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ΔΚΘΔΗ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΓΜ  

ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1/12/2014 – 30/11/2015 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

Με ηελ παξνχζα έθζεζε γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζεκάησλ πνπ απαζρφιεζαλ 

ην Γ. ην 2015, θαζψο θαη ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο πξνρψξεζε ην Γ.. γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

απηψλ ησλ ζεκάησλ. ηα ζέκαηα απηά πεξηιακβάλνληαη ηφζνλ εθείλα ηα νπνία πξνέθπςαλ 

ιφγσ ελεξγεηψλ ηξίησλ, φζν θαη εθείλα κε ηα νπνία αζρνιήζεθε ην Γ.. ζηα πιαίζηα ηεο 

πξνζπάζεηαο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ κειψλ ηνπ ΔΓΜ, 

θαζψο θαη ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο δηαηήξεζεο ηνπ ΔΓΜ ζηε ζέζε ηνπ αμηφπηζηνπ 

ζπλνκηιεηή. 

Σν πεξηβάιινλ ζηε ρψξα καο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ δηαλχζακε (1/12/2014 έσο 30/11/2015) 

θαηέζηε αθφκε δπζκελέζηεξν, ζε ζρέζε κε ην ήδε δπζκελέο πεξηβάιινλ ησλ ηειεπηαίσλ 

ρξφλσλ. Ο ηνκέαο ησλ κειεηεηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ επεξεάζηεθε βαζχηαηα απφ 

απηή ηελ θαηάζηαζε. 

Οη εμειίμεηο ζην πνιηηηθφ ζθεληθφ επέδξαζαλ ηειείσο αξλεηηθά ζε φιεο ζρεδφλ ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηδηαίηεξα ζε εθείλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο. Γχν εθινγηθέο αλακεηξήζεηο (25/1 θαη 20/9), έλα δεκνςήθηζκα (5 Ινπιίνπ), ε 

ζέζπηζε ησλ capital controls θαη ε παξαηεηακέλε ακθηζβήηεζε ηεο ζέζεο ηεο ρψξαο καο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζηε δψλε ηνπ επξψ, απνηεινχλ ηηο ρεηξφηεξεο δπλαηέο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Σν πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ παξακέλεη πξαθηηθά κεδεληθφ. ην ΔΠΑ, ην νπνίν ιήγεη 

ηελ 31/12/2015, παξνπζηάζηεθαλ πνιιά πξνβιήκαηα, ελψ αθφκα δελ έρεη δξνκνινγεζεί ην λέν 

(Δ) ηεο επφκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ.  

ηνλ ηνκέα καο, κείδνλνο ζεκαζίαο γεγνλφηα είλαη ε κεξηθή αλαζηνιή ηνπ λφκνπ 4281/2005 

πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη νη ζρεηηθέο αιιαγέο πνπ θπνθνξνχληαη ζην ΤΠΤΜΔΓΙ, θαζψο θαη 

ζην ΤΠΑΝ θαη ζηελ ΔΑΑΓΗΤ. Παξακέλνπλ ηα πξνβιήκαηα, πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί απφ ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα, κε ηελ ππνβνιή ππεξβνιηθά πςειψλ εθπηψζεσλ ζηνπο δηαγσληζκνχο, κε 

ηελ απφξξηςε ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ, αιιά θαη κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ κειεηεηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ. 

Καηά ηνλ απνινγηζκφ ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ είρακε αλαδείμεη ηελ παξάκεηξν ηεο κε 

ζπκκεηνρήο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηελ αλάδεημε θαη πξνζπάζεηα επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηθή καο δξαζηεξηφηεηα. Απηφ ην θαηλφκελν, ππφ ηελ πίεζε κάιηζηα ησλ 

κείδνλνο ζεκαζίαο πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηζε ε ρψξα καο, ζπλερίδεηαη θαη ζα κπνξνχζακε 

λα ηζρπξηζηνχκε φηη έρεη εληαζεί. Δίλαη ζαθέο φηη ν ΔΓΜ, φπσο θαη νπνηνζδήπνηε άιινο 

θνξέαο, δελ κπνξεί κφλνο ηνπ λα επηιχζεη νξηζηηθά ηα πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ ηνπ, αθνχ δελ 

λνκνζεηεί. Αθφκα θαη αλ εηζαθνπζηνχλ νη εηζεγήζεηο ηνπ, πξέπεη λα ελεξγνπνηεζεί ν δεκφζηνο 

ηνκέαο, ψζηε λα πξνεηνηκάζεη θαη λα πξνσζήζεη ηηο αλαγθαίεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο. ην ζέκα 

απηφ ινηπφλ, ππάξρεη θελφ, ην νπνίν δελ θαιχπηεηαη. Δπηζεκαίλνπκε δε, κε ιχπε καο, φηη ηα 

ζηειέρε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη θνληά ζηνλ θιάδν καο, ηδηαίηεξα ησλ θεληξηθψλ 
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θνξέσλ, παξαθνινπζνχλ ηα πξνβιήκαηα λα δηνγθψλνληαη, αιιά δελ έρνπλ είηε ηε δηάζεζε είηε 

ην ζζέλνο λα πξνηείλνπλ ζηελ πνιηηηθή εγεζία λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο θαη βειηηψζεηο. Δίλαη 

κάιηζηα πνιιέο νη πεξηπηψζεηο πνπ δελ ζέινπλ λα πάξνπλ ηελ επζχλε γηα απηέο, κέζα ζε έλα 

πιαίζην πνιπδαίδαιεο λνκνζεζίαο. ηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ καο αθνχλ κε θαηαλφεζε 

θαη ηίπνηε πεξηζζφηεξν. 

ε επίπεδν γεληθήο πνιηηηθήο απήρεζεο, ν θιάδνο καο είλαη πνιχ κηθξφο, σο ζπκκεηνρή ζην 

ΑΔΠ, κε απνηέιεζκα ε ζεκαληηθφηαηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ λα κελ ηπγράλεη άκεζεο πξνζνρήο 

θαη ελδηαθέξνληνο. Κπξίαξρα ζηνηρεία πνπ απαζρνινχλ ηελ θνηλή γλψκε είλαη απηά πνπ είλαη 

κείδνλνο ζεκαζίαο θαη πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ θξίζε, φπσο ε πεξηθνπή κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ, 

ε αγσλία αλ ζα πάξνπκε ηηο δφζεηο θαη ε κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Έηζη, κέζα ζε απηφ ην 

πιαίζην, νπδείο αζρνιείηαη κε ην αλ πεξηθφπεθε ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, αλ 

απαμηψλεηαη έλαο θιάδνο κε ηφζν ζεκαληηθή ηερλνγλσζία, αλ ππνζεθεχεηαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

φπνησλ θνλδπιίσλ απφ ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ιφγσ ηεο θαθήο θαηάζηαζεο ζην ρψξν 

ησλ κειεηψλ, αλ είλαη άλεξγνη λένη επηζηήκνλεο θαη νδεγνχληαη ζην εμσηεξηθφ γηα αλαδήηεζε 

εξγαζίαο. 

πλνπηηθά, δηαπηζηψλνπκε φηη ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν αζθείηαη ε δξαζηεξηφηεηά καο έρεη 

επηδεηλσζεί αθφκε πεξηζζφηεξν, ζε ζρέζε κε ηα πξνβιεκαηηθά ηειεπηαία έηε, ν θιάδνο καο 

απαμηψλεηαη ζπλερψο, ε αλεξγία δελ θαηαπνιεκάηαη θαη ην κέιινλ, ελ πξψηνηο, δείρλεη δνθεξφ. 
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2. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΝΓΔΜΟΤ 

Μεηά ηε ζεκαληηθφηαηε αιιαγή πνπ έγηλε ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ πλδέζκνπ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά (αιιαγή ηξφπνπ δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο, απνκάθξπλζε απφ ηα 

ελνηθηαδφκελα γξαθεία καο), πνπ ππαγνξεχηεθε απφ νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, ν ΔΓΜ ιεηηνχξγεζε 

ππφ ην λέν θαζεζηψο κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν.  

Τπελζπκίδεηαη φηη ν χλδεζκνο ιεηηνπξγεί σο εμήο: 

Έδξα είλαη ε Αζήλα, νδφο Καξλεάδνπ 23 (ζην ρψξν γξαθείσλ ηεο εηαηξείαο ΟΜΑΓΑ 

ΤΜΠΡΑΞΙ). Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο είλαη ηει. 2106452232, e-mail: segm@segm.gr 

(παξέκεηλαλ δειαδή ηα ίδηα). 

Η δηνηθεηηθή ππνζηήξημε παξέρεηαη απφ ηελ εηαηξεία ΟΜΑΓΑ ΤΜΠΡΑΞΙ, κέζσ θπξίσο ηεο θαο 

Αγγειηθήο Γθνχηζε, αιιά θαη άιισλ ζηειερψλ ηεο.  

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, ζπλεδξίαδε ζε αίζνπζα ηνπ μελνδνρείνπ 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ζηελ πιαηεία Μαβίιε (Σηκνιένληνο Βάζνπ 8). 

Η εμνηθνλφκεζε πνπ επηηεχρζεθε κε ηνλ ηξφπν απηφ απνδείρζεθε πνιχ ζεκαληηθή, 

ζπλδπαδφκελε κε ηε δπζθνιία επίηεπμεο ησλ εζφδσλ πνπ είραλ πξνυπνινγηζηεί, θαζψο θαη ηελ 

πξφβιεςε φηη ζην άκεζν κέιινλ δελ ζα είλαη εχθνιν λα επηηεπρζεί νπζηαζηηθή αχμεζε ησλ 

εζφδσλ. 

Η εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ πλδέζκνπ ππήξμε νκαιφηαηε θαη δελ δηαηππψζεθαλ παξάπνλα 

απφ ηα κέιε ηνπ ΔΓΜ γηα θάπνην ζέκα. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εξγάζζεθε ρσξίο λα 

αληηκεησπίζεη ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα θαη ρσξίο λα κεηψζεη ζην παξακηθξφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν παξεκβαίλεη ζηα δξψκελα, ηα νπνία αθνξνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ κειψλ ηνπ. 

mailto:segm@segm.gr
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3. ΚΟΠΟ-ΜΔΑ 

Οη ζηφρνη ηνπ Γ.. ηνπ ΔΓΜ πξνζδηνξίδνληαη ζαθψο ζην άξζξν 2 ηνπ Καηαζηαηηθνχ. ην ίδην 

άξζξν αλαθέξνληαη θαη ηα κέζα κε ηα νπνία κπνξεί ην Γ.. λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. 

Άξζξν 2 ηνπ Καηαζηαηηθνχ «ΚΟΠΟ-ΜΔΑ» 

θνπνί ηνπ σκαηείνπ είλαη: 

1) Η πξνάζπηζε θαη θαηνρχξσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ κειψλ ηνπ. 

2) Η δηαξθήο βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ησλ κειψλ ηνπ. 

3) Η δηαξθήο αλάπηπμε θαη δηεχξπλζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ κειψλ ηνπ. 

4) Η πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ. 

5) Η πξνβνιή ηνπ έξγνπ ησλ κειψλ ηνπ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

6) Η αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο ζηάζκεο ησλ κειψλ ηνπ. 

2. Γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ παξαπάλσ ζθνπψλ ιακβάλεη φια ηα λφκηκα κέηξα πνπ θαηά 

πεξίπησζε θξίλνληαη απαξαίηεηα θαη πξνβαίλεη ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπο. 

Δηδηθφηεξα: 

α) ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηελ δηακφξθσζε θαη εμέιημε ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ κειψλ ηνπ ζηελ Διιάδα 

β) ζπλεξγάδεηαη κε εζληθνχο θαη δηεζλείο θνξείο αλάζεζεο ππεξεζηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ζηφρσλ ησλ κειψλ ηνπ 

γ) επηδηψθεη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ ηζρχνληνο εθάζηνηε ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ απφ ηνπο θνξείο αλάζεζεο ππεξεζηψλ ζηα κέιε ηνπ  

δ) πξνβαίλεη ζε παξαζηάζεηο, εηζεγήζεηο ή αλαθνηλψζεηο πξνο ηηο αξκφδηεο Αξρέο ηνπ Διιεληθνχ 

θξάηνπο ή Δπξσπατθήο Έλσζεο ή άιινπο δηεζλείο θνξείο, γηα ηελ πξνψζεζε θαη πινπνίεζε ησλ 

ζθνπψλ ηνπ σκαηείνπ 

ε) πξνζθεχγεη ζηε Γηθαηνζχλε γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ απηνηειψο 

ε ζπλδξάκνληαο ζε αληίζηνηρεο πξνζθπγέο κειψλ ηνπ 

ζη) δηαπξαγκαηεχεηαη θαη ππνγξάθεη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο πνπ αθνξνχλ ηα κέιε ηνπ 

δ) ζπκκεηέρεη ζε ζρεηηθνχο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο 

ε) αλαιακβάλεη κφλν ηνπ ή/θαη ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο έξεπλεο θαη κειέηεο πνπ 

αθνξνχλ ζηνλ ηνκέα κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ, γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ 

ζ) ζπκκεηέρεη ζε ειιεληθά ή δηεζλή πξνγξάκκαηα ππνζηήξημεο ηεο αλάπηπμεο ησλ γξαθείσλ 

ηνπ θαη ηνπ ηδίνπ ηνπ πλδέζκνπ 

η) νξγαλψλεη θαη ζπκκεηέρεη ζε εθδειψζεηο θαη ζπλέδξηα κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ησλ ζθνπψλ 

ηνπ πλδέζκνπ 
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ηα) ελεκεξψλεη ηα κέιε ηνπ γηα ηηο εζληθέο θαη δηεζλείο ηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο άζθεζεο 

ηνπ επαγγέικαηνο 

ηβ) νξγαλψλεη θαη ζπκκεηέρεη ζε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

ηγ) εθδίδεη πεξηνδηθά, βηβιία θαη ινηπά έληππα ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ 

ηδ) ζπγθεληξψλεη θαη παξνπζηάδεη ή εθδίδεη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα ηα κέιε ηνπ θαη 

ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο 

ηε) εθδίδεη ή ζπκκεηέρεη ζηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ πνηφηεηαο γηα ηα κέιε ηνπ 

ηζη) ρνξεγεί βεβαηψζεηο γηα ηα κέιε ηνπ γηα πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ζηελ δηάζεζε ηνπ. 

Οη σο άλσ πξνβιέςεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ απνηέιεζαλ ηνλ νδεγφ δξάζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 
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4. ΔΠΙ ΜΔΡΟΤ ΘΔΜΑΣΑ 

4.1 Γεληθή πξνζέγγηζε επί ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ 

Μεηά απφ κία καθξά πεξίνδν αδξάλεηαο πεξί ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ην αληηθείκελν 

ηεο δξαζηεξηφηεηάο καο, απφ ην 2014 μεθίλεζαλ ελέξγεηεο απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο γηα 

ηελ αλακφξθσζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ζηηο νπνίεο 

πεξηιακβάλεηαη ην αληηθείκελν ησλ κειεηεηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Τπελζπκίδεηαη 

φηη νη κφλεο ελέξγεηεο πνπ είραλ γίλεη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ήηαλ ε «βίαηε» απειεπζέξσζε 

ησλ εθπηψζεσλ (λ.3919/2011) θαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ΠΓ 138/2009 ζρεηηθά κε ηα κειεηεηηθά 

πηπρία θαη κεηξψα. Οη δχν απηέο ελέξγεηεο είραλ γίλεη ππφ ηελ πίεζε ηεο ΔΔ θαη ρσξίο 

θαηάιιειε πξνεηνηκαζία. Γηα ην ιφγν απηφ δεκηνχξγεζαλ πνιιά πξνβιήκαηα, ρσξίο λα 

επηιχζνπλ θάπνην ζεκαληηθφ ζέκα. Ιδηαίηεξα κάιηζηα, ε απειεπζέξσζε ησλ εθπηψζεσλ έρεη 

πξνθαιέζεη ηξαγηθά απνηειέζκαηα. 

Απφ πέξπζη (2014), ππφ ηελ πίεζε εθ λένπ ηεο ΔΔ, έγηλαλ δχν ζεκαληηθέο λνκνζεηήζεηο κε ηνλ 

λ. 4281/2014 (ελζσκάησζε ησλ Οδεγηψλ 17 θαη 18/2004) θαη κε ηνλ λ.4278/2014 (θαηάξγεζε 

θάησ νξίσλ πηπρίσλ). Ο λ. 4281, κε ηίηιν «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» έρεη ήδε 

αλαζηαιεί θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ, ηειεί δε ππφ πιήξε αλακφξθσζε, ιφγσ ησλ 

ελεξγεηψλ πνπ γίλνληαη γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ Οδεγηψλ ηεο ΔΔ ηνπ 2014 (ππάξρεη 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ 30ε Απξηιίνπ 2016). Ο λ. 4278 έρεη επηιχζεη έλα πάγην αίηεκα 

ηνπ ΔΓΜ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ησλ θάησ νξίσλ ησλ κειεηεηηθψλ πηπρίσλ γηα ηε 

δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκνχο. 

Γεδνκέλνπ φηη φιεο νη κέρξη ζήκεξα ελέξγεηεο ηεο πνιηηείαο γίλνληαη ππφ ηελ πίεζε άιισλ 

παξαγφλησλ (κλεκνληαθά πξναπαηηνχκελα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ρψξαο) θαη φρη κε ζηφρν 

ηελ αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ, ην απνηέιεζκα πνπ παξάγεηαη δελ είλαη πιήξεο 

θαη δελ έρεη θεληξηθή πνιηηηθή ζηφρεπζε. Σν Γ ηνπ ΔΓΜ ζπλέηαμε έλα βαζηθφ θείκελν ζέζεσλ, 

ην νπνίν ππέβαιε αθελφο ζε φια ηα εκπιεθφκελα Τπνπξγεία (ΤΠΤΜΔΓΙ, Αλάπηπμεο, ΤΠΔΚΑ) θαη 

ζηελ ΔΑΑΓΗΤ, αθεηέξνπ ζηα φξγαλα πνπ επεμεξγάδνληαη λέεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο 

(θεληξηθή λνκνπαξαζθεπαζηηθή Δπηηξνπή θαη Δπηηξνπέο γηα ηνπο Δπαγγεικαηηθνχο Καηαιφγνπο 

θαη ηηο Γηαδηθαζίεο Αλάζεζεο θαη Δθηέιεζεο ζπκβάζεσλ κειεηψλ θαη έξγσλ), παξνπζηάδνληαο ηα 

βαζηθά ζέκαηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη πξνηείλνληαο ηνπο βαζηθνχο άμνλεο αληηκεηψπηζεο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο Οδεγίεο ηεο ΔΔ θαη ηε δηεζλή πξαθηηθή. 

ην θείκελν απηφ, ην νπνίν έρεη δεκνζηνπνηεζεί ζε φια ηα κέιε καο, αιιά θαη επξχηεξα, 

πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ πνιιψλ άιισλ, ηα αθφινπζα: 

 
Βαζηθέο αξρέο λένπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο κειεηεηηθψλ & εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

Καηά ηελ άπνςε ηνπ ΣΔΓΜ, νη βαζηθέο αξρέο, νη νπνίεο πξέπεη λα ζπκθσλεζνχλ θαη λα 
πηνζεηεζνχλ ζην λέν ζεζκηθφ πιαίζην, είλαη νη εμήο: 
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 Καηαξράο, ε θχζε ηνπ ηνκέα ησλ κειεηεηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ε 
πςειφηαηε ζεκαζία απηνχ γηα ηνλ άξηην θαη αζθαιή πξνγξακκαηηζκφ, ζρεδηαζκφ θαη 
πινπνίεζε ησλ ηερληθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ ηεο ρψξαο καο (θαη 
θάζε ρψξαο) επηβάιινπλ ηελ χπαξμε ελφο Μεηξψνπ (ή Δπίζεκνπ Καηαιφγνπ θαηά ηελ 
Κνηλνηηθή, αιιά θαη ηελ εζληθή, πιένλ, νξνινγία) εγθεθξηκέλσλ/πηζηνπνηεκέλσλ 
επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο -θαη κφλνλ απηέο- ζα κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ θαη λα εθηειέζνπλ 
δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζηνλ ηνκέα απηφ. 

Οκνίσο, θαη νη θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο άπηνληαη επζέσο ηνπ δεκνζίνπ 
ζπκθέξνληνο, γεγνλφο πνπ επηβάιιεη ηελ χπαξμε αληίζηνηρσλ Δπίζεκσλ Καηαιφγσλ. 

 Καηά ηελ παγθφζκηα πξαθηηθή επηβάιιεηαη λα ππάξρεη αζπκβίβαζην κεηαμχ 
κειεηεηή/ζπκβνχινπ θαη θαηαζθεπαζηή, φπσο ηζρχεη κέρξη ζήκεξα θαη ζηε ρψξα καο. Οη 
κειεηεηηθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο δένλ λα παξέρνληαη κφλνλ απφ 
κειεηεηηθέο/ζπκβνπιεπηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα έξγα λα θαηαζθεπάδνληαη κφλνλ απφ 
εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο. 

 Οη πξνβιέςεηο, νη απαηηήζεηο θαη ηα θξηηήξηα αθελφο εγγξαθήο ζηνπο Δπίζεκνπο 
Καηαιφγνπο Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ, αθεηέξνπ αλάζεζεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ζα 
πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη λα 
πξνζηαηεχνπλ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη, θαη’ επέθηαζε, ην ηερληθφ θαη επηζηεκνληθφ 
δπλακηθφ ηεο ρψξαο καο. 

 Οη Δπίζεκνη Καηάινγνη ζα πξέπεη λα αθνξνχλ, απνθιεηζηηθψο θαη κφλνλ, νηθνλνκηθνχο 
θνξείο, ήηνη επηρεηξήζεηο θάζε λνκηθήο κνξθήο πνπ πξνβιέπεη ην εζληθφ εκπνξηθφ δίθαην 
(απφ αηνκηθή επηρείξεζε έσο Α.Δ.), νη νπνίεο ζα δχλαληαη λα ζπκβιεζνχλ κε ηνλ επξχηεξν 
δεκφζην ηνκέα θαη λα αλαιάβνπλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο. 

 Οη Δπίζεκνη Καηάινγνη Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ δελ πξέπεη λα έρνπλ θακία ζπζρέηηζε ή 
εμάξηεζε κε ζέκαηα αηνκηθψλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ, ηα νπνία ξπζκίδνληαη, άιισζηε, 
κε άιιεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο (βι. π.ρ. πξφζθαηε ΚΥΑ ΥΠΥΜΔΓΙ-ΥΠΔΚΑ γηα ηε 
Σπγθξφηεζε Δπηηξνπήο γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθφηεξσλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ εμάζθεζε ηνπ 
επαγγέικαηνο ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, Αξρηηέθηνλα θαη Τνπνγξάθνπ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο πεξ. ΙΓ.12 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4254/2014 (Α΄85)). 

