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μέλος: 

Προς: 1) τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γιώργο Σταθάκη 

2) τον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Χρήστο Σπίρτζη 

 Σχετ.:  1) Η με αρ. πρωτ. ΓΕ 31/15/14.5.2015 επιστολή μας 

 2) Η με αρ. πρωτ. ΓΕ 33/15/14.5.2015 επιστολή μας 

 3) Η με αρ. πρωτ. ΓΕ 42/15/4.8.2015 επιστολή μας 

 4) Η με αρ. πρωτ. ΓΕ 43/15/4.8.2015 επιστολή μας 

 

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 
Αρ. Πρωτ.: ΓΕ 52/15 

 
Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,  

Ενόψει της επικείμενης τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων, στο 

οποίο εκτός της ενσωμάτωσης των νέων Κοινοτικών Οδηγιών και της θέσπισης γενικών 

εθνικών διατάξεων, ενημερωθήκαμε ότι προωθούνται και ειδικότερες ρυθμίσεις για τον τομέα 

των μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών (κατάργηση/τροποποίηση Ν. 3316/05), σας 

αναφέρουμε τα εξής: 

Πάγια άποψη του ΣΕΓΜ, σε σχέση με τη νομοθεσία περί τις δημόσιες συμβάσεις μελετητικών 

και συμβουλευτικών υπηρεσιών (και όχι μόνο), είναι ότι πρέπει να υπακούει στους ακόλουθους 

κανόνες: 

1. Να εναρμονίζεται με τις σχετικές Οδηγίες της ΕΕ. 

2. Να ενσωματώνει τη συγκεκριμένη πολιτική και στοχοθεσία της χώρας μας για τον τομέα των 

μελετητικών και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, στα θέματα για τα οποία προβλέπεται ότι 

κάθε κράτος-μέλος δύναται να τα αντιμετωπίσει με δικές της ειδικές διατάξεις. 

3. Να συμβαδίζει με τη διεθνώς εφαρμοζόμενη πρακτική (π.χ. EuropeAid, EBRD, World Bank). 

Γνωρίζουμε ότι στην παρούσα φάση η χώρα μας, βάσει και των δεσμεύσεων του 

N.4336/2015, έχει την υποχρέωση να συμφωνήσει -εντός του μηνός- με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή επί ενός σχεδίου δράσης για τις δημόσιες συμβάσεις και ότι, στο πλαίσιο αυτό, γίνεται 

σχετική προετοιμασία από τα Υπουργεία σας και την ΕΑΑΔΗΣΥ. 

Περαιτέρω, η χώρα μας έχει την υποχρέωση ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των Οδηγιών 

2014/23, 24 και 25/ΕΕ. Ο νόμος 4281/14 που ψηφίστηκε πέρυσι τον Αύγουστο, παρά τις 

παρεμβάσεις του ΣΕΓΜ και άλλων Φορέων, βασίστηκε -ατυχώς- στις υπό κατάργηση Οδηγίες 

17 και 18 του 2004. Στο βαθμό που οι Οδηγίες της ΕΕ αφήνουν περιθώρια συμπλήρωσης με 

εθνικές διατάξεις, υπεισέρχεται η πολιτική της χώρας μας για κάθε τομέα συμβάσεων, η οποία 

υλοποιείται, συνήθως, με κατ’ εξουσιοδότηση εκτελεστικά Προεδρικά Διατάγματα, τα οποία 

καταρτίζονται από τα αρμόδια υπουργεία κάθε τομέα (μέθοδο την οποία υιοθετεί ο ν.4281/14, 

αλλά και τα παλαιότερα σχετικά νομοθετήματα).  

Ειδικώς για τον τομέα των μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, είμαστε σε θέση να 

γνωρίζουμε, μετά βεβαιότητας, ότι η χώρα μας σήμερα είναι ανέτοιμη να θεσπίσει ειδική εθνική 

νομοθεσία, καθόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ουσιαστική διαβούλευση και διάλογος με τους 

Φορείς, δεν έχει εξετασθεί ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων και, 

το κυριότερο, δεν έχει καταστρωθεί (ή δεν έχει ανακοινωθεί) ένα στρατηγικό εθνικό σχέδιο, με 
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μέλος: 

συγκεκριμένα οράματα και στόχους για το παρόν και το μέλλον του τομέα μας και τον ρόλο 

αυτού στην προσπάθεια ανάκαμψης και ανάπτυξης της χώρας. 

