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ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 

ένδικων μέσων και βοηθημάτων στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Λαμβάνοντας γνώση της ανωτέρω Απόφασής σας περί συγκρότησης Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο 

την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ένδικων μέσων και βοηθημάτων στο πεδίο των δημοσίων 

συμβάσεων, σας αναφέρουμε τα εξής: 

Καταρχάς, οφείλουμε να σας συγχαρούμε για την αναγνώριση του προβλήματος και την διαφαινόμενη 

πρόθεσή σας για τη διερεύνηση/αξιολόγηση αυτού και την κατάστρωση μέτρων αντιμετώπισής του. 

Περαιτέρω, όμως, μας προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση και εκφράζουμε την απογοήτευσή μας για το 

γεγονός ότι δεν έχετε συμπεριλάβει στην Ομάδα Εργασίας εκπρόσωπο του ΣΕΓΜ και, εν γένει, 

εκπροσώπους φορέων, οι οποίοι είναι και οι αντισυμβαλλόμενοι στις δημόσιες συμβάσεις. 

Ο ΣΕΓΜ, ως εκπρόσωπος των επιχειρήσεων παροχής μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, 

αντιπροσωπεύει έναν από τους πλέον βασικούς πυλώνες του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων 

και προγραμμάτων της χώρας μας, καθόσον συμμετέχει σε όλα τα στάδια υλοποίησης αυτών: από τη 

μελέτη σκοπιμότητας, τον χρηματοδοτικό προγραμματισμό και τον σχεδιασμό, έως την παρακολούθηση 

της υλοποίησης και της λειτουργίας/εφαρμογής των. Ως εκ τούτου, έχει πλήρη γνώση των παθογενειών 

και των αδυναμιών του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών διαδικασιών, και των 

αναγκαίων μέτρων βελτίωσης αυτού. 

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι πρέπει να προβείτε στη διεύρυνση της εν λόγω Ομάδας Εργασίας, 

ώστε να συμπεριληφθεί και εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ.  

Σε κάθε περίπτωση, ο ΣΕΓΜ επικροτεί και δηλώνει πλήρη και ουσιαστική διαθεσιμότητα συνεργασίας 

σε οποιαδήποτε προσπάθεια με στόχο την εξυγίανση, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της 

διαφάνειας του εθνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για άμεση συνεργασία και συνάντηση μαζί σας, τόσο για τα ανωτέρω θέματα 

όσο και για άλλα θέματα του σημαντικού για την ανάπτυξη της χώρας μας τομέα των επιχειρήσεων 

παροχής μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. 
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