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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012

∆ΥΣΜΕΝΕΣΤΑΤΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΣΕΓΜ

Η πλήρης απελευθέρωση των εκπτώσεων στις αναθέσεις µελετών και συναφών υπηρεσιών
τεχνικού συµβούλου, η οποία ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2011 κατ’ εφαρµογή του Ν. 3919/2011,
αν και ως µέτρο κινείται στη σωστή κατεύθυνση της ενίσχυσης του υγιούς ανταγωνισµού, µε
την αποσπασµατικότητα που έχει εφαρµοστεί έχει δηµιουργήσει ένα χαοτικό σκηνικό στην
αγορά, το οποίο λειτουργεί εις βάρος του δηµοσίου συµφέροντος και των υγιών επιχειρήσεων
και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ωρίµανση και την υλοποίηση των προγραµµατιζόµενων έργων.
Όπως είχε προβλέψει ο Σύνδεσµος Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ), η
αποσπασµατική εφαρµογή του µέτρου της ελεύθερης έκπτωσης δεν µπορεί να επιτύχει τους
βασικούς στόχους του, δηλαδή την εξυγίανση του ανταγωνισµού και τη διασφάλιση της
διαφάνειας.
Η πρόβλεψη αυτή του ΣΕΓΜ επιβεβαιώθηκε πολύ γρήγορα, καθόσον από τα στοιχεία των
διαγωνισµών, κατά το ένα περίπου έτος εφαρµογής του µέτρου, προκύπτει ότι πολύ συχνά
δίδονται αναιτιολόγητα χαµηλές εκπτώσεις, φαινόµενο που θα λειτουργήσει σε βάρος της
αρτιότητας και της ποιότητας των µελετών και των υπηρεσιών, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για
την άρτια, ποιοτική, έγκαιρη και οικονοµική υλοποίηση των έργων. Επιπλέον, διαφαίνονται
σοβαρότατες ενδείξεις ανεξάντλητης ευρηµατικότητας σε εναρµονισµένες πρακτικές και
γενικότερα σε µεθοδεύσεις νόθευσης του ανταγωνισµού και στρέβλωσης της αγοράς.

«Με βάση τα στοιχεία που διαθέτουµε οι εκπτώσεις, πλέον, ξεπερνούν το 60% και φτάνουν σε
πολλές περιπτώσεις µέχρι και το 80%, το φαινόµενο εντείνεται συνεχώς, χωρίς να λειτουργούν
ασφαλιστικές δικλείδες για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και του δηµοσίου
συµφέροντος», επισηµαίνει ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ, κ. Ανδρέας Λουκάτος, δίνοντας τη διάσταση
του προβλήµατος.
Λαµβάνοντας υπόψη τις γνωστές αδυναµίες της δηµοσίας διοίκησης για την άσκηση
αποτελεσµατικού ελέγχου και αυστηρής επίβλεψης των ανατιθέµενων συµβάσεων, η συνέχιση
της κατάστασης αυτής, εκτός των σοβαρών προβληµάτων που θα δηµιουργήσει στην

υλοποίηση των έργων -ιδίως αυτών που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ- θα επιφέρει πλήρη
στρέβλωση στην αγορά των µελετών και των συναφών υπηρεσιών, εξαφανίζοντας τις υγιείς,
δραστήριες και καταξιωµένες εταιρείες, οι οποίες δεν µπορούν να λειτουργήσουν και να
επιβιώσουν σ’ ένα τέτοιο χαοτικό επιχειρηµατικό περιβάλλον.
Ο ΣΕΓΜ, βρισκόµενος πάντα στην πρώτη γραµµή των εξελίξεων της αγοράς και έχοντας πλήρη
γνώση των συνεπειών της σηµερινής κατάστασης, καλεί την ηγεσία του αρµοδίου Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων να αναλάβει, αµέσως,
πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση αφενός µεν του υγιούς ανταγωνισµού, αφετέρου δε του
δηµοσίου συµφέροντος, το οποίο εξυπηρετείται µε την παραγωγή άρτιων και ποιοτικών µελετών
και έργων. Ήδη ο ΣΕΓΜ έχει επεξεργαστεί και αποστείλει στο Υπουργείο µια σειρά διορθωτικών
µέτρων, τα οποία θα αποτρέψουν τέτοιου είδους φαινόµενα και θα συνεισφέρουν στη διαφάνεια
και στον υγιή ανταγωνισµό, όπως:
1. Η εφαρµογή κριτηρίων ποιοτικής προεπιλογής των διαγωνιζοµένων (σχετική εµπειρία,
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, συστήµατα διασφάλισης ποιότητας, ασφάλιση επαγγελµατικής
ευθύνης, κ.ά.).
2. Η αναλογική επαύξηση του ποσού των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, όταν η έκπτωση
ξεπερνά ένα όριο (αντίστοιχη διάταξη µε την ισχύουσα για τα δηµόσια έργα).
3. Η κατάργηση των κάτω ορίων αµοιβών στις τάξεις των µελετητικών πτυχίων, ως
προϋπόθεση συµµετοχής σ’ έναν διαγωνισµό.
4. Η σύνταξη και θέσπιση σύγχρονων προδιαγραφών εκπόνησης τεχνικών µελετών.
5. Η ανάθεση καθηκόντων για την επίβλεψη των συµβάσεων µελετών σε µελετητικές εταιρείες,
µε παράλληλη αναµόρφωση των διατάξεων περί ευθυνών.
6. Η εφαρµογή συστήµατος µη αποδοχής των ασυνήθιστα χαµηλών, αλλά και υψηλών,
οικονοµικών προσφορών.
Σε κάθε περίπτωση ο ΣΕΓΜ επαναφέρει την πρόταση του για την επιτακτική ανάγκη
εκσυγχρονισµού του θεσµικού πλαισίου στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων µελετητικών και
συµβουλευτικών υπηρεσιών. Μία τέτοια εξέλιξη θα είχε τη δυνατότητα να φέρει πλήρη και
ουσιαστική εναρµόνιση µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, µε µέτρα διαφάνειας και αξιοκρατίας, και
µε κατάργηση όλων των αντιαναπτυξιακών, αναχρονιστικών διατάξεων, οι οποίες -κατ’ ουσίανδιατηρούν το επάγγελµα κλειστό και ακυρώνουν τον σηµαντικό ρόλο του συµβούλου µελετητή
στην ανάπτυξη της χώρας µας.
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