Δάλ νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο γηα λα πηζηνπνηεζνχλ ή γηα λα πινπνηήζνπλ κηα ζχκβαζε πξέπεη 
λα δηαζέηνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε/εηδηθή ηερληθή θαη επηζηεκνληθή ζηειέρσζε ζα 
απνδεηθλχνπλ φηη ηε δηαζέηνπλ θαη φηη ηα ζηειέρε ηνπο πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο 
λνκνζεζίαο (επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα θ.ιπ.). Η άζθεζε ηνπ αηνκηθνχ επαγγέικαηνο 
νπδεκία ζρέζε πξέπεη λα έρεη κε ηνπο Δπίζεκνπο Καηαιφγνπο Δγθεθξηκέλσλ Οηθνλνκηθψλ 
Φνξέσλ (π.ρ. έλαο Πνιηηηθφο Μεραληθφο πνπ έρεη δηθαίσκα (απνθιεηζηηθφ κάιηζηα) λα 
εθπνλεί ζηαηηθέο κειέηεο κπνξεί απιψο λα εξγάδεηαη ή λα ζπκκεηέρεη ζε κία επηρείξεζε πνπ 
είλαη εγγεγξακκέλε ζηνπο Δπίζεκνπο Καηαιφγνπο, θ.ν.θ.). 

… Σην πιαίζην απηφ, θαηά ηελ άπνςε ηνπ ΣΔΓΜ ε εγγξαθή ζηνλ Δπίζεκν Καηάινγν ζα 
πξέπεη λα δηελεξγείηαη κε θαηάιιεια πνηνηηθά θξηηήξηα, ηα νπνία ζα δηαζθαιίδνπλ φηη θάζε κέινο 
– νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί θάπνηεο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο, φπσο, π.ρ., φηη είλαη κηα 
πξαγκαηηθή – ιεηηνπξγνχζα επηρεηξεκαηηθή νληφηεηα ή φηη έρεη θχξηα θαη ζπζηεκαηηθή 
δξαζηεξηφηεηα ηελ παξνρή κειεηεηηθψλ/ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ή φηη εθαξκφδεη θάπνην 
ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο, θ.ά. Σην πλεχκα απηφ, πξνηείλεηαη: 

 Να θαζνξηζηεί σο απαίηεζε εγγξαθήο ν θχξηνο ζθνπφο θαη δξαζηεξηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ λα αθνξά ηελ παξνρή κειεηεηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ δεκνζίσλ 
ηερληθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ. Δπίζεο, ζηνπο ζθνπνχο ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ δένλ λα κελ πεξηιακβάλνληαη ζπγθξνπφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 
θαηαζθεπαζηηθέο, πξνκεζεπηηθέο, εκπνξηθέο.  
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 Να ηεζνχλ θάπνηνη ειάρηζηνη πεξηνξηζκνί (αηνκηθνί θαη κεηνρηθνί) κε βάζε ηηο αζπκβίβαζηεο 
ηδηφηεηεο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ηεο απνθπγήο ησλ 
δηαθξίζεσλ, ηεο επαγγεικαηηθήο ειεπζεξίαο, αιιά θαη ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ. Π.ρ.: 
εξγνιήπηεο, ΑΔΙ, πξνκεζεπηέο, ΝΠΓΓ θαη ελ γέλεη θνξείο πνπ αλήθνπλ ή/θαη επηδνηνχληαη 
απφ ην ειιεληθφ θξάηνο. 

 Να ηεζνχλ θάπνηνη ειάρηζηνη πεξηνξηζκνί ζηε δηνίθεζε ησλ εηαηξεηψλ. Π.ρ. ππνρξέσζε 
θαηνρήο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ «ζπκβνχινπ κειεηεηή», κε χπαξμε ζρέζεο κε αζπκβίβαζηεο 
ηδηφηεηεο, απφ ηνπο έρνληεο εθηειεζηηθή εμνπζία θαη ηνπο αζθνχληεο δηνίθεζε. 

 Να θαζνξηζηνχλ θάπνηα ειάρηζηα πνηνηηθά θξηηήξηα εγγξαθήο (βι. άξζξα 60, 62 θαη 64, παξ. 
6 Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ), φπσο ελδεηθηηθψο: 

 Πηζηνπνίεζε εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (ISO 9001). 

 Σπκβφιαην αζθάιηζεο επαγγεικαηηθήο αζηηθήο επζχλεο εηήζηαο βάζεο (κε θάπνηα 
ειάρηζηα φξηα απνδεκηψζεσλ). 

 Ύπαξμε βαζηθψλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ. 

 Ύπαξμε θάπνηνπ ειάρηζηνπ επηζηεκνληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Σε θάζε πεξίπησζε, ηα θξηηήξηα εγγξαθήο ζα πξέπεη λα έρνπλ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή θαη λα 
επλννχλ ηελ πγηή θαη ζπζηεκαηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ κειεηεηηθψλ θαη 
ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ηερληθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη πιένλ ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ γηα ηα θξηηήξηα εγγξαθήο (βι. 
αλσηέξσ), ηα νπνία δένλ λα επαλειέγρνληαη (π.ρ. αλά 1-2 έηε), είλαη δπλαηφλ λα δεηείηαη απφ 
ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ε ππνβνιή θη άιισλ ζηνηρείσλ (π.ρ. νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ζηνηρεία 
εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ, ζηνηρεία ζηειερψλ), κε ζθνπφ ηελ απηφκαηε αλαδήηεζε απηψλ απφ ηηο 
Αλαζέηνπζεο Αξρέο ή/θαη ηηο Δπηηξνπέο Γηαγσληζκψλ πξνο δηαπίζησζε ηεο πιήξσζεο ησλ 
αληίζηνηρσλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο πνπ ζα νξίδνληαη ζηηο πξνθεξχμεηο ησλ δηαγσληζκψλ. 
Βεβαίσο, ε δηαδηθαζία απηή γηα λα κελ θαηαζηεί κηα γξαθεηνθξαηηθή επηβάξπλζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ 
(Μεηξψν Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ, ΔΣΗΓΗΣ, ΚΗΜΓΗΣ, TAXIS, θ.ιπ.). 

… 

 Καζνξηζκόο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο: 

Καηά ηε δηαρξνληθή άπνςε ηνπ ΣΔΓΜ νη δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ησλ ζπκβάζεσλ πξέπεη λα 
βαζίδνληαη ζηηο δηεζλψο εθαξκνδφκελεο πξαθηηθέο (π.ρ. EuropeAid, World Bank), 
πξνζαξκνζκέλεο -φπνπ απαηηείηαη- ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη δεδνκέλα ησλ ειιεληθψλ 
επηρεηξήζεσλ (π.ρ. χςνο θχθινπ εξγαζηψλ, πεξίνδνο παξνκνίσλ ζπκβάζεσλ, θ.ά.), 
ζχκθσλα θαη κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ. 
Πξνηείλεηαη, δειαδή, ε πάγηα εθαξκνγή ηεο θιεηζηήο δηαδηθαζίαο κε δεκνζίεπζε 
πξνθήξπμεο (βι. άξζξα 28 θαη 65 Οδεγίαο 2014/24/ΕΕ), κε πξνεπηινγή πέληε (5) έσο 
νθηώ (8) επηρεηξήζεσλ, κέζσ θξηηεξίσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο, ηερληθώλ θαη 
επαγγεικαηηθώλ ηθαλνηήησλ. Τν ζχζηεκα απηφ (short list) εμαζθαιίδεη ηελ πνηνηηθή 
επηινγή αλαδφρνπ, εθαξκφδεηαη ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αληίζηνηρσλ δηαγσληζκψλ 
ζε παγθφζκην επίπεδν θαη, σο εθ ηνχηνπ, ε θαζνιηθή εθαξκνγή ηνπ, κεηαμχ ησλ πνιιψλ 
άιισλ πιενλεθηεκάησλ, ζα εηζθέξεη ζεηηθά ζηηο πξνζπάζεηεο εμσζηξέθεηαο ησλ 
επηρεηξήζεσλ (δηακφξθσζε «θνπιηνχξαο» δηεζλψλ δηαγσληζκψλ). 

 Καζνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο (πξνεπηινγήο). Όπσο ζε φινπο ζρεδφλ 
ηνπο δηεζλείο δηαγσληζκνχο ηα θξηηήξηα γηα ηελ πξνεπηινγή ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα θιεζνχλ 
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λα ππνβάινπλ πξνζθνξά, ζχκθσλα θαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 58 θαη ζην 
Παξάξηεκα XII (κέξνο I θαη κέξνο ΙΙ) ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ, πξέπεη λα είλαη: 

 Η ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα. Ωο ειάρηζηε απαίηεζε πξνηείλεηαη ν κέζνο θχθινο 
εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο γηα ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο λα είλαη 
κεγαιχηεξνο απφ 100 έσο 150% ηεο πξνυπνινγηδφκελεο ακνηβήο ηεο ζχκβαζεο 
αλεγκέλεο ζε εηήζηα βάζε). 

 Οη ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηθαλόηεηεο. Τα ειάρηζηα πξνηεηλφκελα θξηηήξηα είλαη: 
α) ε εκπεηξία ζε παξφκνηεο –πνηνηηθψο θαη πνζνηηθψο- ζπκβάζεηο θαηά ηα ηειεπηαία 
πέληε (5) έσο δέθα (10) έηε θαη β) θάπνηεο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζηειέρσζεο (ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ή/θαη ηεο νκάδαο έξγνπ). Αλαιφγσο ηνπ είδνπο θαη ηεο θχζεο ηεο 
ζχκβαζεο κπνξεί, επηπιένλ, λα ηίζεληαη: γ) θάπνηεο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ππνδνκψλ 
(π.ρ. εηδηθά κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο, εηδηθά ινγηζκηθά, θ.ιπ.) θαη δ) ηπρφλ άιια θαηά 
πεξίπησζε θξηηήξηα ηνπ Παξαξηήκαηνο XII, κέξνο ΙΙ, ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ. 

Πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε θαη νδεγίεο πξνο ηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο γηα ηε ρξήζε ησλ αλσηέξσ 
θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο (κε πξνηάζεηο αλά είδνο ζχκβαζεο θαη αλά θαηεγνξία έξγνπ), 
πξνηείλεηαη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ λένπ λφκνπ γηα ηελ έθδνζε 
πξνηχπσλ πξνθεξχμεσλ θαη ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο. 

 Επίθιεζε ηθαλνηήησλ ηξίησλ θνξέσλ: 

Δίλαη απνιχησο ζθφπηκε ε ξχζκηζε ησλ πεξηπηψζεσλ επίθιεζεο ηθαλνηήησλ ηξίησλ θνξέσλ 
γηα ηελ απφδεημε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, πξνθεηκέλνπ λα κελ παξαηεξνχληαη 
θαηλφκελα εηθνληθήο εμαζθάιηζεο ησλ απαηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, άλεπ νηαζδήπνηε εγγχεζεο 
γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή/θνξέα (βι. άξζξν 63 Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ). 

 Καζνξηζκφο θξηηεξίσλ αλάζεζεο: 

Όπσο πξνβιέπεηαη θαη ζηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ (βι. άξζξν 67), ηδίσο γηα ηηο πλεπκαηηθέο 
ππεξεζίεο φπσο είλαη νη κειεηεηηθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, θαηά ηελ άπνςε ηνπ 
ΣΔΓΜ ε αλάζεζε ησλ ζπκβάζεσλ πξέπεη λα γίλεηαη ζηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, δειαδή θαηφπηλ ζπλαμηνιφγεζεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο. 
Σηνλ λέν λφκν πξνηείλεηαη λα θαζνξηζηνχλ ηα πνζνζηά βαξχηεηαο ηεο ηερληθήο θαη ηεο 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (75-85% θαη 15-25% αληηζηνίρσο), θαζψο θαη ν ηξφπνο 
βαζκνιφγεζεο απηψλ θαη εμαγσγήο ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο. 
Δηδηθψο γηα ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πξνηείλεηαη λα ζεζπηζηεί κε γξακκηθφο ηξφπνο 
βαζκνιφγεζεο, έηζη ψζηε λα πεξηνξηζηεί ην θαηλφκελν ησλ αλεμέιεγθησλ εθπηψζεσλ θαη νη 
δπζκελείο επηπηψζεηο απηνχ. Σπγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη λα πηνζεηεζεί ν ηξφπνο 
βαζκνιφγεζεο πνπ κειεηήζεθε θαη πξνηάζεθε -νκνθψλσο- απφ ηελ Οκάδα Δξγαζίαο πνπ 
ζπγθξνηήζεθε κε ηελ αξηζκ.Γ17γ/14/57/ΦΝ 439/30.5.2014 απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ ΥΜΔΓΙ, 
κε ζθνπφ ηε ζχληαμε θαη επεμεξγαζία δηαηάμεσλ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ 
λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ N.3316/05. 
Πεξαηηέξσ, πξνηείλεηαη λα πξνβιεθζεί εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ έθδνζε Υ.Α., κε ηελ νπνία ζα 
εμεηδηθεχνληαη αθελφο ηα πεξηερφκελα ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, αθεηέξνπ ηα επηκέξνπο 
θξηηήξηα αμηνιφγεζεο απηψλ, αλά είδνο ζχκβαζεο θαη θαηεγνξία έξγνπ. 
Τέινο, πάληνηε θαηφπηλ πνηνηηθήο πξνεπηινγήο, κπνξεί λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν 
δπλεηηθήο εθαξκνγήο ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο, σο θξηηήξην αλάζεζεο ζε ζπκβάζεηο ρακειήο 
αμίαο ή ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ ηππνπνηεκέλσλ ή επαλαιακβαλφκελσλ 
ππεξεζηψλ (π.ρ. ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο, γεσηερληθέο έξεπλεο). 

 Επηηξνπέο Δηαγσληζκνύ:  
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Η νξζή επηινγή ησλ κειψλ ησλ Δπηηξνπψλ Γηαγσληζκνχ είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο 
αθελφο γηα ηελ νκαιή θαη έγθαηξε νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, αθεηέξνπ γηα 
ηε δηαζθάιηζε ησλ αξρψλ ηεο δηαθάλεηαο, ηεο αμηνθξαηίαο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. Τα κέιε 
ησλ Δπηηξνπψλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ, απνδεδεηγκέλσο, ηηο εηδηθέο γλψζεηο θαη ηελ 
εκπεηξία γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαη αλάζεζεο. Σην πιαίζην απηφ, 
θξίλνληαη ζεηηθέο θαη πξνηείλεηαη λα πηνζεηεζνχλ θαη ζηνλ λέν λφκν νη πξνβιέςεηο ηεο παξ. 12 
ηνπ άξζξνπ 195 ηνπ Ν. 4281/14, πεξί ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο Μεηξψνπ Αμηνινγεηψλ 
δηαγσληζκψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Σν αλσηέξσ θείκελν ζέζεσλ απνηέιεζε ηνλ βαζηθφ άμνλα ηνπνζέηεζήο καο ζε φπνηα φξγαλα 

θιεζήθακε λα παξαζηνχκε θαη γεληθφηεξα ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε. 

ηηο 9 Οθησβξίνπ 2015 απνζηείιακε ζρεηηθή επηζηνιή πξνο ηνπο αξκφδηνπο Τπνπξγνχο θ.θ. Γ. 

ηαζάθε θαη Υξ. πίξηδε, ζηελ νπνία, πέξαλ ησλ βαζηθψλ καο ζέζεσλ, επηζεκάλακε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη εμ αηηίαο ησλ «βηαζηηθψλ λνκνζεηήζεσλ» θαη δεηήζακε λα 

δηελεξγεζεί νπζηαζηηθφο δηάινγνο κε επαξθή ρξνληθά πεξηζψξηα, ψζηε κε ην λέν λνκνζεηηθφ 

πιαίζην «λα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπηζζνχλ ζπζηεκαηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ηα 

ζπζζσξεπκέλα πξνβιήκαηα ζην ρψξν ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κειεηεηηθψλ θαη 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, κε αλαπηπμηαθφ πξφζεκν». 

4.2 Νένο λόκνο πεξί δεκνζίωλ ζπκβάζεωλ 

ηηο 8/8/2014 δεκνζηεχηεθε θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ν λφκνο 4281/14 (Α 160) «Μέηξα ζηήξημεο θαη 

αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», ζην κέξνο Β' ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλνληαη λένη θαλφλεο ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ. Καηά ηελ πεξίνδν θαηάξηηζεο, δηαβνχιεπζεο θαη 

ζπδήηεζεο ηνπ λφκνπ ζηε Βνπιή, ν ΔΓΜ ζπκκεηείρε ελεξγά ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο κε 

ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο θαη ζπκκεηνρή ζε πιήζνο ζπλαληήζεσλ κε εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη 

ππεξεζίεο. 

Η έλαξμε ηζρχνο ηνπ Μέξνπο Β' ηνπ λφκνπ (βι. άξζξν 201 παξ. 1 απηνχ) νξίζηεθε απφ ηελ 

1.3.2015. ην ίδην άξζξν νξίδνληαη θαη επηκέξνπο ελάξμεηο ηζρχνο γηα επηκέξνπο δηαηάμεηο. 

Απφ γεληθή ζθνπηά ν λ. 4281 παξνπζηάδεη αξθεηά ζεηηθά ζηνηρεία, κε θπξηφηεξα ηελ ελνπνίεζε 

ηεο πνιππιεζνχο λνκνζεζίαο ζε έλα λνκνζέηεκα κε (ζρεδφλ) θαζνιηθή εθαξκνγή γηα φια ηα 

είδε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη γηα φιεο ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο θαη θνξείο, ηε δηαζθάιηζε 

δεκνζηφηεηαο θαη δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο, ηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζπκκεηνρήο, 

αιιά θαη δηελέξγεηαο ησλ δηαγσληζκψλ, ηε ζέζπηζε δηαδηθαζηψλ γηα ηηο ζπκβάζεηο ρακειήο αμίαο, 

θ.ά. 

Παξνπζηάδεη, φκσο, θαη ζεκαληηθά αξλεηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία έρεη αλαδείμεη ν ΔΓΜ θαη ηα 

νπνία νδήγεζαλ, ηειηθψο, ζηελ αλαζηνιή ηεο έλαξμεο ηζρχνο ηνπ θχξηνπ ηκήκαηνο ηνπ λφκνπ. 

Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ λφκνπ είλαη ε κε ελζσκάησζε ησλ λέσλ Οδεγηψλ ηεο ΔΔ ηνπ 

2014 γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη ε παληειήο έιιεηςε ζπληνληζκνχ, ιεηηνπξγηθήο ζχλδεζεο 

θαη πξνεηνηκαζίαο ησλ πξνβιεπφκελσλ εθηειεζηηθψλ (δεπηεξνγελψλ) λνκνζεηεκάησλ. Δηδηθψο, 

γηα ηηο κειεηεηηθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πξνβιέπνληαη Π.Γ. γηα θαηάξηηζε 
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Δπαγγεικαηηθψλ Καηαιφγσλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ (Μεηξψα) θαη Καλνληζκψλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο 

αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ. 

Η νπζηαζηηθή έιιεηςε πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ 

λφκνπ, θπξίσο γηα ηηο ζπκβάζεηο ησλ Ν. 3316/05 θαη 3669/08, νδήγεζε ζηε κεηάζεζε ηεο 

έλαξμεο ηζρχνο ηνπ Μέξνπο Β' ηνπ λφκνπ, κε λέα εκεξνκελία ηελ 31.12.2015 (παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4320/2015). 

Έηζη, γηα ην 2015 ζπλέρηζαλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3316/05, αιιά θαη νη δηάθνξεο 

παξεθθιίζεηο απηνχ, κε ειάρηζηεο αιιαγέο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηηο δηαηάμεηο πεξί εγγπήζεσλ 

(εγγχεζε ζπκκεηνρήο επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο θαη φρη επί ηεο πξνεθηίκεζεο). 

Ο ΔΓΜ ακέζσο κεηά ηελ αλαζηνιή ηζρχνο ηνπ λ. 4281 μεθίλεζε έλα πξφγξακκα δξάζεσλ κε 

ζπλαληήζεηο θαη παξεκβάζεηο ζηα εκπιεθφκελα ππνπξγεία θαη ζηελ ΔΑΑΓΗΤ, κε ζθνπφ λα 

πξνσζήζεη ηηο γεληθέο ζέζεηο ηνπ θαη λα ζπκβάιεη ζηελ θαηάξηηζε ελφο ζχγρξνλνπ 

λνκνζεηήκαηνο, κε βαζηθνχο ζηφρνπο ηελ πγηή θαη νπζηαζηηθή αλάθακςε θαη αλάπηπμε ηνπ 

θιάδνπ ησλ κειεηεηηθψλ/ζπκβνπιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

ην πιαίζην απηφ, ζπκκεηείρε ελεξγά αθελφο ζηηο δηάθνξεο επηηξνπέο θαη νκάδεο εξγαζίαο πνπ 

ζπζηήζεθαλ απφ ην ΤΠΤΜΔΓΙ, αθεηέξνπ ζε φιεο ηηο ζπλαληήζεηο θαη ζπζθέςεηο ζρεηηθέο κε ηα 

ζέκαηα ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζηηο νπνίεο πξνζθιήζεθε. Πεξαηηέξσ, ηα κέιε ηνπ Γ 

αλαδείθλπαλ ηα πθηζηάκελα πξνβιήκαηα θαη πξνσζνχζαλ ηηο ζέζεηο ηνπ πλδέζκνπ γηα ηηο 

αλαγθαίεο κεηαξξπζκίζεηο ζε φια ηα ζεζκηθά φξγαλα πνπ ζπκκεηείραλ, ηα νπνία -εκκέζσο ή 

ακέζσο-  εκπιέθνληαλ ή κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ζηε ζχληαμε ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

(π.ρ. ΓΔΜ, δηάθνξα πκβνχιηα). 

Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ (αληηθαηάζηαζεο ηνπ λ. 4281/14) 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη θάησζη βαζηθέο ελέξγεηεο απφ ηελ πνιηηεία: 

 Καηαξράο, ε ΔΑΑΓΗΤ αλέιαβε θαη, φπσο έρνπκε ελεκεξσζεί ζε ζρεηηθέο ζπλαληήζεηο, 

έρεη νινθιεξψζεη ηα θείκελα ελαξκφληζεο κε ηηο λέεο Κνηλνηηθέο Οδεγίεο (2014/24 θαη 

25), ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ ηα πξψηα θεθάιαηα (Βηβιία θαηά ηελ νξνινγία πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί) ηνπ λένπ λνκνζεηήκαηνο. 