Παρά ταύτα, κρίνοντας από το «προσχέδιο νομικού πλαισίου» που τέθηκε υπόψη μας από 

τον συντονιστή της Ομάδας Εργασίας για τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των 

συμβάσεων, αλλά και τις πληροφορίες μας για τις εργασίες της Ομάδας που έχει αναλάβει το 

θέμα των νέων Μητρώων, σε συνδυασμό με το σχέδιο νόμου «Δομές στρατηγικού σχεδιασμού 

στα τεχνικά έργα, διαδικασίες διαφάνειας και κεντρικού ελέγχου στο σύστημα παραγωγής 

δημοσίων και ιδιωτικών έργων» που παρουσιάστηκε πριν τις εκλογές, φαίνεται ότι επιχειρείται η 

βεβιασμένη ενσωμάτωση ειδικών διατάξεων απευθείας στο επικείμενο νέο νομοθέτημα περί 

δημοσίων συμβάσεων. 

Όπως γνωρίζετε (βλ. σχετικά), ο ΣΕΓΜ απέστειλε, αμέσως, τόσο σε σας όσο και σε όλες τις 

Ομάδες Εργασίας τις βασικές διαπιστώσεις, επισημάνσεις και απόψεις του, δηλώνοντας τη 

διαθεσιμότητά του για ουσιαστική και γόνιμη συνεργασία στη σύνταξη του νέου θεσμικού 

πλαισίου για τον κλάδο των μελετητικών και συμβουλευτικών επιχειρήσεων. Δυστυχώς, όμως, 

μέχρι σήμερα δεν μας έχει δοθεί η ευκαιρία αφενός να παρουσιάσουμε τις απόψεις και 

προτάσεις μας και να πραγματοποιήσουμε μια μεθοδική συζήτηση επ’ αυτών, αφετέρου να 

λάβουμε γνώση της γενικότερης κυβερνητικής προσέγγισης του συστήματος παραγωγής 

δημοσίων έργων. 

Στα ανωτέρω κείμενα που έχουν τεθεί υπόψη μας, έχουμε διακρίνει αρκετά στοιχεία τα οποία 

βρίσκονται, κατά τη γνώμη μας, προς τη σωστή κατεύθυνση (ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών 

και μητρώων, ίδρυση μητρώου μελετητικών επιχειρήσεων, διευκόλυνση διαχείρισης φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων), αλλά και πολλά άλλα τα οποία κρίνουμε ως αρνητικά και 

αντιαναπτυξιακά (ίδρυση ανεξάρτητου μητρώου συμβούλων, απελευθέρωση συστήματος 

μελέτη-κατασκευή, μη καθιέρωση της προεπιλογής των υποψηφίων με αξιοκρατικά και 

ουσιαστικά κριτήρια, θέσπιση συστήματος αμιγώς μειοδοτικών διαγωνισμών, μη ελεύθερη 

επιλογή προκήρυξης συμβάσεων τεχνικού συμβούλου, μη αυστηροποίηση των διατάξεων περί 

ευθυνών συμβαλλομένων, κατάργηση της αυτοδίκαιας έγκρισης των λογαριασμών, μη θέσπιση 

ποιοτικών κριτηρίων για την εγγραφή στα μητρώα, κ.ά.). Έχουμε επίσης διακρίνει 

σημαντικότατα θέματα τα οποία εισάγονται εμφανώς χωρίς τη δέουσα προετοιμασία, όπως είναι 

το θέμα του είδους και του πλήθους των κατηγοριών μελετών. Τέλος, διακρίνουμε 

αδικαιολόγητη βιασύνη για την εξειδίκευση της νομοθέτησης που θα πρέπει να εφαρμοσθεί από 

όλες τις Αναθέτουσες Αρχές, όταν από το ΥΠΟΜΕΔΙ έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει ανάγκη 

πιστοποίησης της επάρκειας των Αναθετουσών Αρχών (βλ. και πρόσφατες δηλώσεις στη 

Βουλή του Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ). 

Σε κάθε περίπτωση, είναι εμφανές ότι δεν έχει διενεργηθεί αφενός ενδελεχής καταγραφή της 

υφιστάμενης κατάστασης, των προβλημάτων και των επιχειρηματικών εμποδίων του κλάδου, 

αφετέρου εκτενής διαβούλευση και γόνιμη συνεργασία με τους βασικούς εμπλεκόμενους 

κοινωνικούς εταίρους. Εφόσον μάλιστα ισχύει το χρονοδιάγραμμα περί συμφωνίας εντός του 

Οκτωβρίου, ολοκλήρωσης και ψήφισης εντός του έτους και έναρξη ισχύος από 1/1/2016, η 

όποια διαδικασία διαβούλευσης είναι σαφές ότι θα έχει εικονικό χαρακτήρα. Υπενθυμίζουμε ότι 

ο κλάδος μας έχει πολύ κακή εμπειρία από «βεβιασμένες νομοθετήσεις», με αποκορύφωμα τον 

ν. 3919/2011, με τον οποίο απελευθερώθηκαν, χωρίς στοιχειώδη προετοιμασία και θέσπιση 

