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Θέµα : Π.∆ γιά νέο ΜΕΕΠ : εξυγίανση ή κούρεµα µε την "ψιλή"; 
                   
∆ιάβασα µε προσοχή την από 4/7/2017 επιστολή του συνάδελφου και φίλου 
κ.Κυριακόπουλου Γιώργου στο βήµα µελών στην οποία αναφέρεται στην απαιτούµενη 
εµπειρία για τις τάξεις και κατηγορίες έργων των πτυχίων καθώς και - εµµέσως πλήν 
σαφώς - στις δικές µου προηγηθείσες προτάσεις. 
Θεωρεί ότι ορθώς θεσπίζονται στο Π.∆ για τα νέα ΜΕΕΠ τα ελάχιστα όρια πενταετούς 
εµπειρίας - κύκλος εργασιών - στις διάφορες κατηγορίες έργων διότι αλλιώς τι σόι 
κατασκευαστής µπορεί να είσαι άµα δεν τα έχεις. 
Αναφέρει µάλιστα ότι αυτό αποτελεί εξυγιαντικό µέτρο σε σχέση µε την προτεραία 
παθογενή κατάσταση. 
Θα συµφωνούσα απολύτως µε τις παρατηρήσεις του αν δεν συνέβαιναν τα εξής: 
1) Η τελευταία πενταετία να είναι "άνυδρη" έργων µε αποτέλεσµα δύσκολα να 
συγκεντρώνεται έστω και η ελάχιστη απαιτούµενη εµπειρία του νέου Π.∆ και µάλιστα σε 
πολλές κατηγορίες. Εκτός εάν γι’ αυτό τον λόγο µπει κανείς στο clumb του 60%-70% 
έκπτωσης και βάλε. 
2)  Η ισχύουσα νοµοθεσία δεν προβλέπει µέχρι σήµερα καθόλου ειδικό κύκλο εργασιών 
στις κατηγορίες, πέραν του γενικού κύκλου εργασιών, για τις τάξεις µέχρι και την 3η ενώ 
για τις µεγαλύτερες προβλέπει εµπειρία 5% του γενικού κύκλου και όχι 20% και 30% που 
προβλέπει το Π.∆. 
Ζητάνε λοιπόν οι συντάξαντες και ο κ.Κυριακόπουλος ότι δεν µάζεψαν - και δεν είχαν εκ 
του νόµου υποχρέωση να το κάνουν - οι εργοληπτικές επιχειρήσεις τα πέντε τελευταία 
χρόνια της κρίσης να τα µαζέψουν σε λιγότερο από 9 µήνες από τότε πού θα ψηφιστεί το 
Π.∆. και θα γίνει έκτακτη επανάκριση !!! 
Αλλιώς υποβιβάζεται η τάξη που ανήκουν σε όποια κατηγορία δεν έχεις την απαιτούµενη 
ελάχιστη εµπειρία. Και έτσι µπορεί αυτόµατα να πάς π.χ από την τρίτη τάξη στην α2 πού 
δεν απαιτείται ειδική εµπειρία. 
Εννοείται ότι και οι τάξεις να µην καλούνται πλέον στους διαγωνισµούς, αλλά να γίνεται η 
πρόσκληση µε κριτήρια επιλογής, πάλι στο κριτήριο εµπειρίας στην πενταετία κάποιας 
κατηγορίας πιθανότατα θα "κόβεσαι". 
Πού λοιπόν είναι το λάθος και η υπερβολή όταν έγραψα ότι χιλιάδες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις θα υποβαθµιστούν σε µία η δύο κατηγορίες κατά µία η δύο τάξεις µε το νέο 
Π.∆; 
Που είναι το λάθος και η υπερβολή ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα αποκλειστούν από 
διαγωνισµούς που πρώτα έπαιρναν µέρος; 
Που είναι το λάθος και η υπερβολή ότι όντας αποκλεισµένες δεν θα µπορούν να 
"χτίσουν" εµπειρία για το µέλλον. Εκτός αν βγούνε στο παζάρι για "δανεική" εµπειρία και 
ποιός να στην δώσει.... 
Και αν αυτό δεν αποτελεί σφαγή των δικαιωµάτων και των νόµιµων συµφερόντων των 
συναδέλφων καθώς και βίαιο εν τοις πράγµασι περιορισµό του ανταγωνισµού τότε ποιό 
είναι; 
Φταίνε λοιπόν οι συνάδελφοι που θα υποβαθµιστούν τα προσόντα τους; 