 Η ΔΑΑΓΗΤ δηελήξγεζε δηαβνχιεπζε γηα ηνλ ηξφπν ζχληαμεο ηνπ λένπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ, δειαδή εάλ ζα επηιεγεί ην κνληέιν ελφο εληαίνπ λνκνζεηήκαηνο κε ην ζχλνιν 

ησλ δηαηάμεσλ γηα φιεο ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ή ην κνληέιν δηαρσξηζκνχ ησλ εηδηθψλ 

δηαηάμεσλ αλά είδνο ζχκβαζεο ππφ ηε κνξθή Κσδίθσλ (π.ρ. γηα ηηο κειέηεο, γηα ηα έξγα, 

θ.ιπ.). ηε δηαδηθαζία απηή ν ΔΓΜ ζπκκεηείρε κε ζρεηηθή παξέκβαζε ηνπ πξνο ηελ 

ΔΑΑΓΗΤ θαη ηα αξκφδηα Τπνπξγεία, ζηελ νπνία δηαηχπσζε ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα 

θαη ηηο απαηηνχκελεο κεηαξξπζκίζεηο, θαηαιήγνληαο: 

"...Ο ηξφπνο λνκνηερληθήο επεμεξγαζίαο θαη πινπνίεζεο ησλ παξαπάλσ αλαγθαίσλ 

κεηαξξπζκηζηηθψλ ηνκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο πινπνίεζεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

κειεηεηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ηερληθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ έξγσλ θαη 
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πξνγξακκάησλ, δελ ζπληζηά γηα ηνλ ΔΓΜ ην πξσηεχνλ δήηεκα, θαη επαθίεηαη ζηελ 

ΔΑΑΓΗΤ θαη ζηα αξκφδηα Τπνπξγεία. 

Σν κείδνλ ζέκα γηα ηνλ ΔΓΜ, αιιά θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ κειεηεηηθνχ/ζπκβνπιεπηηθνχ 

θιάδνπ, είλαη λα θαηαλνήζεη -έζησ θαη ηελ χζηαηε ζηηγκή- ε πνιηηεία φηη απαηηείηαη 

αιιαγή ζειίδαο θαη λένο ζρεδηαζκφο κε νπζηαζηηθέο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο θαη 

κεηαξξπζκηζηηθέο ηνκέο, νη νπνίεο πξέπεη απαξαηηήησο λα εληάζζνληαη ζηνλ γεληθφηεξν 

αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο ρψξαο.  

ηελ θξίζηκε απηή πεξίνδν, ν θαζέλαο καο νθείιεη λα αλαιάβεη ηηο επζχλεο θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ, ζε φπνηα ζέζε θαη εάλ βξίζθεηαη. Γελ ππάξρεη πνιπηέιεηα ρξφλνπ θαη 

δελ επηηξέπνληαη θαζπζηεξήζεηο θαη αλαζηνιέο ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ εζληθνχ 

ζπκθέξνληνο, αιιά -ζπγρξφλσο- ηνπ κέιινληνο θαη ηεο βησζηκφηεηαο ειιεληθψλ πγηψλ 

επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ζηήξηδαλ, ζηεξίδνπλ θαη ζα ζηεξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία.". 

 πγθξφηεζε Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Δπηηξνπήο (5/6/2015) κε 13 κέιε - ζηειέρε 

δηαθφξσλ ππνπξγείσλ θαη ηεο ΔΑΑΓΗΤ, κε Πξφεδξν ηνλ θ. Αιέμαλδξν Ρντιφ, Ννκηθφ 

χκβνπιν ηνπ Κξάηνπο, ε νπνία έρεη θαη ηελ επζχλε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ λφκνπ, κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ 2.10.2015. Με ηελ Δπηηξνπή 

απηή δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε (δελ είρε άιισζηε επίζεκε επηθνηλσλία θαη 

ζπλεξγαζία κε επαγγεικαηηθνχο θνξείο), αιιά ηεο θνηλνπνηήζεθαλ φιεο νη ζρεηηθέο 

παξεκβάζεηο θαη ζέζεηο ηνπ ΔΓΜ. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο θαη 

ζπδεηήζεηο κε θάπνηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, θπξίσο απφ ην ΤΠΤΜΔΓΙ θαη ηελ ΔΑΑΓΗΤ, 

ζηηο νπνίεο παξνπζηάζηεθαλ ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο αγνξάο θαη νη ζέζεηο ηνπ 

πλδέζκνπ.  

 πγθξφηεζε απφ ην ΤΠΤΜΔΓΙ ηξηψλ λέσλ Οκάδσλ Δξγαζίαο (30/7/2015) γηα ηα Μεηξψα 

Μειεηεηψλ θαη Καηαζθεπαζηψλ θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο κειεηψλ 

θαη έξγσλ. ηηο Οκάδεο απηέο, νη νπνίεο νπζηαζηηθψο θαηήξγεζαλ θαη αληηθαηέζηεζαλ ηηο 

αληίζηνηρεο Οκάδεο πνπ είραλ ζπγθξνηεζεί απφ ηελ πξνεγνχκελε θπβέξλεζε θαη είραλ 

μεθηλήζεη εξγαζίεο, δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ εθπξφζσπνη ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ 

παξαγσγηθψλ θνξέσλ, γεγνλφο γηα ην νπνίν δηακαξηπξήζεθε ν ΔΓΜ, αιιά θαη άιινη 

θνξείο. Οη Οκάδεο απηέο φθεηιαλ λα ηειεηψζνπλ ην έξγν ηνπο ζηηο 30.9.2015. Η 

ζπκκεηνρή/ζπλεξγαζία ηνπ πλδέζκνπ κε ηηο νκάδεο ησλ Μεηξψσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο κειεηψλ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

 Γέζκεπζε κε ην Ν. 4336/15 (λέν κλεκφλην) γηα ηε ζέζπηζε θαη εθαξκνγή ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κέρξη ηηο 31.1.2016. 

Οη δχν (2) Οκάδεο Δξγαζίαο (Μεηξψα θαη Γηαδηθαζίεο) ζπλέηαμαλ ηα αληίζηνηρα ζρέδηα 

λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ, ηα νπνία απέζηεηιαλ ζηνλ ΔΓΜ, αιιά θαη ζε άιινπο θνξείο (ΣΔΔ, ΜΔ, 

ΜΔΓΔΚΔΜ θαη ΔΜΑ), γηα ηε δηαηχπσζε απφςεσλ, κε ειάρηζηε πξνζεζκία αληαπφθξηζεο. Σν 

Γ ηνπ πλδέζκνπ κειέηεζε ηα θείκελα απηά, ηα νπνία εζηάιεζαλ ακέζσο ζε φια ηα κέιε, θαη 

δηαπηζηψλνληαο ηηο ζεκειηψδεηο δηαθνξέο γεληθήο, αιιά θαη εηδηθήο, πξνζέγγηζεο ησλ ζεκάησλ 
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ζε ζρέζε κε ηηο πάγηεο ζέζεηο ηνπ πλδέζκνπ, αιιά θαη ην γεγνλφο φηη δηαθαίλνληαλ ε «ππφ 

πίεζε», εζπεπζκέλε ζχληαμε ησλ ζρεδίσλ, απέζηεηιε επηζηνιή/έθθιεζε πξνο ηνπο δχν (2) 

αξκφδηνπο Τπνπξγνχο (ΤΠΤΜΔΓΙ θαη ΤΠ.ΟΙΚ.ΑΝ.Σ), κε ηελ νπνία δήηεζε ηε κε ζπκπεξίιεςε 

ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ ζηνλ επηθείκελν λφκν θαη ηελ απνθπγή κηαο λέαο «βεβηαζκέλεο» 

λνκνζέηεζεο. Μεηαμχ άιισλ, ζηελ ελ ιφγσ επηζηνιή, ε νπνία εζηάιε θαη ζηελ ΔΑΑΓΗΤ, ζηε 

λνκνπαξαζθεπαζηηθή επηηξνπή θαη ζε φιεο ηηο Οκάδεο Δξγαζίαο, επηζεκάλζεθαλ ηα εμήο: 

Δηδηθψο γηα ηνλ ηνκέα ησλ κειεηεηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, … ε ρψξα καο 
ζήκεξα είλαη αλέηνηκε λα ζεζπίζεη εηδηθή εζληθή λνκνζεζία, θαζφζνλ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 
νπζηαζηηθή δηαβνχιεπζε θαη δηάινγνο κε ηνπο Φνξείο, δελ έρεη εμεηαζζεί πνηνο είλαη ν βέιηηζηνο 
ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη, ην θπξηφηεξν, δελ έρεη θαηαζηξσζεί (ή δελ έρεη 
αλαθνηλσζεί) έλα ζηξαηεγηθφ εζληθφ ζρέδην, κε ζπγθεθξηκέλα νξάκαηα θαη ζηφρνπο γηα ην παξφλ 
θαη ην κέιινλ ηνπ ηνκέα καο θαη ηνλ ξφιν απηνχ ζηελ πξνζπάζεηα αλάθακςεο θαη αλάπηπμεο ηεο 
ρψξαο. 

… Δθθξάδνπκε ηηο έληνλεο αλεζπρίεο θαη ακθηβνιίεο καο γηα ην θαηά πφζνλ ην εγρείξεκα απηφ 
ηεο απεπζείαο έληαμεο εηδηθψλ δηαηάμεσλ ζην λέν λνκνζέηεκα, κπνξεί λα επηθέξεη νπζηαζηηθέο 
κεηαξξπζκίζεηο θαη λα επηηχρεη ηνπο επηζπκεηνχο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ εμνξζνινγηζκνχ, ηνπ 
εθζπγρξνληζκνχ ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο θαη ηεο εμπγίαλζεο ηεο αγνξάο ησλ κειεηεηηθψλ θαη 
ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ηαρχηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ, ηεο πνηφηεηαο ηνπ 
ηειηθνχ πξντφληνο, ηεο ελίζρπζεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο πγηνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηνπ 
πγηνχο αληαγσληζκνχ θαη, εληέιεη, ηεο δηαζθάιηζεο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

Σην παξαπάλσ πιαίζην, εθθξάδνληαο ηελ αγσλία καο γηα ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ, δεηνύκε λα 
κε ζπκπεξηιάβεηε ζηνλ επηθείκελν λόκν ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηηο ζπκβάζεηο κειεηώλ 
θαη ζπλαθώλ ππεξεζηώλ, θαη λα πξνρσξήζεηε ζηε ζχληαμε θαη ςήθηζε ελφο λφκνπ πνπ ζα 
αληηθαζηζηά/ηξνπνπνηεί ηνλ λ. 4281/14 κε ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ θαη ηε 
δηφξζσζε – επαλαδηαηχπσζε θάπνησλ γεληθψλ εζληθψλ δηαηάμεσλ (θνηλήο εθαξκνγήο ζε φιεο 
ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο) θαη ζα πξνβιέπεη ηελ έθδνζε εθηειεζηηθψλ Π.Γ. γηα ηα θξίζηκα θαη 
αιιειέλδεηα ζέκαηα ησλ Γηαδηθαζηψλ Αλάζεζεο & Δθηέιεζεο θαη ησλ Δπίζεκσλ Καηαιφγσλ 
Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ (Μεηξψα), εληφο επιφγνπ ρξφλνπ (π.ρ. 4 κελψλ). 

Γλσξίδνπκε, άιισζηε, φηη ε αλσηέξσ πξνζέγγηζε (κνληέιν Ν. 4281/14) ζπληζηά έλα 
ζεκαληηθφηαην βήκα εθζπγρξνληζκνχ ηεο λνκνζεζίαο καο, θαιχπηεη πιήξσο ηηο δεζκεχζεηο ηεο 
ρψξαο καο έλαληη ηεο Δ.Δ. θαη δελ πξναπαηηείηαη ε εμαληιεηηθή εμεηδίθεπζε θαη ε ζπκπεξίιεςε 
ησλ αλσηέξσ εηδηθψλ δηαηάμεσλ. 

Παξάιιεια δεηνχκε λα μεθηλήζεη, ακέζσο, νπζηαζηηθφο δηάινγνο κε ηνπο Φνξείο γηα ηε 
ζχληαμε ησλ εθηειεζηηθψλ Π.Γ. … 

 

εκεηψλεηαη φηη ε επηζηνιή καο απηή θνηλνπνηήζεθε ζε πνιινχο επαγγεικαηηθνχο θνξείο, νη 

νπνίνη πξνέβεζαλ ζε αληίζηνηρεο παξεκβάζεηο. 

χκθσλα κε ηηο, κέρξη ζήκεξα, πιεξνθνξίεο ε θαηάζηαζε κε ηνλ επηθείκελν λέν λφκν έρεη σο 

εμήο (κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ ελεξγεηψλ θαη αιιαγψλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ πνπ δελ 

γλσξίδνπκε): 

 Οη Οκάδεο Δξγαζίαο έρνπλ παξαδψζεη ζηε Ννκνπαξαζθεπαζηηθή Δπηηξνπή ηα ηκήκαηα 

ηνπ λένπ λφκνπ πνπ ζπλέηαμαλ, κεηά θαη ηελ ππνηππψδε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε. Σα ηειηθά θείκελα πνπ παξαδφζεθαλ δελ έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί, κε 

ζπλέπεηα λα κελ γλσξίδνπκε -κέρξη ζήκεξα- εάλ θαη πνηέο αιιαγέο έρνπλ 
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πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζρέζε κε απηά πνπ καο απεζηάιεζαλ θαη δηαβηβάζηεθαλ ζηα κέιε 

ηνπ πλδέζκνπ. εκεηψλεηαη φηη αληίζηνηρε Οκάδα Δξγαζίαο ζπγθξνηήζεθε θαη απφ ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο & Σνπξηζκνχ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δηαδηθαζηψλ 

αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ησλ πξνκεζεηψλ θαη ησλ ινηπψλ ππεξεζηψλ (πιελ ηερληθψλ 

κειεηψλ). 

 Η Ννκνπαξαζθεπαζηηθή Δπηηξνπή ήιεγμε θαη ελνπνίεζε φια ηα θείκελα θαη παξέδσζε ην 

εληαίν λνκνζέηεκα ζηελ ΔΑΑΓΗΤ, πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηεί θαη λα ζπδεηεζεί κε 

ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ εηαίξσλ καο (ήηαλ κηα δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαλ ζηα 

πξναπαηηνχκελα γηα ηε ρνξήγεζε ηεο 1εο δφζεο ηνπ λένπ δαλείνπ φηη έπξεπε λα έρεη 

νινθιεξσζεί κέρξη ηηο 15/10/2015). 

Απφ ηηο αξρέο Οθησβξίνπ θαη εληεχζελ δελ έρνπκε θαηαθέξεη λα έρνπκε θάπνηα πεξαηηέξσ 

έγθπξε πιεξνθφξεζε γηα ην ζέκα, παξά κφλνλ θεκνινγνχκελεο δηαδηθαζίεο πνπ δηαηππψλνληαη 

απφ θάπνηα ζηειέρε ησλ ππνπξγείσλ. 

ε θάζε πεξίπησζε, πάλησο, απηφ πνπ ηζρχεη είλαη αθελφο φηη ν λ. 4281/14 έρεη αλαζηαιεί 

κέρξηο ηηο 31/12/2015, αθεηέξνπ φηη κέρξη ηηο 31/1/2016 πξέπεη λα εθαξκφδεηαη έλαο λένο 

λφκνο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (πξνθαλψο κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ εηαίξσλ). 

Καηά ζπλέπεηα, ζην επφκελν δηάζηεκα αλακέλνληαη εμειίμεηο, ηηο νπνίεο πξέπεη λα 

παξαθνινπζήζεη ην λέν Γ ηνπ πλδέζκνπ, ζπκκεηέρνληαο θαη παξεκβαίλνληαο ζζελαξά ζηε 

δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο (αλακέλεηαη ζπληνκφηαηε) ή/θαη ζηε δηαδηθαζία ζπδήηεζεο θαη 

ςήθηζεο ζηε Βνπιή. 

 

4.3 Γηαδηθαζίεο αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο 

Η ζπγθεθξηκέλε Οκάδα Δξγαζίαο επεμεξγάζηεθε ην ηκήκα ηνπ επηθείκελνπ λφκνπ πνπ αθνξά 

ηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο κειεηψλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ (ΜΔΡΟ Β: ΔΙΓΙΚΟΙ 

ΚΑΝΟΝΔ ΑΝΑ ΔΙΓΟ ΤΜΒΑΗ: ΣΙΣΛΟ 2: ΓΗΜΟΙΔ ΤΜΒΑΔΙ ΜΔΛΔΣΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ: ΚΔΦΑΛΑΙΑ 1 & 2, ζχκθσλα κε ην ζρέδην πεξηερνκέλσλ πνπ ηέζεθε ππφςε καο).  

Η Οκάδα απηή, δελ πξνέβε ζε επίζεκεο πξνζθιήζεηο εθπξνζψπσλ επαγγεικαηηθψλ θνξέσλ 

ή/θαη ζε αλνηθηέο ζπλεδξηάζεηο. ηηο 2/10/2015 καο θνηλνπνίεζε ην ζρέδην δηαηάμεσλ πνπ 

ζπλέηαμε, ην νπνίν εζηάιε ζε φια ηα κέιε ηνπ πλδέζκνπ, θαη δήηεζε ηηο απφςεηο καο κέρξη ηηο 

9/10/2015. Σν θείκελν απηφ εζηάιε, νκνίσο, θαη ζην ΣΔΔ, ζηνλ ΜΔ, ζηνλ ΜΔΓΔΚΔΜ θαη ζηνλ 

ΔΜΑ. 

ην θξίζηκν ζέκα ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο, ην ελ ιφγσ ζρέδην πξνβιέπεη ηξία (3) κνληέια 

αλάζεζεο: 

1. Όηαλ πξφθεηηαη πεξί ζχκβαζεο κειέηεο πνπ επηδέρεηαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, είλαη δπλαηφ λα 

αλαηίζεληαη ηα πξψηκα ζηάδηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο Έγθξηζεο 

Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, κε ην “ύζηεκα αλάζεζεο κειέηεο κε αμηνιόγεζε κόλνλ 

ηεο ηερληθήο  πξνζθνξάο‟‟ κε ππνβνιή ηερληθψλ ιχζεσλ. 
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2. (α) Όηαλ δελ απαηηνχληαη ηερληθά ζηνηρεία άιια, πέξαλ ησλ ήδε πεξηερνκέλσλ ζην Φάθειν 

ηεο Γεκφζηαο χκβαζεο, φπσο θαηά θχξην ιφγν ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπνγξαθηθψλ κειεηψλ ή 

γεσηερληθψλ εξεπλψλ, 

β) Όηαλ πεξηέρνληαη ζην Φάθειν ηεο Γεκφζηαο χκβαζεο επαξθή ηερληθά ζηνηρεία, ηδίσο 

κειέηεο πξνεγνχκελσλ ζηαδίσλ, 

γ) Όηαλ πξφθεηηαη γηα κειέηε κηθξνχ ή απινχ έξγνπ ή έξγνπ ρσξίο αβεβαηφηεηεο σο πξνο 

ηελ ηερληθή ιχζε.  Με απφθαζε  ηνπ Τπνπξγνχ πνπ έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ  κπνξεί λα πξνζδηνξίδνληαη αλά θαηεγνξία/εο κειέηεο /ψλ ε έλλνηα 

ηνπ κηθξνχ ή απινχ έξγνπ ή έξγνπ ρσξίο αβεβαηφηεηεο σο πξνο ηελ ηερληθή ιχζε, 

δ) Όηαλ πξφθεηηαη πεξί κειεηψλ πνπ, θαηά ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο, εθπνλνχληαη ζε 

έλα ζηάδην, φπσο ηδίσο ησλ θπθινθνξηαθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ, ή ησλ κειεηψλ 

πνπ εθπνλνχληαη θαη` νπζία ζε έλα ζηάδην, φπσο νη ρσξνηαμηθέο, ξπζκηζηηθέο, 

πνιενδνκηθέο θαη ξπκνηνκηθέο, 

είλαη δπλαηή ε αλάζεζε ηεο πιήξνπο κειέηεο ή επί κέξνπο ζηαδίσλ απηήο, κε ην 

„‟ύζηεκα αλάζεζεο κειέηεο κε αμηνιόγεζε κόλνλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο‟‟. 

ηηο πεξηπηψζεηο β‟, γ‟ θαη δ‟ γηα ηελ έγθξηζε ηεο πξνθήξπμεο, απαηηείηαη πξνεγνχκελε 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ. 

3. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ε αλάζεζε ηεο πιήξνπο κειέηεο ή επί κέξνπο ζηαδίσλ απηήο 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ην „‟ύζηεκα αλάζεζεο κειέηεο κε αμηνιόγεζε ηεο ηερληθήο 

θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο”, θαηφπηλ πξνεγνχκελεο γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκφδηνπ 

ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Η πξψηε δηαδηθαζία νπζηαζηηθά αληηθαζηζηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.3316 κε ηελ 

εθπφλεζε (3) πξνθαηαξθηηθψλ κειεηψλ απφ δηαθνξεηηθνχο αλαδφρνπο. Πξνζνκνηάδεη ηελ 

θαλνληθή δηαδηθαζία αλάζεζεο ηνπ παιηνχ λ.716/77 (δηαγσληζκφο κειεηψλ).  

Η δεχηεξε δηαδηθαζία, φπνπ απνθιεηζηηθφ θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, είλαη 

αληίζεηε ζην πλεχκα θαη ζην γξάκκα ησλ λέσλ νδεγηψλ θαη ελέρεη κεγάιν θίλδπλν απαμίσζεο 

ησλ κειεηεηηθψλ ππεξεζηψλ. Καη‟ αξρήλ νη ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο κηαο θχξηαο ζχκβαζεο 

(ηνπνγξαθηθά, γεσηερληθέο έξεπλεο) ζα αλαηίζεληαη κε ηε ρακειφηεξε ηηκή. Λφγσ, δε, ηεο 

επθνιίαο ζηελ επηινγή πνπ δίλεη ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο, είλαη πνιχ πηζαλφ ε ρξήζε ηνπ 

κνληέινπ απηνχ λα γεληθεπζεί θαη ζηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, παξά ηελ πξφβιεςε γηα πξνεγνχκελε 

γλψκε ηνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ.  

Η ηξίηε δηαδηθαζία, είλαη αληίζηνηρε κε ηε γλσζηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3316 πνπ 

εθαξκφδεηαη ζηηο πιείζηεο πεξηπηψζεηο ζήκεξα, κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηα πεξηερφκελα θαη 

ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, θαη κε αχμεζε ηεο βαξχηεηαο ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο απφ 25% ζε 30%. 
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Γηα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ζπκθσληψλ – πιαίζην απαηηείηαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ 

ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ, ελψ ε αλάζεζε κπνξεί λα γίλεη είηε κε ρξήζε ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο είηε 

ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο. 

