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Θέμα : Διατήρηση κατωτάτων ορίων προϋπολογισμού έργων για συμμετοχή σε  

 δημοπρασίες. 

Σχετ. : Η με αρ.πρωτ. 1549/05.05.2014 επιστολή μας 

 

Κύριε Τπουργέ, 

 Με ιδιαίτερη ανησυχία διαπιστώσαμε ότι οι φόβοι μας επαληθεύτηκαν.  

Οι διαπιστώσεις στην από 05/05/2014 (με αρ.πρωτ. 1549, συνημμένο σχετικό) 

επιστολή μας, είδαμε να γίνονται γνώμη της ΕΑΑΔHY, με αφορμή την από  μέρους 

σας νομοθετική πρωτοβουλία για κατάργηση των κατωτάτων ορίων του 

προϋπολογισμού των τάξεων του Μ.Ε.ΕΠ. 

 υγκεκριμένα, στην δημοσιευθείσα από 9 Μαίου  2014 γνώμη με αριθ. 4/2014 

της ΕΑΑΔHY, ρητώς αναφέρεται (σελ. 25) ότι η αρχή θεωρεί πως πρέπει να 

καταργηθούν τα ανώτατα και κατώτατα όρια προϋπολογισμού των τάξεων του 

Μ.Ε.ΕΠ.  

 Η γνώμη αυτή της αρχής έχει εκδοθεί με αφορμή την, από εσάς,  

προτεινόμενη τροπολογία στο  νόμο  4258/2014  «Διαδικασία Οριοθέτησης και 

ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής Νομοθεσίας και 

άλλες διατάξεις» και στις παραγράφους 2 & 3 «κατάργηση κατωτάτων ορίων 

προϋπολογισμού ανά κατηγορία έργων στα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι 

εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικές επιχειρήσεις». 



 Όπως πιθανόν γνωρίζετε, κύριε Τπουργέ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως τον κύριο κορμό του παραγωγικού ιστού της χώρας, 

γεγονός που υπογραμμίζει την αναγκαιότητα διατήρησης του υφιστάμενου νομικού 

πλαισίου, καθώς εξασφαλίζει αντικείμενο εργασίας στις ατομικές, μικρές και μεσαίες 

εργοληπτικές επιχειρήσεις, που μεταφράζεται σε χιλιάδες εργαζόμενους στον τεχνικό 

κόσμο καθώς και στις εκατοντάδες συνεργαζόμενες σχετικές επιχειρήσεις. 

 Αντιθέτως, με την εφαρμογή ενός τέτοιου πλαισίου θα προκαλέσετε μη 

αναστρέψιμες επιπτώσεις όχι μόνο στον κατασκευαστικό κλάδο αλλά και στην 

οικονομία γενικότερα, δημιουργώντας μονοπώλια μεγάλων ομίλων και 

καταστρέφοντας κάθε έννοια διαρθρωμένου ανταγωνισμού. 

 Η πρωτοβουλία σας αυτή οδηγεί στην τυπική και ουσιαστική κατάργηση του 

Μ.Ε.ΕΠ., που αποτελεί και την θωράκιση των ατομικών και μικρομεσαίων 

εργοληπτικών επιχειρήσεων, για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητάς 

τους. 

 ας υπενθυμίζουμε ότι στην πρόσφατη ψηφισθείσα ευρωπαϊκή οδηγία 

2014/24 Ε.Ε. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 26/2/2014, 

ρητώς ορίζεται ως επίσημος αναγνωρισμένος κατάλογος εργοληπτικών επιχειρήσεων 

το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) του Τπουργείου Τποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων. 

 Εκφράζουμε την απορία μας, κύριε Τπουργέ, γιατί τέτοιου είδους 

ανατρεπτικές ρυθμίσεις λαμβάνουν χώρα εν κρυπτώ, χωρίς προηγούμενη 

διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς, ιδίως με τις Εργοληπτικές Οργανώσεις, και 

τι σκοπό εξυπηρετεί μία τέτοια νομοθετική ρύθμιση. 

 

Κύριε Τπουργέ, 

 Πιστεύουμε ότι δεν θέλετε να συνδέσετε το όνομά σας με τη σκοτεινότερη 

στιγμή της ιστορίας του εργοληπτικού κόσμου και τον απόλυτο αφανισμό της 

ελληνικής μικρομεσαίας εργοληπτικής επιχείρησης. Η πρωτοβουλία σας αυτή είναι 

απολύτως καταστροφική και θεωρούμε ότι δεν συνάδει με τις εξαγγελθείσες 

προσπάθειες της Κυβέρνησης για ανάπτυξη της οικονομίας και την έξοδο από την 

κρίση. 

 ας δηλώνουμε, κύριε Τπουργέ, ότι μία τέτοια ενέργειά σας, θα βρει απέναντί 

της το σύνολο του εργοληπτικού κόσμου, που θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο τρόπο 

για να αποτρέψει την καταστροφική για τον κλάδο εξέλιξη που θα επέλθει με μία 

τέτοια  ρύθμιση. 

 Σέλος ζητούμε μία συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να εκθέσουμε τις 

απόψεις μας, όχι μόνο για το θέμα αυτό αλλά και πολλά άλλα που απασχολούν τον 

κλάδο όπως η αναθεώρηση των τιμών, τα τιμολόγια κ.α. 

     Με εκτίμηση, 

                 Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας 

      ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ   ΕΤΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 


