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μέλος: 

Προς: Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 

κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Υπουργό 

Κοιν.: κ. Στράτο Σιμόπουλο, Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων 

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 
Αρ. Πρωτ.: ΓΕ 08/14 

Θέμα: Προτάσεις και σχόλια ΣΕΓΜ επί του σχεδίου νόμου για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου 
κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών. 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Σε συνέχεια της σχετικής δημόσιας πρόσκλησης του κ. Υπουργού Ανάπτυξης & 

Ανταγωνιστικότητας για συμμετοχή στη διαβούλευση επί της πρότασης σχεδίου νόμου για τη 

διαμόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, και επειδή πιστεύουμε ότι το Υπουργείο σας πρέπει να έχει 

καθοριστικό ρόλο στο νομοσχέδιο αυτό, ως το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο στον τομέα των 

δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών, σας διαβιβάζουμε τις πρώτες 

παρατηρήσεις και απόψεις του Συνδέσμου μας επί του δημοσιοποιηθέντος νομοσχεδίου.  

Όπως γνωρίζετε, ο ΣΕΓΜ, ο οποίος εκπροσωπεί τις ελληνικές εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα των μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικών και 

αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων, έχει προ πολλού επισημάνει την επιτακτική ανάγκη 

εκσυγχρονισμού και εξορθολογισμού του θεσμικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων 

μελετών και συναφών υπηρεσιών, έτσι ώστε αφενός να υπάρξει πλήρης και ουσιαστική 

εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, με μέτρα διασφάλισης της διαφάνειας και της 

αξιοκρατίας, με κίνητρα υγιούς επιχειρηματικής ανάπτυξης και με μέτρα ενίσχυσης της 

εξωστρέφειας, αφετέρου να καταργηθούν όλες οι αντιαναπτυξιακές, αναχρονιστικές διατάξεις, 

οι οποίες -κατ’ ουσίαν- διατηρούν το επάγγελμα κλειστό, ευνοούν την ευκαιριακή 

επιχειρηματικότητα και ακυρώνουν τον σημαντικό ρόλο του συμβούλου μελετητή στην 

ανάπτυξη της χώρας μας. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, δεν μας δόθηκε ευκαιρία για μία συνάντηση 

μαζί σας ή/και με τους αρμόδιους συνεργάτες σας, ώστε να σας παρουσιάσουμε και να σας 

αναλύσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας και τις προτάσεις μας για την 

ανάκαμψη και την ανάπτυξη αυτού. 

Διαχρονικώς, ο ΣΕΓΜ επικροτεί και δηλώνει πλήρη διαθεσιμότητα συνεργασίας σε 

οποιαδήποτε προσπάθεια εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου, όπως αυτή που ξεκίνησε το 

Υπουργείο Ανάπτυξης, ιδίως όταν βασική της επιδίωξη είναι η ενοποίηση και η καθολική 

εφαρμογή των διατάξεων στο σύνολο των δημόσιων αρχών, φορέων και οργανισμών, η 

απλοποίηση των διαδικασιών, η τήρηση των αρχών της διαφάνειας και του υγιούς 

ανταγωνισμού και η διασφάλιση της ποιότητας στις προμήθειες, στα έργα και στις υπηρεσίες, 

επιδίωξη που τέθηκε και κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου. 
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μέλος: 

Πράγματι, είναι κοινώς αποδεκτό, ότι η σημερινή νομοθεσία, με την πολυδιάσπαση 

διατάξεων, με την πολυπλοκότητα των διαδικασιών ή την έλλειψη κανόνων σε πολλές 

περιπτώσεις, με τις επιλεκτικές και ευκαιριακές εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις, αλλά και με την -

πολλάκις- κακή εφαρμογή της από τους εμπλεκόμενους (δημόσιο και ιδιώτες), δεν μπορεί να 

επιτύχει τους επιθυμητούς βασικούς στόχους της διαφάνειας, της ταχύτητας των διαδικασιών, 

της ποιότητας του τελικού προϊόντος και, εντέλει, της διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος. 

Οφείλουμε να αναφέρουμε, όμως, ότι το νομοσχέδιο αυτό, για να επιτύχει τους ανωτέρω 

στόχους και να επιφέρει ουσιαστικές βελτιώσεις στο σύστημα ανάθεσης και εκτέλεσης των 

δημοσίων συμβάσεων, αλλά και να εισφέρει στην πολυπόθητη ανάπτυξη, δεν πρέπει να 

αντιμετωπιστεί ως μία ακόμη «μνημονιακή» υποχρέωση της χώρας μας (βλ. 2ο μνημόνιο, Ν. 

4046/12, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_2, παρ. 2.6: Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, υποπαρ.: 

Αποτελεσματικότητα των διαδικασιών), αλλά να καταρτιστεί κατόπιν ενδελεχούς καταγραφής της 

υφιστάμενης κατάστασης, των προβλημάτων και των επιχειρηματικών εμποδίων σε κάθε τομέα, 

και εκτενούς διαβούλευσης, με σχετικές συναντήσεις εργασίας, με όλους τους βασικούς 

εμπλεκόμενους κοινωνικούς εταίρους (όπως -εν προκειμένω- ο ΣΕΓΜ στον πολύ σημαντικό 

τομέα των μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικών και αναπτυξιακών έργων και 

προγραμμάτων). Επιπλέον, επειδή σημαντικό τμήμα των δημοσίων συμβάσεων συνιστούν τα 

δημόσια έργα και μελέτες, επιβάλλεται η συστηματική και γόνιμη διυπουργική συνεργασία, έτσι 

ώστε να αξιοποιηθεί η ειδική γνώση και εμπειρία του Υπουργείου Υποδομών στα προβλήματα 

και στα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με το νέο νόμο. 

