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Μέλος & Εκπρόσωπος: 

      
 

 

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εσωτερικών, κ. Πάνο Σκουρλέτη Αθήνα, 6 Απριλίου 2017 

Αρ. Πρωτ.: 38/ΕΞ 

 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την αναγκαιότητα τροποποίησης του πέμπτου εδαφίου της παρ. 4 του 

άρθρου 209 του Ν. 3463/06 για τη θεώρηση μελετών Ο.Τ.Α. κ.λπ., όπως αντικαταστάθηκε 

με την παρ. 3α του άρθρου 51 του Ν. 4407/2016 και ισχύει σήμερα - Προγραμματισμός 

συνάντησης. 

ΣΧΕΤ.: 1. Η με αρ. πρωτ. 82/ΕΞ/21.07.2016 επιστολή μας. 

 2. Η με αρ. πρωτ. 92/ΕΞ/05.08.2016 επιστολή μας. 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,  

Όπως θα έχετε ενημερωθεί, με την παρ. 3α του άρθρου 51 του Ν. 4407/2016 μεταφέρθηκε η 

αρμοδιότητα θεώρησης των μελετών των Ο.Τ.Α. 1ου βαθμού και των επιχειρήσεών τους στις 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι οποίες προς τούτο έχουν συγκροτήσει σχετικά Τεχνικά Συμβούλια. 

Δυστυχώς, παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας τόσο προς το Υπουργείο σας, όσο και προς το αρμόδιο 

για την τεχνική νομοθεσία Υπουργείο Υποδομών, στη σύνθεση των νέων Τεχνικών Συμβουλίων των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων δεν προβλέπεται εκπροσώπηση των μελετητικών επιχειρήσεων. 

Όπως κατανοείτε το γεγονός αυτό είναι τουλάχιστον παράλογο, καθόσον τα εν λόγω συμβούλια θα 

γνωμοδοτούν για θέματα μελετών, χωρίς εκπροσώπηση των μελετητών. Περαιτέρω, πρόκειται για 

επιλεκτική μεταχείριση συναφών τεχνικών κλάδων, διότι προβλέπεται εκπροσώπηση των 

εργοληπτικών επιχειρήσεων (οι οποίοι, μάλιστα, θα γνωμοδοτούν και για τα θέματα μελετών!!). 

Επισημαίνουμε ότι εκπρόσωπος των μελετητικών επιχειρήσεων προβλέπεται στα αντίστοιχα Τεχνικά 

Συμβούλια των Υπουργείων, όπως -το σημαντικότερο- Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υποδομών 

και Μεταφορών. 

Επειδή πιστεύουμε ότι η ανωτέρω παράλειψη έχει γίνει εκ παραδρομής, ζητούμε1 την άμεση 

παρέμβασή σας και τη συμπλήρωση της συγκεκριμένης διάταξης (παρ. 3α του άρθρου 51 του Ν. 

4407/2016), έτσι ώστε να προστεθεί στη σύνθεση των νέων τεχνικών συμβουλίων των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων Μελετών 

(ΣΕΓΜ). 

Περαιτέρω, από τη μέχρι σήμερα εμπειρία των εταιρειών – μελών μας, οφείλουμε να σας 

ενημερώσουμε ότι η συγκρότηση των Τεχνικών Συμβουλίων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, με βάση 

και τη σημερινή τους στελέχωση, παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα (έλλειψη μηχανικών μελετών και 

                                                           

1 Ενόψει και του πολυνομοσχεδίου που προετοιμάζει το Υπουργείο σας. 
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έργων υποδομής με τις απαιτούμενες ειδικότητες και εμπειρία), με αποτέλεσμα να παρατηρείται 

μεγάλη καθυστέρηση στην ωρίμανση των μελετών και, συνακολούθως, των έργων. Λαμβάνοντας 

υπόψη την αναγκαιότητα άμεσης επίλυσης του υφιστάμενου προβλήματος ωρίμανσης 

συγχρηματοδοτούμενων έργων (υπάρχουν σήμερα περιπτώσεις μελετών που εκκρεμεί η διαδικασία 

θεώρησης για διάστημα ενός και πλέον έτους), σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι Περιφέρειες 

διαθέτουν σήμερα οργανωμένες Τεχνικές Υπηρεσίες και σημαντική στελέχωση με όλες τις ειδικότητες, 

πιστεύουμε ότι επιβάλλεται η επανεξέταση της σκοπιμότητας των συγκεκριμένων διατάξεων, υπό το 

πρίσμα της μετάθεσης των αρμοδιοτήτων αυτών στις Περιφέρειες2. 

Τέλος, παρακαλούμε για τον προγραμματισμό συνάντησής μας, προκειμένου να συζητήσουμε και 

να σας διατυπώσουμε τις απόψεις του ΣΕΓΜ για διάφορα θέματα/προβλήματα της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (επάρκεια τεχνικής στελέχωσης, παρεκκλίσεις και παρατυπίες στην ανάθεση 

συμβάσεων, σημαντικές καθυστερήσεις διαδικασιών και πληρωμών, κ.ά.). 

Με την πεποίθηση ότι θα ανταποκριθείτε στο εύλογο αίτημά μας, διατελούμε στη διάθεσή σας. 

 

Μετά τιμής 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Κωνσταντίνος Καλέργης 

Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

 

Παναγής Τονιόλος 

 

  

 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

1. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστο Σπίρτζη 

2. Πρόεδρο Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό 

3. Πρόεδρο Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), κ. Γιώργο Πατούλη 

4. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) 

 

 

                                                           

2 Τις διαπιστώσεις αυτές μπορούν να σας πιστοποιήσουν και οι κ.κ. Πρόεδροι των ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ που τους 

κοινοποιείται η παρούσα. 


