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ΠΡΟΣ
ΒΗΜΑ ΜΕΛΩΝ ΣΑΤΕ

Θέµα: SOS: Επισήµως εκτός δηµοπρασιών χιλιάδες εργοληπτικές επιχειρήσεις ;
Σύµφωνα µε το ενοποιηµένο κείµενο της οµάδας εργασίας του υπουργείου που
ανήρτησε χθες στην ιστοσελίδα του ο ΣΑΤΕ, αλλά και µε βάση έγκυρες πληροφορίες από
συµµετέχοντες στις οµάδες εργασίας για το Π∆ του νέου ΜΕΕΠ προκύπτουν τα
ακόλουθα:
1) Οι τάξεις των πτυχίων παύουν να έχουν την µέχρι σήµερα ισχύ τους.
2) Στους διαγωνισµούς θα καλούνται οικονοµικοί φορείς εγγεγραµµένοι σε επίσηµα
µητρώα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κύκλος εργασιών τριετίας, ίδια
κεφάλαια, πάγια και ειδικός κύκλος εργασιών κατηγορίας.)
Τα κριτήρια αυτά θα τίθενται στις διακηρύξεις αποκλειστικά από τις αναθέτουσες αρχές οι
οποίες θα δεσµεύονται µόνο από γενικές αρχές όπως : αναλογικότητα, όχι καταχρηστικές
και φωτογραφικές διατάξεις κ.λ.π (Είναι αυτό πού λέµε λαϊκά : φέξε µου και γλίστρησα....)
3) Οι τάξεις θα χρησιµοποιούνται µόνο ενδεικτικά και όχι δεσµευτικά ως µπούσουλας για
τα κριτήρια επιλογής.
Χαρακτηριστικά αναφέρω τον τίτλο του άρθρου 54 του Π.∆ για τις τάξεις:
"Όρια εκτιµώµενης αξίας έργων κατά τάξη επιχειρήσεων".
Έχουν σβήσει µάλιστα το προηγούµενο "όρια προϋπολογισµού έργων" προκειµένου να
αποσυνδεθεί ο προϋπολογισµός των έργων από την τάξη πτυχίου!!!
Για παράδειγµα αν σε ένα έργο η κατώτερη καλούµενη - άλα παλαιά - τάξη ήταν η τρίτη ο
ελάχιστος κύκλος εργασιών µε το νέο Π.∆ είναι 1.125.000 στην τριετία.
Η αναθέτουσα αρχή λοιπόν µπορεί στα κριτήρια επιλογής να βάλει αυτόν αλλά µπορεί σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες - να βάλει µέχρι και τον διπλάσιο!! Ποιός θα την
εµποδίσει;
4)Έγραφα και πρόσφατα σε σχετικό άρθρο µου ότι πολλές υγιείς και δυναµικές
επιχειρήσεις του κλάδου δεν κατάφεραν να έχουν ειδικό κύκλο εργασιών στην πενταετία
που πέρασε σε διάφορες κατηγορίες έργων για πολλούς λόγους:
• είτε γιατί ο εν ισχύει νόµος δεν το απαιτούσε (µέχρι και την 3η τάξη δεν απαιτούνταν
καθόλου ενώ από 4η-7η απαιτείτο το 5% του συνολικού τζίρου. Τώρα απαιτείται
υποχρεωτικά από την πρώτη τάξη ενώ από 4η-7η αυξήθηκε στο 20% του κύκλου
εργασιών)
• είτε γιατί τα έργα ήταν λιγοστά τα τελευταία πέντε χρόνια της κρίσης
• είτε διότι δεν ήθελαν να µπουν στη διαδικασία των υπερβολικών εκπτώσεων.
Πώς λοιπόν θα πάνε τώρα - ενώ µέχρι χθες πήγαιναν - στις δηµοπρασίες µε κριτήριο
επιλογής τον ειδικό κύκλο εργασιών στις κατηγορίες αν δεν τον έχουν;
Και αν δεν µπορούν να πάνε τώρα τότε πως θα "χτίσουν" τζίρο για να µπορούν να πάνε
αύριο;
Όταν µάλιστα ο χρόνος που τους δίνεται για απόκτηση νέου τζίρου, σύµφωνα µε τις
µεταβατικές διατάξεις του νέου Π.∆ είναι το πολύ 9 µήνες από την ψήφισή του;

5) Αν µείνει ως έχει αυτό το Π.∆ ουσιαστικά θα κατεβάσει κατά µέσον όρο το 70% των εν
ισχύει πτυχίων τουλάχιστον σε 1-2 κατηγορίες εργασιών µεσοσταθµικά 2 τάξεις κάτω.
Εννοείται ότι αυτό θα έχει ευθεία αντανάκλαση στην τήρηση των κριτηρίων επιλογής και
ως εκ τούτου στην συµµετοχή στις δηµοπρασίες.
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΣΦΑΓΗΣ και ΒΙΑΙΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ των επιχειρήσεων από την
αγορά εργασίας.
Εποµένως αντίκειται ουσιαστικά και στις κοινοτικές οδηγίες που µιλάνε για άνοιγµα του
επαγγέλµατος και διεύρυνση του ανταγωνισµού και όχι περιορισµό του.
Με βάση τα ανωτέρω θεωρώ ότι, σαν ελάχιστη θεραπεία της αδικίας, θα πρέπει στις
µεταβατικές διατάξεις του Π.∆ ο ειδικός κύκλος εργασιών ανά κατηγορία και ΜΟΝΟΝ
ΑΠΑΞ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΑΝΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 9ΜΗΝΟΥ να υπολογισθεί στην
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 10ΕΤΙΑ και όχι 5ετία έτσι ώστε να περιλαµβάνει µεγαλύτερο και πιο
αντιπροσωπευτικό διάστηµα και µε έτη κανονικότητας της οικονοµίας.
Αυτό θα βοηθήσει πολλές επιχειρήσεις να µείνουν στον ανταγωνισµό εφόσον
περιστασιακή και λόγω των συνθηκών ήταν η αδυναµία τους να συγκεντρώσουν τζίρο
στην "άνυδρη" πενταετία.
Πιστεύω ότι µία τέτοια µεταβατική διάταξη είναι δίκαιη, ορθή και εντός των κοινοτικών
οδηγιών.
Τέλος θεωρώ απολύτως απαραίτητη την σύνταξη συγκεκριµένων οδηγιών για τα
κριτήρια επιλογής από τις αναθέτουσες αρχές.
Γνωρίζω τις απόψεις της ΕΑΑ∆ΗΣΥ - η οποία κατά βάση επέβαλλε και την επί της
ουσίας κατάργηση των τάξεων των πτυχίων - περί απόλυτης σχεδόν αρµοδιότητας των
αναθετουσών αρχών στη θέσπιση των κριτηρίων επιλογής.
Όµως είναι βέβαιον ότι χωρίς κανόνες ο ανταγωνισµός θα είναι εκ των προτέρων
φαλκιδευµένος.
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς
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