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ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΘΗΝΑ, 6 Ιουλίου 2021

ΠΡΟΣ
Υπουργείο Υποδομών
& Μεταφορών
Υπόψη
‐

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

‐

Γενικού Γραμματέα Υποδομών

ΚΟΙΝ.: Δ/νση Μητρώων (Δ24)

Θέμα: Έναρξη ισχύος ΠΔ 71/2019.
Σχετ.: α) Το υπ’αριθμ. 78052/26‐10‐2020 έγγραφο της Δ24, με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων σε
Ομάδας Εργασίας».
β) Η υπ’αριθμ. 35730/30‐10‐2020 επιστολή του ΣΑΤΕ, με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων σε
Ομάδας Εργασίας».
γ) Η υπ’αριθμ 35882/31‐12‐2020 επιστολή του ΣΑΤΕ, με θέμα: «Θέσεις ΣΑΤΕ επί του Σχεδίου
Νόμου για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις για τις προμήθειες στους
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας».

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σε συνέχεια του α) σχετικού με το οποίο μας ζητήθηκε να ορίσουμε εκπροσώπους μας, ενόψει
επείγουσας συγκρότησης των Ομάδων Εργασίας, ο Σύνδεσμός μας ανταποκρίθηκε άμεσα και με το β)
σχετικό ‐ ήδη από τις 30.10.2020 ‐ υπέδειξε τους εκπρόσωπους του για : 1. Την Συντονιστική
Επιτροπή, 2. Την Ομάδα Επεξεργασίας Θεμάτων του ΠΔ 71/2019, 3. Την Ομάδα Σύνταξης Προσχεδίου
του Μ.Ε.Τ. και του Μητρώου Επιχειρήσεων τεχνιτών και λοιπών τεχνικών δραστηριοτήτων και 4. Την
Ομάδα Παρακολούθησης της Υλοποίησης του Ηλεκτρονικού Μητρώου (ΜΗ.Τ.Ε.).

Μέχρι και σήμερα, 6‐7‐2021, καμία εκ των ανωτέρω ομάδων, πλην της Συντονιστικής Επιτροπής, δεν
έχει συγκροτηθεί με αποτέλεσμα κανένα έργο να μην έχει παραχθεί.

Επιπλέον, στο πλαίσιο κατάθεσης των προτάσεών μας στη διαδικασία διαβούλευσης του σχεδίου
νόμου, που εν συνεχεία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ως Ν.4782/2021, και με το γ) σχετικό είχαμε
επισημάνει στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου στις 31.12.2021 ότι:
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«Διαπιστώνουμε ότι με το άρθρο 144 του Ν.4764/2020 παρατάθηκε (και πάλι!) η αναστολή έναρξης
ισχύος του ΠΔ 71/2019 ενώ κατά την δική μας κατανόηση πρέπει να επισπευσθεί η έναρξη ισχύος
του.
Σημειώνουμε ότι το ΠΔ 71/2019 αφορά σε όλα τα Μητρώα (μελετητικών – εργοληπτικών
επιχειρήσεων, συμβούλων διαχείρισης – επίβλεψης έργων, κατασκευαστών κλπ), και καθυστερεί
αδικαιολόγητα, αρκετά πλέον, χρόνια από το 2017, οπότε και εκδόθηκε ο Ν.4472/2017. Είναι
απολύτως σαφές ότι πολλές από τις αρρυθμίες του Νόμου 4412/2016 οφείλονται και στην
καθυστέρηση της έναρξης ισχύος του ΠΔ 71/2019, η τελική μορφή του οποίου είναι πλήρως
εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις των κοινοτικών οδηγιών, ενώ έτυχε της έγκρισης της πλειοψηφίας
των φορέων και των υπηρεσιακών παραγόντων μετά από σοβαρή διαδικασία διαβούλευσης.
Τονίζουμε ότι, όσο καθυστερεί η έναρξη ισχύος του ΠΔ 71/2019, παρατείνεται υπέρμετρα το χρονικό
διάστημα που οι εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται σε διαδικασία κρίσης
επί οικονομικών δεδομένων καθώς και επί δεδομένων τεχνικής εμπειρίας και επάρκειας, με συνέπεια
την υψηλή πιθανότητα αυθαίρετης κρίσης των ανωτέρω, κατά την δημοπράτηση των έργων, συνθήκη
που τελικώς λειτουργεί εις βάρος της υλοποίησης των δημοσίων έργων καθώς και εις βάρος των
πολλών υγιών εργοληπτικών επιχειρήσεων του κλάδου.
Προτείνεται η δρομολόγηση άμεσων ενεργειών σας για την ταχεία έναρξη ισχύος του ΠΔ 71/2019».

Μέχρι και σήμερα, 6‐7‐2021, καμία από τις παραπάνω διαπιστώσεις δεν έχει βελτιωθεί, ενώ η
παράταση στην ανάληψη δράσης από το Υπουργείο οδηγεί, σχεδόν με βεβαιότητα, στην περαιτέρω
αναστολή έναρξης ισχύος των προβλέψεων του ΠΔ 71/2019, συνθήκη που θα επιδεινώσει περαιτέρω
την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση.

Παρακαλούμε για την αντιμετώπιση του θέματος ως κατεπείγον.

Με τιμή,
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