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Αθήνα, 17.2.2022 

ΘΕΜΑ: Ζητήματα πειθαρχικού ελέγχου από το ΣΕΓΜ στις εταιρείες μέλη του και 

χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών περί μη διάπραξης πειθαρχικού 

παραπτώματος κατά τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς υπό την ισχύ ν. 

4412/2016. 

 

1. Σύμφωνα με την σχετική με το ζήτημα ρύθμιση των πρότυπων διακηρύξεων 

διεξαγωγής δημόσιων διαγωνισμών ανάθεσης μελετών και συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών υπό την ισχύ ν. 4412/2016, οι υποψήφιες εταιρείες μελετών προσκομίζουν 

πιστοποιητικά που εκδίδει ο φορέας «…στον οποίο υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει 

πειθαρχικές εξουσίες στα μέλη του, διαφορετικά υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση 

ότι: α) δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα …». 

Ο ΣΕΓΜ βάσει του καταστατικού του έχει ως μέλη εταιρείες γραφεία μελετών 

(ανεξαρτήτως κατηγοριών μελέτης) και ασκεί πειθαρχική εξουσία στα μέλη του υπό τους 

όρους και τη διαδικασία των άρθρων 7 και 20 του καταστατικού αυτού. Στα άρθρα αυτά 

ορίζεται και ποια είναι τα ελεγχόμενα παραπτώματα και ποια είναι η διαδικασία 

διάγνωσής τους. Όπως διαπιστώνεται εκ μόνης της γραμματικής διατύπωσης των όρων, 

οι συμπεριφορές που αξιολογούνται είναι η συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας, 

η παραβίαση του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και κάθε 

πράξη ή παράλειψη που αντίκειται στους σκοπούς ή στα συμφέροντα του Σωματείου. 

Από τη συνδυασμένη ερμηνεία των άνω προβλέψεων προκύπτει ότι οι διακηρύξεις 

απαιτούν ένα πιστοποιητικό μη διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος εκδιδόμενο από 

φορέα στον οποίο οι εταιρείες να είναι μέλη. Εξ αυτού παρέπεται κατ’ αρχάς ότι ως 

τέτοιο πιστοποιητικό δεν εννοείται το εκδιδόμενο από το Υπουργείο ΥΜΕ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΜΗΤΡΩΩΝ (Δ24)/ TΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛETHTIΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ), καθώς το εν λόγω Υπουργείο (μετά των αρμοδίων 

διευθύνσεών του), παρά το γεγονός ότι πράγματι ασκεί πειθαρχικό έλεγχο στα γραφεία 

μελετών που είναι εγγεγραμμένα στο αντίστοιχο μητρώο το οποίο τηρείται από την άνω 

διεύθυνσή του, δεν αποτελεί φορέα στον οποίο τα γραφεία μελετών είναι «μέλη».  
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Με αυτή την παραδοχή, ο ΣΕΓΜ όντως εκδίδει εκείνα τα πιστοποιητικά που ικανοποιούν 

την απαίτηση του άνω όρου των διακηρύξεων αναφορικά με την πειθαρχική κατάσταση 

των μελών του, εγκύρως βάσει του καταστατικού του, υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι η 

εκάστοτε υποψήφια εταιρεία είναι μέλος του. Αυτό το τελευταίο χαρακτηριστικό της 

εγγραφής στο ΣΕΓΜ ως προαιρετικής, συνεπάγεται ότι, σε αντίθεση με το ΤΕΕ, το 

οποίο, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, εκδίδει τέτοια πιστοποιητικά, αλλά η εγγραφή 

σε αυτό είναι υποχρεωτική για τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ, ο ΣΕΓΜ εκδίδει ανάλογα 

πιστοποιητικά μόνο για τις εταιρείες που επιλέγουν την εγγραφή σε αυτόν ως μέλη του. 

