές µας).
Για το ζήτηµα του Μητρώου Τεχνικών Συµβούλων επιφυλασσόµαστε να σας καταθέσουµε
πρόταση µε βάση τα Ευρωπαϊκά και ∆ιεθνή δεδοµένα, εάν είναι εφικτό σε συνεννόηση µε
τους Φορείς των Μελετητών, ενώ για τα Μητρώα Ιδιωτικών Έργων γνωρίζετε από την
παλαιότερη θέση σας ως Προέδρου του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας τις τοποθετήσεις
και απόψεις µας.
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Β. ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. Το προτεινόµενο στο άρθρο 57 παράγραφος 1 διάστηµα τιµών 1,5 - 2,0 ως κριτήριο στόχος του τύπου κατάταξης θεωρείται ως εξαιρετικά δυσµενές για την συντριπτική
πλειοψηφία των εργοληπτικών εταιρειών του ΜΕΕΠ, ανεξαρτήτως τάξης, και ως εκ
τούτου θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Έχοντας υπόψη νεότερα χρηµατοοικονοµικά
δεδοµένα του κλάδου εκτιµούµε ότι η τιµή στόχος του τύπου Κατάταξης στην Γενική
Τάξη θα πρέπει να είναι η µονάδα για όλες τις τάξεις του ΜΕΕΠ.
2. Αναφορικά µε την απαιτούµενη τεχνική εµπειρία ανά κατηγορία εργασιών προτείνουµε να
προσµετρηθεί - τουλάχιστον για την πρώτη φορά λόγω των ειδικών συνθηκών
κρίσης - η τεχνική εµπειρία της τελευταίας επταετίας (σύµφωνα και µε το παράρτηµα
ΧΙΙ / Μέρος ΙΙ εδάφιο α) i της οδηγίας 24/2014/ΕΕ) και ως όριο κάλυψης να τεθεί το
χαµηλότερο προτεινόµενο στο προσχέδιο νόµου, ήτοι το 15% του αναλογούντος
κ.ε., ανά κατηγορία εργασιών: Για την 2η τάξη 112.000 €, για την 3η τάξη 303.750 €,
για την 4η τάξη 618.750 €, για την 5η τάξη 1.687.500 €, για την 6η τάξη 3.375.000 € και
για την 7η τάξη 20.250.000€.
3. Αναφορικά µε την απαιτούµενη στελέχωση, πρότασή µας είναι αυτή να παραµείνει
ως κριτήριο µόνο κατά την Γενική Κατάταξη µίας εργοληπτικής επιχείρησης.
Εφόσον ωστόσο επιµείνετε σε µία δοµή στελέχωσης που να οµοιάζει µε το σηµερινό σύστηµα
σας καταθέτουµε την ακόλουθη πρόταση:
α. Για την Γενική Κατάταξη οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, πέραν των άλλων κριτηρίων, να
ικανοποιούν κατ' ελάχιστον τα κριτήρια στελέχωσης που ήδη περιγράφονται στο άρθρο 58
του σχεδίου νόµου, ανεξαρτήτως κατηγορίας έργων.
β. Για την Βασική κατηγορία, η οποία θα προσδιορίζεται µε την αίτηση εγγραφής ή
αναθεώρησης µίας εργοληπτικής επιχείρησης, και η οποία θα είναι µία από τις κατηγορίες
έργων ή τις εξειδικευµένες εργασίες του άρθρου 55, να απαιτούνται, ανά τάξη, τα κριτήρια
στελέχωσης που περιγράφονται στο άρθρο 58, στην συγκεκριµένη κατηγορία έργων που η
εργοληπτική επιχείρηση θα έχει προσδιορίσει µε την αίτησή της.
γ. Για κάθε επιπλέον κατηγορία έργων, πέραν της βασικής, να απαιτούνται ανά τάξη και ανά
κατηγορία έργου, τα κριτήρια στελέχωσης που περιγράφονται κατωτέρω, µε τις αναλογικά
προβλεπόµενες ισοδύναµες αντικαταστάσεις ΜΕΚ: Στην Α1 τάξη 1 ΜΕΚ Α, στην Α2 τάξη 1
ΜΕΚ Β, στην 1η τάξη 1 ΜΕΚ Β, στην 2η τάξη 1 ΜΕΚ Γ, στην 3η τάξη 1 ΜΕΚ Γ, στην 4η τάξη
1 ΜΕΚ Γ, στην 5η τάξη 1 ΜΕΚ ∆, στην 6η τάξη 2 ΜΕΚ ∆ και στην 7η τάξη 3 ΜΕΚ ∆.
Απαραίτητη συνθήκη είναι τα φυσικά πρόσωπα που καλύπτουν είτε την (α) είτε και την
(β) είτε και την (γ) στελέχωση να µπορούν να καλύπτουν όλα τα είδη στελέχωσης (α), (β)
και (γ) χωρίς περιορισµούς, καλύπτοντας περισσότερες της µίας κατηγορίες εργασιών.
4. Εφόσον προτείνεται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της 2ης τάξης να µην κατατάσσονται µε
τύπο κατάταξης θεωρούµε ότι κατ' ελάχιστον πρέπει να πληρούν κάποια ελάχιστα
εχέγγυα πραγµατικής επιχειρηµατικής λειτουργίας, όπως π.χ. η αναφερόµενη
τεχνική εµπειρία ανά κατηγορία έργων (βλ. το ως άνω σηµείο 2), αφού εκτιµούµε ότι
είναι πολύ µεγάλο το ρίσκο που ανακύπτει εάν δοθεί η δυνατότητα ανάληψης έργων ίσου ή
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δύο ή και τρεις φορές του άνω ορίου της 2ης τάξης ήτοι 1,5 εκ. € ανά κατηγορία εργασιών
ουσιαστικά µε µόνο κριτήριο την ύπαρξη ενός φυσικού προσώπου κατόχου ΜΕΚ ∆' τάξεως.