προληπτικών μέτρων, οι εκπτώσεις στις συμβάσεις μελετών, με τα γνωστά τραγικά 

αποτελέσματα. 
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μέλος: 

Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, εκφράζουμε τις έντονες ανησυχίες και αμφιβολίες μας για το 

κατά πόσον το εγχείρημα αυτό της απευθείας ένταξης ειδικών διατάξεων στο νέο νομοθέτημα, 

μπορεί να επιφέρει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και να επιτύχει τους επιθυμητούς βασικούς 

στόχους του εξορθολογισμού, του εκσυγχρονισμού των κανόνων λειτουργίας και της εξυγίανσης 

της αγοράς των μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, της διαφάνειας, της ταχύτητας 

των διαδικασιών, της ποιότητας του τελικού προϊόντος, της ενίσχυσης και της προστασίας της 

υγιούς επιχειρηματικότητας και του υγιούς ανταγωνισμού και, εντέλει, της διασφάλισης του 

δημοσίου συμφέροντος. 

Στο παραπάνω πλαίσιο, εκφράζοντας την αγωνία μας για το μέλλον του κλάδου, ζητούμε να 

μη συμπεριλάβετε στον επικείμενο νόμο τις ειδικές διατάξεις για τις συμβάσεις μελετών 

και συναφών υπηρεσιών, και να προχωρήσετε στη σύνταξη και ψήφιση ενός νόμου που θα 

αντικαθιστά/τροποποιεί τον ν. 4281/14 με την ενσωμάτωση των νέων Κοινοτικών Οδηγιών και 

τη διόρθωση – επαναδιατύπωση κάποιων γενικών εθνικών διατάξεων (κοινής εφαρμογής σε 

όλες τις δημόσιες συμβάσεις) και θα προβλέπει την έκδοση εκτελεστικών Π.Δ. για τα κρίσιμα και 

αλληλένδετα θέματα των Διαδικασιών Ανάθεσης & Εκτέλεσης και των Επίσημων Καταλόγων 

Οικονομικών Φορέων (Μητρώα), εντός ευλόγου χρόνου (π.χ. 4 μηνών). 

Γνωρίζουμε, άλλωστε, ότι η ανωτέρω προσέγγιση (μοντέλο Ν. 4281/14) συνιστά ένα 

σημαντικότατο βήμα εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας μας, καλύπτει πλήρως τις δεσμεύσεις της 

χώρας μας έναντι της Ε.Ε. και δεν προαπαιτείται η εξαντλητική εξειδίκευση και η συμπερίληψη 

των ανωτέρω ειδικών διατάξεων. 

Παράλληλα ζητούμε να ξεκινήσει, αμέσως, ουσιαστικός διάλογος με τους Φορείς για τη 

σύνταξη των εκτελεστικών Π.Δ., με βάση συζήτησης τα κείμενα των Ομάδων Εργασίας και με 

κοινό σκοπό και στόχο να αντιμετωπισθούν συστηματικά και αποτελεσματικά τα συσσωρευμένα 

προβλήματα στο χώρο των δημοσίων συμβάσεων μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, 

με αναπτυξιακό «πρόσημο». Κατά τη διαδικασία αυτή, θεωρούμε πολύ σημαντικό να ληφθούν 

υπόψη αφενός οι κατευθύνσεις της Ε.Ε., όπως αυτές διατυπώνονται στο (εκτενές) εισαγωγικό 

τμήμα των Οδηγιών, όπου απεικονίζονται τα προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί σε διεθνές 

επίπεδο, καθώς και η στόχευση των νέων Οδηγιών, αφετέρου οι πρακτικές που εφαρμόζονται 

σε διεθνές επίπεδο, τόσο προς άντληση εμπειρίας κατά τη νομοθέτηση, όσο και προς 

ενδυνάμωση και υποβοήθηση των ελληνικών επιχειρήσεων σε εξωστρεφή δραστηριότητα. 

Ευχόμενοι να κατανοήσετε και να αποδεχθείτε το εύλογο και κρίσιμο αίτημά μας, διατελούμε 

στη διάθεσή σας, αναμένοντας και την πρώτη συνάντησή μας. 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση 

 

 

 

 

Γιώργος Κάζος 

Πρόεδρος 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Καλέργης 

Α’ Αντιπρόεδρος 
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μέλος: 

 

 

ΚΟΙΝ. 

1) Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ, κ. Δημήτριο Ράικο 

2) Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή νέου θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις 

3) Συσταθείσες Ομάδες Εργασίας (Μελετών, Έργων και Μητρώων) 

4) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

5) ΣΜΕ, ΣΜΕΔΕΚΕΜ, Συλλόγους Μηχανικών 

6) ΣΕΣΜΑ 