Όπως κι εσείς θα συμφωνήσετε, ένας μήνας δεν επαρκεί για ουσιαστική και παραγωγική 

διαβούλευση για την σύνταξη ενός νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις, δηλαδή για έναν από 

τους σημαντικότερους τομείς της εθνικής οικονομίας. 

Άλλωστε, όπως γνωρίζετε, στις 15/1/2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την 

έκδοση των τριών νέων Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, τις συμβάσεις στους τομείς 

ύδατος, ενέργειας, μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών και τις συμβάσεις παραχώρησης. 

Οι Οδηγίες αυτές θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ε.Ε., οπότε και θα καταργηθούν οι Οδηγίες 2004/18 και 2004/17, ενώ 

προβλέπουν προθεσμία εναρμόνισης στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών 24 μήνες. 

Οι νέες Οδηγίες περιλαμβάνουν σημαντικές αλλαγές και συμπληρώσεις και εισάγουν νέες 

έννοιες στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων και των 

παραχωρήσεων, οι οποίες έχουν τρεις βασικούς στόχους:  

 τη διασφάλιση της βέλτιστης ποιότητας των έργων, των προμηθειών και των υπηρεσιών 

που αναθέτουν και πληρώνουν οι αναθέτουσες αρχές και φορείς, 

 τη διευκόλυνση της συμμετοχής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις 

διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων, και 

 τη διασφάλιση των θεμελιωδών αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. 

Κινούνται, δηλαδή, στους ίδιους άξονες που στοχεύει η πρόταση σχεδίου νόμου του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, προσδίδοντας όμως κυρίαρχη θέση στην ποιότητα των υπηρεσιών που 

ανατίθενται και όχι στη χαμηλή τιμή τους. 
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μέλος: 

Με δεδομένη, πλέον, την έκδοση των νέων Κοινοτικών Οδηγιών, πιστεύουμε ότι το 

σχέδιο νόμου θα πρέπει να ανασυνταχθεί, ώστε να ενσωματώσει αυτές στο εθνικό δίκαιο. 

Λαμβάνοντας, δε, υπόψη την διετή προθεσμία που θέτουν οι νέες Οδηγίες, σε συνδυασμό με 

την έναρξη του Σ.Ε.Σ. 2014-2020, οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα δημιουργήσει σημαντικά 

προβλήματα τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Άλλωστε, οι Οδηγίες 2004/18 και 

2004/17, που επαναλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, έχουν ήδη ενσωματωθεί στην εθνική 

νομοθεσία (βλ. Π.Δ. 59 και 60/2007, Ν. 3316/05). 

Περαιτέρω, καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων και την 

επιτυχία του νέου νόμου αποτελούν τα προβλεπόμενα εκτελεστικά Προεδρικά Διατάγματα, τα 

οποία, κατά την άποψή μας, πρέπει να ετοιμαστούν και να συζητηθούν με τους εμπλεκόμενους 

εταίρους παράλληλα, έτσι ώστε να εκδοθούν αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του νόμου και να 

μην προκληθεί δυσλειτουργία στην αγορά, αφού θα έχουν καταργηθεί ουσιώδεις σχετικές 

διατάξεις της ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας. 

Σημειώνουμε ότι, τουλάχιστον για τον τομέα των μελετητικών & συμβουλευτικών 

υπηρεσιών, τα κρισιμότερα Π.Δ. είναι αυτά που αφορούν τους επίσημους καταλόγους 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και τους κανονισμούς ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων 

συμβάσεων υπηρεσιών, δηλαδή τα θέματα που -μέχρι και σήμερα- χειρίζεται το Υπουργείο σας. 

Συνοψίζοντας, σύμφωνα με τα παραπάνω, προτείνουμε: 

 την επανασύνταξη του νομοσχεδίου, έτσι ώστε να εναρμονιστεί το εθνικό δίκαιο στις νέες 

Κοινοτικές Οδηγίες (και να απολαύσει η χώρα μας την σχετική πρωτοπορία), και 

 την παράλληλη διενέργεια ουσιαστικής και εποικοδομητικής διαβούλευσης, με σχετικές 

συναντήσεις εργασίας, με όλους τους βασικούς εμπλεκόμενους κοινωνικούς εταίρους, 

τόσο για το νομοσχέδιο, το οποίο θέτει τις βασικές αρχές και κανόνες, όσο και για τα 

προβλεπόμενα προεδρικά διατάγματα, με τα οποία θα εξειδικευτούν τα επαγγελματικά 

μητρώα και οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων. 

Τέλος, επαναλαμβάνουμε τη διαθεσιμότητά μας για ενημέρωση και συνεργασία στα 

θέματα που άπτονται του τομέα των μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, αλλά και 

των δημοσίων έργων, και ζητούμε σχετική συνάντηση μαζί σας ή/και με τους αρμόδιους 

συνεργάτες σας που ασχολήθηκαν ή θα ασχοληθούν με το εν λόγω νομοσχέδιο. 

Σε κάθε περίπτωση, τις προσεχείς ημέρες, θα σας αποστείλουμε κείμενο με τις γενικές και 

τις ειδικές θέσεις και απόψεις του ΣΕΓΜ επί του νομοσχεδίου. 

Εν αναμονή της επόμενης επικοινωνίας μας, διατελούμε στη διάθεσή σας. 

 

Μετά τιμής 

 

 

 

Γιώργος Κάζος 

Πρόεδρος 

 

 

 

Κωνσταντίνος Καλέργης 

Α’ Αντιπρόεδρος 

 


