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Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,  

Κυρίες και κύριοι, 

Αγαπητοί συνεργάτες 

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να παραστώ στη σημερινή ειδική εκδήλωση του Συνδέσμου σας 
για το νέο π.δ. 71/2019. Και με την ευκαιρία, σας μεταφέρω και τους θερμούς χαιρετισμούς του 
Υπουργού κ. Κώστα Καραμανλή. 

Όπως είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε, με τη δική του καθοδήγηση, το Υπουργείο μας αγκαλιάζει και 
στηρίζει κάθε προσπάθεια για την υποστήριξη των Μητρώων που τηρούνται στην αρμόδια 
Διεύθυνση της Γ.Γ.Υ. και την ανάδειξη του νέου θεσμικού πλαισίου που τα διέπει.  

Θέλω, λοιπόν, να συγχαρώ τόσο το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου όσο και τον Πρόεδρο, για 
την πρωτοβουλία σας να ενημερώσετε τον μελετητικό κόσμο σχετικά με το νέο π.δ. και να 
αναδείξετε την επόμενη μέρα  στο χώρο των μελετητικών γραφείων και της παραγωγής των έργων 
γενικότερα. 

Στη διαδρομή του από το 1981 που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα, ο Σ.Ε.Γ.Μ. έχει συμβάλει ουσιαστικά 
στην εξέλιξη της παραγωγής των Δημοσίων Έργων της χώρας. Για το λόγο αυτό έχει καθιερωθεί  ως 
ένας αξιόπιστος συνομιλητής και σύμβουλος της πολιτείας.  

Από την πλευρά μου, στο πλαίσιο αυτού του ειλικρινούς και εποικοδομητικού διαλόγου, θέλω και 
από αυτό το βήμα να σας ενημερώσω για την πολιτική του Υπουργείου σχετικά με το θέμα της 
σημερινής σας εκδήλωσης. 

Το π.δ.71/2019 εκδόθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, στις 3 Ιουλίου του 2019, στο πλαίσιο 
εκπλήρωσης των κοινοτικών υποχρεώσεων της χώρας, που αφορούν στην εφαρμογή των 
διατάξεων της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, η οποία μεταφέρθηκε στην εθνική έννομη τάξη με τον 
ν.4412/2016.  

Ως νέα κυβέρνηση, βλέποντας τον έντονο προβληματισμό που υπήρχε στον κλάδο, εκείνο που 
κρίναμε αναγκαίο να κάνουμε ήταν το εξής:  

Για  να δοθεί ικανός χρόνος για τον εντοπισμό πιθανών αστοχιών των διατάξεων του π.δ., 
ρυθμίσαμε με το άρθρο 188 του νόμου «Επενδύω στην Ελλάδα» θέματα κυρίως μεταβατικού 
χαρακτήρα. Όπως είναι η αυτοδίκαιη παράταση  των μελετητικών πτυχίων που ήταν σε ισχύ κατά 
την 3η Ιουλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
προϊσχύοντος νομοθετικού πλαισίου.  

Δεν περιοριζόμαστε σε αυτό όμως. Αντιλαμβανόμενοι την αγωνία του κλάδου προχωράμε άμεσα 
στη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης για το συντονισμό  των δράσεων  
υλοποίησης  του ηλεκτρονικού μητρώου  και  στη συγκρότηση τριών Ομάδων Εργασίας, με σαφές 
αντικείμενο και σύντομο χρόνο υλοποίησης του έργου τους.  

Αντικείμενο της 1ης Ομάδας Εργασίας είναι η  καταγραφή των θεμάτων που έχουν προκύψει μετά 
την έκδοση του π.δ. 71/2019, με σκοπό την αντιμετώπιση πιθανών δυσλειτουργιών. Θέματα που 
έχουν απασχολήσει τον μελετητικό χώρο και ίσως τον έχουν αιφνιδιάσει,  όπως είναι:  

− οι ελάχιστες απαιτήσεις εμπειρίας ανά κατηγορία μελέτης και τάξη  
− η απαίτηση οι μελετητικές επιχειρήσεις 3ης τάξης και άνω να εφαρμόζουν πιστοποιημένο  

σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001   
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− ο απαιτούμενος μέσος κύκλος εργασιών των τριών τελευταίων εκκαθαρισμένων 
οικονομικών χρήσεων  

− η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, κ.ά.  

Τέτοιου είδους ζητήματα μπορούν να συζητηθούν στην Ομάδα Εργασίας, στο πλαίσιο πάντα των 
απαιτήσεων της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας, αλλά και με συγκεκριμένους στόχους όπως: 

• η εξυγίανση του κλάδου, 
• η διασφάλιση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και η ανάπτυξη υγιών 

και αποτελεσματικών συνθηκών ανταγωνισμού  
• η διασφάλιση της ποιότητας των μελετών, 
• η ενίσχυση και η προστασία της ουσιαστικής και συστηματικής επιχειρηματικότητας και η 

εξάλειψη του φαινομένου της ευκαιριακής επιχειρηματικής δράσης, 
• η παροχή κινήτρων για τη δημιουργία Ελληνικών μελετητικών – συμβουλευτικών 

εταιρειών, με μέγεθος, οργάνωση και υποδομές, που θα προσδώσουν δυνατότητες 
ανταγωνισμού των αλλοδαπών συναφών εταιρειών και θα επιτρέπουν τη συστηματική 
εξωστρεφή δραστηριοποίηση.  