Αν φταίνε O.K να υποστούν τις συνέπειες. Οχι όµως να πληρώνουν το γεγονός της 
αλλαγής του νόµου αναδροµικά χωρίς µεταβατικές διατάξεις. 
Ούτε να πληρώνουν το τίµηµα της προστασίας των επιχειρήσεών τους και της πολιτείας 
αποφεύγοντας τις υπερβολικές εκπτώσεις για να έχουν τζίρο και εµπειρία. 
Ούτε φυσικά το τίµηµα της κρίσης. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν έργα δεν σηµαίνει 
ότι ξέχασαν να φτιάχνουν έργα. 
Όχι κ γ......οι κ δαρµένοι φίλε Γιώργο µου. 
Αυτό δεν είναι εξυγίανση. 
Κούρεµα δικαιωµάτων είναι και µάλιστα µε την...ψιλή!!! 
Γι’ αυτό πρότεινα µία δίκαιη θεωρώ λύση: 
Μεταβατική διάταξη εφάπαξ στην έκτακτη επανάκριση του 9µήνου µετά την 
ψήφιση του Π.∆ ώστε ο ειδικός κύκλος να ληφθεί στην δεκαετία και όχι στην 
πενταετία. Εννοείται ότι στις επόµενες 3τείς επανακρίσεις θα λαµβάνεται η 
πενταετία όπως προβλέπει το Π.∆. 
Εξ αυτού προκύπτει ότι στις διακηρύξεις των έργων και για τρία χρόνια από την 
πάροδο του 9µηνου από την ψήφιση του Π.∆ ο ζητούµενος πιθανά ειδικός κύκλος 
εργασιών θα είναι δεκαετής και όχι πενταετής. 
Έτσι θα ληφθεί µεταβατικά στην πρώτη έκτακτη επανάκριση υπόψη  η εµπειρία 
περισσότερων παρελθόντων ετών και µεταξύ αυτών και τριών τουλάχιστον ετών πρό 
κρίσης. 
Γιατί λοιπόν απορρίπτεις - εσύ και άλλοι γνωστοί και µη εξαιρετέοι - την πρόταση αυτή 
φίλε Γιώργο; 
Και ποιά είναι η γνώµη του ∆.Σ του ΣΑΤΕ επ' αυτού; 
Ζητήθηκε η γνώµη των περιφερειακών τµηµάτων ή οδεύουµε ως πρόβατα στη σφαγή; 
Πιστεύω και σωστή και νόµιµη και συναδελφική και εντός των κοινοτικών οδηγιών 
πρόταση είναι. 
Εκτός αν επικρατούν σε ορισµένους άλλες αντιλήψεις όπως: "Όσο λιγότεροι τόσο 
καλύτερα." 
Πολύ περισσότερο µάλιστα αν τις αντιλήψεις αυτές τις προωθούν ή τις αποδέχονται σε 
οµάδες εργασίας και άλλους φορείς λήψης αποφάσεων. 
Αυτές όµως κάθε άλλο παρά σε εξυγίανση παραπέµπουν. 
Και όπως λέγεται από παλιά τα κάστρα πέφτουν πάντα από µέσα.... 
Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να αναφερθώ και στο ζήτηµα των υπερβολικών εκπτώσεων 
που αποτελούν πια µάστιγα για τον κλάδο που µοιάζει µε καζάνι που βράζει. 
Καλές είναι λοιπόν οι προτάσεις για ίδρυση σώµατος ή αρχής ή όπως αλλιώς θέλετε 
αξιολογητών. 
Καλός θα είναι και ο µαθηµατικός τύπος που κάποιοι εναγωνίως περιµένουν χωρίς να 
έρχεται. 
Η κατάσταση όµως έχει ξεφύγει και οι δηµοπρασίες περνάνε. 
Γι’ αυτό άµεσα ας πιέσουµε κι εµείς θεσµικά και προσωπικά τις αναθέτουσες αρχές να 
εφαρµόσουν τον νόµο και να ζητάνε αιτιολόγηση όπου οι προσφορές είναι ασυνήθιστα 
χαµηλές. 
Από πιό όριο; Εγώ τους προτείνω από τον µέσο όρο των εγκύρων προσφορών και άνω. 
Νοµίζω ότι οι περισσότερες αιτιολογήσεις διαµορφώνουν καλύτερη εικόνα του κόστους 
στην αρµόδια επιτροπή. 
Κι ας µην είναι οι αξιολογήσεις οι καλύτερες. Τουλάχιστον θα φεύγουν από τη µέση όσοι 
δεν µπορούν εξ αντικειµένου να αιτιολογήσουν 70αρια καθώς και εκείνοι που αιτιολογούν 
στο στυλ "είµαστε εργολάβοι έµπειροι και όλα τα φτιάχνουµε φτηνά και καλά όπως 
παλιά". 



Ο φόβος και µόνο ότι αν βάλλεις νούµερο έκπτωσης τρελό το πιθανότερο να γίνει 
αιτιολόγηση και να πεταχτείς έξω θα βοηθήσει στον εξορθολογισµό των εκπτώσεων. 
Χρειάζεται όµως πίεση και βούληση. ΤΩΡΑ πρίν είναι πολύ αργά. 
 
 
ΕΠΕΙΓΟΝ : Σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες το Π.∆. ψηφίζεται αύριο – µεθαύριο 
στα πλαίσια της «απελευθέρωσης του επαγγέλµατος» ως προαπαιτούµενο για τη 
δόση. Καλοφάγωτο. Συγχαρητήρια … 
Τώρα θα δούµε τι εστί απελευθέρωση του επαγγέλµατος (δηλαδή της 
διαπλοκής)!!! 
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