Για δε την κάλυψη του κενού αναφορικά με τις εταιρείες μη μέλη του ΣΕΓΜ έχει 

διαμορφωθεί η πρακτική οι εταιρείες να προσκομίζουν ΚΑΙ πιστοποιητικό από την 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ (Δ24)/ TΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛETHTIΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (όπου υπάγονται τα Πειθαρχικά Συμβούλια του 

Υπουργείου ΥΜΕ) περί μη διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος ΚΑΙ υπεύθυνη 

δήλωση του άνω άρθρου των διακηρύξεων περί μη ύπαρξης πειθαρχικού φορέα στον 

οποίο να είναι μέλη και περί μη διάπραξης σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος. 

Αυτή όμως η βεβαίωση από την Δ24 του ΥΜΕ, κατά την άποψή μου, προσκομίζεται εκ 

περισσού, καθώς οι μεν εταιρείες μέλη του ΣΕΓΜ έχουν φορέα στον οποίο είναι μέλη 

που ασκεί πειθαρχικό έλεγχο και εκδίδει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, οι δε εταιρείες 

μη μέλη του ΣΕΓΜ επαρκώς ικανοποιούν την απαίτηση προσκομίζοντας την υπεύθυνη 

δήλωση του ίδιου άρθρου των διακηρύξεων περί μη ύπαρξης πειθαρχικού φορέα στον 

οποίο να είναι μέλη και περί μη διάπραξης σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος. 

  

2. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια του Υπουργείου Υποδομών συγκροτούνται και ασκούν 

τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο πδ 93/2009 το οποίο έχει εκδοθεί κατ' 

εξουσιοδότηση του άρθρου 40 ν. 3316/2005. Από το περιεχόμενο των διατάξεων αυτών 

συνάγεται, περαιτέρω, ότι τα εν λόγω Συμβούλια ασκούν άλλης φύσης πειθαρχικό 

έλεγχο δραστηριότητας των γραφείων μελετών εκείνου που ασκεί ο ΣΕΓΜ, δηλαδή 

ασκούν έλεγχο που προσιδιάζει όχι γενικώς στην επαγγελματική συμπεριφορά τους ή τη 

σχέση τους με τους άλλους, όσο στην συμπεριφορά τους ως αναδόχων και μάλιστα 

δημοσίων συμβάσεων (βλ. άρθρο 40 ν. 3316/2005) κατά την εκπόνηση των μελετών 

τους (αν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι, αν δεν έχουν διορθώσει ελαττωματική μελέτη, αν 

έχουν προβεί σε υποκατάσταση χωρίς έγκριση της υπηρεσίες κλπ).  

Το παραπάνω καθεστώς πρόκειται να μεταβληθεί μετά τη λήξη των μεταβατικών 

προθεσμιών του άρθρου 39 του π.δ. 71/2019 και την πλήρη έναρξη ισχύος των 

διατάξεών του τελευταίου, για τις εγγεγραμμένες στο Μ.Η.Μ.Ε.Δ.Ε. μελετητικές 
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επιχειρήσεις. Όταν συμβεί αυτό, άρα θα πάψει να ισχύει και το άρθρο 40 ν. 3316/2005 

και το πδ 93/2009, η μη συνδρομή του ως άνω λόγου αποκλεισμού περί σοβαρού 

επαγγελματικού παραπτώματος, θα αποδεικνύεται με την υποβολή του πιστοποιητικού 

του Τμήματος ΙΙ του εν λόγω μητρώου που συνιστά επίσημο κατάλογο, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ως άνω π.δ.  

Η πρόβλεψη αυτή αποτελεί ρύθμιση σαφή των νέων πρότυπων διακηρύξεων (στο 

άρθρο 22.1.3 αυτών) και σημαίνει ότι από εκείνο το σημείο και μετά τα πιστοποιητικά 

του ΣΕΓΜ δεν θα χρησιμοποιούνται για την απόδειξη της απαίτησης ούτε θα 

υποκαθιστούν το πιστοποιητικού του Μητρώου. Αυτό δεν σημαίνει ότι παύει η 

πειθαρχική εξουσία του ΣΕΓΜ στα μέλη του υπό τους κανόνες του καταστατικού του. 

