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ΠΡΟΣ: τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κ. Γιώργο Σταθάκη 

 
Αθήνα, 04 Αυγούστου 2015 

Αρ. Πρωτ.: ΓΕ 43/15 

 

ΘΕΜΑ: Απόψεις και προτάσεις του ΣΕΓΜ για την επικείμενη αναδιαμόρφωση του θεσμικού 

πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις. 

ΣΧΕΤ.:  Η με αρ. πρωτ. ΓΕ 31/15/14.5.2015 επιστολή μας 

  
 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Λαμβάνοντας γνώση, μέσω της Δι@ύγειας, των Αποφάσεων του Υπουργείου σας περί 

συγκρότησης Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τη σύνταξη νέου θεσμικού πλαισίου για τις 

δημόσιες συμβάσεις, καθώς και Ομάδων Εργασίας για την επεξεργασία και σύνταξη 

προσχεδίων για τις συμβάσεις δημοσίων έργων και μελετών, οφείλουμε να σας αναφέρουμε τα 

εξής: 

Καταρχάς, μας προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση και εκφράζουμε την απογοήτευσή μας για το 

γεγονός ότι δεν έχει συμπεριληφθεί στις Ομάδες Εργασίας εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ και, εν 

γένει, εκπρόσωποι φορέων, οι οποίοι είναι και οι αντισυμβαλλόμενοι στις δημόσιες συμβάσεις. 

 Περαιτέρω, πληροφορηθήκαμε ότι δρομολογείται η ψήφιση του νέου νόμου στις αρχές 

Οκτωβρίου, ήτοι για άλλη μια φορά υπό ασφυκτικές χρονικές πιέσεις, λόγω δεσμεύσεων 

«προσαρμογής» της χώρας μας, γεγονός που -δυστυχώς- καταδεικνύει τη συνέχιση της 

απουσίας στρατηγικού πολιτικού σχεδίου, οράματος και στόχων για το παρόν και το μέλλον του 

τομέα των δημοσίων έργων και προγραμμάτων και των μελετητικών - συμβουλευτικών και 

κατασκευαστικών επιχειρήσεων της χώρας μας. 

Γνωρίζοντας, δε, ότι όλο αυτό το διάστημα από τη ψήφιση του Ν. 4281/14, δεν έχει 

παραχθεί κάποιο ουσιαστικό έργο, τουλάχιστον για τον τομέα των μελετητικών και 

συμβουλευτικών υπηρεσιών, και δεν έχει διενεργηθεί αφενός ενδελεχής καταγραφή της 

υφιστάμενης κατάστασης, των προβλημάτων και των επιχειρηματικών εμποδίων σε κάθε 

τομέα, αφετέρου εκτενής διαβούλευση και γόνιμη συνεργασία με τους βασικούς εμπλεκόμενους 

κοινωνικούς εταίρους, εκφράζουμε τις ανησυχίες και τις αμφιβολίες μας για το κατά πόσον η 

νέα αυτή νομοθετική πρωτοβουλία μπορεί να επιφέρει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και να 

επιτύχει τους επιθυμητούς βασικούς στόχους του εξορθολογισμού, του εκσυγχρονισμού των 

κανόνων λειτουργίας και της εξυγίανσης της αγοράς των δημοσίων έργων και υπηρεσιών, της 

διαφάνειας, της ταχύτητας των διαδικασιών, της ποιότητας του τελικού προϊόντος, της 

ενίσχυσης και της προστασίας της υγιούς επιχειρηματικότητας και του υγιούς ανταγωνισμού 

και, εντέλει, της διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος.  

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη κι υπό αυτές τις συνθήκες, ο ΣΕΓΜ, ως εκπρόσωπος του 

σημαντικού για την ανάπτυξη της χώρας μας τομέα των επιχειρήσεων παροχής μελετητικών και 
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μέλος: 

συμβουλευτικών υπηρεσιών, δηλώνει τη διαθεσιμότητά του για ουσιαστική και γόνιμη 

συνεργασία στη σύνταξη του νέου θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις. Στο πλαίσιο 

αυτό, σας αποστέλλουμε -εκ νέου (βλ. 1ο σχετ.)- τις βασικές διαπιστώσεις, επισημάνσεις και 

απόψεις του ΣΕΓΜ για τον κλάδο των μελετητικών και συμβουλευτικών επιχειρήσεων. 

Πιστεύουμε ότι η σχέση της πολιτείας με τον μελετητικό – συμβουλευτικό κλάδο είναι 

μείζονος σημασίας για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και την υλοποίηση των δημοσίων και 

ιδιωτικών επενδύσεων της χώρας μας. Επισημαίνουμε, όμως, ότι δεν έχουν υπάρξει 

συναντήσεις με τον μελετητικό – συμβουλευτικό κλάδο, παρά το ότι έχουν υποβληθεί σχετικά 

αιτήματα και παρά το ότι πληροφορούμαστε από τα ΜΜΕ ότι έχουν γίνει συναντήσεις σας με 

εκπροσώπους των εργοληπτικών φορέων. Επαναλαμβάνουμε, λοιπόν, το αίτημα συνάντησής 

μας, τόσο για τα ανωτέρω θέματα του θεσμικού πλαισίου, όσο και για διάφορα άλλα επείγοντα 

και σοβαρά θέματα του μελετητικού κλάδου. 

 

Μετά τιμής 

 

 

 

 

Γιώργος Κάζος 

Πρόεδρος 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Καλέργης 

Α’ Αντιπρόεδρος 

 

 

 

 

ΚΟΙΝ. 

1) ΕΑΑΔΗΣΥ 

2) Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή νέου θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις 

3) Συσταθείσες Ομάδες Εργασίας (Μελετών, Έργων και Μητρώων) 

4) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

 

 