Σέινο, ζπκβάζεηο παξνρήο ηερληθψλ ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα αλαηίζεληαη: α) ζε έξγα θαη 

ππεξεζίεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ θνηλνηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, φηαλ ηνχην 

ππαγνξεχεηαη απφ ηνπο θαλφλεο δηαρείξηζεο ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ, ή β) ζε πεξίπησζε πνπ 

εμ αηηίαο ειιηπνχο ζηειέρσζεο κε ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ ή πνιππινθφηεηαο θαη 

εμεηδηθεπκέλσλ απαηηήζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο αδπλαηνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ επαξθψο ζηα θαζήθνληα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο αλαηηζέκελεο ζπκβάζεηο. Γηα ηελ 

έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο ζηελ πεξίπησζε β‟, απαηηείηαη, επί πνηλή αθπξφηεηαο ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ε έθδνζε γλσκνδφηεζεο ηνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ αξκφδηνπ 

Τπνπξγείνπ ή ηνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ, αλ ζην αξκφδην 

Τπνπξγείν δελ πθίζηαηαη ηερληθφ ζπκβνχιην. Με ηε γλσκνδφηεζή ηνπ ην ηερληθφ ζπκβνχιην 

κπνξεί λα ππνρξεψζεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ηεο πξνθήξπμεο ηεο 

ζχκβαζεο, λα ηεξήζεη ηε δηαδηθαζία ζπλεξγαζίαο κε Τπεξεζίεο ππεξθείκελεο βαζκίδαο, κέζσ 

πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ (π.ρ. έλαο Γήκνο λα ππνρξεσζεί λα αλαζέζεη ηελ επίβιεςε ζε 

Τπεξεζία ηεο Πεξηθέξεηάο ηνπ, θ.ν.θ.). 

ηηο δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο, νη θπξηφηεξεο ηξνπνπνηήζεηο αθνξνχλ: 

 ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο, νη νπνίεο επηηξέπνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο 

ησλ λέσλ νδεγηψλ (π.ρ. άξζξν 72 Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ) πνπ είλαη ειαζηηθφηεξεο απφ ηα 

πξνβιεπφκελα ζηηο παιαηφηεξεο Οδεγίεο θαη ζηνλ Ν.3316/05, θαη  

 ηηο δηαδηθαζίεο εγθξίζεσλ ησλ ινγαξηαζκψλ, αθελφο κε ηε ζέζπηζε πξφβιεςεο 

πξνεγνχκελεο έγθξηζεο επηκέηξεζεο, εληφο 2 κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο (αληίζηνηρε 

δηαδηθαζία κε ηηο εξγνιαβίεο), αθεηέξνπ -θαη ην θπξηφηεξν- κε ηελ θαηάξγεζε ηεο 

απηνδίθαηαο έγθξηζεο κεηά ηελ πάξνδν κελφο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ 

ίζρπε κέρξη ζήκεξα. 

Δηζάγεηαη, επίζεο, ε δπλαηφηεηα απμνκείσζεο ζπκβαηηθψλ πνζνηήησλ κηαο θαηεγνξίαο κειέηεο, 

αιιά θαη κεηαμχ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ κειέηεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ε ζχληαμε λέσλ ηηκψλ 

κνλάδσλ εληφο ηνπ ζπκβαηηθνχ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, κε ζχληαμε πγθξηηηθνχ Πίλαθα, κεηά 

απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ. Η απμνκείσζε απφ θαηεγνξία ζε 

θαηεγνξία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 20% ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο αλά θαηεγνξία θαη ην 10% 

ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο ακνηβήο ρσξίο ην ΦΠΑ, αλαζεψξεζε ηηκψλ θαη απξφβιεπηεο δαπάλεο. 

ηελ αζξνηζηηθή απηή αλαθεθαιαίσζε ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ νη κεηαθνξέο δαπάλεο απφ 

κία θαηεγνξία κειεηψλ ζε άιιε.  Η δπλαηφηεηα απηή πξέπεη α) λα αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ 

πξνθήξπμε θαη β) λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη θαησηέξσ πξνυπνζέζεηο: i) δελ ηξνπνπνηείηαη ην 

βαζηθφ ζρέδην  ηεο πξνθήξπμεο, νχηε νη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε, νχηε λα θαηαξγείηαη θαηεγνξία κειεηψλ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο θαη ii) δελ 

ζίγεηαη ε πιεξφηεηα, πνηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ. Πξνβιέπεηαη, ηέινο, φηη εθφζνλ 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ αλσηέξσ ζεκείνπ (β), ε δπλαηφηεηα απηή κπνξεί λα 

εθαξκφδεηαη θαη ζε ζπκβάζεηο εθπφλεζεο κειεηψλ ή παξνρήο ηερληθψλ ππεξεζηψλ πνπ 
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ζπλάθζεθαλ ζχκθσλα κε ην λ.3316/2005, πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λένπ 

λφκνπ. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν ΔΓΜ θνηλνπνίεζε θαη ζηελ ελ ιφγσ Οκάδα Δξγαζίαο ηηο ζέζεηο θαη ηηο 

πξνηάζεηο ηνπ, θαζψο θαη ηελ ηειεπηαία επηζηνιή – έθθιεζε πξνο ηνπο ζπλαξκφδηνπο 

Τπνπξγνχο γηα ηελ απνθπγή ηεο επηρεηξνχκελεο «βεβηαζκέλεο» λνκνζέηεζεο. 

Πεξαηηέξσ, δηελεξγήζεθαλ αλεπίζεκεο επαθέο θαη ζπδεηήζεηο κε κέιε ηεο Οκάδαο εξγαζίαο, 

ζηηο νπνίεο αλαιχζεθαλ νη ζέζεηο ηνπ ΔΓΜ, δηαηππψζεθαλ νη ζεκαληηθέο δηαθσλίεο ηφζν ζηε 

γεληθή ζπιινγηζηηθή φζν θαη ζηα επηκέξνπο δεηήκαηα ηνπ θεηκέλνπ εξγαζίαο, αιιά θαη θάπνηεο 

βειηησηηθέο πξνηάζεηο, ρσξίο λα γλσξίδνπκε θαηά πφζνλ έρνπλ γίλεη απνδεθηέο  

4.4 Μεηξώα 

Η ζπγθεθξηκέλε Οκάδα Δξγαζίαο επεμεξγάζηεθε ην ηκήκα ηνπ επηθείκελνπ λφκνπ πνπ αθνξά ηε 

ζέζπηζε Δπίζεκσλ Καηάινγσλ Δγθεθξηκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ, δειαδή ηα Μεηξψα φπσο ηα 

απνθαινχκε ζηε κέρξη ζήκεξα εζληθή λνκνζεζία. Η θαηεχζπλζε πνπ δφζεθε ζηελ Οκάδα κε 

ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζήο ηεο, ήηαλ ε ζχληαμε ελφο εληαίνπ θεηκέλνπ γηα ηα Μεηξψα πνπ 

αθνξνχλ ηηο κειέηεο θαη ηηο ζπλαθείο ππεξεζίεο θαη ηα έξγα. 

Η Οκάδα απηή, πξαγκαηνπνίεζε αξθεηέο ζπλεδξηάζεηο ζηηο νπνίεο πξνζθιήζεθαλ θαη 

παξέζηεζαλ εθπξφζσπνη θνξέσλ ησλ κειεηεηηθψλ θαη ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη, ελ 

γέλεη, επέδεημε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη δηάζεζε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνξείο ηεο αγνξάο, 

ζπκπεξηθνξά ηελ νπνία εμήξαλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο. ε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ζπκκεηείρε 

ελεξγά ν ΔΓΜ, αλαιχνληαο ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ηηο παζνγέλεηεο ηνπ ζεκεξηλνχ 

ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο ηεο κειεηεηηθήο ηδηφηεηαο, πεξηγξάθνληαο ηε δηεζλή πξαθηηθή θαη 

δηαηππψλνληαο ηηο απαηηνχκελεο κεηαξξπζκηζηηθέο ηνκέο θαη ηνπο ζηφρνπο απηψλ, ζχκθσλα κε 

ηηο βαζηθέο ζέζεηο ηνπ πλδέζκνπ, ηηο νπνίεο θαη θαηέζεζε ζηελ Οκάδα ζηελ 1ε ζπλεδξίαζε 

(πξψηνο απ‟ φινπο ηνπο επαγγεικαηηθνχο θνξείο). 

Δπίζεο, αλαδείρζεθε ε αλαγθαηφηεηα ζπλεξγαζίαο, ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινηξνθνδνζίαο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο Οκάδαο κε ηελ Οκάδα πνπ επεμεξγάδνληαλ ηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο, θαζφζνλ 

ππάξρεη πιήξεο ζχλδεζε, άκεζε επηξξνή θαη αιιεινεμάξηεζε ησλ δχν πξαγκαηεπφκελσλ 

αληηθεηκέλσλ. Γπζηπρψο, κε ηελ επίθιεζε –θπξίσο- ηεο έιιεηςεο ρξφλνπ ελεκεξσζήθακε φηη 

δελ ήηαλ δπλαηή ε αλσηέξσ επηβαιιφκελε παξάιιειε επεμεξγαζία ησλ δχν λνκνζεηηθψλ 

ζρεδίσλ, γεγνλφο πνπ εκθαίλεηαη, ακέζσο, θαηά ηελ αλάγλσζε ησλ δχν θεηκέλσλ πνπ 

δεκνζηνπνηήζεθαλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ επηθαιχςεηο, αιιά θαη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

ηδίσλ ζεκάησλ (αθφκα θαη δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο ζε βαζηθέο έλλνηεο φπσο «κειεηεηήο»). 

ηηο 9/10/2015 καο απεζηάιε ην πξνηειηθφ ζρέδην δηαηάμεσλ πνπ ζπλέηαμε ε ελ ιφγσ Οκάδα, 

ην νπνίν εζηάιε ζε φια ηα κέιε ηνπ πλδέζκνπ, θαη καο δεηήζεθε ε δηαηχπσζε θαη‟ άξζξν 

απφςεσλ κέρξη ηηο 12/10/2015, εκεξνκελία πνπ είρε νξηζηεί θαη ε ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηεο 

Οκάδαο. 

ε γεληθέο γξακκέο, ην ζρέδην πνπ καο δηαβηβάζηεθε δηαηεξεί ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε 

πηζηνπνίεζεο ηεο κειεηεηηθήο ηδηφηεηαο, κε δχν ζεκαληηθέο ζεηηθέο αιιαγέο: αθελφο ηελ ίδξπζε 
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αλεμάξηεησλ Μεηξψσλ Δκπεηξίαο Μειεηεηψλ (Μ.Δ.Μ.) θαη Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ 

Έξγσλ (ΜΗ.Μ.ΔΠ.), αθεηέξνπ ηε ξεηή απαγφξεπζε ρνξήγεζεο ηεο κειεηεηηθήο ηδηφηεηαο ζην 

δηδαθηηθό θαη ζην εξεπλεηηθό πξνζωπηθό κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηωλ ΑΔΙ θαη ηωλ 

ΑΤΔΙ. 

Δθηφο απηψλ, ην ελ ιφγσ ζρέδην πεξηιακβάλεη πιήζνο αξλεηηθψλ ή/θαη πξνβιεκαηηθψλ 

δηαηάμεσλ, θαζψο θαη δηαηάμεσλ άλεπ ηεο απαηηνχκελεο δηεξεχλεζεο θαη πξνεηνηκαζίαο. 

Δλδεηθηηθψο αλαθέξνληαη ε ίδξπζε αλεμάξηεηνπ Μεηξψνπ Σερληθψλ πκβνχισλ ζην νπνίν ζα 

κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη θαη θαηαζθεπαζηέο, ε πξφβιεςε ίδξπζεο Μεηξψσλ γηα ηα ηδησηηθά 

έξγα ρσξίο θακία πεξηγξαθή ή εηδηθή δηάηαμε γη‟ απηά, ε εγγξαθή ζηα Μεηξψα ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ, ε δηαηήξεζε ησλ θαηεγνξηψλ κειεηψλ θαη ν πεξαηηέξσ δηαρσξηζκφο απηψλ, ε 

δηαηήξεζε ηνπ ρξφλνπ απφ θηήζεο πηπρίνπ σο ην κνλαδηθφ θξηηήξην εγγξαθήο, αλεμαξηήησο 

ηεο πξαγκαηηθήο απαζρφιεζεο ηνπ θάζε αηφκνπ, ε απνθιεηζηηθή εμάξηεζε ηεο εγγξαθήο θαη 

ηεο θαηάηαμεο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηα άηνκα πνπ δηαζέηνπλ θαη ε κε ρξήζε άιισλ πνηνηηθψλ 

θξηηεξίσλ, ε παληειήο έιιεηςε ζηνηρείσλ θαη θηλήηξσλ γηα ηε δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ κε 

αληαγσληζηηθέο δπλαηφηεηεο ζπζηεκαηηθήο εμσζηξεθνχο δξαζηεξηνπνίεζεο, ε δηαηήξεζε ηεο 

«ηζνδπλακίαο» ησλ αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο εηαηξείεο κε βάζε ηα φξηα ακνηβψλ σο 

δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο, θ.ά.  

Όια ηα ζέκαηα απηά, νη επηπηψζεηο θαη ε επηξξνή ηνπο ζηε ζεκεξηλή παζνγελή πξαγκαηηθφηεηα, 

θαζψο θαη ηα πξνηεηλφκελα κεηαξξπζκηζηηθά κέηξα ζεξαπείαο ησλ, αλαιχζεθαλ δηεμνδηθψο ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο πνπ ζπκκεηείρε ν ΔΓΜ θαη πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ππήξμε ζπκθσλία θαη 

επηδνθηκαζία ησλ πξνηάζεσλ ηνπ ΔΓΜ, ηφζν απφ κέιε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο φζν θαη απφ ηνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ πεξηζζφηεξσλ επαγγεικαηηθψλ θνξέσλ, ηνπιάρηζηνλ ζην επίπεδν ησλ 

πξνθνξηθψλ ηνπνζεηήζεσλ. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν ΔΓΜ θνηλνπνίεζε θαη ζηελ ελ ιφγσ Οκάδα Δξγαζίαο ηηο ζέζεηο θαη ηηο 

πξνηάζεηο ηνπ, θαζψο θαη ηελ ηειεπηαία επηζηνιή – έθθιεζε πξνο ηνπο ζπλαξκφδηνπο 

Τπνπξγνχο γηα ηελ απνθπγή ηεο επηρεηξνχκελεο «βεβηαζκέλεο» λνκνζέηεζεο. 

Πεξαηηέξσ, δηελεξγήζεθαλ αλεπίζεκεο επαθέο θαη ζπδεηήζεηο κε κέιε ηεο Οκάδαο εξγαζίαο, 

ζηηο νπνίεο αλαιχζεθαλ νη ζέζεηο ηνπ ΔΓΜ, δηαηππψζεθαλ νη ζεκαληηθέο δηαθσλίεο ηφζν ζηε 

γεληθή ζπιινγηζηηθή φζν θαη ζηα επηκέξνπο δεηήκαηα ηνπ θεηκέλνπ εξγαζίαο, αιιά θαη θάπνηεο 

βειηησηηθέο πξνηάζεηο, ρσξίο λα γλσξίδνπκε θαηά πφζνλ έρνπλ γίλεη απνδεθηέο. 

4.5 Αλαθνίλωζε αλεμάξηεηνπ λνκνζρεδίνπ από ην ΤΠΤΜΔΓΙ 

ηηο 27/8/15 θαη ελψ βξίζθνληαλ ζε εμέιημε νη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο ζχληαμεο λένπ εληαίνπ 

λνκνζεηήκαηνο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνο αληηθαηάζηαζε ηνπ Ν. 4281/14, ζε θνηλή 

ζπλέληεπμε ηχπνπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ κε ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 

αλαθνηλψζεθε ε ζχληαμε ελφο λένπ λνκνζρεδίνπ κε ηίηιν «Γνκέο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηα 

ηερληθά έξγα, δηαδηθαζίεο δηαθάλεηαο θαη θεληξηθνχ ειέγρνπ ζην ζχζηεκα παξαγσγήο δεκνζίσλ 

θαη ηδησηηθψλ έξγσλ», ην νπνίν θαη δεκνζηεχηεθε ζηα ΜΜΔ. 
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Σν λνκνζρέδην απηφ πξνβιέπεη ζεκαληηθέο θαηλνηνκίεο πνπ δπλεηηθά κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ 

ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ζηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δεκφζησλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο: 

Η πξψηε αθνξά ζηελ ίδξπζε Γεληθήο Γ/λζεο ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ Γεκνζίσλ Τπνδνκψλ ζηε 

Γ.Γ.Τ. ηνπ Τπ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ έξγσλ εζληθνχ επηπέδνπ φισλ ησλ 

θνξέσλ, ηελ πξνψζεζε θαη έγθξηζε απφ ηε Βνπιή ησλ καθξνπξφζεζκσλ (εηθνζαεηψλ) 

πξνγξακκάησλ θαη ηελ ελδηάκεζε αλαζεψξεζε ηνπο, ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ 

πφξσλ, θ.ά. Η δεχηεξε αθνξά ζηελ ίδξπζε ηνπηθνχ θφκβνπ ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. ζηε Γ.Γ.Τ. γηα ηελ 

ειεθηξνληθή ππνβνιή & αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηα δεκφζηα έξγα θαη ηηο κειέηεο, κε 

ζθνπφ ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ησλ ζπκβάζεσλ κειεηψλ θαη έξγσλ απφ ην πθηζηάκελν ζχζηεκα 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ. Η ηξίηε αθνξά ζηε δεκηνπξγία θαη ηήξεζε ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ γηα ηα κεηξψα, γηα ηνπο ζπληειεζηέο θφζηνπο παξαγσγήο, ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, θ.ιπ., ηα πεξηζζφηεξα ζε ζπλεξγαζία κε ην Σ.Δ.Δ. Δπίζεο, πξνβιέπεηαη ε 

δεκηνπξγία θαη ηήξεζε ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κειεηψλ θαη έξγσλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο ην αλαθνηλσζέλ λνκνζρέδην πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο ηξνπνπνίεζεο 

ηνπ λ. 3316/2005 θαη ηνπ λ. 3669/08, νη νπνίεο αθελφο θαηαδεηθλχνπλ φηη δελ ππάξρεη 

απνηειεζκαηηθφο ζπληνληζκφο θαη ζπλεξγαζία ζηε λνκνζέηεζε, θαζφζνλ ππνηίζεηαη φηη κε ηνλ 

επηθείκελν λέν λφκν ζα θαηαξγεζνχλ νη αλσηέξσ ηζρχνληεο λφκνη, αθεηέξνπ απαηηνχλ ηδηαίηεξε 

πξνζνρή, ελδειερή κειέηε θαη εθηελή δηαβνχιεπζε, κε ζεκαληηθφηεξε φισλ ηελ πιήξε 

απειεπζέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κειέηε – θαηαζθεπή θαη, κάιηζηα κε ζπληειεζηέο βαξχηεηαο 

90% γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη 10% γηα ηελ ηερληθή πξνζθνξά, δηάηαμε πνπ κπνξεί λα θαηαζηεί 

θαηαζηξνθηθή γηα ηηο κειεηεηηθέο επηρεηξήζεηο. 

ε θάζε πεξίπησζε, ην λνκνζρέδην απηφ δελ έρεη δεκνζηνπνηεζεί πξνο δηαβνχιεπζε, ελψ 

ζχκθσλα κε ηελ πιεξνθφξεζή καο δελ έρεη δηαβηβαζηεί ζηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία θαη ζηελ 

ΔΑΑΓΗΤ, θαη θαηά ζπλέπεηα -κέρξη θαη ζήκεξα- δελ ππήξμε ιφγνο ή/θαη ζθνπηκφηεηα 

ελαζρφιεζεο θαη δηελέξγεηαο νηαζδήπνηε παξέκβαζεο κε απηφ. 

4.6 Δπείγνπζεο ηξνπνπνηήζεηο Ν.3316/2005 

Σελ άλνημε ηνπ 2014 ην ΤΠΤΜΔΓΙ ζπλέζηεζε απηνβνχισο Οκάδα Δξγαζίαο (Ο.Δ.) γηα λα 

επεμεξγαζηεί επείγνληα ζέκαηα ηξνπνπνίεζεο θαη ζπκπιήξσζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Ν.3316/2005 γηα ηελ αλάζεζε θαη εθπφλεζε ζπκβάζεσλ κειεηψλ. ηελ Οκάδα απηή 

ζπκπεξηιήθζεθε, εμαξρήο, σο ηαθηηθφ κέινο θαη εθπξφζσπνο ηνπ ΔΓΜ. 

Η ΟΔ νινθιήξσζε ην έξγν ηεο ηνλ Ινχιην 2014 θαη πξνψζεζε πξνο ηνλ Τπνπξγφ θάπνηεο 

ζεκαληηθέο πξνηάζεηο, γηα αξθεηά ζέκαηα πνπ έρνπλ εμειηρζεί σο εμφρσο πξνβιεκαηηθά ζην 

ρψξν καο, γηα ηηο νπνίεο (πξνηάζεηο) ελεκεξψζακε ηα κέιε ηνπ πλδέζκνπ ζηηο 28/7/2014 (θαη 

κέζσ αλάξηεζεο ζην site), θαζψο θαη ζηελ πξνεγνχκελε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Γεθεκβξίνπ 

2014. Σα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα γηα ηα νπνία δηακνξθψζεθαλ πξνηάζεηο ήηαλ ε αιιαγή ηνπ 

ηξφπνπ βαζκνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, κε αλαινγηθή επηξξνή ηεο πξνζθεξφκελεο 

ηηκήο ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία θαη κε απνηξεπηηθφ ηξφπν γηα ηηο πςειέο εθπηψζεηο, θαζψο θαη 

ε πξφηαζε γηα ζέζπηζε πξφβιεςεο απξνβιέπησλ δαπαλψλ, πξνο πεξηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ 
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ζχλαςεο ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ. ηελ ΟΔ, πέξαλ ησλ ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ, 

ζπκκεηείραλ φινη νη Φνξείο θαη νη πξνηάζεηο ήηαλ νκφθσλεο. Σν ΣΔΔ είρε εθπξνζσπεζεί απφ 

ηνλ ηφηε Πξφεδξν θαη λπλ Τπνπξγφ θ. Υξήζην πίξηδε, κε αληηθαηαζηάηε ηνπ ηνλ λπλ ΓΓ ηνπ 

ΠΑΟΚ θ. ηέθαλν Ξεθαιάθε. Η πεξαηηέξσ δηαδηθαζία πξνέβιεπε φηη ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ 

ΤΠΤΜΔΓΙ ζα έθξηλε πνηεο πξνηάζεηο ηεο Ο.Δ. ζα πξνσζνχζε γηα λνκνηερληθή επεμεξγαζία θαη 

ελζσκάησζε ζε πνιπλνκνζρέδην πνπ ζα θαηαηίζεην πξνο ςήθηζε ζηε Βνπιή. 