Εξακολουθεί να υπάρχει και να ασκείται όπως αναφέρει το καταστατικό, απλώς δεν θα 

συνδέεται πλέον με την ικανοποίηση της απαίτησης των αναθετουσών αρχών ως 

απόδειξη μη διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος εκ μέρους τους.  

Διευκρινίζεται ότι, ενόψει αφενός των προβλέψεων του καταστατικού του ΣΕΓΜ για το 

περιεχόμενο του πειθαρχικού ελέγχου που νομιμοποιείται να ασκεί στα μέλη του, 

αφετέρου των άνω ρυθμίσεων αναφορικά με το περιεχόμενο του αντίστοιχου ελέγχου 

που ασκούν τα Πειθαρχικά Συμβούλια του ΥΜΕ στα γραφεία μελετών, ανακύπτει το 

εύλογο ερώτημα πόσο ασφαλές είναι να βεβαιώνει ο ΣΕΓΜ ότι μια εταιρεία δεν έχει 

υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα, όταν μπορεί να έχει υποπέσει σε τέτοιο 

παράπτωμα και α) να μην το γνωρίζει ο ΣΕΓΜ ή/και β) να έχει καταγγελθεί αυτό μόνο 

στα αρμόδια πειθαρχικά Συμβούλια του Υπουργείου. Η απάντηση που προσήκει κατά 

την άποψή μου είναι ότι ο ΣΕΓΜ δεν υποχρεούται να βεβαιώνει οτιδήποτε πέραν όσων 

είναι σε θέση να γνωρίζει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που ασκεί κατά το καταστατικό 

του. Αντιθέτως, σύμφωνα και με την διατύπωση και της διακήρυξης, υποχρεούται να 

βεβαιώνει μόνο ότι "η εταιρεία μέλος μας δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα το οποίο να θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά της και για το οποίο να έχει 

επιβληθεί πειθαρχική ποινή από το Σύνδεσμο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και του 

καταστατικού του". Με το περιεχόμενο αυτό βεβαίωσης, αφενός πιστοποιείται ό,τι 

απαιτείται για τη συμμετοχή των υποψήφιων εταιρειών του ΣΕΓΜ σε διαγωνισμούς του 

ν. 4412/2016, αφετέρου διασφαλίζεται η εγκυρότητα του πιστοποιητικού δια της 

βεβαίωσης μέσω αυτού του γεγονότος το οποίο ο βεβαιών πράγματι γνωρίζει και το 

οποίο και μόνο δύναται να πιστοποιήσει ότι έχει λάβει χώρα (αποφεύγοντας να 

πιστοποιήσει παρανόμως την ακρίβεια ενός γεγονότος που ούτε γνωρίζει ούτε οφείλει 

να έχει πληροφορηθεί, αν δεν του έχει καταγγελθεί, όπως θα συνέβαινε αν αντί για την 

άνω περιεχομένου βεβαίωση υποχρεωνόταν να εκδώσει βεβαιώσεις με το γενικό και 
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αόριστο περιεχόμενο «η εταιρεία μέλος μας δεν έχει διαπράξει κανένα επαγγελματικό 

παράπτωμα» ή άλλο συναφές περιεχόμενο). 

 

3. Συνοψίζοντας τις απαντήσεις μου στα ερωτήματά σας:  

α) ο ΣΕΓΜ, όχι μόνο δικαιούται, αλλά υποχρεούται να εκδίδει τις βεβαιώσεις που του 

ζητούνται από τα μέλη του στα οποία ασκεί πειθαρχικό έλεγχο περί διάπραξης ή μη 

πειθαρχικού παραπτώματος εκ μέρους τους με το άνω περιεχόμενο (και όχι 

βεβαιώνοντας γεγονότα ή καταστάσεις πέραν της πληροφόρησής του και των 

αρμοδιοτήτων του), 

β) προκειμένου για εταιρείες μέλη του ΣΕΓΜ, η ως άνω βεβαίωση του Συνδέσμου είναι 