Αντικείμενο της 2ης Ομάδας Εργασίας είναι η  επεξεργασία και σύνταξη προσχεδίου π.δ. που θα 
ρυθμίζει τα θέματα του Μητρώου Εμπειρίας Τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων (Μ.Ε.Τ) και του Μητρώου Επιχειρήσεων τεχνιτών και λοιπών τεχνικών 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τα οποία δεν έχουν ρυθμιστεί με το π.δ.71.2019. Να πάμε 
δηλαδή και ένα βήμα παραπέρα. 

Τέλος, αντικείμενο της 3ης Ομάδας Εργασίας είναι η  ανάπτυξη  και υλοποίηση  του Ηλεκτρονικού 
Μητρώου (ΜΗ.Τ.Ε.) και η παρακολούθηση της πιλοτικής φάσης για την επίλυση προβλημάτων έως 
και την πλήρη υλοποίησή του. 

Επίσης, συστήνονται και άλλες ομάδες εργασίας με αντικείμενο την επεξεργασία βελτιωτικών 
ρυθμίσεων του Ν. 4412/16 για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων και παθογενειών, όπως το 
φαινόμενο των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων που γνωρίζω ότι σας απασχολεί ιδιαίτερα, για την 
αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα για την υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης και την ταχύτερη και 
αποτελεσματικότερη διαχείριση των συμβάσεων έργων και μελετών και άλλα.   

Θέλω να τονίσω ότι για να είναι ουσιαστική αυτή η προσπάθεια και όχι για τα μάτια του κόσμου, 
στις Ομάδες Εργασίες συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Ειδικότερα, μάλιστα, σε ό,τι 
αφορά στην 1η Ομάδα, συμμετέχουν μεταξύ άλλων υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι των 
μελετητικών οργανώσεων, των εργοληπτικών οργανώσεων, του ΤΕΕ και του ΓΕΩΤΕΕ, της ΕΑΑΔΗΣΥ. 

Κύριο μέλημα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα είναι 
η δρομολόγηση των απαιτούμενων ενεργειών για τον  ανασχεδιασμό  των ακολουθούμενων 
διαδικασιών. Σκοπός μας είναι ο ψηφιακός  μετασχηματισμός  των Μητρώων που τηρούνται στη 
Διεύθυνση Μητρώων μας.  

Μόνον έτσι μπορούμε να επιτύχουμε την ταχύτητα και τη διαφάνεια που θέλουμε να υπάρχει σε 
όλη τη διαδικασία. Και βέβαια, μόνον έτσι μπορούμε να πετύχουμε και την άμεση πρόσβαση στις 
παρεχόμενες υπηρεσίες όλων των εμπλεκομένων μερών -των μελετητών και  των μελετητικών 
επιχειρήσεων, των εργοληπτών και των εργοληπτικών επιχειρήσεων, των ίδιων των αναθετουσών 
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αρχών, των πάντων- με ταυτόχρονη μείωση των διοικητικών βαρών και  αξιοπιστία των 
παρεχόμενων  υπηρεσιών. 

Η ευθύνη της πολιτείας, όπως την αντιλαμβανόμαστε, είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση όλων 
των πόρων που διαθέτει η χώρα. Και τέτοιοι πόροι, ιδιαίτερης αξίας, θεωρούμε πως είναι οι 
μελετητικές και συμβουλευτικές εταιρείες  και οι  εργοληπτικές επιχειρήσεις.  

Γι’ αυτό και ξεκίνησα αποκαλώντας σας συνεργάτες. Ως συνεργάτες σας βλέπουμε και μάλιστα 
πολύτιμους. Πόσο μάλλον σήμερα, που κεντρικός μας στόχος είναι να προχωρήσουμε μαζί σε αυτό 
που έχει τόση ανάγκη ο τόπος και δυστυχώς δεν έκανε τίποτα για αυτό η προηγούμενη κυβέρνηση: 
στο σχεδιασμό της νέας γενιάς μεγάλων έργων. Θέλουμε με την πολιτική μας να σας βοηθήσουμε 
να κάνετε τη δουλειά σας καλύτερα, αποδοτικότερα, αλλά και με απόλυτη διαφάνεια και 
δικαιοσύνη. 

Μαζί λοιπόν, με σαφείς όρους, ξεκάθαρους για όλους κανόνες, μπορούμε να προχωρήσουμε. Και 
να δουλέψουμε συστηματικά, για να αποτελέσει και πάλι ο κατασκευαστικός τομέας βασικό 
πυλώνα  της ανάπτυξης της χώρας, αλλά και κυρίως για να προσφέρουμε στην πατρίδα μας τα 
έργα που έχει ανάγκη. 

Εύχομαι κάθε επιτυχία στην εκδήλωσή σας και περιμένω τα συμπεράσματά της οποίας με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

 