5. Κατά την άποψή µας η χρονική ισχύς των βεβαιώσεων εγγραφής θα πρέπει να
είναι συνάρτηση της τάξης κατάταξης και όχι της νοµικής µορφής µίας επιχείρησης
(άρθρο 48). Κατά συνέπεια προτείνουµε τριετή ισχύς βεβαιώσεων εγγραφής για τις
τάξεις από 1η έως και 7η και πενταετή ισχύς βεβαιώσεων εγγραφής για τις τάξεις
Α1 και Α2.
6. Για την υλοποίηση της πρόβλεψης για τις κοινοπραξίες, στο άρθρο 61
παράγραφος 4, προτείνουµε είτε στην ενηµερότητα πτυχίου είτε στην βεβαίωση εγγραφής
να αναγράφονται αριθµητικώς όλα εκείνα τα οικονοµικά στοιχεία, τα στοιχεία εµπειρίας και
τα στοιχεία στελέχωσης της κάθε εργοληπτικής επιχείρησης που θα επιτρέπουν σε µία
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού να προσδιορίζει τάχιστα την δυνατότητα µίας κοινοπραξίας
εγγεγραµµένων στο ΜΕΕΠ επιχειρήσεων να µετέχει ή όχι σε έναν διαγωνισµό, εφόσον άµεσα
θα µπορεί να υπολογίσει εάν η άθροιση των στοιχείων των εργοληπτικών επιχειρήσεων
πληροί τα αριθµητικά ελάχιστα κριτήρια της κατώτερης καλούµενης τάξης.
7. Ενώ στο άρθρο 55 ορίζονται ως κατηγορίες εργασιών όλες οι σηµερινές κατηγορίες, είτε
πρόκειται για σηµερινές βασικές, είτε πρόκειται για σηµερινές εξειδικευµένες, στο άρθρο 62
έχει περιληφθεί όλο το ισχύον
άρθρο περί εξειδικευµένων κατηγοριών εργασιών.
Εκτιµούµε ότι δεν θα πρέπει να προβλεφθεί ειδική ρύθµιση για εξειδικευµένες
επιχειρήσεις - άρα προτείνουµε την απαλοιφή των άρθρων 62 και 63 - και όσες
τελικώς εξειδικευµένες εργασίες αποφασισθούν να ενσωµατωθούν ως κύριες
κατηγορίες έργων ή εξειδικευµένες εργασίες στο άρθρο 55. Άποψή µας είναι ότι
σήµερα αυτές οι κατηγορίες θα πρέπει να ανέρχονται σε οκτώ, τις ακόλουθες: α) οδοποιίας,
β) οικοδοµικών, γ) υδραυλικών, δ) ηλεκτροµηχανολογικών, ε) λιµενικών, στ) βιοµηχανικών
– ενεργειακών, ζ) πρασίνου και η) καθαρισµού και επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και
αερίων αποβλήτων (βλ. και επόµενο σηµείο 8).
8. Κατά την πάγια θέση του Συνδέσµου µας, που έχει επανειληµµένως εκφραστεί µε
έγγραφες διαµαρτυρίες, ορθώς καταργούνται τα Μητρώα ∆ασοτεχνικών Έργων
(άρθρο 67). ∆εδοµένης της αλλαγής που θα επιφέρει η ανωτέρω κατάργηση προτείνουµε να εξεταστεί η προσθήκη µίας επιπλέον εξειδικευµένης κατηγορίας εργασιών
στο άρθρο 55, αυτής των δασοτεχνικών εργασιών, την οποία, εκτός των άλλων ειδικοτήτων, να µπορούν να καλύψουν και οι δασολόγοι, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ΜΕΚ.
9. Κατά την άποψη του Συνδέσµου µας, θα πρέπει να καταργηθούν οι προβλέψεις περί
Μητρώων Περιφερειακών Ενοτήτων (άρα να απαλειφθεί το άρθρο 65) αφού τις
ανάγκες των σχετικών εργασιών µπορούν και πρέπει να τις καλύπτουν οι εργοληπτικές
επιχειρήσεις των εισαγωγικών τάξεων του ΜΕΕΠ.
10. Στο άρθρο 54 παράγραφος 7 υπάρχει η ακόλουθη πρόβλεψη: "Η εκτελούµενη σύµβαση
προσαρµόζεται στα απαιτούµενα από την διακήρυξη δηµοπράτησης του έργου". Εκτιµούµε
ότι θα επιφέρει πολλά και περιττά προβλήµατα κατά την εκτέλεση των έργων.
Προτείνουµε την ακόλουθη διατύπωση: "∆εν θίγεται η εκτελούµενη σύµβαση ένεκα της
µεταγενέστερης της υπογραφής της µεταβολής της τάξης ή τάξεων εγγραφής ή διαγραφής
της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης από το Μ.Ε.ΕΠ."
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Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
ο Σύνδεσµός µας παραµένει στην διάθεσή σας προκειµένου να σας εκθέσεις και δια ζώσης τις
ανωτέρω προτάσεις του.

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
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