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Προς:

1) τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού,
κ. Γιώργο Σταθάκη
2) τον Αναπληρωτή Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ, κ. Χρήστο Σπίρτζη

Σχετ.:

1) Η αρ. πρωτ. ΓΕ 4/28.1.2015 επιστολή μας
2) Η αρ. πρωτ. ΓΕ 5/29.1.2015 επιστολή μας
Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015
Αρ. Πρωτ.: ΓΕ 17/15

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,
Είμαστε σίγουροι ότι γνωρίζετε τα δύο σοβαρότατα προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο
των δημοσίων συμβάσεων, εξαιτίας των οποίων καθίσταται πρακτικά αδύνατη η δημοπράτηση
μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, αλλά και έργων:
1) Όπως πιστοποιεί, πλέον, και η Δ/νση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ του
Υπουργείου σας, το ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να καλύψει τις ειδικές απαιτήσεις των
διαγωνιστικών διαδικασιών των συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών του Ν.
3316/05, με αποτέλεσμα επί 8 (ή 5 αναλόγως των φορέων) μήνες να μη γίνονται σχετικές
δημοπρατήσεις, ενώ όσες -ελάχιστες- γίνονται πάσχουν νομιμότητας. Για την επίλυση του
προβλήματος αυτού απαιτείται να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση (βλ. άρθρο 136, παρ. 1 του
Ν. 4281/14) αναδρομικής παράτασης της έναρξης υποχρεωτικής εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ
στις συμβάσεις του Ν.3316/05 (αλλά και του Ν. 3669/08) για διάστημα ικανό για την άρτια
προετοιμασία όλων των εμπλεκομένων (ΥΠΥΜΕΔΙ, ΕΣΗΔΗΣ, δημόσιες υπηρεσίες και
επιχειρήσεις).
2) Τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας είναι ανέτοιμοι να εφαρμόσουν τον νέο νόμο
περί δημοσίων συμβάσεων (ν.4281/2014), του οποίου η εφαρμογή ξεκίνησε την 1η Μαρτίου,
χωρίς να έχουν προετοιμαστεί και επεξεργαστεί επαρκώς τα προβλεπόμενα ΠΔ για τους
Κανονισμούς Ανάθεσης και Εκτέλεσης των Συμβάσεων και τους Επίσημους Καταλόγους
Οικονομικών Φορέων (νέα Μητρώα). Παράλληλα, εκκρεμεί η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο
των νέων Κοινοτικών Οδηγιών 24 και 25/ΕΚ/2014, η οποία πρέπει να τελεστεί μέχρι τον
Απρίλιο του 2016. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να συνταχθεί και να ψηφιστεί τροπολογία για
την πλήρη αναστολή εφαρμογής του Ν. 4281/14 στις συμβάσεις μελετών και συναφών
υπηρεσιών (Ν.3316/05) και έργων (Ν. 3669/08), τουλάχιστον μέχρι την σύνταξη των
προβλεπόμενων Π.Δ. για τους Κανονισμούς Ανάθεσης και Εκτέλεσης και τους Επίσημους
Καταλόγους Οικονομικών Φορέων.
Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,
Στη δυσμενέστατη περίοδο που διανύει η χώρα μας, ο κλάδος των μελετητικώνσυμβουλευτικών επιχειρήσεων έχει εισέλθει σε ιδιαιτέρως κρίσιμη κατάσταση ως προς τη
βιωσιμότητά του, αφενός λόγω της διαρκούς συρρίκνωσης του κύκλου εργασιών, τουλάχιστον
σε ό,τι αφορά την εγχώρια ζήτηση, αφετέρου λόγω της διαφαινόμενης έλλειψης μελλοντικής
προοπτικής και αδυναμίας μεσομακροπρόθεσμου επιχειρηματικού σχεδιασμού σε εθνικό
επίπεδο. Σε όλα αυτά έρχονται να προστεθούν και τα ανωτέρω προβλήματα που σας θέτουμε,
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τα οποία επιτείνουν περαιτέρω τις δυσμενέστατες συνθήκες και την κρίση που βιώνει ο κλάδος
μας.
Αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες άμεσης παρέμβασης σε όλα τα χρονίζοντα προβλήματα,
λόγω της πολύ πρόσφατης ανάληψης των καθηκόντων σας, ζητούμε εκ νέου και αναμένουμε
την ταχεία ανταπόκρισή σας στην επίλυση των ανωτέρω θεμάτων.
Όπως ήδη σας έχουμε αναφέρει, είμαστε στη διάθεσή σας για άμεση συνεργασία στην
κατάστρωση και στον προγραμματισμό μέτρων εξυγίανσης, ανάκαμψης, αναβάθμισης και
ανάπτυξης του κλάδου των μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Γιώργος Κάζος
Πρόεδρος
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Κωνσταντίνος Καλέργης
Α’ Αντιπρόεδρος
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