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ΠΡΟΣ: τις Εταιρείες - Μέλη του Συνδέσμου Αθήνα, 1 Απριλίου 2020 

Αρ. Πρωτ.: 104/ΕΣ 

 

 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για συμμετοχή σε συνεδρίαση της Internal Market Committee της EFCA. 

 

Αγαπητά μέλη, 

Όπως συμφωνήθηκε και στη Γενική Συνέλευση του Δεκεμβρίου 2019, το Δ.Σ. προσπαθεί να 

αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη συμμετοχή του Συνδέσμου στην EFCA, αφενός λαμβάνοντας 

και παρέχοντας πληροφόρηση στα μέλη για τα διεθνή θέματα και εξελίξεις, αφετέρου συμμετέχοντας σε 

ενδιαφέρουσες Επιτροπές όπως η European External Aid Committee, η Internal Market Committee, η 

FIDIC-EFCA Sustainable Development Committee και η EFCA Task Force on BIM. 

Βασικοί στόχοι της προσπάθειας αυτής είναι η ενημέρωση για τις διεθνείς εξελίξεις, η υποβοήθηση 

της εξωστρέφειας των εταιρειών - μελών μας και η συνδρομή της EFCA στις προσπάθειες επίλυσης 

διαφόρων προβλημάτων του μελετητικού κλάδου στη χώρα μας. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος συμμετείχε στη 1η φετινή συνεδρίαση της Internal Market 

Committee, που πραγματοποιήθηκε στις 23/01/2020 στις Βρυξέλλες (στα γραφεία της EFCA), 

εκπροσωπούμενος από τον αναπληρωτή Γραμματέα του Δ.Σ., κ. Θεόδωρο Δεληγιαννίδη. Στη 

συνεδρίαση συμμετείχαν και εκπρόσωποι από την Ολλανδία, την Αυστρία, την Ουγγαρία, την 

Πορτογαλία, την Τουρκία, την Δανία, την Τσεχία, την Σουηδία καθώς και η Γραμματεία της EFCA.  

Συνοπτικώς, τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν ή παρουσιάστηκαν είναι τα ακόλουθα (βλ. και 

συνημμένα Minutes of the meeting): 

 Εγκρίθηκαν τα Πρακτικά της συνεδρίασης της 27/09/2019 της Επιτροπής (IMC) μετά από 

σχολιασμό από τον Πρόεδρο της Επιτροπής επιμέρους σημείων των Πρακτικών που αφορούσαν 

κυρίως στα εξής: 

 Ο Οδηγός της Πλέον Συμφέρουσας από Οικονομική Άποψη Προσφοράς (ΜΕΑΤ) 

οριστικοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2019. 

 Είναι πολύ πρόωρο να σχεδιασθεί μία σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή. Ο Γραμματέας της EFCA  

σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο του Καναδά στην Best Practice Committee της FIDIC, ο 

οποίος υπέβαλε σχόλιο σχετικά με την Φιλανδική μέθοδο στην Εκπρόσωπο της Φιλανδίας στην 

Επιτροπή IMC, θα εξετάσουν την δυνατότητα σχεδιασμού μιας τέτοιας εφαρμογής. 

 Η συλλογή παραδειγμάτων με κριτήρια βιωσιμότητας στην εφαρμογή του ΜΕΑΤ είναι σε 

εξέλιξη. 
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Μετά την έγκριση των Πρακτικών ακολούθησαν οι παρακάτω αναφορές: 

 Σχετικά με τον Οδηγό της EFCA που αφορά στην ασφάλιση της αστικής ευθύνης, αναφέρθηκε ότι 

οριστικοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2019. 

 Σχετικά με τον οδηγό MEAT που οριστικοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2019, αναφέρθηκε ότι 

προωθήθηκε στην Επιτροπή IMCO (Committee on the Internal Market and Consumer Protection) 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε αξιωματούχους των DG GROW και DG REGIO στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και σε άλλες Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες, π.χ. (European Construction Forum) που 

εστιάζει στην παρούσα φάση στην ψηφιοποίηση του κατασκευαστικού τομέα, και στο από το 

Horizon 2020 χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ''DigiPLACE'' στο οποίο περιλαμβάνεται η 

επαγγελματική ευθύνη.  

 Από τους Εθνικούς Συνδέσμους ολοκληρώθηκε η μετάφραση του οδηγού MEAT στα Ρουμανικά 

και στα Τσεχικά και αναμένεται η ολοκλήρωση της μετάφρασης στα Πορτογαλικά. Έγινε σύσταση 

στα μέλη της IMC να τον προωθήσουν σε εθνικό επίπεδο για να απαλλαγούμε από την επιλογή με 

βάση την χαμηλότερη προσφορά. 

 Η Επιτροπή IMC παρότρυνε τον Γενικό Γραμματέα της EFCA να προωθήσει τον οδηγό MEAT  

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε προσεχείς συναντήσεις με 

Ευρωπαϊκούς αξιωματούχους σε συνδυασμό με το Φιλανδικό μοντέλο αξιολόγησης. Επιπρόσθετα 

ο Πρόεδρος της IMC θα τον προωθήσει στον CEO της FIDIC. 