„Δθηνηε, παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο νριήζεηο ηνπ ΔΓΜ πξνο ηνλ ηφηε Τπνπξγφ θ. Μ. Υξπζνρντδε 

θαη πξνο ηνλ λπλ Τπνπξγφ θ. Υξ. πίξηδε, νπδεκία εμέιημε ππήξμε ζρεηηθά κε ην ζέκα.  

4.7 ΔΗΓΗ 

Η εθαξκνγή ηνπ ΔΗΓΗ, δειαδή ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) γηα ηηο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ (αιιά θαη ησλ έξγσλ) ζπληζηά έλα ζέκα 

πνπ -δπζηπρψο- θαηαδεηθλχεη ηελ έιιεηςε αιιεινελεκέξσζεο, ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ 

κεηαμχ ησλ Τπνπξγείσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο. 

Μέρξη ζήκεξα, έρνπλ δηελεξγεζεί ηέζζεξηο (4) δηαδνρηθέο παξαηάζεηο ηεο έλαξμεο ππνρξεσηηθήο 

εθαξκνγήο ηνπ ΔΗΓΗ γηα ηηο κειέηεο θαη ηηο ζπλαθείο ππεξεζίεο, κε ηελ ηειεπηαία (ΤΑ 

122711/1231/30.11.2015, ΦΔΚ Β 2640) λα νξίδεη λέα εκεξνκελία ηελ 30.04.2017. 

Όπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο, έηζη θαη ζην ηξέρνλ έηνο, νη απνθάζεηο αλαβνιψλ 

εθδφζεθαλ θαηφπηλ έγγξαθσλ θαη πξνθνξηθψλ νριήζεσλ θαη παξεκβάζεσλ ηνπ ΔΓΜ. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί, πάλησο, φηη νη ηνπνζεηήζεηο ηνπ ΔΓΜ δελ ηαπηίδνληαη κε ηηο αξλεηηθέο 

ζέζεηο άιισλ θνξέσλ, αιιά εζηηάδνληαη ζηηο ηερληθέο θαη ζηηο νπζηαζηηθέο αδπλακίεο εθαξκνγήο 

ηνπ ζπζηήκαηνο (πξνζαξκνγή ζπζηήκαηνο ζηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

ησλ ζπκβάζεσλ κειεηψλ, πξνεηνηκαζία ππνδνκψλ θαη εθπαίδεπζε ζηειερψλ δεκνζίνπ θαη 

ηδησηηθνχ ηνκέα, θ.ά).  

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε ζρεηηθή επηζηνιή καο πξνο ηα εκπιεθφκελα Τπνπξγεία: «...ελφςεη 

θαη ηεο θαηάζηξσζεο ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ ηεο ρψξαο καο, νθείινπκε λα 

επηζεκάλνπκε φηη ε νινθιήξσζε θαη ε θαζνιηθή εθαξκνγή ηνπ ΔΗΓΗ γηα ηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο ζπληζηά κία ζεκαληηθφηαηε, αλαγθαία θαη νπζηαζηηθή κεηαξξχζκηζε γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αξρψλ ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ πγηνχο 

αληαγσληζκνχ. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ, ην ΔΗΓΗ πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί κε έλα 

ππνζχζηεκα ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαγσληζκψλ, ζε ζρέζε κε ηνπο 

δείθηεο πνπ ππνθξχπηνπλ δηαθζνξά, φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηελ πξφζθαηε Καηεπζπληήξηα 

Οδεγία 9/2015 ηεο ΔΑΑΓΗΤ ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαηά ηε δηεμαγσγή 

δεκνζίσλ δηαγσληζκψλ...». 

4.8 Αλάπηπμε λέωλ πεδίωλ δξαζηεξηόηεηαο (checkers, ζύκβνπινη, 
αλεμάξηεηνο κεραληθόο) 

Πξφθεηηαη γηα έλα αίηεκα πνπ δηαηππψλεηαη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα απφ ηνλ ΔΓΜ. Πηζηέςακε 

πέξπζη φηη σξίκαζαλ νη ζπλζήθεο ψζηε λα αλαπηπρζνχκε ζε απηφ ην πεδίν. Δίρε δηαηππσζεί ε 
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πνιηηηθή απφθαζε πεξί κείσζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ ζε επηηειηθφ 

ξφιν. Δίρακε ζπδεηήζεη κε ηνλ ηφηε Πξφεδξν ηνπ ΣΔΔ θαη λπλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ θ. Υξήζην 

πίξηδε ην ζέκα απηφ θαη είρακε δηαπηζηψζεη φηη ππήξρε θνηλή αληίιεςε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα 

πξφζιεςεο ζπκβνχισλ επίβιεςεο θαη ειέγρνπ ζηα δεκφζηα έξγα. 

Γπζηπρψο, κέρξη ζήκεξα, νπδεκία ζρεηηθή ελέξγεηα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ πιεπξά ηεο 

πνιηηείαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε λνκνζεηηθή ξχζκηζε πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή, αιιά πξέπεη απιψο νη Αλαζέηνπζεο Αξρέο λα ιάβνπλ ηελ ζπκβνπιή (ή 

εληνιή) λα πξνρσξνχλ ζηελ πξφζιεςε ζπκβνχισλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ ησλ 

ζεκαληηθψλ έξγσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

ην αλαθνηλσζέλ, πάλησο, λνκνζρέδην ηνπ ΤΠΤΜΔΓΙ (βι. παξ. 4.5) ππάξρεη δηάηαμε, ε νπνία 

νξίδεη φηη «3.α. Οη κειεηεηέο πνπ αλαιακβάλνπλ λα εθπνλήζνπλ ηηο κειέηεο ησλ ελ ζπλερεία 

έξγσλ πνπ δεκνπξαηνχληαη, ππνρξεσηηθά θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαζίζηαληαη 

χκβνπινη Δπηβιέπνληεο Μειεηεηέο», ελψ πξνβιέπεηαη θαη εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ έθδνζε Τ.Α., 

κε ηελ νπνία ζα ξπζκηζηνχλ ζέκαηα, φπσο ηα θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηέο ηνπο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην πεξηερφκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνγξάθνπλ κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νη ηπρφλ επζχλεο ηνπο αλαθνξηθά κε θαθνηερλίεο, ειιείςεηο, αζηνρίεο 

θαηά ηελ ζχληαμε ησλ κειεηψλ ηνπο, πνπ αλαθχνληαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ν 

ηξφπνο πιεξσκήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, θ.ιπ. 

4.9 Δμωζηξέθεηα 

Η πξνζπάζεηα εμσζηξεθνχο δξαζηεξηφηεηαο παξέκεηλε δηέμνδνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θξίζεο απφ ηα κέιε καο. Ωζηφζν, ε πξνζπάζεηα απηή έγηλε αθφκα πην δχζθνιε ππφ ην πξίζκα 

ηεο ακθηβνιίαο πνπ δηαηππψζεθε επηζήκσο απφ ηα άιια θξάηε σο πξνο ηελ αμηνπηζηία ηεο 

ρψξαο καο θαη θπζηθά κεηά ηελ επηβνιή ησλ capital controls. Έηζη, νη εηαηξείεο καο 

αληηκεηψπηζαλ πξφζζεηα πξνβιήκαηα, πέξαλ ησλ ήδε γλσζηψλ ζεκάησλ πνπ έρνπλ 

επηζεκαλζεί θαηά ην παξειζφλ (ειιεληθέο εηαηξείεο πνιχ κηθξέο γηα ηα δηεζλή δεδνκέλα, νη 

δηαγσληζκνί πνπ πξνθεξχζζνληαη πεξηέρνπλ ζπλήζσο φξνπο πνπ θαζηζηνχλ εμαηξεηηθά δχζθνιε, 

αλ φρη αδχλαηε, ηελ ζπκκεηνρή ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ θιπ.). Πέξαλ απηψλ ησλ 

αληηθεηκεληθψλ πξνβιεκάησλ, ζπλέρηζε λα ππάξρεη απνπζία θξαηηθήο ζηήξημεο θαη εηδηθνχ 

ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ ηνκέα καο.  

ηηο 22/10/2015 ν Τθππνπξγφο Δμσηεξηθψλ θ. Γεκήηξεο Μάξδαο νξγάλσζε ζπλάληεζε κε ηνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπ ηερληθνχ θιάδνπ, κε αληηθείκελν ηελ εμσζηξέθεηα. ηε ζπλάληεζε απηή 

θιήζεθαλ νη εθπξφζσπνη φισλ ησλ θνξέσλ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ (δεκνζίσλ θαη 

ηδησηηθψλ έξγσλ), ην ΣΔΔ θαη ν ΔΓΜ. ηε ζπλάληεζε απηή παξαβξέζεθαλ αξθεηά πςειφβαζκα 

ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, θαζψο θαη ν θ. Υξήζηνο Παλαγήο, ζχκβνπινο ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, θνπ Γηψξγνπ Σζίπξα. ηε ζχζθεςε απηή δηαθάλεθε 

φηη ηα πξνβιήκαηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζην ζέκα απηφ είλαη, σο επί ην πιείζηνλ, θνηλά, 

θαζψο θαη φηη ε εμσζηξεθήο δξαζηεξηφηεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα εληζρπζεί 

θαη λα απνθέξεη πνιιαπιά νθέιε ζηε ρψξα καο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ΔΓΜ παξνπζηάζηεθαλ νη 

ηθαλφηεηεο ησλ εηαηξεηψλ καο θαη επηζεκάλζεθε ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θιάδνπ σο πξνπνκπνχ γηα 
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ηε δηείζδπζε ζε έξγα ηνπ εμσηεξηθνχ, αιιά θαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο γεληθφηεξα, αθνχ πάληνηε 

ηα έξγα πξψηα κειεηψληαη θαη κεηά θαηαζθεπάδνληαη. Ο θ. Τθππνπξγφο αλέθεξε ηε ζεκαζία 

πνπ απνδίδεη ζηελ εμσζηξεθή δξαζηεξηφηεηα, αλέθεξε ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο πνπ απνηεινχλ 

άκεζν ζηφρν ζε θπβεξλεηηθφ επίπεδν (φπσο ην Ιξάλ) θαη ππνζρέζεθε φηη ζα θξνληίζεη λα 

ππάξμεη ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ζην άκεζν κέιινλ. 

Μεηά απφ ιίγεο κέξεο, καο απέζηεηιε έληππν κε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα γχξσ απφ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε θαη γηα ηνπο ελδεδεηγκέλνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο, 

δεηψληαο, αλ είλαη δπλαηφλ, λα αλαθεξζνχλ αθφκα θαη ζπγθεθξηκέλα άξζξα λνκνζεηηθψλ 

ξπζκίζεσλ πνπ πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνχλ. Ο χλδεζκνο αληαπνθξίζεθε, απαληψληαο σο εμήο: 

ην εξψηεκα «πνην είλαη ην πξφβιεκα»: 

Πξνπνκπφο δηείζδπζεο ζηηο αλαπηπζζφκελεο αγνξέο γηα ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν (θαη φρη 

κφλν) είλαη νη εηαηξείεο παξνρήο κειεηεηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Απηφ, ζήκεξα, 

δελ απνηειεί ζπλείδεζε γηα ην ειιεληθφ θξάηνο. Πεξαηηέξσ: 
Α. Οη εηαηξείεο απηέο απαηηείηαη λα πιεξνχλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο γηα λα κπνξνχλ θαη‟ 
αξρήλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηεζλείο δηαγσληζκνχο θαη ζηε ζπλέρεηα γηα λα κπνξνχλ λα 
αλαιάβνπλ θαη λα δηεθπεξαηψζνπλ θάπνηα ζχκβαζε. εκαληηθφηεξεο είλαη: 

1) Να έρνπλ νηθνλνκηθή επηθάλεηα πνπ, θαηά ηε θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ, πηζηνπνηείηαη απφ 

ηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη νη νπνίνη γηα κεζαίνπ κεγέζνπο 

ζπκβάζεηο πξέπεη λα είλαη άλσ ησλ 2 ή 3 εθαη. Δπξψ. 

2) Να έρνπλ references ζε αληίζηνηρα έξγα, αληίζηνηρεο ζπκβαηηθήο αμίαο θαηά ηελ 

ηειεπηαία ηξηεηία. 

3) Να έρνπλ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, ε νπνία λα βεβαηψλεηαη απφ ηξάπεδεο νη νπνίεο 

αλαγλσξίδνληαη ζην εμσηεξηθφ (ρνξήγεζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ). 

ήκεξα ζηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ εηαηξείεο πνπ λα πιεξνχλ ηαπηφρξνλα ηηο δχν πξψηεο 
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκνχο, πιελ ειαρίζησλ ζπγθπξηαθψλ πεξηπηψζεσλ. Η 
θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ έρεη νδεγήζεη ζε ηξνκεξή ζπξξίθλσζε ηηο επηρεηξήζεηο κειεηψλ, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ νχησο ή άιισο θαηαθεξκαηηζκέλε ειιεληθή αγνξά. Έηζη, ζήκεξα είλαη 
ειάρηζηεο νη επηρεηξήζεηο κε θχθιν εξγαζηψλ άλσ ησλ 2 εθ. Δπξψ. Καη απηέο, κε ηελ νπζηαζηηθά 
αλχπαξθηε ειιεληθή αγνξά ζηνλ ηνκέα απηφλ, αδπλαηνχλ λα παξνπζηάζνπλ πξφζθαηε εκπεηξία 
ζε ζπκβάζεηο κέζεο αμίαο 1-2 εθ. Δπξψ. Να ζεκεησζεί φηη ε θαηάζηαζε έρεη επηδεηλσζεί κε ηε 
βεβηαζκέλε θαη αιφγηζηε εηζαγσγή ηνπ θαζεζηψηνο ησλ ειεπζέξσλ εθπηψζεσλ (λ.3919/2011), 
πνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε πξνδηαγξαθψλ θαη δένπζαο επίβιεςεο, έρεη νδεγήζεη ζην λα 
ζπκβαζηνπνηνχληαη αληηθείκελα κε αμία πάληνηε πνιχ ρακειή. Έηζη, νη ζπκβάζεηο απηέο δελ 
είλαη δπλαηφλ λα απνηειέζνπλ references γηα δξαζηεξηφηεηα ζηε δηεζλή αγνξά, θαηαδηθάδνληαο 
ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζε ηξαγηθή εζσζηξέθεηα, ρσξίο πξννπηηθή. 
Όζνλ αθνξά ηηο απαηηνχκελεο ηξαπεδηθέο εγγπήζεηο, απηέο είλαη ζρεδφλ αδχλαηνλ λα 
παξαζρεζνχλ απφ ηελ Διιάδα. Γπζηπρψο, ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα αδπλαηεί ή/θαη δελ 
ελδηαθέξεηαη λα ζηεξίμεη ηηο πξνζπάζεηεο εμσζηξέθεηαο ησλ κειεηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ, αθφκε 
θαη ζε πεξηπηψζεηο πγηψλ επηρεηξήζεσλ κε καθξφρξνλε ζπλεξγαζία καδί ηνπο. Παξαηεξείηαη 
ζρεδφλ θαζνιηθή άξλεζε ρνξήγεζεο εγγπνδνζίαο γηα έξγα ηνπ εμσηεξηθνχ, αθφκε θαη κε 
απνδνρή δέζκεπζεο ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ. Σν ηειεπηαίν, δε, δηάζηεκα πξνβάιιεηαη σο ιφγνο 
αδπλακίαο ε ηζρχο ησλ θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ. Σέινο, δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο 
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δελ γίλνληαη απνδεθηέο νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ απφ θνξείο ηνπ 
εμσηεξηθνχ.  
Β. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ην ζεκαληηθφηαην ειιεληθφ δπλακηθφ απαμηψλεηαη θαη νη 
επηρεηξήζεηο βαίλνπλ ζπλερψο ππνβαζκηδφκελεο θαη κεηαπίπηνπλ ζε φιν θαη δπζθνιφηεξε ζέζε 
γηα λα δηεθδηθήζνπλ ζπκκεηνρή ζηε δηεζλή αγνξά.  
Γ. νβαξφηαην πξφβιεκα απηή ηελ επνρή απνηειεί ε αξλεηηθή εηθφλα θαη θήκε ηεο 
Διιάδαο. Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο δπζθνιεχνληαη αθάληαζηα λα πείζνπλ ηνπο δηεζλείο 
νξγαληζκνχο λα ηηο εκπηζηεπζνχλ, ηε ζηηγκή πνπ ε Διιάδα βξίζθεηαη ζε ηέηνηα θξίζε, κε 
ακθίβνιν κέιινλ. 

Γ. Η Διιάδα ζπκκεηέρεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε άιισλ ρσξψλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζε 

δηεζλείο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο. ηνπο δηεζλείο δηαγσληζκνχο πνπ πξνθεξχζζνληαη κε 

απηά ηα ρξήκαηα νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ κπνξνχλ θαλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ, κε απνηέιεζκα λα κελ επηζηξέθνπλ ρξήκαηα ζηελ Διιάδα. Σα ηζρπξφηεξα 

θξάηε έρνπλ επηβάιεη θαλφλεο πνπ κφλν δηθέο ηνπο, κεγάιεο επηρεηξήζεηο, πιεξνχλ. Δίλαη 

ζπλήζεηο νη δηεζλείο δηαγσληζκνί ζηνπο νπνίνπο θαινχληαη θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα επηρεηξήζεηο κε 

θχξηα έδξα ζηε ρψξα πνπ ρξεκαηνδνηεί ην έξγν. 

 
ην εξψηεκα «ηη πξέπεη λα γίλεη» :  
Δθφζνλ ην ειιεληθφ θξάηνο πηζηεχεη ζηελ αλάγθε δηείζδπζεο ζηηο αλαπηπζζφκελεο αγνξέο, κε 
πξνπνκπφ ηηο κειεηεηηθέο-ζπκβνπιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη πξνυπνζέζεηο 
ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ ζηελ Διιάδα ηέηνηεο αλαγλσξίζηκεο επηρεηξήζεηο. Οη επηρεηξήζεηο απηέο 
είλαη πξαθηηθά αδχλαηνλ λα έρνπλ ην κέγεζνο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο (ζηειέρσζε 
εθαηνληάδσλ ή ρηιηάδσλ αηφκσλ). Μπνξνχλ φκσο λα έρνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ 
ζπλήζσο ηίζεληαη γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνπο δηεζλείο δηαγσληζκνχο.  
Πξώηε ελέξγεηα γηα ηελ αληηζηξνθή ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο απαμίσζεο, ηελ νηθνλνκηθή 
αλφξζσζε θαη ηελ νπζηαζηηθή θαη πγηή αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ησλ κειεηεηηθψλ-ζπκβνπιεπηηθψλ 
ππεξεζηψλ, ν νπνίνο -ζεκεησηένλ- κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ αλαραίηηζε ηνπ 
εληεηλφκελνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο επηζηεκφλσλ (brain drain), είλαη ε πιήξεο ξήμε κε ην 
παξειζφλ θαη ε αιιαγή ζειίδαο, κέζσ ηνικεξψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ζεζκηθψλ παξεκβάζεσλ 
κε πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο:  

 ηελ ελίζρπζε θαη ηελ πξνζηαζία ηεο νπζηαζηηθήο θαη ζπζηεκαηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

ηελ εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επθαηξηαθήο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο θαη ηεο ελζάξξπλζεο 

ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο αγνξάο. Γπζηπρψο, ε ρψξα καο είλαη ίζσο ε κνλαδηθή απφ ηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο πνπ δελ δηαζέηεη κία, έζησ, κειεηεηηθή/ζπκβνπιεπηηθή εηαηξεία 

κεζαίνπ κεγέζνπο γηα ηα δηεζλή δεδνκέλα. ηηο άιιεο ρψξεο ν θιάδνο απηφο είλαη απφ ηνπο 

πιένλ εμσζηξεθείο, ζπληζηά ζεκαληηθφ θιάδν ηεο νηθνλνκίαο θαη θαηαηάζζεηαη ζηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο, φρη γηα ηε ινγηζηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ζην 

Α.Δ.Π., αιιά γηα ηε κεγάιε πξνζηηζέκελε αμία ηνπ ζηνπο ινηπνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο 

(θαηαζθεπέο, εκπφξην, ελέξγεηα, ηειεπηθνηλσλίεο, θ.ιπ.) θαη ζηνλ επελδπηηθφ ζρεδηαζκφ θαη 

πξνγξακκαηηζκφ, 

 ηελ παξνρή θηλήηξσλ θαη γεληθφηεξα ηε δηακφξθσζε θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ γηα ηε 

δεκηνπξγία Διιεληθψλ κειεηεηηθψλ - ζπκβνπιεπηηθψλ εηαηξεηψλ, κε κέγεζνο, νξγάλσζε θαη 

ππνδνκέο, πνπ ζα πξνζδψζνπλ δπλαηφηεηεο αληαγσληζκνχ ησλ αιινδαπψλ ζπλαθψλ 

εηαηξεηψλ θαη ζα επηηξέπνπλ ηε ζπζηεκαηηθή εμσζηξεθή δξαζηεξηνπνίεζε, 
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 ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο ησλ κειεηεηηθψλ 

– ζπκβνπιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ εμπγίαλζε ηεο κειεηεηηθήο αγνξάο, 

 ηε δηακφξθσζε «θνπιηνχξαο» εμσζηξέθεηαο θαη δηεζλψλ δηαγσληζκψλ ζηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο (π.ρ. κε εθαξκνγή ζηε ρψξα καο ησλ δηεζλψο εθαξκνδφκελσλ πξαθηηθψλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ησλ ζπκβάζεσλ, φπσο ησλ EuropeAid, World Bank, θ.ά.). 