πλήρες και επαρκές αποδεικτικό μέσο για την απόδειξη μη συνδρομής του αντίστοιχου 

λόγου αποκλεισμού κατά τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του ν. 4412/2016, ενώ, 

προκειμένου για εταιρείες μη μέλη του ΣΕΓΜ, το αντίστοιχης αποδεικτικής αξίας μέσο 

είναι η υπεύθυνη δήλωση του άνω άρθρου των διακηρύξεων περί μη ύπαρξης 

πειθαρχικού φορέα στον οποίο οι εταιρείες αυτές να είναι μέλη και περί μη διάπραξης 

σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος. Τυχόν πρόσθετη βεβαίωση χορηγούμενη 

από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ (Δ24)/ TΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛETHTIΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ δεν υποκαθιστά τα άνω 

δικαιολογητικά, δύναται ωστόσο να προσκομιστεί για την κάλυψη όλου του φάσματος 

των πειθαρχικών ελέγχων στους οποίους υπόκειται μια εταιρεία/γραφείο μελετών και οι 

οποίοι διαφοροποιούνται ανάλογα με το φορέα που ασκεί κάθε πειθαρχικό έλεγχο. 

γ) η μόνη βεβαίωση που δεν καλύπτει τις απαιτήσεις των πρότυπων διακηρύξεων 

προκειμένου για την πειθαρχική κατάσταση γραφείων μελετών είναι η βεβαίωση που 

χορηγεί το ΤΕΕ. Αυτή έχει ως αντικείμενο ελέγχου αποκλειστικά και μόνο φυσικά 

πρόσωπα, εξ ου και όταν χορηγεί πιστοποιητικά ύστερα από αίτηση μελετητικών 

εταιρειών αναγράφεται ρητά και σαφώς εντός αυτών ότι η βεβαίωση αφορά τα στελέχη 

των εταιρειών και όχι τις ίδιες τις εταιρείες, συνεπώς το ΤΕΕ δεν βεβαιώνει ουδέν 

σχετικά με τις εταιρείες μη μέλη του. Αρκετές αναθέτουσες αρχές δέχονται τέτοιες 

βεβαιώσεις ως επαρκή αποδεικτικά μέσα ακόμα και σε ό,τι αφορά την πειθαρχική 

κατάσταση των εταιρειών/γραφείων μελετών, αλλά η πρακτική αυτή στερείται νόμιμου 

ερείσματος.  

δ) υπό την ισχύ των άρθρων 102 και 103 του ν. 4412/2016 μετά την τροποποίησή τους 

με το ν. 4782/2021 και το ν. 4903/2022, σε όλους τους διαγωνισμούς (παλιούς και 

νέους) υφίσταται δεσμία αρμοδιότητα των αναθετουσών αρχών για πρόσκληση 
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υποψηφίου προς συμπλήρωση δικαιολογητικών που ελλείπουν. Συνεπώς, και να έχει 

υποβάλει κάποια μελετητική εταιρεία τη βεβαίωση του ΤΕΕ σχετικά με την πειθαρχική 

κατάσταση των στελεχών της εταιρείας, αλλά όχι με την πειθαρχική κατάσταση της ίδιας 

της εταιρείας, ως δικαιολογητικό, πριν από τον αποκλεισμό της για την αιτία αυτή οφείλει 

να προσκληθεί σε συμπλήρωση του ελλείποντος δικαιολογητικού, ήτοι σε προσκόμιση 

του νόμιμου δικαιολογητικού (βεβαίωσης του ΣΕΓΜ, αν πρόκειται για εταιρεία μέλος του 

ή ΥΔ μη διάπραξης παραπτώματος, αν πρόκειται για εταιρεία που δεν είναι μέλος του 

ΣΕΓΜ).  

 

                                                                    Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2022 
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