Απαράδεκτη η κατάργηση των κατώτατων
ορίων του ΜΕΕΠ
Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση με τροπολογία της τελευταίας στιγμής
κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τους φάρους
την στρατολογία προάγει τα συμφέροντα των λίγων μεγαλοεργολάβων εις βάρος
πολλών μικρομεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων, των νέων μηχανικών και
τοπικής αγοράς.
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Η κυβέρνηση με προπέτασμα το έωλο επιχείρημα της δήθεν «συμμόρφωσης της χώρας
σε προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από σχετικές
καταγγελίες» χωρίς κανένα έλεγχο (έστω και τυπικό) των «καταγγελιών» αλλά και
συμφερόντων από τα οποία υπαγορεύονται, νομοθετεί εις βάρος των μηχανικών και
ιδιαίτερα των νέων.
Με την υπό ψήφιση τροπολογία καταργούνται τα κατώτατα όρια συμμετοχής των
μεγάλων εργοληπτικών επιχειρήσεων (που ίσχυαν από το 1977) στις δημοπρασίες
δημοσίων έργων δίνοντας το δικαίωμα στους μεγαλοεργολάβους να αναλαμβάνουν
έργα μικρού προϋπολογισμού που ως τώρα δεν είχαν δικαίωμα λόγω της
νομοθετημένης ισχύος των κατώτατων ορίων.
Η κατάργηση των κατώτατων ορίων που καθορίζονταν από το ΜΕΕΠ :
1. Αφαιρεί την δυνατότητα και τις ευκαιρίες στους νέους μηχανικούς και
μικρούς εργολήπτες της συσσώρευσης εμπειρίας, της εργοληπτικής
αναβάθμισης και ιδιαίτερα της ανέλιξης σε μια περίοδο που ο κλάδος των
μηχανικών βιώνει στον ύψιστο βαθμό τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.
2. Εισάγει μαζί με άλλες ρυθμίσεις στο όνομα δήθεν του ελεύθερου
ανταγωνισμού τους πλέον άνισους όρους ανταγωνισμού μεταξύ μικρομεσαίων
εργοληπτών και μεγάλων εργολάβων.
3. Απαξιώνει την συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία των μικρών
εργοληπτικών επιχειρήσεων καθώς και του διασυνδεδεμένου με αυτές
ανθρώπινου τεχνικού δυναμικού της περιοχής στο βωμό της εξυπηρέτησης του
κέρδους των λίγων μεγαλοεργολάβων.
4. Υπηρετεί τον απώτερο στόχο – επιδίωξη της κυβέρνησης για την πλήρη
κυριαρχία των μεγαλοεργολάβων και τον συνακόλουθο εξανδραποδισμό της
μικρομεσαίας εργοληπτικής επιχείρησης. Πράγμα που σαφώς αποδεικνύεται
από την υπό κατάργηση έκδοση εγγυητικών επιστολών από το ΤΣΜΕΔΕ και την
παράδοση άνευ όρων προστασίας των μικρομεσαίων εργοληπτών της
εγγυοδοσίας από τις τράπεζες.
5. Με την παράλληλη κατάργηση των γεωγραφικών περιορισμών και του
περιοριστικού πλαισίου δημιουργίας κοινοπραξιών οι λίγοι μεγαλοεργολάβοι
αφήνονται πλήρως ελεύθεροι να αλώσουν όχι μόνο τις μικρομεσαίες
εργοληπτικές επιχειρήσεις αλλά και τις ίδιες τις τοπικές αγορές
προϊόντων, αγαθών, υπηρεσιών και εργασίας. Ιδιαίτερα η καταρρέουσα
τοπική αγορά της Δυτικής Μακεδονίας αναμένεται να πληγεί ανεπανόρθωτα
από την υπό ψήφιση τροπολογία. Και τούτο γιατί οι μικρομεσαίες
εργοληπτικές επιχειρήσεις αποτελούν έναν από τους βασικούς στυλοβάτες

της.
Ζητείται η άμεση απόσυρση της εν λόγω διάταξης που οδηγεί μαθηματικά στο
κλείσιμο χιλιάδων μικρομεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων.
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