Οη παξαπάλσ ζηφρνη κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο θαη παξεκβάζεηο ζηνλ 
ζπληαζζφκελν ζηελ παξνχζα θάζε λφκν γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (βαζηθνί εκπιεθφκελνη: 
Τπ. Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο & Σνπξηζκνχ, Τπ. Τπνδνκψλ θαη ΔΑΑΓΗΤ), ν νπνίνο εληάζζεηαη 
ζηηο απαηηνχκελεο κεηαξξπζκίζεηο ηεο ζπκθσλίαο ηνπ Ινπιίνπ 2015 (Ν. 4336/15). Με ην 
δεδνκέλν απηφ, ην Τπνπξγείν Δμωηεξηθώλ κπνξεί λα παξέκβεη ζηε δηαδηθαζία 
ζύληαμεο ηνπ λνκνζρεδίνπ, δεηώληαο λα ζπκπεξηιεθζνύλ κέηξα θαη θίλεηξα γηα ηελ 
ελίζρπζε ηωλ δπλαηνηήηωλ εμωζηξέθεηαο ηωλ ειιεληθώλ κειεηεηηθώλ θαη 
ζπκβνπιεπηηθώλ επηρεηξήζεωλ. 
Δλ γέλεη, είλαη ζθφπηκν λα εηπσζεί, φηη ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη γλψζε 
θαη λα ζπκκεηέρεη ζηε ζχληαμε θάζε λνκνζρεδίνπ πνπ αθνξά ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, έηζη 
ψζηε θάζε λνκνζέηεκα λα θξίλεηαη θαη απφ ην θαηά πφζνλ βνεζά ηελ εμσζηξέθεηα ησλ 
επηρεηξήζεσλ ή ηελ απνζαξξχλεη.  
Γεύηεξνλ, λα εξγαζζεί κεζνδηθά ε ειιεληθή νηθνλνκηθή δηπισκαηία, ζε ζπλερή θαη νπζηαζηηθή 
ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο ησλ επηρεηξήζεσλ (αο παξαδεηγκαηηζζνχκε απφ ηε δξάζε άιισλ 
θξαηψλ). 
Σξίηνλ, θαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ γηα φινπο ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο, λα βειηησζεί ε 
εηθφλα ηεο ρψξαο καο δηεζλψο (αμηνπηζηία, ζηαζεξφηεηα, θ.ιπ.), ην ηαρχηεξν δπλαηφ. 
Σέινο, δελ πξέπεη λα παξαγλσξίδεηαη ε αλάγθε ζπλνιηθφηεξεο επαλαπξνζέγγηζεο θαη βειηίσζεο 
ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο ρψξαο καο ζε βαζηθνχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, 
φπσο είλαη ε θνξνινγηθή θαη ε εξγαζηαθή λνκνζεζία θαη ε παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο 
δεκφζηαο δηνίθεζεο.  
Γηα φια απηά ηα αιιεινζρεηηδφκελα βαζηθά ζέκαηα πξέπεη λα ππάξρεη πνιηηηθή ζθέςε, φξακα, 
θνηλή ζηνρνζεζία θαη ζρεδηαζκφο κεζνδηθήο πξνζέγγηζεο θαη πξνζαξκνγήο ζηηο ζεκεξηλέο 
ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο θαη ζηηο απαηηήζεηο γηα άκεζε ζηξνθή πξνο ηελ αλάπηπμε. 

Γπζηπρψο, δελ κπνξέζακε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηελ ηδέα πνπ είρακε αλαθέξεη ζηελ πεξπζηλή 

Γεληθή πλέιεπζε, γηα ηε δεκηνπξγία ζην site ηνπ πλδέζκνπ κίαο πιαηθφξκαο ελεκέξσζεο κε 

ηα project αλά ρψξα πνπ έρνπλ αλαιάβεη κειεηεηηθέο εηαηξείεο – κέιε καο. Έρεη γίλεη ζρεηηθή 

πξνεξγαζία θαη πξέπεη λα απνηειέζεη ζηφρν γηα ην επφκελν Γ.., κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

πξνζπέιαζεο ζε πιεξνθνξίεο γηα θάπνηα ρψξα, ηφζν γηα ηηο δηθέο καο εηαηξείεο φζν θαη γηα 

εηαηξείεο άιισλ θιάδσλ, ειπίδνληαο θπζηθά ζηελ ακνηβαηφηεηα θαη ζηηο ζπλέξγεηεο κε άιινπο 

θιάδνπο.  

Σελ Σεηάξηε, 09/09/2015, ν Β΄ Αληηπξφεδξνο ηνπ ΔΓΜ Γεξάζηκνο Μνιθέζεο, ν Αλαπιεξσηήο 

Γξακκαηέαο ηαχξνο Φεζζάο θαη ην κέινο ηνπ Γ Βάιηα Αλησλίνπ, παξεπξέζεζαλ ζε 

εθδήισζε-δείπλν πνπ δηνξγάλσζε ε CNAEC (China National Association of Engineering 

Consultans), κέινο ηεο FIDIC, ζε θηλεδηθφ εζηηαηφξην ζηελ Αζήλα, θαηφπηλ ζρεηηθήο 

πξνζθιήζεσο πνπ δέρζεθε ν ΔΓΜ, επ‟ επθαηξίαο ηεο δηήκεξεο παξακνλήο ηεο Κηλεδηθήο 

αληηπξνζσπίαο ζηε ρψξα καο, πξν ηεο κεηάβαζήο ηεο ζην Νηνπκπάη γηα ην ζπλέδξην ηεο FIDIC. 
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Η Κηλεδηθή αληηπξνζσπία ήηαλ πνιππιεζήο θαη απαξηηδφηαλ απφ πεξίπνπ 50 εθπξνζψπνπο 

ηδησηηθψλ θαη θξαηηθψλ θηλεδηθψλ εηαηξεηψλ ζπκβνχισλ, αιιά θαη απφ θπβεξλεηηθνχο Κηλέδνπο 

αμησκαηνχρνπο ζηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο φπσο: Κξαηηθέο εηαηξείεο πεηξειαίνπ θαη εμνξχμεσλ, 

δαζηθφ ηλζηηηνχην, εηαηξείεο λαππεγνεπηζθεπαζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζχκβνπινη επηρεηξήζεσλ, 

ζχκβνπινη επελδχζεσλ, εηαηξείεο ζπκβνχισλ, κειέηεο θαη έξεπλαο έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ 

θαη κεραλνιφγνπ, ζχκβνπινη ζπγθνηλσληνιφγνη θ.ιπ.. Η θα Tang Ping, Αληηπξφεδξνο ηεο CNAEC 

θαη Γεληθή Γξακκαηέαο ηεο FIDIC θαισζφξηζε ηελ αληηπξνζσπία ηνπ ΔΓΜ ζην δείπλν θαη ν Β‟ 

Αληηπξφεδξνο ηνπ ΔΓΜ θνο Γεξάζηκνο Μνιθέζεο, αθνχ κεηέθεξε ραηξεηηζκφ ηνπ Πξνέδξνπ θ. 

Γηψξγνπ Κάδνπ, αλαθέξζεθε ζηε ρηιηφρξνλε ηζηνξία ησλ δχν ιαψλ θαη ζηελ θνηλή πνιηηηζηηθή 

ηνπο ηαπηφηεηα, ηφληζε ηελ αλάγθε γηα ζηελφηεξε ζπλεξγαζία ησλ πλδέζκσλ ζε αληηθείκελα 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ηφζν ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζηελ Κίλα θαη ζεκείσζε φηη νη Διιεληθέο 

Μειεηεηηθέο θαη πκβνπιεπηηθέο Δηαηξείεο έρνπλ απνθηήζεη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 

εηψλ ζεκαληηθή εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία ζε κεγάια έξγα, φπσο π.ρ. ζηα έξγα ησλ Οιπκπηαθψλ 

αγψλσλ ηνπ 2004 θαη φηη απηέο νη δπλαηφηεηεο ζα κπνξνχζαλ λα θαλνχλ ρξήζηκεο ζε 

κειεηεηηθφ θαη ζπκβνπιεπηηθφ επίπεδν ζηηο θηλεδηθέο εηαηξείεο, ζε επελδχζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ή ζρεδηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ Κίλα. 

Αθνινχζεζε δείπλν ζε εγθάξδηα θαη θηιηθή αηκφζθαηξα φπνπ ζπδεηήζεθαλ ζέκαηα πνπ 

απαζρνινχλ θαη ηηο δχν ρψξεο. 

4.10 πιινγηθέο ζπκβάζεηο 

Ακέζσο κεηά ηηο εθινγέο ηνπ Ιαλνπαξίνπ 2015, ζηηο 30/1/2015, ν ΟΔΣΔΔ έζηεηιε πξφζθιεζε 

ζην χλδεζκν γηα ηε δηελέξγεηα ζπλάληεζεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηε ζχλαςε Δζληθήο Κιαδηθήο 

πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο, κε εκεξνκελία ζπλάληεζεο ηελ 4/2/2015.  

Όπσο έγηλε θαη ζε αληίζηνηρε πξφζθιεζε ηνπ 2014, ν ΔΓΜ, θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο κε ηνλ λνκηθφ 

καο χκβνπιν επί ησλ ζεκάησλ απηψλ, θ. Κσζηή Μπαθφπνπιν, αξλήζεθε λα ζπκκεηάζρεη ζηηο 

ζπλαληήζεηο απηέο, απνζηέιινληαο ζρεηηθή επηζηνιή. ηελ επηζηνιή απηή επηθαιεζηήθακε ηελ 

αληίζηνηρε απάληεζή καο ζηηο 3/7/2014, αθνχ δελ ππήξμε θάπνηα αιιαγή ζπλζεθψλ θαηά ην 

δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε. Οπδεκία πεξαηηέξσ εμέιημε ππήξμε επί ηνπ ζέκαηνο απηνχ. 

4.11 Παξεκβάζεηο ΔΓΜ 

Καηά ηελ πξνεγνπκέλε πεξίνδν ππήξμαλ παξεκβάζεηο ηνπ ΔΓΜ ζε ζρέζε κε πξνβιήκαηα ζε 

δηαγσληζκνχο, πνπ κεηέθεξαλ ζην Γ.. κέιε καο, φπσο νη εμήο: 

 Πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Άλδξνπ Σήλνπ θαη ηελ Πεξηθέξεηα 

Ννηίνπ Αηγαίνπ (28/4/2015) γηα ην έξγν: «Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ Ληκέλα Σήλνπ», 

θαηφπηλ νριήζεσλ κειψλ ηνπ πλδέζκνπ καο. Λάβακε απάληεζε φηη ην αίηεκά καο 

απνξξίθζεθε σο εθπξφζεζκν (!). Αληαπαληήζακε φηη ν ΔΓΜ δελ είλαη δηαγσληδφκελνο 

θαη επαλήιζακε ζηελ νπζία ησλ ζεκάησλ πνπ ζέζακε. Γπζηπρψο, δελ ιάβακε απάληεζε 

νχηε απφ ηελ Πεξηθέξεηα, ε νπνία ειέγρεη ηε λνκηκφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπ Γήκνπ. 
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 Πξνο ηνλ Γήκν Γηνλχζνπ γηα ηελ Πξνθήξπμε Σερληθνχ πκβνχινπ γηα ηα έξγα 

απνρέηεπζεο (29/4/2015), κε αίηεκα ηελ επαλεμέηαζε ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ψζηε 

λα κελ πεξηνξίδεηαη ν αληαγσληζκφο. Γελ ιάβακε απάληεζε, νχηε ηξνπνπνηήζεθε θάηη 

ζηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Τπήξμαλ παξεκβάζεηο ηνπ ΔΓΜ ζε θξίζηκα ζέκαηα ηνπ θιάδνπ, φπσο ηα εμήο: 

 Γηα ηα πξνβιήκαηα έθδνζεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ εζηάιε επηζηνιή πξνο ηνλ 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, θ. Γ. ηξαηνχιε, θαη ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

ΔΣΑΑ/ΣΜΔΓΔ. 

 Γηα ηελ αλαζηνιή ηνπ λφκνπ 4281/2014 πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηνπ νπνίνπ ε ηζρχο 

είρε νξηζζεί γηα ηελ 1ε Μαξηίνπ 2015. Δζηάιε επηζηνιή ζηνπο Τπνπξγνχο θ.θ ηαζάθε 

θαη πίξηδε επηζεκαίλνληαο φηη δελ είρε ππάξμεη ε παξακηθξή πξνεηνηκαζία γηα ηα 

αλαγθαία εθηειεζηηθά ΠΓ. (28/1/2015). Η εθαξκνγή ηνπ λ.4281 αλεζηάιε θαηά ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ. 

 Γηα ηελ ΑΓΤΝΑΜΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΜΒΑΔΩΝ ιφγσ ηεο έλαξμεο (ή ηεο επηθείκελεο 

έλαξμεο) ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ΔΗΓΗ εζηάιεζαλ πέληε επηζηνιέο πξνο ηνλ 

Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ, θ. Γηψξγν ηαζάθε, ηνλ 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ ΤΠΟΜΔΓΙ, θ. Υξήζην πίξηδε θαη ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο, 

Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ, θ. Νίθν Υξηζηνδνπιάθε. Η πξψηε ζηηο 28/01/2015, 

ε δεχηεξε ζηηο 29/01/2015, ε ηξίηε ζηηο 02/03/2015, ε ηέηαξηε ζηηο 20/07/2015 θαη ε 

πέκπηε ζηηο 11/09/2015. Η πιένλ άκεζε αληαπφθξηζε ππήξμε απφ ηνλ Τπεξεζηαθφ 

Τπνπξγφ θ. Υξηζηνδνπιάθε. 

 Γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ ΔΓΜ ζηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή Μεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ 

Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ηηο θξαηήζεηο ππέξ ΣΜΔΓΔ εζηάιεζαλ δύν επηζηνιέο πξνο ηνλ 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, θ. Γ. ηξαηνχιε, ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

ΔΣΑΑ/ΣΜΔΓΔ θαη ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, θ. Γεψξγην Καηξνχγθαιν. 

 Γηα ηελ επηθείκελε αλαδηακφξθσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

εζηάιεζαλ δύν επηζηνιέο κε ηηο απφςεηο ηνπ ΔΓΜ πξνο ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο, 

Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ, θ. Γηψξγν ηαζάθε, ηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΑΑΓΗΤ, θ. 

Γεκήηξην Ράτθν θαη ηνλ Αλ. Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ, θ. 

Υξήζην πίξηδε. Η πξψηε ζηηο 14/05/2015, ε δεχηεξε ζηηο 04/08/2015 

 Γηα ηηο ζέζεηο ηνπ ΔΓΜ φζνλ αθνξά ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο κειεηεηηθέο θαη ζπλαθείο 

ππεξεζίεο εζηάιε επηζηνιή πξνο ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ, θ. 

Γηψξγν ηαζάθε θαη ηνλ Τπνπξγφ ΤΠΟΜΔΓΙ, θ. Υξήζην πίξηδε (9/10/2015). 

 Γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχλζεζεο ηνπ πκβνπιίνπ Γεκνηηθψλ θαη 

Κνηλνηηθψλ Έξγσλ θαη Θεψξεζεο Μειεηψλ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζπλάληεζεο εζηάιε 

επηζηνιή ζηνλ Τθππνπξγφ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, θ. Γεψξγην 

Μπαιάθα. 
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 Γηα ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην εζηάιε επηζηνιή πξνο ηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ 

Πεξηβάιινληνο, θ. Γηάλλε Σζηξψλε (12/3/2015). 

 Γηα ην ρεδίνπ Νφκνπ «Μεηξψα πληειεζηψλ Σερληθψλ Έξγσλ» εζηάιε επηζηνιή κε ηηο 

απφςεηο ηνπ ΔΓΜ ζηνλ θ. Αληψλε Κνηζψλε, πληνληζηή ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο γηα ηελ 

ζχληαμε πξνζρεδίνπ λφκνπ γηα ηα Μεηξψα Μειεηεηψλ θαη Καηαζθεπαζηψλ δεκνζίσλ 

έξγσλ 

 ρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απψιεηαο πφξσλ απφ ην ΔΠΑ εζηάιε επηζηνιή πξνο ηνλ 

Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θ. Γ. ηαζάθε (10/12/2015). Τπήξμε κάιηζηα άκεζε αληαπφθξηζε 

αθνχ ην Τπνπξγείν δήηεζε απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο (Γηθαηνχρνπο θαη Διεγθηηθφ 

πλέδξην) λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ εζληθή αλάγθε γηα ηε κέγηζηε δπλαηή απνξξφθεζε 

πφξσλ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013. 

 Πξνο ηνλ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο θ. Ν. Παξαζθεπφπνπιν κε αίηεκα ηελ ζπκκεηνρή καο ζε 

Οκάδα Δξγαζίαο κε αληηθείκελν ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ έλδηθσλ 

κέζσλ θαη βνεζεκάησλ ζην πεδίν ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (10/12/2015). 

Λνηπέο ελέξγεηεο 

 ηηο 6 Φεβξνπαξίνπ 2015 ν ΔΓΜ απέζηεηιε επηζηνιή ζηνλ Αλ. Τπνπξγφ Τπνδνκψλ 

Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ, θ. Υξήζην πίξηδε, δειψλνληαο ηελ πιήξε δηαζεζηκφηεηα ηνπ 

λα ζπλεηζθέξεη ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο επαλαθαηαζθεπήο ηνπ γεθπξηνχ ηεο Πιάθαο, 

πξνβαίλνληαο ζε εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο εζεινληηθήο παξνρήο κειεηεηηθψλ θαη 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ απφ έκπεηξνπο, εμεηδηθεπκέλνπο θαη θαηαμησκέλνπο 

κειεηεηέο κεραληθνχο ησλ εηαηξεηψλ – κειψλ ηνπ πλδέζκνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν 

ΔΓΜ εμεδήισζε εκπξάθησο ηελ επαηζζεζία ησλ κειψλ ηνπ ζρεηηθά κε ην αηπρέο 

πεξηζηαηηθφ ηεο θαηάξξεπζεο απηνχ ηνπ ηζηνξηθνχ κλεκείνπ γηα ηελ πεξηνρή ηεο 

Ηπείξνπ θαη ηεο ρψξαο, ιφγσ ησλ έληνλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. Γελ ιάβακε θάπνηα 

απάληεζε επί ηεο πξνζθνξάο καο απηήο. 

 Δίλαη γλσζηή ε δηακάρε πνπ ππήξμε κε ηνλ θ. Ι. ηεβή σο πξνο ηε ζρέζε ζπλεξγαζίαο 

πνπ είρε κε ηνλ ΔΓΜ, ε νπνία θαηέιεμε ζην δηθαζηήξην. Σνλ Οθηψβξην 

πιεξνθνξεζήθακε φηη κε βάζε ηελ Απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ ΔθΑζ 4169/2015 

απνξξίθζεθε ε έθεζε πνπ είρε ππνβάιεη ν θ. ηεβήο θαηά ηεο πξσηφδηθεο απφθαζεο 

ηνπ δηθαζηεξίνπ, ε νπνία δελ ηνλ δηθαίσλε. πλεπψο, ε ππφζεζε απηή, πνπ αθνξνχζε 

αμηψζεηο απφ εμαξηεκέλε εξγαζία, έθιεηζε επλντθά γηα ηνλ ΔΓΜ. Σελ ππφζεζε 

ρεηξίζηεθε ν δηθεγφξνο θ. Κσζηήο Μπαθφπνπινο. 

4.12 Πξνβνιή έξγνπ ηωλ κειώλ ηνπ ΔΓΜ. 

Απφ ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν (2014) δηαπηζηψζακε φηη ηα Γειηία Σχπνπ πνπ εθδίδακε δελ 

είραλ ηδηαίηεξε απήρεζε, αθνχ πξαθηηθά είραλ ειάρηζηε δεκνζηφηεηα. Έηζη, δελ επηκείλακε ζηελ 

έθδνζε ηέηνησλ Γειηίσλ. Δηδηθά κάιηζηα γηα ηελ πεξίνδν πνπ δηαλχζακε ην 2015, κε ηα κείδνλνο 

ζεκαζίαο πεξηζηαηηθά γηα ηε ρψξα καο (εθινγέο, δεκνςήθηζκα θιπ.), ήηαλ απνιχησο βέβαην φηη 
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ηελ θνηλσλία καο ειάρηζηα ελδηέθεξαλ ηα ζέκαηα ηνπ ΔΓΜ. Έηζη, πεξηνξηζηήθακε ζε ιίγα, 

ζηνρεπκέλα Γειηία. 

Δθδψζακε έλα Γειηίν Σχπνπ ζηηο 2 Ινπιίνπ 2015, κε ην νπνίν δειψζακε ηελ άπνςή καο φηη ε 

ρψξα καο έπξεπε λα παξακείλεη ζηελ ΔΔ θαη ζηελ Δπξσδψλε, φπσο εμάιινπ είραλ δειψζεη θαη 

φινη νη παξαγσγηθνί θνξείο ηεο ρψξαο (ΔΒ,  ΓΔΒΔΔ, ΔΔΔ, ΔΣΔ, ΚΔΔΔ, ΔΒΔΑ, EΒΔΘ, ΒΔΘ, 

ΔΔΘ, ΒΒΔ, ΔΒΔ, θ.ά.). Γηαηππψζακε επίζεο ηελ άπνςή καο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ζχληαμεο 

ελφο εζληθνχ ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο, καθξηά απφ κηθξνθνκκαηηθέο ζθνπηκφηεηεο θαη 

κε γλψκνλα, απνθιεηζηηθψο θαη κφλνλ, ην ζπκθέξνλ ηεο ρψξαο θαη ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ. 

Δθδψζακε, επίζεο, έλα Γειηίν Σχπνπ ζηηο 23 Ινπιίνπ 2015, κε ην νπνίν ζέζακε ηελ 

αλαγθαηφηεηα ζζελαξψλ ελεξγεηψλ θαη ελαζρφιεζεο γηα ηελ παξάηαζε ηνπ ΔΠΑ πεξηφδνπ 

2007-2013, επηζεκαίλνληαο ηηο ηξαγηθέο ζπλέπεηεο πνπ ζα είρε γηα ηε ρψξα θαη γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο καο ε θαθή δηαρείξηζε ηνπ ζέκαηνο νινθιήξσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γπζηπρψο, 

παξά ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο επί ππνπξγίαο θ. Υξηζηνδνπιάθε, θαη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο 

θπβέξλεζεο, αιιά θαη ησλ ΔΝΠΔ θαη ΚΔΓΔ, είλαη κάιινλ ζίγνπξν, πιένλ, φηη δελ ζα δνζεί 

παξάηαζε (ζχκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεχκαηα, ε απψιεηα πφξσλ πξνζεγγίδεη ηα 5,5 δηο 

επξψ). 

Με δεδνκέλε ηελ πνιχ κηθξή απήρεζε ησλ Γειηίσλ Σχπνπ θαη ιφγσ ησλ δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ 

ηνπ πλδέζκνπ, απνθαζίζακε λα δηαθφςνπκε ηε ζρεηηθή ζχκβαζε πξνβνιήο ηνπ ΔΓΜ πνπ 

είρακε κε ηελ εηαηξεία «ΟΜΑΓΑ ΤΜΠΡΑΞΙ». 

ηηο 3 Απγνχζηνπ 2015 ε ηζηνζειίδα HUFFINGTON POST θηινμέλεζε ζπλέληεπμε ηνπ Πξνέδξνπ 

ηνπ ΔΓΜ κε ηίηιν «Παξαιίγν λα ραζνχκε ζε κηα κέξα», ε νπνία είρε ζαλ ζέκα ηηο αγσλίεο ηνπ 

κειεηεηηθνχ ρψξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ, ππφ ην πξίζκα ηνπ 

ελδερνκέλνπ εμφδνπ ηεο ρψξαο απφ ηελ ΔΔ θαη ηελ Δπξσδψλε, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη 

πξαθηηθά φιεο νη ζπκβάζεηο ησλ επηρεηξήζεψλ καο είλαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ηελ ΔΔ. 

