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Αποκλειστική ανάθεση καθηκόντων τεχνικού συµβούλου
στους µελετητές.

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Στο κατατεθέν προς ψήφιση στη Βουλή σχέδιο νόµου «Ανάθεση
και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» περιέχονται µία σειρά
διατάξεων (άρθρ. 14 παρ. 3 και παρ. 4, άρθρ. 1 παρ. 2 περ. β’, άρθρ. 44
παρ. 2 περ. β’), δυνάµει των οποίων αφενός καταργείται η δυνατότητα
ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού συµβούλου για τον σχεδιασµό, την
επίβλεψη ή τον έλεγχο έργου ή µελέτης σε ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς
τεχνικούς οίκους, αφετέρου ανατίθενται κατ’ αποκλειστικότητα τα
ανωτέρω καθήκοντα σε µελετητές ή εταιρείες µελετών εγγεγραµµένες
στο Μητρώο Μελετητών του άρθρου 39 του ως άνω σχεδίου νόµου
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αποκλείοντας ρητά (άρθρο 14 παρ 4), φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που
είναι γραµµένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), ενώ
καθορίζει ότι η εµπειρία των µελετητικών γραφείων µπορεί να
καλύπτεται και από µηχανικό εγγεγραµένο στο ΜΕΚ που µπορεί να
συµµετέχει στις οµάδες επίβλεψης. Η Συντονιστική Επιτροπή των
Εργοληπτικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Ε.Ο.), εκφράζοντας την οµόθυµη
στάση όλων των εργοληπτικών οργανώσεων της χώρας και των µελών
τους, θεωρεί την παραπάνω ρύθµιση αδικαιολόγητη, µεροληπτική,
συντεχνιακή και αντίθετη προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο, µη εξασφαλίζουσα
τις πραγµατικές απαιτήσεις της ουσιαστικής υποστήριξης του κυρίου του
έργου, στην επίβλεψη, τη διοίκηση, τον προγραµµατισµό, την οργάνωση
της κατασκευής και τον έλεγχο του έργου, για τους ακόλουθους
ειδικότερους λόγους:
Σ.Α.Τ.Ε.

1. Οι προδιαληφθείσες ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου περί µελετών
παρέχουν το αποκλειστικό δικαίωµα και προνόµιο στα γραφεία µελετών
να ασκούν καθήκοντα τεχνικού συµβούλου όχι µόνο όσον αφορά την
εκπόνηση των µελετών αυτών καθ’ εαυτές, αλλά και τη δηµοπράτηση
και εκτέλεση των δηµοσίων έργων˙ ταυτοχρόνως, µε άλλη διάταξη του
ιδίου σχεδίου νόµου καταργείται η δυνατότητα ανάθεσης των εν λόγω
υπηρεσιών σε ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς τεχνικούς οίκους ή ιδιώτες
τεχνικούς, περικόπτεται δηλαδή δραστικά η ελευθερία του εκάστοτε
κυρίου του έργου να επιλέξει την κατάλληλη και πλέον εξειδικευµένη
επιχείρηση για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών. Οι εργοληπτικές
οργανώσεις ουδέποτε αµφισβήτησαν το νόµιµο ή το σκόπιµο της
θέσπισης ασυµβιβάστων µεταξύ µελετητών και κατασκευαστών ως προς
την εκπόνηση µελετών και την κατασκευή των έργων, παρόλο που τα εν
λόγω ασυµβίβαστα δεν συνάδουν προς θεµελιώδεις διατάξεις και αρχές
του Κοινοτικού ∆ικαίου. Όµως, η επίµαχη ρύθµιση, η οποία θεσπίζει
µονοπώλιο των µελετητικών γραφείων σε ένα τοµέα που δεν είναι της
άµεσης εξειδίκευσής τους, είναι προκλητική στη συντεχνιακή της
σκοπιµότητα.
Για τα καθήκοντα του τεχνικού συµβούλου κατά το σχεδιασµό
και την εκτέλεση δηµοσίων έργων, τα οποία προσιδιάζουν εν ευρεία
εννοία στο εργασιακό αντικείµενο των καλουµένων Project Managers
(∆ιαχειριστές Έργων), είναι αναντιρρήτως πλέον κατάλληλες από
πλευράς εµπειρίας, εξειδίκευσης, στελέχωσης και εξοπλισµού οι
κατασκευαστικές εταιρείες παρά οι µελετητικές. Παρόλα αυτά, ο
κατασκευαστικός κλάδος δεν επιδιώκει µονοπώληση του συγκεκριµένου
τοµέα της κατασκευαστικής αγοράς, ούτε ζητάει την κατ’
αποκλειστικότητα ανάθεση αυτών των συµβάσεων στις εργοληπτικές
επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά όµως, δεν µπορεί να ανεχθεί τη
µονοπώληση του συγκεκριµένου τεχνικού αντικειµένου από τα
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µελετητικά γραφεία, τα οποία δεν είναι κατά τεκµήριο και τα πλέον
κατάλληλα για την άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων, ούτε βεβαίως
είναι δυνατό να καλύψουν την έλλειψη εµπειρίας και εξειδίκευσής τους,
µε την πρόσκαιρη και κατά πάσα πιθανότητα εικονική συµµετοχή στην
οµάδα επίβλεψης µηχανικών εγγεγραµένων στο ΜΕΕΠ, όπως προβλέπει
το άρθρο 14 παρ. 3 του Σχεδίου Νόµου.
2. Η θεσµική κατοχύρωση της µονοπώλησης ενός σηµαντικού και
ραγδαία αναπτυσσόµενου τµήµατος της κατασκευαστικής αγοράς από τα
γραφεία µελετών – τα οποία, επαναλαµβάνουµε, δεν είναι και τα πλέον
κατάλληλα από πλευράς εµπειρίας, στελέχωσης και εξοπλισµού για την
άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων – αντιβαίνει σε θεµελιώδεις
διατάξεις και αρχές του Κοινοτικού ∆ικαίου για την προστασία του
ανταγωνισµού. Η σχεδιαζόµενη νοµοθετική ρύθµιση, που αποκλείει από
τις συγκεκριµένες δραστηριότητες όχι µόνο τις εγγεγραµµένες στο
ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις αλλά και πλήθος άλλων άκρως
εξειδικευµένων και µε τεράστια εµπειρία ηµεδαπών και αλλοδαπών
τεχνικών οίκων, θεσπίζει ένα αυθαίρετο, συντεχνιακό µονοπώλιο,
φαλκιδεύει τον ελεύθερο ανταγωνισµό και εγείρει ακόµη και ζητήµατα
συνταγµατικής νοµιµότητας.
Εν όψει των προλεχθέντων, όλες οι εργοληπτικές οργανώσεις της
χώρας ζητούµε την απάλειψη των επίµαχων διατάξεων από το σχέδιο
νόµου περί µελετών και τη διατήρηση σε ισχύ των ισχυουσών ρυθµίσεων
της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 1418/1984, οι οποίες επιτρέπουν τον
πλουραλισµό κατά την παροχή υπηρεσιών στους τοµείς σχεδιασµού,
ελέγχου, επίβλεψης και διαχείρισης έργων και µελετών. Σε περίπτωση
που οι επίµαχες διατάξεις δεν απαλειφούν, οι Εργοληπτικές Οργανώσεις
και τα µέλη τους προτίθενται ν΄ασκήσουν κάθε νόµιµο µέσο προς το
σκοπό της ακύρωσης της εφαρµογής τους ενώπιον των Ελληνικών και
Κοινοτικών Αρχών.
Σ.Α.Τ.Ε.

Με τιµή,
Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις,
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