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Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα, αξιότιμε Πρόεδρε του ΣΕΓΜ, αξιότιμοι παριστάμενοι,  

καταρχάς θα ήθελα να χαιρετίσω τις εργασίες της σημερινής εσπερίδας και να εκφράσω τις ευχαριστίες 
μου στον Πρόεδρο του ΣΕΓΜ για την πρόσκλησή του. Είναι μεγάλη η τιμή και η χαρά να παρευρίσκομαι 
τόσο εγώ, ως Πρόεδρος της ΕΑΑΔΗΣΥ, όσο και εξειδικευμένα στελέχη της Αρχής στη σημερινή, 
ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση, με αφορμή την έκδοση του ΠΔ 71/2019. 

Η ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως γνωρίζετε, συνεργάζεται στενά με όλους τους εμπλεκόμενους στο σύστημα των 
δημοσίων συμβάσεων, με στόχο τον εντοπισμό προβλημάτων και αστοχιών του νομοθετικού πλαισίου 
κατά την εφαρμογή του και την εισήγηση προτάσεων προς τα έχοντα τη νομοθετική πρωτοβουλία 
υπουργεία, με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση του τομέα των δημοσίων συμβάσεων και την απόκτηση 
ποιοτικότερων αγαθών, υπηρεσιών και έργων, με ταυτόχρονη μείωση των διοικητικών βαρών. 

Η σημερινή εκδήλωση έχει ως επίκεντρο τις διατάξεις του Π.Δ. 71/2019, το οποίο εκδόθηκε κατ’ 
εξουσιοδότηση του άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, καθώς και του άρθρου 83 παρ. 10 του ν. 
4412/2016.  

Είναι αλήθεια ότι από την επεξεργασία της πρότασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέχρι 
και τη δημοσίευση του Π.Δ. μεσολάβησαν περισσότερα από δύο χρόνια.  

Για την κατάρτιση του σχεδίου του Π.Δ. συγκροτήθηκαν ομάδες εργασίας, στις οποίες συμμετείχαν 
εκπρόσωποι του αρμόδιου Υπουργείου, των μελετητικών και εργοληπτικών οργανώσεων (ΣΕΓΜ, ΣΑΤΕ, 
ΣΤΕΑΤ κλπ), καθώς και της ΕΑΑΔΗΣΥ. 

Το αρχικό σχέδιο του Π.Δ. υποβλήθηκε τον Αύγουστο του 2017 στην Αρχή, η οποία και εξέδωσε τη με 
αριθμ. 34/2017 Γνώμη της επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, τα ζητήματα που είχε εντοπίσει και που 
ενδεχομένως θα δημιουργούσαν προβλήματα, κατά την εφαρμογή του. Ιδιαίτερα είχε επισημανθεί η 
αναγκαιότητα τήρησης της αρχής της αναλογικότητας, ιδίως μέσω της κατάλληλης διαβάθμισης, ανά 
τάξη μητρώων, των προβλεπόμενων ελάχιστων απαιτήσεων και όρων εγγραφής. Επισημάνθηκε, 
επίσης, ότι, σε κάθε περίπτωση, έπρεπε να ληφθούν υπόψη οι πραγματικές συνθήκες της αγοράς, 
όπως έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, ώστε οι τιθέμενες ελάχιστες απαιτήσεις να 
διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση των οικονομικών φορέων και ιδίως την πρόσβαση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις. 

Τελικά, το Π.Δ. 71/2019, κατόπιν και της σχετικής επεξεργασίας του από το ΣτΕ, εκδόθηκε τον Ιούλιο 
του τρέχοντος έτους. Με τις διατάξεις του αναμορφώνεται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που διέπει 
τη λειτουργία των μητρώων φυσικών και νομικών προσώπων μελετητών και κατασκευαστών δημοσίων 
έργων και προβλέπεται η δημιουργία ενός συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής, παρακολούθησης 
και ελέγχου της δραστηριότητας όλων των συντελεστών παραγωγής τεχνικών έργων και μελετών 
δημόσιων και ιδιωτικών, καθώς επίσης και επαγγελματικών δραστηριοτήτων, για τις οποίες, μέχρι 
σήμερα, δεν προβλεπόταν η τήρηση μητρώων, όπως δημοσίων υπαλλήλων και συμβούλων διοίκησης 
και διαχείρισης έργων. 

