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Αθήνα 7 Οκτωβρίου 2010 

 

Προτάσεις του ΣΕΓΜ για το νοµοσχέδιο τροποποίησης του Ν. 3316/2005 

 

Σοβαρές ενστάσεις για το θεσµικό πλαίσιο περί µελετών και συµβουλευτικών 
υπηρεσιών, που προωθεί το υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, 
διατυπώνει ο ΣΕΓΜ, ο οποίος συµµετέχει µε ολοκληρωµένες και τεκµηριωµένες 
προτάσεις στη δηµόσια διαβούλευση. 
Κατά την άποψη του ΣΕΓΜ, οι αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο δεν πρέπει να είναι 
ευκαιριακές και περιπτωσιολογικές, αλλά να απαντούν σε µια µεγάλη σύγχρονη 
πρόκληση: ∆ιαµόρφωση πλαισίου που θα διασφαλίζει τη δυνατότητα του 
µελετητικού κλάδου να στηρίξει τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και 
ταυτόχρονα θα ενισχύει την εξωστρέφεια του τοµέα, έτσι ώστε να µεγιστοποιείται 
το παραγόµενο προϊόν και να διασφαλίζονται θέσεις εργασίας. Η µοναδική 
ασφαλής, καθαρή και σίγουρη οδός, για να προωθηθούν οι παραπάνω γενικοί 
στόχοι σε αντιστοιχία µε τη σχετική ευρωπαϊκή νοµοθεσία είναι µία και µοναδική: 
Πλήρης εναρµόνιση µε τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση! 

Οι κυριότερες αδυναµίες του προτεινόµενου θεσµικού πλαισίου είναι οι εξής: 

1. Όχι µόνο δεν καταργεί τον προβληµατικό πλέον θεσµό των πτυχίων 
µελετών, που πολλές φορές λειτουργούν περίπου ως άδειες ταξί, 
επιτρέποντας τη διεκδίκηση έργων από ουσιαστικά ανύπαρκτους 
µελετητές, αλλά προχωρεί και σε υπερβολικό κατακερµατισµό των 
µελετητικών κατηγοριών, εισάγοντας µια τροµακτική πολυπλοκότητα 
στο σύστηµα. 

Η πρότασή µας είναι πλήρης εναρµόνιση µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, δηλαδή:       

   

 Κατάργηση των µελετητικών πτυχίων µε διατήρηση των µητρώων µελετητών 
και µελετητικών εταιρειών, µε τήρηση των ασυµβίβαστων µε το µελετητικό 
επάγγελµα. 

 ∆ιαγωνισµοί, όπου το δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία ανάθεσης να 
καθορίζεται µε βάση κριτήρια ποιοτικής επιλογής και κυρίως την εµπειρία.  

 

2. Εισάγει τη δυνατότητα χρήσης του κριτηρίου της απλώς χαµηλότερης 
τιµής για την ανάθεση µελετών ή υπηρεσιών συµβούλου. Παράλληλα, 
ενισχύεται η βαρύτητα της οικονοµικής προσφοράς από 25% σε 50% 
στην περίπτωση του συστήµατος της συµφερότερης προσφοράς. 

Η πρότασή µας είναι εναρµόνιση µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, δηλαδή: 



2 
 

    

    

 Για την ανάθεση µελετών και µε γνώµονα την ποιότητα και την ασφάλεια των 
πολιτών, χρήση αποκλειστικά του συστήµατος της συµφερότερης προσφοράς, µε 
χρήση των ευρωπαϊκών συντελεστών βαρύτητας (80% µε 20%) και την εισαγωγή 
καµπύλης, που θα αποτρέπει µεγάλες και αναιτιολόγητες εκπτώσεις. 

 Για την ανάθεση των υπηρεσιών συµβούλου, θεσµοθέτηση και των δύο 
συστηµάτων µε προϋποθέσεις.   

 

3. Εισάγει µε εντελώς παράτυπο τρόπο το ζήτηµα του φόρτου του 
υποψηφίου αναδόχου. 

Η διάταξη αυτή είναι σε απόλυτη δυσαρµονία µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία και 
δηµιουργεί άνισο ανταγωνισµό µε τους αλλοδαπούς υποψηφίους αναδόχους, για 
τους οποίους αυτά τα δεδοµένα θα είναι πρακτικά αδύνατο να ελεγχθούν. 
Επιπλέον, ουσιαστικά εισάγει άνω όριο στο µέγεθος των ελληνικών µελετητικών 
εταιρειών, στερώντας την ανάπτυξή τους µέσω και συγχωνεύσεων για την 
ενίσχυσή τους στο εξωτερικό, όπου συναγωνίζονται κολοσσούς.  

Η πρόταση µας είναι η διάταξη να καταργηθεί. 

 

4. Εισάγει µια σειρά από διατάξεις «κανονιστικές» για τη συγκρότηση 
των µελετητικών εταιρειών, κατά παράβαση κάθε επιχειρηµατικής 
λογικής, στερώντας - παράλληλα - τους νέους από τη δυνατότητα 
απόκτησης µικρών ποσοστών στις εταιρείες. 

Οι πιο χαρακτηριστικές προβληµατικές διατάξεις είναι: 

• Η πρόβλεψη για έδρα µελετητή και µελετητικής εταιρείας στην ίδια Περιφέρεια, 
πέρα από τα ενδεχόµενα προβλήµατα νοµιµότητας, είναι αντιαναπτυξιακή, καθώς 
δυσκολεύει τη συνεργασία και τον συνεταιρισµό µελετητών που 
δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές Περιφέρειες.  

• Η πρόβλεψη για συγκεκριµένα ελάχιστα ποσοστά συµµετοχής µελετητών -  
εταίρων στις µελετητικές εταιρείες, πέρα από πιθανά προβλήµατα νοµιµότητας, 
είναι - επίσης - αντιαναπτυξιακή, αφού λειτουργεί ως αντικίνητρο για την ένταξη 
νέων µελετητών σε εταιρικά σχήµατα. 

Η πρότασή µας είναι οι διατάξεις να καταργηθούν. 
 

Στην κρίση πρέπει όλοι να τολµήσουµε. Ο ΣΕΓΜ σε αντίθεση µε τις κατεστηµένες 
στις ελληνικές συντεχνίες αντιλήψεις για περιφρούρηση των κεκτηµένων και 
διατήρηση των κλειστών επαγγελµάτων, λέει ναι σε αλλαγές που ενισχύουν τον 
ανταγωνισµό, περιορίζουν τη διαφθορά και διασφαλίζουν την ποιότητα και την 
ασφάλεια των µελετών και των έργων. Ας τολµήσει και η πολιτεία να προχωρήσει 
σε πραγµατικές τοµές και όχι σε απλή συρραφή αιτηµάτων. Η µόνη ασφαλής 
οδός για αλλαγές είναι η ολοκληρωµένη αξιοποίηση του ευρωπαϊκού 
θεσµικού πλαισίου, το οποίο έχει λειτουργήσει και έχει αποδώσει. 