 Η Εκπρόσωπος της Τουρκίας ανέφερε ότι η FIDIC ετοιμάζει την αναθεωρημένη έκδοση του 2019 

που αφορά στον Οδηγό επιλογής Συμβούλου ''Selection of Consultants'' με έμφαση στην 

προεπιλογή και στην ανάθεση, είτε μόνο με κριτήρια ποιότητας (Quality – Based Selection/QBS) 

είτε με άλλες μεθόδους. 

 Σχετικά με το θέμα των πιστοποιημένων κατά FIDIC Μηχανικών  ''FIDIC Certified Consulting 

Engineer'' αναφέρθηκε ότι συζητήθηκε στην σύνοδο της EFCA (Board of Director) τον Νοέμβριο 

του 2019. Εκφράστηκαν αντιρρήσεις, αφενός γιατί η εκπαίδευση που γίνεται από την FIDIC 

κοστίζει $20.000, αφετέρου υπάρχει φόβος ο όρος αυτός να μπαίνει ως απαίτηση σε μελλοντικές 

διακηρύξεις. Κατά την άποψη της επιτροπής IMC ο τίτλος αυτός δεν πρέπει να δίνει προστιθέμενη 

αξία και για τον λόγο αυτό η EFCA δεν πρέπει να τον προωθήσει. 

 Σχετικά με την Τεχνική Επιτροπή  447 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης (CEN/TC 447) 

που επεξεργάζεται τα Οριζόντια Πρότυπα για την Παροχή Υπηρεσιών, αναφέρθηκε ότι εργάζονται 

5 ομάδες, με την EFCA να συνδέεται με την Επιτροπή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Δόθηκε έμφαση 

στον διαχωρισμό των πνευματικών υπηρεσιών από τις εμπορευματικές επειδή στην Οδηγία για τις 

δημόσιες συμβάσεις δεν γίνεται καθορισμός των πνευματικών υπηρεσιών. Συστήθηκε να γίνει 

προσέγγιση των Εθνικών αντιπροσώπων που συμμετέχουν στις 5 ομάδες εργασίες. 

 Σχετικά με την καταδίκη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας εξαιτίας του 

εφαρμοζόμενου Κώδικα Αμοιβών (Υπόθεση C-377/17) εκδόθηκε η σχετική απόφαση. 

 Σχετικά με την παρουσίαση της Ένωσης (State of the Union Report) της EFCA αναφέρθηκε ότι 

οριστικοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2019 και θα προωθηθεί σε Ευρωπαϊκούς αξιωματούχους. 

https://www.efca.be/sites/default/files/2019-10/EFCA%20Liability%20and%20Insurance%20booklet_0.pdf
https://www.efca.be/sites/default/files/2019-11/MEAT%20Criteria_final.pdf
http://www.ecf.be/
https://www.digiplaceproject.eu/
https://sustainable-procurement.org/resource-centre/
https://fidic.org/trainings/fidic-certified-consulting-engineers-china
https://fidic.org/trainings/fidic-certified-consulting-engineers-china
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:29:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:2104178,25&cs=1F816FF68B033FA2932C144DAD7A01772#1
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-377/17&td=ALL
https://www.efcanet.org/sites/default/files/2019-12/State_of_the_Union_Report_December%202019_web%20version.pdf
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 Σχετικά με τις καινοτομίες και στους στόχους αειφόρου ανάπτυξης (SDGs) ο Γαλλικός Σύνδεσμος 

εξέδωσε Οδηγό που αφορά σε καινοτόμες δράσεις. 

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής παρουσίασε εισήγηση σχετικά με συμμετοχή κατασκευαστή στην 

φάση σχεδιασμού (Early Contractor Involvement/ECI) χαρακτηρίζοντάς την ως θετική και με 

πιλοτική εφαρμογή στην Ολλανδία. 

 Σχετικά με την εφαρμογή στις χώρες – μέλη, του ESPD (Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Προμήθειας), αναφέρθηκε ότι ζητήθηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας από την Γενική 

Διεύθυνση DG GROW τα οποία και αναμένονται. 

 Σχετικά με την πρωτοβουλία που αφορά σε Διεθνείς Δημόσιες Συμβάσεις, αναφέρθηκε ότι θα 

συλλέγουν δεδομένα που αφορούν σε υφιστάμενα εμπόδια. 

 Σχετικά με τις εφαρμοζόμενες πρακτικές στις δημόσιες συμβάσεις σε εθνικό επίπεδο (καλές ή 

κακές) έγιναν σχετικές αναφορές από τα μέλη της Επιτροπής. 

Η επόμενη συνεδρίαση, εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον για συμμετοχή λόγω του κορωνοϊού, ορίστηκε 

στις 3 Ιουνίου του 2020 στην Κωνσταντινούπολη και η μεθεπόμενη στις 24 Σεπτεμβρίου στις 

Βρυξέλλες. 

 

 

Με θερμούς χαιρετισμούς, 

 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

Παναγής Τονιόλος 

Ο Εκπρόσωπος 
στην Internal Market Committee 

 
Θεόδωρος Δεληγιαννίδης 

 

 

 

 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://www.syntec-ingenierie.fr/non-classe/linnovation-dans-la-commande-publique/