Είναι γεγονός ότι, υπό το πρίσμα των νέων Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες 
ενσωματώθηκαν στον ν. 4412/2016 απαιτούνταν μία συνολική αναμόρφωση των μητρώων, ώστε 
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αφενός να ευθυγραμμίζονται με τις προβλέψεις των Οδηγιών, καθώς και τη διαμορφωθείσα νομολογία 
του ΔΕΕ και αφετέρου να λαμβάνουν υπόψη τους τις νέες ανάγκες της αγοράς. 

Θεμελιώδης αλλαγή, σε σχέση με τα προϋφιστάμενα μητρώα, αποτελεί το γεγονός ότι αποσυνδέεται 
πλέον η εγγραφή και κατάταξη των επιχειρήσεων σε τάξεις των μητρώων  από την εκτιμώμενη αξία των 
συμβάσεων ως προϋπόθεση συμμετοχής αυτών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, με 
την έννοια ότι μπορεί, να συμμετέχει οποιαδήποτε εγγεγραμμένη, στα οικεία Μητρώα, επιχείρηση, 
ανεξάρτητα από την τάξη εγγραφής της και την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, αρκεί να αποδείξει ότι 
πληροί τα κριτήρια επιλογής που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή, στο πλαίσιο της 
συγκεκριμένης διαδικασίας. 

Η ως άνω αλλαγή αποτέλεσε, πολλές φορές, αντικείμενο συζητήσεων, διαφωνιών και αντιπαραθέσεων, 
μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, ακόμη και αντικείμενο δικαστικών κρίσεων, μέχρι να αποτυπωθεί 
ρητά στις διατάξεις του ΠΔ 71/2019, οι οποίες,  κατά την άποψη της Αρχής, κινούνται προς τη σωστή 
κατεύθυνση στο συγκεκριμένο ζήτημα και συνάδουν με τις διατάξεις των Οδηγιών, καθώς και τη 
διαμορφωθείσα νομολογία των δικαστηρίων. 

Ειδικά, ως προς τις μελετητικές επιχειρήσεις, οι διατάξεις για τα νέα Μητρώα καινοτομούν σημαντικά, 
σε σχέση με τα υφιστάμενα Μητρώα Γραφείων Μελετών, για την εγγραφή στα οποία αρκούσε μόνο η 
στελέχωση των μελετητικών επιχειρήσεων με μελετητές συγκεκριμένης κατηγορίας και δυναμικού, 
χωρίς να λαμβάνονται υπόψη άλλα κριτήρια. 

Για πρώτη φορά προβλέπονται και άλλα κριτήρια, διαβαθμισμένα ανά τάξη, για την εγγραφή και 
κατάταξη των μελετητικών επιχειρήσεων σε τάξεις των Μητρώων. Ενδεικτικά αναφέρονται η εφαρμογή 
συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, η επαγγελματική εμπειρία, η κατοχή ασφαλιστηρίων 
επαγγελματικών κινδύνων, καθώς και ορισμένος κύκλος εργασιών. 

Είναι προφανές, από τις συγκεκριμένες διατάξεις, ότι στο ΠΔ αποτυπώνεται μία περισσότερο ολιστική 
προσέγγιση του μελετητικού κλάδου και είναι εμφανής μία προσπάθεια για την ανάπτυξη του κλάδου, 
με την ενσωμάτωση ποιοτικών κριτηρίων, τα οποία κλιμακώνονται ανά τάξη εγγραφής, ώστε αφενός 
να μπορούν να ενταχθούν στα μητρώα και μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, χωρίς ιδιαίτερες 
απαιτήσεις, και αφετέρου να δοθεί η κατάλληλη ώθηση για την ανάπτυξη μεσαίων και μεγάλων 
μελετητικών επιχειρήσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν περαιτέρω στην ώθηση του 
κλάδου, στην καταπολέμηση της ευκαιριακής επιχειρηματικότητας και στην ανάπτυξη του μελετητικού 
κλάδου, προς όφελος των δημοσίων συμβάσεων και της εν γένει οικονομικής δραστηριότητας.  