Δπίζεο, ζε δχν πεξηπηψζεηο δεηήζεθαλ νη απφςεηο ηνπ Αληηπξνέδξνπ γηα ζέκαηα ηνπ εζληθνχ 

θηεκαηνινγίνπ, απφ ηνλ δεκνζηνγξάθν θ. Γηψξγν Ληάιην, κέξνο ησλ νπνίσλ δεκνζηεχηεθε ζηελ 

εθεκεξίδα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ. 

4.13 πκκεηνρή ζε Δθδειώζεηο 

ηηο 18 θαη 19 Γεθεκβξίνπ 2014 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην μελνδνρείν INTERCONTINENTAL ην 1ν 

Δζληθό πλέδξην Πνηόηεηαο πνπ νξγάλσζαλ ε Διιεληθή Έλσζε Γηαπηζηεπκέλσλ Φνξέσλ 

Πηζηνπνίεζεο HELLAS CERT.  

ηελ ελφηεηα «Σερληθά έξγα» πξνζθιήζεθε θαη πξαγκαηνπνίεζε νκηιία ν Πξφεδξνο ηνπ ΔΓΜ 

Γηψξγνο Κάδνο, κε ηίηιν «Σν ζέκα πνηφηεηα απφ ηε ζθνπηά ησλ κειεηεηψλ». ηελ παξνπζίαζε 

απηή αλαδείρζεθε ε ζηφρεπζε ησλ λέσλ Οδεγηψλ ηεο ΔΔ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πνηφηεηαο, 

ζε βάξνο ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηνχληαη θαιχηεξα ζην κέιινλ ηα 
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ρξήκαηα ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ. Αλαδείρζεθε ν ξφινο ησλ κειεηεηψλ ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

επηπέδνπ πνηφηεηαο ελφο έξγνπ, θαζψο θαη ηα πνιιαπιά επίπεδα ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ν 

κειεηεηήο ζε άιιεο ρψξεο (επηβιέςεηο, ππεξεζίεο ζπκβνχινπ ζε φιεο ηηο θάζεηο, θιπ.), ζε 

αληίζεζε κε απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζήκεξα ζηε ρψξα καο θαη πνπ ζίγνπξα θαηαιήγεη ζηελ 

παξαγσγή έξγσλ κε ρακειφηεξν επίπεδν πνηφηεηαο ζε ζρέζε κε απηά ησλ άιισλ θξαηψλ ηεο 

ΔΔ. Η παξνπζίαζε θαηέιεμε ζηηο πάγηεο ζέζεηο-πξνηάζεηο ηνπ ΔΓΜ γηα ζπκκεηνρή ησλ 

κειεηεηψλ ζε φιεο ηηο θάζεηο παξαγσγήο ελφο έξγνπ, κέζα απφ ξφινπο ειεγθηνχ κειέηεο, 

αλεμάξηεηνπ κεραληθνχ, ζπκβνχινπ επίβιεςεο θιπ., κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο 

ζρέζεο ρξφλνπ-θφζηνπο-πνηφηεηαο-επίδνζεο. 

εκαληηθή ήηαλ ε παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζπληνληζηή απηήο ηεο 

ελφηεηαο θ. Γηάλλε Οηθνλνκίδε (πξψελ Γ.Γ. ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ/ΓΓΓΔ), ν νπνίνο ππεξζεκάηηζε γηα ηελ 

αλάγθε εκπινθήο ησλ κειεηεηηθψλ εηαηξεηψλ ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ έξγσλ, ζηα 

πιαίζηα ηεο κείσζεο ηνπ ξφινπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ ζε επηηειηθφ ξφιν. 

Σέινο, ζηελ εθδήισζε απηή ν ΔΓΜ ζπκκεηείρε, κέζσ ηνπ Α‟ Αληηπξνέδξνπ, θ. Καιέξγε, ζε 

ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ «ζηξνγγπιφ ηξαπέδη» θαη ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε. 

Σελ Σεηάξηε, 18 Μαξηίνπ 2015, ν Αληηπξφεδξνο, θ. Καιέξγεο, ζπκκεηείρε ζε εηδηθή ζπλάληεζε 

γηα ηα ζέκαηα ηνπ εζληθνχ θηεκαηνινγίνπ, ηελ νπνία δηνξγάλσζε ην ΣΔΔ, κε ηε ζπκκεηνρή 

εθπξνζψπσλ κειεηεηηθψλ θνξέσλ (ΔΓΜ θαη ΔΓΔΚ), ηνπ ΠΓΑΣΜ, θαη ζηειερψλ ηεο ΔΚΥΑ ΑΔ. 

Σε Γεπηέξα 30 Μαξηίνπ 2015, ν Β‟ Αληηπξφεδξνο, θ. Μνιθέζεο θαη ην κέινο ηνπ Γ.. θα Βάιηα 

Αλησλίνπ, παξεπξέζεζαλ ζε εθδήισζε ηνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ γηα Πνηφηεηα θαη 

Αλάπηπμε ησλ Καηαζθεπψλ (ΔΠΑΚ) ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελψλ, κε ζέκα «Η ζεκαζία ηεο 

αλάπηπμεο, ηα εκπόδηα θαη ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ ηωλ θαηαζθεπώλ». Ο θχξηνο 

Μνιθέζεο πξαγκαηνπνίεζε ζρεηηθή παξέκβαζε-εξψηεζε, ελψ ε θα Αλησλίνπ αλαθέξζεθε ζηελ 

αλαγθαηφηεηα νινθιήξσζεο ησλ δηαγσληζκψλ Κηεκαηνγξάθεζεο ηεο ρψξαο καο. Αληηθείκελν 

ηεο εθδήισζεο ήηαλ ε παξνπζίαζε ζρεηηθήο κειέηεο ηνπ Ιδξχκαηνο Οηθνλνκηθψλ θαη 

Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (ΙΟΒΔ) πνπ εθπνλήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΠΑΚ. Σε κειέηε 

παξνπζίαζε ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ ΙΟΒΔ, θ. Νίθνο Βέηηαο. 

ηελ παξνπζίαζή ηεο κειέηεο παξαβξέζεθαλ εθπξφζσπνη ηνπ ηερληθνχ θιάδνπ θαη 

πξνζσπηθφηεηεο ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο νηθνλνκίαο. Σελ εθδήισζε ραηξέηηζε ν Τπνπξγφο 

Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ, θ. Γηψξγνο ηαζάθεο θαη ζπκκεηείρε ζηε 

ζπδήηεζε θαη ζην πάλει ν αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο ΤΠΔΚΑ, θ. Γ. Σζηξψλεο. 

Η παξέκβαζε ηνπ θ. Γ. Μνιθέζε αθνξνχζε ζέκαηα φπσο ε ζηαζεξή λνκνζεζία, ην ζηαζεξφ 

νηθνλνκηθφ πιαίζην θαη ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα, ελψ ηφληζε θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ κειεηεηηθψλ 

εηαηξεηψλ, ιφγσ έιιεηςεο αληηθείκελνπ είηε ιφγσ «παγψκαηνο» ελ ελεξγεία ζπκβάζεσλ.  

Ο Α‟ Αληηπξφεδξνο ηνπ ΔΓΜ, Κ. Καιέξγεο, παξεπξέζε ζηελ Δθδήισζε κε ζέκα: “ηξνθή 

ζηελ Αλάπηπμε: ηδηωηηθέο επελδύζεηο γηα δηαηεξήζηκεο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ 

Διιάδα” πνπ  δηνξγάλσζε ν ΔΒ ηελ  Πέκπηε, 23 Απξηιίνπ 2015, κε θεληξηθφ νκηιεηή ηνλ θ. 

Jyrki Katainen, Αληηπξφεδξν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Δπίζεο, ζηελ εθδήισζε θεληξηθφο 
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νκηιεηήο ήηαλ ν θ. Γηψξγνο ηαζάθεο, ελψ πξαγκαηνπνίεζαλ νκηιίεο θαη εθπξφζσπνη ηεο World 

Bank, ηεο EBRD θαη ηεο European Investment Bank. Η πνιχ ελδηαθέξνπζα εθδήισζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αληηπξνζσπεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ 

Διιάδα. 

Ο Α‟ Αληηπξφεδξνο ηνπ ΔΓΜ, Κ. Καιέξγεο, παξεπξέζε ζην πλέδξην ηεο FEACO πνπ 

δηνξγάλσζε ν ΔΜΑ ζηελ Αζήλα ζηηο 15-16 Οθησβξίνπ 2015, κε ζέκα «Έλα λέν κνληέιν 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Δπξώπεο – Ο ξόινο ηωλ ζπκβνύιωλ». Σν ζπλέδξην είρε κεγάιε 

επηηπρία θαη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζε φιεο ηηο ζεκαηηθέο ηνπ ελφηεηεο: Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 

θαηλνηνκία ζηελ Δπξψπε, Δμσζηξέθεηα ζηελ Δπξσπατθή νηθνλνκία, Ο ξφινο ησλ Δπξσπατθψλ 

θαη ησλ εζληθψλ Τπεξεζηψλ γηα έλα λέν κνληέιν αλάπηπμεο, πκβνπιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζην 

κέιινλ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ νκηιίεο απφ ζεκαληηθά πξφζσπα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα (θ.θ. 

ηαζάθεο, Καηζέιε, Γνχξνπ), ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΔΒ, θ. Φέζζα, εθπξνζψπνπο ζεκαληηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο δηαθφξσλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο, θαζψο θαη ησλ Πξνέδξσλ ηεο Feaco 

θαη ηνπ ΔΜΑ, Ezio Lattanzio θαη Βαζίιε Ρεγθνχδα.  

Δπίζεο, ην βξάδπ ηεο 15/10/2016, ν Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο παξέζηεζαλ ζε δείπλν / 

εθδήισζε ηνπ ΔΜΑ, ζηελ νπνία απνλεκήζεθαλ ηα δηεζλή βξαβεία Constantinus European 

Awards 2015, ηα νπνία αθνξνχλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζπκβάζεηο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

έρνπλ πινπνηεζεί ζε δηεζλέο επίπεδν απφ επξσπατθέο εηαηξείεο. Αμηνζεκείσην είλαη φηη κεηαμχ 

ησλ βξαβεπζέλησλ ήηαλ θαη δχν ειιεληθέο εηαηξείεο. 

Παξαθνινπζήζακε ηελ εκεξίδα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν ΣΔΑΣ ζηελ Αζήλα ζηηο 18 Οθησβξίνπ 

κε ζέκα «Βέιηηζην Κόζηνο γηα Μέγηζην Κνηλωληθό Όθεινο». ηελ Ηκεξίδα απηή 

αλαδείρζεθαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηα έξγα κε ηηο πξνζθνξέο εμαηξεηηθά 

πςειψλ εθπηψζεσλ ζηνπο δηαγσληζκνχο, πνπ, απνδεδεηγκέλα, νδεγεί ζε επαχμεζε ηνπ 

θφζηνπο ηνπ ηειηθνχ έξγνπ. Σελ εκεξίδα ραηξέηεζαλ κεηαμχ άιισλ ν Γελ. Γξακκαηέαο 

Τπνδνκψλ Γ. Γέδεο θαη ν Πξφεδξνο ηνπ ΣΔΔ θνο Γ. ηαζηλφο. Οκηιεηέο ηεο εκεξίδαο ήηαλ: Ο 

θνο Ι. Γηάλλαξνο ν νπνίνο παξνπζίαζε ηα απνηειέζκαηα κειέηεο πνπ εθπφλεζε γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπ ΣΔΑΣ ε νπνία δείρλεη φηη ν ρξφλνο γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ην ηειηθφ θφζηνο ησλ έξγσλ 

απμάλεηαη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. Αθνινχζεζε 

ν Γξ. Ισάλλεο Ξελίδεο ν νπνίνο παξνπζίαζε ηελ λέα Οδεγία 2014/24/ΔΔ γηα ηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο. ηελ ζπλέρεηα ν Γξ. David Edwards απφ ην παλεπηζηήκην ηνπ Birmingham έδεημε ηελ 

βξεηαληθή πξνζέγγηζε ησλ πξαθηηθψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηέινο ν θαζεγεηήο 

θαη πξψελ Γ.Γ. πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Έξγσλ θνο . Λακπξφπνπινο παξνπζίαζε πξνηάζεηο γηα 

ην ηη κπνξεί λα γίλεη απφ εδψ θαη πέξα. Αθνινχζεζε ζηξνγγπιφ ηξαπέδη ζην νπνίν έθαλε 

παξέκβαζε θαη ν Τπνπξγφο ΤΠΤΜΔΓΙ θ. Υξήζηνο πίξηδεο, ν νπνίνο εμέζεζε ηηο λνκνζεηηθέο 

πξσηνβνπιίεο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ΤΠΤΜΔΓΙ. Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα ήηαλ φηη βαζηθφο 

ζηφρνο ζε φιεο ηηο θάζεηο πινπνίεζεο ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ πξέπεη λα απνηειεί ε επίηεπμε ηνπ 

Μέγηζηνπ Κνηλσληθνχ Οθέινπο κέζσ ηεο πηνζέηεζεο ηνπ Βέιηηζηνπ Κφζηνπο, ζην νπνίν ζα 

πξνζκεηξψληαη, εθηφο ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο, θαη επί πιένλ παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πνηφηεηα, ζην ρξφλν πινπνίεζεο, ζηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε, ζηνλ θχθιν δσήο, ζην 

πεξηβάιινλ, ζηελ αεηθνξία θαη ζηελ θαηλνηνκία. 
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Σελ Πέκπηε 5 Ννεκβξίνπ 2015 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα Ηκεξίδα Γηαβνχιεπζεο κε ζέκα: 

Διιάδα Φηιηθή ζηηο Δπελδύζεηο – Κξίζηκεο Παξεκβάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθό 

Πεξηβάιινλ, ηελ νπνία δηνξγάλσζε ην Παξαηεξεηήξην Δπηρεηξεκαηηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ 

ΔΒ, ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ν ΔΓΜ, κε εθπξφζσπν ηνλ Κ. Καιέξγε. Η εκεξίδα ήηαλ ίζσο ε 

ζεκαληηθφηεξε θαη κε ηε κεγαιχηεξε επηηπρία ηνπ έηνπο θαη ζπκκεηείραλ πιήζνο εθπξνζψπσλ 

ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ, ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηεο επηζηεκνληθήο  θνηλφηεηαο.   

ην πξψην κέξνο ηεο εθδήισζεο παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 4εο Παλειιαδηθήο 

Έξεπλαο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ζηελ Διιάδα, θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζα αθνινχζεζαλ 5 παξάιιεια Δξγαζηήξηα Γηαβνχιεπζεο (workshops) πνπ αθνξνχζαλ 

ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο ζε πεξηνρέο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο ηνπ 

ζπζηήκαηνο δεκφζησλ πξνκεζεηψλ- ειέγρνπ θαη επνπηείαο αγνξψλ -αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθψλ 

πάξθσλ- αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Αζήλα κέζα απφ ην λέν ΡΑ (Ν. 4277/2014), 

κε ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε, ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 

ηερλνθξάηεο. Ο εθπξφζσπνο ηνπ ΔΓΜ παξαθνινχζεζε ην Δξγαζηήξην γηα ηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο, ζην νπνίν παξνπζηάζηεθε πνιχ ελδηαθέξνπζα ζεκαηηθή κειέηε γηα ηε 

Μεηαξξχζκηζε ηνπ πζηήκαηνο Γεκφζησλ Πξνκεζεηψλ. Η κειέηε αθνξά ηηο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (δελ πεξηιακβάλεη ηα έξγα θαη ηηο ηερληθέο κειέηεο, αιιά ηα 

πεξηζζφηεξα ζεκεία ηεο νπζηαζηηθά αθνξνχλ θαη ηηο ζπκβάζεηο απηέο) θαη αλαδεηθλχεη ηα θχξηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην πθηζηάκελν ζχζηεκα δεκφζησλ πξνκεζεηψλ. Σφζν ηα 

απνηειέζκαηα ηεο 4εο Παλειιαδηθήο Έξεπλαο φζν θαη ε ζχλνςε ηεο ζεκαηηθήο κειέηεο 

αλαξηήζεθαλ ζην site ηνπ πλδέζκνπ. Η εθδήισζε νινθιεξψζεθε κε δπν θχθινπο 

ζπδεηήζεσλ–ζηξνγγπιά ηξαπέδηα, κε ζπκκεηνρή αξκνδίσλ ππνπξγψλ, γηα θξίζηκα δεηήκαηα 

πνπ απαζρνινχλ ηηο επηρεηξήζεηο ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν θαη γηα κεηαξξπζκίζεηο πςειήο 

πξνηεξαηφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο Ηιεθηξνληθέο πλαιιαγέο σο κέζν κείσζεο ηεο 

θνξνδηαθπγήο θαη ηεο ππεξθνξνιφγεζεο θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο αδεηνδφηεζεο, ηεο ρσξνηαμίαο 

θαη ηνπ ειέγρνπ & επνπηείαο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

ην πεξηζψξην ηεο Ηκεξίδαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε ηνπ Α‟ Αληηπξνέδξνπ Κ. Καιέξγε κε 

ηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΑΑΓΗΤ, θν Γεκ. Ράτθν, κε ηνλ νπνίν ζπδεηήζεθαλ νη εμειίμεηο ζηα ζέκαηα 

ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, νη δξνκνινγνχκελεο ελέξγεηεο θαη νη δεζκεχζεηο ηεο ρψξαο καο 

έλαληη ησλ εηαίξσλ γηα ην ζέκα απηφ. 

ηηο 13 Φεβξνπαξίνπ 2015 πξαγκαηνπνηήζεθε ε θαζηεξσκέλε εθδήισζε θνπήο ηεο πίηαο ηνπ 

πλδέζκνπ καο. Η εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην bar-restaurant Jimas Ginger ζηελ πιαηεία 

Μαβίιε. 

4.14 πλαληήζεηο 

Καηά ηελ πεξίνδν πνπ δηαλχζεθε έγηλαλ ζπλαληήζεηο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε 

εθπξνζψπνπο ηνπ θξάηνπο, θαζψο θαη κε άιινπο Φνξείο. 

Ακέζσο κεηά ηηο εθινγέο ηνπ Ιαλνπαξίνπ 2015 θαη κέρξη πξνζθάησο, δεηήζακε λα έρνπκε 

ζπλάληεζε κε πνιινχο Τπνπξγνχο γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπο (Υξ. πίξηδεο, Γ. ηαζάθεο, Γ. 
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Καηξνχγθαινο, Γ. Μπαιάθαο, Γ. ηξαηνχιεο, Ι. Σζηξψλεο, Π. Λαθαδάλεο). Γπζηπρψο, νπδείο 

Τπνπξγφο αληαπνθξίζεθε ζην αίηεκά καο. εκεηψλεηαη, πάλησο, φηη φπσο έρνπκε πιεξνθνξεζεί 

αληίζηνηρε εκπεηξία έρνπλ θαη άιινη επαγγεικαηηθνί θνξείο. 

Σν πξνεδξείν ηνπ ΔΓΜ ζπλαληήζεθε αξθεηέο θνξέο κε ηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΑΑΓΗΤ θν Γεκήηξε 

Ράηθν θαη κε ηερληθνχο θαη λνκηθνχο ζπκβνχινπο ηεο ΔΑΑΓΗΤ, θπξίσο γηα ηα ζέκαηα ηνπ λένπ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, αιιά θαη γηα ην πξφβιεκα ηεο απφξξηςεο απφ ηελ ΔΑΑΓΗΤ ησλ 

αηηεκάησλ γηα ζχλαςε ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ. ην ζέκα κάιηζηα ησλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ ν θ. Πξφεδξνο καο ελεκέξσζε φηη ππάξρεη ζεκαληηθή 

κεηαζηξνθή ηεο ΔΑΑΓΗΤ γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ Ν. 3316/05, ρσξίο φκσο 

αθφκε λα έρεη πιεηνςεθήζεη ε άπνςε πεξί έγθξηζεο ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ. 

ηηο 12/10/2015, ν Αληηπξφεδξνο Κ. Καιέξγεο ζπλαληήζεθε κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ, θ. Ηιία Ξαλζάθν, θαη ζπδήηεζαλ ηα ζέκαηα 

ηνπ επηθείκελνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Έγηλαλ αξθεηέο ζπλαληήζεηο θαη δηάθνξεο επηθνηλσλίεο κε άιινπο Φνξείο. πγθεθξηκέλα έγηλαλ 

ζπλαληήζεηο κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΣΔΔ, κε ην πξνεδξείν ηνπ ΑΣΔ θαη ηνπ ΣΔΑΣ, κε ηνλ ΔΒ, 

ηνλ ΔΜΑ θ.α. Τπήξμαλ, επίζεο, ζπλαληήζεηο ή επηθνηλσλίεο κε ηνπο πιιφγνπο Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ θαη Σνπνγξάθσλ, θαζψο θαη κε ηνλ ΔΓΔΚ, ηνλ ΜΔΓΔΚΔΜ θαη ηνλ ΜΔ. Όιεο νη 

ζπλαληήζεηο-επηθνηλσλίεο είραλ ζηφρν ηε ζπδήηεζε επί ζεκάησλ πνπ είλαη θνηλνχ ελδηαθέξνληνο 

θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ γηα απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζε. 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο κε κέιε καο ηα νπνία εμεδήισζαλ ζρεηηθή επηζπκία, είηε γηα 

ελεκέξσζε επί ζεκάησλ κε ηα νπνία αζρνινχληαη, είηε γηα αληαιιαγή απφςεσλ επί ζεκάησλ 

ηνπ πλδέζκνπ.  

Σέινο, ππήξμαλ ζπλαληήζεηο εξγαζίαο κε ηνπο λνκηθνχο θ.θ. Πάλν Υαζάπε θαη Κσζηή 

Μπαθφπνπιν γηα ζέκαηα ηεο λνκνζεζίαο κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ θαη γηα εξγαζηαθά ζέκαηα. 

4.15 πκκεηνρή ζε δηάθνξα Όξγαλα 

Οη θχξηεο Δπηηξνπέο/Οκάδεο Δξγαζίαο ζηηο νπνίεο εθπξνζσπείηαη ν ΔΓΜ, είλαη: 

 

ΕΠΙΣΡΟΠΕ-ΕΚΠΡΟΩΠΗΕΙ ΕΓΜ ΕΚΠΡΟΩΠΗΗ 

Γνωμοδοτικι Επιτροπι Μελετών Y.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. 
Κωνςταντίνοσ Καλζργθσ 

Δζςποινα Καλλιδρομίτου 

υμβοφλιο Δθμοςίων Ζργων τθσ ΓΓΔΕ του Τ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. 
Πζτροσ Πετρακόπουλοσ 
Γιώργοσ Καραβοκφρθσ 

Σεχνικό υμβοφλιο τθσ Εταιρείασ Ακινιτων Δθμοςίου Α.Ε. 
Γεράςιμοσ Μολφζςθσ 

Δζςποινα Καλλιδρομίτου 

Παρατθρθτιριο Επιχειρθματικοφ Περιβάλλοντοσ ΕΒ Κωνςταντίνοσ Καλζργθσ 
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Ειδικι Επιτροπι για τθ διαμόρφωςθ προτάςεων για το 
ςχεδιαςμό, μελζτθ, καταςκευι και ςυντιρθςθ των οδικών 
αξόνων τθσ χώρασ. 

