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ΠΡΟΣ
Υπουργό ΥΜΕ∆Ι

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη
ΚΟΙΝ.:

1. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων,
κ. Ανδρέα Λοβέρδο
2. Υπουργό Υγείας,
κ. Μάκη Βορίδη
3. Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων,
κ. Χαράλαµπο Αθανασίου
4. Εργοληπτικές Οργανώσεις
- ΠΕ∆ΜΕ∆Ε
- ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε
- ΠΕΣΕ∆Ε
- ΣΤΕΑΤ

ΘΕΜΑ: Κανονισµός Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών της Κτιριακές Υποδοµές
Α.Ε.

Κύριε Υπουργέ,

Τυχαία ενηµερωθήκαµε ότι στο σχέδιο του εν θέµατι Κανονισµού που ετοιµάζεστε να
εγκρίνετε µε απόφαση δική σας και των συναρµόδιων Υπουργών, στους οποίους
κοινοποιείται η παρούσα, περιλαµβάνεται η πρόβλεψη ότι στο Τεχνικό Συµβούλιο της
Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε. θα µετέχει εκπρόσωπος µίας συγκεκριµένης εργοληπτικής
οργάνωσης και µόνον αυτής από τις Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις.
Είναι πρωτοφανές και προκλητικό συνάµα στον Κανονισµό Έργων δηµόσιου φορέα να
προβλέπεται η εκπροσώπηση των εργοληπτικών οργανώσεων από µία συγκεκριµένη
εργοληπτική οργάνωση αποκλείοντας τις υπόλοιπες.
Θυµίζουµε σχετικά ότι µε το άρθρο 4 του ν.3481/2006 «Τροποποιήσεις στην νοµοθεσία για
το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και
άλλες διατάξεις» στη σύνθεση όλων εν γένει των υφιστάµενων Τεχνικών Συµβουλίων των
φορέων του δηµοσίου τοµέα προστίθεται και ένας εκπρόσωπος των πανελλήνιων
εργοληπτικών οργανώσεων, που υποδεικνύεται µαζί µε τον αναπληρωτή του από τις
οργανώσεις αυτές και ορίζεται οµοίως µε την απόφαση συγκρότησης εφόσον στην
υφιστάµενη νοµοθεσία δεν προβλέπεται ήδη η συµµετοχή τέτοιου εκπροσώπου.
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Είναι αδύνατον να αντιληφθούµε, σε ένα τέτοιας σοβαρότητας τεχνικό συµβούλιο, το οποίο
αφορά όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δύνανται να εκτελούν έργα της Κτιριακές
Υποδοµές Α.Ε., το σκεπτικό αποκλεισµού της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργοληπτικών
οργανώσεων.
Παρακαλούµε για τις άµεσες ενέργειές σας ώστε να αποκατασταθεί η νοµιµότητα µέσω της
πρόβλεψης συµµετοχής στο Τεχνικό Συµβούλιο της Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε. ενός
τουλάχιστον εκπροσώπου υποδεικνυόµενου µε τον αναπληρωτή του από τις Πανελλήνιες
Εργοληπτικές Οργανώσεις.

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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