Το διακύβευμα που τίθεται, βέβαια, είναι κατά πόσο τα συγκεκριμένα κριτήρια που τίθενται είναι 
πράγματι αναλογικά και, εάν θα μπορέσουν να υπηρετήσουν τους παραπάνω στόχους σε ένα 
μεταμνημονιακό, αλλά όχι ιδιαίτερα σταθερό ακόμη οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. 

Φυσικά είναι πολλές οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει και το Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών, ώστε να μπορέσουν οι υπηρεσίες του να ανταποκριθούν άρτια και έγκαιρα στις 
απαιτήσεις που τίθενται από τις διατάξεις του Π.Δ. για την ομαλή μετάβαση από τα υφιστάμενα 
μητρώα στα νέα μητρώα και κυρίως στην ηλεκτρονική τους μορφή, που είναι άλλωστε και το 
ζητούμενο σε μία εποχή με ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις για πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες. 
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Από την άλλη ιδιαίτερα σημαντικές είναι και οι προκλήσεις του μελετητικού κλάδου, που σε ένα 
οικονομικό περιβάλλον πληγωμένο από την οικονομική κρίση τις τελευταίας σχεδόν δεκαετίας, 
καλείται να καταβάλει προσπάθειες για την ανάπτυξη των μελετητικών επιχειρήσεων και τον υγιή τους 
ανταγωνισμό, με σκοπό τη σύνταξη ποιοτικότερων μελετών, οι οποίες θα οδηγήσουν σε αρτιότερα 
έργα και θα δώσουν με τη σειρά τους ώθηση στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. 

Ιδιαίτερα κρίσιμο, πέρα από τις όποιες αστοχίες μπορεί να διαπιστωθούν κατά την εφαρμογή των 
διατάξεων του ΠΔ, είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων να το 
αντιμετωπίσουμε ως μία ευκαιρία για αναμόρφωση, εκσυγχρονισμό και μετάβαση στη νέα ψηφιακή 
εποχή και όχι ως ένα πεδίο ανταγωνισμών και άγονων αντιπαραθέσεων. 

Ακόμη και τις αστοχίες και τα λάθη μπορούμε, μέσα από μία γόνιμη διαδικασία διαλόγου, να τα 
διορθώσουμε, για να επιτευχθεί το επιθυμητό για όλους αποτέλεσμα που είναι η ανάπτυξη του 
μελετητικού κλάδου και, μέσω αυτής της ανάπτυξης, η παραγωγή ποιοτικότερων δημοσίων 
συμβάσεων μελετών. 

Ως Πρόεδρος της ΕΑΑΔΗΣΥ, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι η Αρχή είναι πάντοτε στη διάθεση τόσο των 
συναρμόδιων Υπουργείων όσο και των παραγωγικών φορέων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, 
ώστε να συμβάλει με την τεχνογνωσία της, στην ορθή εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ. αλλά και στην 
τυχόν διόρθωση αστοχιών, εφόσον απαιτηθεί. 

Δεν θα ήθελα να σας κουράσω άλλο. Άλλωστε τα τεχνοκρατικά ζητήματα των διατάξεων του ΠΔ θα 
αποτελέσουν αντικείμενο διεξοδικής συζήτησης της στρογγυλής τράπεζας που θα ακολουθήσει.   

Με την ευχή η σημερινή εκδήλωση να αποτελέσει την απαρχή μίας δημιουργικής διαδικασίας, η οποία 
πράγματι θα οδηγήσει στην ουσιαστική αναμόρφωση όχι μόνο των μητρώων, αλλά συνολικά του 
μελετητικού κλάδου, καθώς και στην ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού για την παραγωγή 
ποιοτικότερων μελετών, θα κλείσω τον σύντομο χαιρετισμό μου και εύχομαι καλή επιτυχία στην 
εκδήλωση. 

  