Παναγισ Σονιόλοσ 

Ομάδα Εργαςίασ για τθν αναμόρφωςθ και τον εκςυγχρονιςμό 
του κεςμικοφ πλαιςίου των Μθτρώων Μελετθτών Δθμοςίων 
Ζργων. (καταργήθηκε de facto με τη ςφςταςη νζασ Ομάδασ τον 7

ο
/2015 

Κωνςταντίνοσ Καλζργθσ 

Ομάδα Εργαςίασ για τθν επεξεργαςία και ςφνταξθ των 
προβλεπόμενων από το άρκρο 178 του Ν. 4281/2014 (Α΄160) 
«Κανονιςμοφ Εκτζλεςθσ Δθμοςίων υμβάςεων Ζργων» και 
«Κανονιςμοφ Εκτζλεςθσ Δθμοςίων υμβάςεων Τπθρεςιών και 
Μελετών Σεχνικών Ζργων» (καταργήθηκε de facto με τη ςφςταςη 

νζασ Ομάδασ τον 7
ο
/2015 

Γιώργοσ Κάηοσ, για τεχνικά 
κζματα, εφόςον κλθκεί 

Ομάδα Εργαςίασ για τθν επεξεργαςία και ςφνταξθ των 
προβλεπόμενων από το άρκρο 172 του Ν. 4281/2014 (Α΄160) 
«Κανονιςμοφ Aνάκεςθσ Δθμοςίων υμβάςεων Ζργων» και 
«Κανονιςμοφ Ανάκεςθσ Δθμοςίων υμβάςεων Τπθρεςιών και 
Μελετών Σεχνικών Ζργων» (καταργήθηκε de facto με τη ςφςταςη 

νζασ Ομάδασ τον 7
ο
/2015 

Γιώργοσ Κάηοσ, για τεχνικά 
κζματα, εφόςον κλθκεί 

Ομάδασ Εργαςίασ Μθτρώων – Καταςκευαςτών - Μελετθτών Κωνςταντίνοσ Καλζργθσ 

ΕΛΟΣ/ΣΕ 101 «ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΔΟΗ ΚΣΙΡΙΩΝ» 
/ ΟΜΑΔΕ ΕΡΓΑΙΑ 

Γιάννθσ Λαδόπουλοσ 
Ελευκζριοσ Παυλίδθσ 
Παντελισ Βαλλιάνοσ 

Eπιτροπι παρακολοφκθςθσ του επιχειρθςιακοφ 
προγράμματοσ «ΕΝΙΧΤΗ ΣΗ ΠΡΟΠΕΛΑΙΜΟΣΗΣΑ 2007-
2013» 

Βάλια Αντωνίου 
Νίκοσ Παναγόπουλοσ 

Σεχνικό υμβοφλιο του ΓΕ Γεράςιμοσ Μολφζςθσ 

Σεχνικι Επιτροπι ΕΛΟΣ/ΣΕ 102 
«Βιωςιμότθτα κτιριακών καταςκευών » 

Ιωάννθσ Μακατςώρθσ 
Νικθφόροσ Γαλάνθσ 

Επιτροπι για τθ ςφνταξθ Σεχνικών 
Προδιαγραφών Ακτομθχανικών Μελετών. 

Νίκοσ Παναγόπουλοσ 
Γεώργιοσ Βερελισ 

υμβοφλιο Δθμοςίων Ζργων Σμιμα Μελετών τθσ Γεν. 
Γραμματείασ Τποδομών του ΤΠΤΜΕΔΙ 

Γιώργοσ Κάηοσ 
Παναγισ Σονιόλοσ 

Σεχνικι Επιτροπι ΕΛΟΣ/ΣΕ 101 
«Συποποίθςθ Ενεργειακισ Επίδοςθσ Κτιρίων » 

Γεράςιμοσ Μολφζςθσ  
Νικθφόροσ Γαλάνθσ 

Σεχνικό υμβοφλιο Μελετών ΓΕΑ 
Γιώργοσ Αντωνίου 

Γεράςιμοσ Μολφζςθσ 

Επιτροπι τθσ ΓΓΔΕ για ΕΣΕΠ  (φςτθμα Εκνικών Σεχνικών 
Προδιαγραφών)– Αναλυτικά Σιμολόγια – Παρατθρθτιριο 
Σιμών Ζργων (δεν ζχουμε προςκληθεί ςε ςυνεδρίαςη) 

Ανδρζασ Γρίβασ                                 

Επιτροπι παρακολοφκθςθσ του Επιχειρθςιακοφ 
Προγράμματοσ «Περιβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ» του 
ΤΠΕΚΑ (ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α.) 

Δζςποινα Καλλιδρομίτου 
ταφροσ Φεςςάσ              
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Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη Οκάδεο Δξγαζίαο γηα ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην Αλάζεζεο θαη Δθηέιεζεο 

ζπκβάζεσλ κειεηψλ θαζψο θαη γηα ην λέν ζχζηεκα Μεηξψσλ, ρσξίο λα θαηαξγεζνχλ θαη παξά 

ην γεγνλφο φηη ην αληηθείκελφ ηνπο δελ είρε νινθιεξσζεί, δελ ιεηηνχξγεζαλ κε ηε κνξθή πνπ 

είραλ αξρηθά ζπζηαζεί. πγθεθξηκέλα, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζηηο 30/7/2015 εμεδφζε λέα 

Απφθαζε ζπγθξφηεζεο Οκάδσλ Δξγαζίαο γηα ηα ίδηα ζέκαηα, κε ηε ζπκκεηνρή κφλν 

Τπεξεζηαθψλ παξαγφλησλ θαη ρσξίο νπνηαδήπνηε εθπξνζψπεζε Φνξέσλ. 

Τπάξρνπλ, επίζεο, επηηξνπέο ηνπ ΔΛΟΣ ζηηο νπνίεο εθπξνζσπνχκαζηε, φπσο ε Σερληθή 

Δπηηξνπή ΔΛΟΣ/ΣΔ 101 «Σππνπνίεζε Δλεξγεηαθήο Δπίδνζεο Κηηξίσλ» (Γ. Μνιθέζεο, Ν. 

Γαιάλεο), ε Σερληθή Δπηηξνπή ΔΛΟΣ/ΣΔ 102 «Βησζηκφηεηα θηηξηαθψλ θαηαζθεπψλ » Ι. 

Μαθαηζψξεο, Ν. Γαιάλεο), θ.α. Πεξαηηέξσ, ππάξρνπλ Δπηηξνπέο/Οκάδεο εξγαζίαο ζηηο νπνίεο 

καο έρεη δεηεζεί εθπξνζψπεζε, αιιά δελ έρνπλ ζπλεδξηάζεη ή δελ καο έρνπλ θαιέζεη κέρξη 

ζήκεξα, φπσο είλαη ε Δπηηξνπή ηεο ΓΓΓΔ γηα ΔΣΔΠ  (χζηεκα Δζληθψλ Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ)– Αλαιπηηθά Σηκνιφγηα – Παξαηεξεηήξην Σηκψλ Έξγσλ θαη ε Δηδηθή Δπηηξνπή γηα 

ηε δηακφξθσζε πξνηάζεσλ γηα ην ζρεδηαζκφ, κειέηε, θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ νδηθψλ 

αμφλσλ ηεο ρψξαο (εθπξφζσπνο Π. Σνληφινο). 

Δλεκεξψλνπκε ηα κέιε καο γηα ζέκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ απηέο ηηο ζπκκεηνρέο καο, 

φπσο π.ρ. γηα ην Παξαηεξεηήξην Δπηρεηξεκαηηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ ΔΒ, ην νπνίν είλαη έλαο 

κφληκνο κεραληζκφο παξαθνινχζεζεο ηνπ ειιεληθνχ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ησλ 

ξπζκίζεσλ πνπ ην δηακνξθψλνπλ θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. Βαζηθφ ηκήκα ηεο ιεηηνπξγηθήο δνκήο ηνπ Παξαηεξεηήξηνπ είλαη ην Γίθηπν 

Δπηρεηξεκαηηθψλ Φνξέσλ, ζην νπνίν ζπκκεηέρεη, εμαξρήο, θαη ν ΔΓΜ. Σα πνιχ ελδηαθέξνληα 

απνηειέζκαηα ησλ δηαθφξσλ εξεπλψλ, εθδειψζεσλ θ.ιπ. ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ αλαξηψληαη ζην 

site ηνπ ΔΓΜ. 

4.16 Δζωηεξηθή επηθνηλωλία κεηαμύ ηωλ κειώλ. 

Απφ ηελ αξρή ηεο ζεηείαο ηνπ ην παξφλ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επέιεμε λα αλαβαζκίζεη ηελ 

επηθνηλσλία κε ηα κέιε ηνπ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ πλδέζκνπ. Με ηελ αλαβάζκηζε απηή 

επηδηψμακε (θαη πηζηεχνπκε ην φηη πεηχρακε ζε κεγάιν βαζκφ) : 

 Να θαζίζηαληαη άκεζα ελήκεξα φια ηα κέιε καο γηα νπνηαδήπνηε ελέξγεηα-παξέκβαζε 

ηνπ ΔΓΜ πξνο ηξίηνπο. 

 Να ελεκεξψλνληαη φια ηα κέιε καο γηα νπνηαδήπνηε ελδηαθέξνπζα είδεζε ζρεηηθά κε 

ηνλ ηνκέα καο. 

 Να ελεκεξψλνληαη φια ηα κέιε καο γηα νπνηαδήπνηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ ππνπίπηεη 

ζηελ αληίιεςή καο. 

Παξάιιεια, κε ηελ επίθαηξε ελεκέξσζε ηεο ηζηνζειίδαο καο, επηηπγράλνπκε ηελ αλαγλψξηζε 

ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ ΔΓΜ. Δίλαη αξθεηέο νη πεξηπηψζεηο πνπ αθφκα θαη δεκφζηνη θνξείο, 

αλαηξέρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα καο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα ηεθηαηλφκελα, φπσο π.ρ. 
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ζπλέβε κε ηηο λέεο Οδεγίεο ηεο ΔΔ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο. Έηζη, αλαβαζκίδνληαη ζηε 

ζπλείδεζε ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ θαη φια ηα κέιε καο. 

Αλαθέξνληαη ραξαθηεξηζηηθά ηα αθφινπζα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ επηζθεςηκφηεηα ηεο 

ηζηνζειίδαο καο: Οη επηζθέπηεο αλήιζαλ ζε 13.136 (δηαθνξεηηθέο ΙΡ). Η επηζθεςηκφηεηα ηνπ 

site απμήζεθε θαηά 77,6% ζε ζρέζε κε ηελ πεξπζηλή ρξνληά. Ο κέζνο ρξφλνο παξακνλήο ήηαλ 

1,2 ιεπηά. Οη πεξηζζφηεξεο επηζθέςεηο θαηαγξάθεθαλ ζηηο 14 Ματνπ 2015, φηαλ αλαξηήζεθαλ 

νη Θέζεηο ηνπ ΔΓΜ πνπ απεζηάιεζαλ ζηνπο Τπνπξγνχο θ.θ. ηαζάθε θαη πίξηδε θαζψο θαη 

ζηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΑΑΓΗΤ θ. Γ. Ράτθν. Σα ζηνηρεία απηά επηβεβαηψλνπλ φηη ε ηζηνζειίδα ηνπ 

πλδέζκνπ καο απνηειεί πιένλ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηα κέιε καο θαη φρη κφλνλ. 

Παξάιιεια, γηα νπνηνδήπνηε ζεκαληηθφ ζέκα ελεκεξψλνπκε φια ηα κέιε καο θαη κε e-mail.  

Παξαθηλνχκε ινηπφλ, γηα κία αθφκε θνξά, ηα κέιε καο λα επηζθέπηνληαη ηαθηηθά ηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ ΔΓΜ ή/θαη λα ζπλδεζνχλ κ‟ απηή κέζσ RSS. Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ κειψλ καο, ζηέιλνπκε 

θαηά δηαζηήκαηα ηελ e-λεκέξσζε, δειαδή έλα e-mail κε ην νπνίν ελεκεξψλνπκε γηα ηηο 

αλαξηήζεηο ηεο πεξηφδνπ, ζπγθεληξσηηθά. 

Σέινο, φια ηα κέιε ηνπ Γ.. είλαη πάληνηε δηαζέζηκα γηα ζπδήηεζε θαη γεληθά απ‟ επζείαο 

επηθνηλσλία κε νπνηνδήπνηε κέινο καο. Πξέπεη, δε, λα ζεκεηψζνπκε κε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ Γ., ηελ πξνζπκία κε ηελ νπνία έρνπλ αληαπνθξίζεθαλ κέιε καο φπνηε δεηήζεθε ε 

γλψκε ηνπο ή ε βνήζεηά ηνπο γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ καο απαζρνινχζε. 
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5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 

5.1 Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε πλδέζκνπ 

Καηά ηελ πεξίνδν πνπ δηαλχζακε ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πλδέζκνπ ήηαλ ηέηνηα πνπ 

νξηαθά κπφξεζε λα αληηκεησπίζεη ηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ. Σα κνλαδηθά έζνδα ηνπ ΔΓΜ 

ήηαλ νη εηζθνξέο ησλ κειψλ ηνπ. Καηαβιήζεθε ζεκαληηθή πξνζπάζεηα είζπξαμεο εηζθνξψλ θαη 

έηζη ην νηθνλνκηθφ έηνο  θιείλεη ρσξίο αξλεηηθφ απνηέιεζκα. Όπσο είρε πξνβιεθζεί, ην 

νηθνλνκηθφ έηνο απηφ είρε ζαθψο ιηγφηεξα έμνδα, δεδνκέλεο ηεο κε χπαξμεο απνδεκίσζεο 

ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ (>30.000€), αιιά θαη ηεο κείσζεο ησλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΓΜ. 

Παξακέλνπλ νη βαζηθέο δηαπηζηψζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ θαηά ην θιείζηκν ηεο πεξαζκέλεο 

ρξήζεο, πεξί ηνπ φηη -φπσο είλαη αλακελφκελν- ε πνξεία ησλ εζφδσλ ηνπ πλδέζκνπ 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ εμέιημε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ θιάδνπ. 

Η νηθνλνκηθή δηαρείξηζε έγηλε κε γλψκνλα φηη ηα κέιε πνπ ζπλερίδνπλ λα ζηεξίδνπλ ηνλ 

χλδεζκν πξέπεη λα λνηψζνπλ φηη πηάλνπλ ηφπν νη ζπλδξνκέο ηνπο. Απφ ηελ πιεπξά καο 

θαηαβάιακε κεγάιε πξνζπάζεηα λα αληηκεησπίζνπκε φια ηα ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαη λα 

ήκαζηε κάιηζηα θαηά ην δπλαηφλ κπξνζηά απφ ηηο εμειίμεηο. Τπάξρεη, φκσο, πιένλ δπζθνιία 

αλαδήηεζεο εμεηδηθεπκέλεο βνήζεηαο/ππνζηήξημεο φηαλ θξίλνπκε φηη ηελ ρξεηαδφκαζηε (π.ρ. 

λνκηθή ππνζηήξημε), δεδνκέλνπ φηη ζα απαηηεζεί επηπξφζζεηε δαπάλε. 

Τπάξρνπλ ζήκεξα αξθεηά κέιε ηα νπνία έρνπλ ρξνλίδνπζεο νθεηιέο. Αληηιακβαλφκελνη ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ, ππφ ηηο παξνχζεο δπζκελείο ζπγθπξίεο, δελ ζπεχζακε λα 

εθαξκφζνπκε απζηεξψο ην Καηαζηαηηθφ καο θαη λα δηαγξάςνπκε γξαθεία ιφγσ απηψλ ησλ 

νθεηιψλ, αιιά παξνηξχλακε απηά ηα κέιε καο λα δηεπζεηήζνπλ ηηο νθεηιέο ηνπο. ε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο ππήξμε γξαπηή δήισζε, άξλεζε ή κε αληαπφθξηζε, 

αλαγθαζζήθακε λα πξνρσξήζνπκε ζε δηαγξαθέο. ε θάζε πεξίπησζε, ηηο απνθάζεηο καο 

επεξέαζε  θαη ην ζέκα ηεο ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο επηβξάβεπζεο ησλ ζπλεπψλ κειψλ 

καο. Η ελεξγή ζπκκεηνρή ζηνλ ΔΓΜ ηελ ηξέρνπζα θξίζηκε πεξίνδν είλαη κία απνιχησο 

ζπλεηδεηή θαη ζεκαληηθή επηινγή, ε νπνία είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ εκςχρσζε θαη ηε 

ζπλέρηζε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνπ πλδέζκνπ. 

5.2 Απνινγηζκόο - Πξνϋπνινγηζκόο 

Σα εηήζηα έζνδα ηνπ πλδέζκνπ, κεηά απφ ζπλερή αχμεζε κέρξη ην 2007, αθνινπζνχλ ζηαζεξή 

πησηηθή πνξεία, φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα ηεο επφκελεο ζειίδαο. Μάιηζηα απφ ην 2012 

βξίζθνληαη ζε ρακειφηεξα ηνπ 2000 επίπεδα. Η ζπλερήο, αλαγθαία ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ 

απνζεκαηηθψλ έρεη επηβάιεη αληίζηνηρε κείσζε ησλ εμφδσλ, πξνθεηκέλνπ νη εηήζηεο ρξήζεηο λα 

παξακέλνπλ πιενλαζκαηηθέο. Φέηνο, βξηζθφκαζηε ζε νξηαθή θαηάζηαζε κε νλνκαζηηθφ 

πιεφλαζκα 11.416,73€, αθαηξψληαο φκσο ηηο θαηαβνιέο ησλ νθεηιφκελσλ ζπλδξνκψλ ζε EFCA 

θαη FIDIC πνπ δελ κπφξεζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ εληφο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο (ιφγσ ησλ 

θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ), ην πξαγκαηηθφ πιεφλαζκα πεξηνξίδεηαη ζε 3.915,73€, ζηα ίδηα ρακειά 

επίπεδα κε ην πεξπζηλφ (3.124,60€). 
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Γηάγξακκα 1: Έζνδα – Έμνδα ΔΓΜ 2001-2015 

ρεδφλ νινθιεξσηηθή πεγή ησλ εζφδσλ ηνπ πλδέζκνπ είλαη νη ζπλδξνκέο (90% ηνπ ζπλφινπ 

ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε). Δλψ ηελ πξνεγνχκελε δηεηία δηαθαηλφηαλ φηη ηα θαζαξά έζνδα 

ζηαζεξνπνηνχληαη ιίγν πάλσ απφ ηηο 60.000€/έηνο, θέηνο έπεζαλ ζηηο 41.987,40€ (κείσζε θαηά 

33% ζε ζρέζε κε ην 2014, ε κεγαιχηεξε κεηά ηε δηεηία 2010-11). 

Γηάγξακκα 2: πλδξνκέο ΔΓΜ 2010-2015 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ επεηεχρζε ν ζηφρνο ησλ 50.000€ γηα ην 2015, φπσο θαη ην 2014.  
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Σα θαζαξά ζπλνιηθά έζνδα ηεο ρξήζεο 2014 - 2015 αλήιζαλ ζε 45.112,00€ θαη ε πξφβιεςε γηα 

ην 2016 είλαη 60.386,73€ (+24%), ιφγσ 11.416,73€ κεηαθεξφκελνπ ππνινίπνπ απφ ηελ θεηηλή 

ρξήζε. Σα θαζαξά έζνδα πξνβιέπνπκε φηη ζα απμεζνχλ ζε 48.970,00€ (+15%) κε ηελ 

πξνυπφζεζε είζπξαμεο 40.000€ απφ εηζθνξέο (αληί 37.785,00€ κέρξη ηελ 30/11/15) θαη ηεο 

δηνξγάλσζεο κίαο, ηνπιάρηζηνλ, εκεξίδαο. Η είζπξαμε ηνπ πνζνχ ησλ εηζθνξψλ κνηάδεη 

ξεαιηζηηθφ δεδνκέλνπ φηη ήδε απφ ην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη κέρξη ζήκεξα 

ζπγθεληξψζεθε πνζφλ ηεο ηάμεσο ησλ 6.300€, ιφγσ εθινγψλ, ηα νπνία ζα ζπλππνινγηζζνχλ 

ζηελ επφκελε ρξήζε.  

Μεηά ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ Γ.., ην 2014 απνηειεί θαζνξηζηηθή 

ρξνληά γηα ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ εμφδσλ, κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο απφθαζεο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ Γ.. γηα ηε δηαθνπή ηεο ππαιιειηθήο απαζρφιεζεο γξακκαηέσο θαη ηεο 

απνρψξεζεο απφ ηα γξαθεία ηεο νδνχ Μαθεδφλσλ. 

ηε θεηηλή ρξήζε ηα έμνδα έθζαζαλ ηηο 33.695,27€ κεησκέλα θαηά 56% ζε ζρέζε κε ην 2014, 

(76.049,35€). ηα έμνδα απηά πξέπεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα πξνζηεζνχλ 7.501,00€ γηα ηελ 

θαηαβνιή ησλ ζπλδξνκψλ πξνο ηηο EFCA θαη FIDIC πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο ηεο παξνχζαο 

ρξήζεο. 

Γηα ην 2016 πξνυπνινγίδνληαη ζπλνιηθά έμνδα 54.266,00€ (ζπλππνινγίδνληαο ην θφζηνο ησλ 

πξνεγνχκελσλ ζπλδξνκψλ πξνο ηηο EFCA θαη FIDIC), δηαηεξψληαο ηνλ ίδην ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ηνπ πλδέζκνπ θαη πξνβιέπνληαο δαπάλε 6.000€ γηα λνκηθή ππνζηήξημε. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν 

ην πιεφλαζκα ηεο ρξήζεο ηνπ 2016, εθηηκάηαη φηη ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 6.000€. 

Η πξνζπάζεηα ηνπ απεξρφκελνπ Γ.. γηα δηαηήξεζε ησλ εζφδσλ ζηα ζεκεξηλά επίπεδα θαη 

εμνξζνινγηζκφ ησλ εμφδσλ, κε πξνζαλαηνιηζκφ ζε «παξαγσγηθέο» δξαζηεξηφηεηεο, 

πηζηεχνπκε φηη ελδπλακψλεη ηνλ χλδεζκν, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα εμππεξεηήζεη ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ, επ‟ σθειεία ησλ κειψλ ηνπ, ηνπ κειεηεηηθνχ θιάδνπ θαη ηεο αλαπηπμηαθήο 

πξννπηηθήο ηεο ρψξαο.  

 

Αζήλα, 17 Γεθεκβξίνπ 2015 

 
 

Γηψξγνο Κάδνο 
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