
Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ'αλφαβητική σειρά: 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 
(ΠΕ∆ΜΕ∆Ε) 
Ασκληπιού 23 - 106 80  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε) 
Αχαρνών 35 - 104 39  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-8232210 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΣΕ∆Ε) 
Θεµιστοκλέους 4 - 106 78  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3814735 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΕ) 
Φειδίου 14-16  -  106 78  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3301814 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΣΤΕΑΤ) 
Πινδάρου 4  -  106 71  ΑΘΗΝΑ  -   Τηλ. 210-3617321 
 
Αριθ. Πρωτ.2524/685/445/22139/2604              Αθήνα, 26 Ιουλίου 2010 
       

Προς: 

Τον Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών & 
∆ικτύων  
κ. ∆ηµήτρη Ρέππα 

• Τον Υπουργό Εσωτερικών  
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης,  κ. Ιωάννη Ραγκούση 
 
Κοινοποίηση:  

• Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & 
Ναυτιλίας, κα Λούκα Κατσέλη   

• Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη 
Χρυσοχοίδη 

• Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας, & 
Κλιµατικής Αλλαγής, κα Τίνα Μπιρµπίλη 

• Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
κα Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου  

• Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας & 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων,                         
κ. Χάρη Καστανίδη 

• Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, 
κ. Ανδρέα Λοβέρδο  

• Υπουργό Πολιτισµού & Τουρισµού,              
κ. Παύλο Γερουλάνο 

• Υπουργό Εξωτερικών, κ. Γιώργο Παπανδρέου 
• Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, 

κα Κατερίνα Μπατζελή 
• Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης & 

Θρησκευµάτων, κα Άννα ∆ιαµαντοπούλου 
• Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, κ. Ευάγγελο 

Βενιζέλο 
 
 

ΘΕΜΑ: «∆ηµοσιότητα στοιχείων έργων – ανάρτηση στο ∆ιαδίκτυο». 

 

Κύριε Υπουργέ, 

Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις, εδώ και καιρό, έχουν θέσει ως αίτηµα πρώτης προτεραιότητας 

το θέµα της διαφάνειας και ειδικότερα της δηµοσιότητας – ανάρτησης όλων των 



στοιχείων των έργων στο ∆ιαδίκτυο. Το θεωρούµε «εκ των ων ουκ άνευ» στην κατεύθυνση 

εξυγίανσης και εύρυθµης λειτουργίας ενός τόσο σηµαντικού τοµέα της οικονοµίας, όπως ο 

τοµέας των ∆ηµοσίων Έργων. 

Επιµένουµε επειδή θεωρούµε ότι ως µέτρο δεν έχει ουσιαστικά κανένα κόστος, µπορεί να 

αποφασιστεί και εφαρµοστεί άµεσα και να διασφαλίσει κάθε κυβέρνηση και κάθε άλλη 

δηµόσια αρχή που αναθέτει έργα από τη σκιά των παράτυπων ή και παράνοµων αποφάσεων.  

Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις ζητούν να δηµοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

ΥΠΟΜΕ∆Ι όλα τα στοιχεία που έχουν σχέση µε κάθε έργο του δηµόσιου και ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα. Με δυο λόγια να δηµοσιεύεται η πλήρης ταυτότητα του έργου, από τη φάση 

της µελέτης και δηµοπράτησης, έως και την οριστική παραλαβή του από την αναθέτουσα 

αρχή. 

Στο φάκελο αυτό θα καταγράφονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

• ο αρχικός προϋπολογισµός του έργου, 

• ο τρόπος ανάθεσης που έχει επιλεγεί, 

• όλες οι σχετικές ηµεροµηνίες, 

• οι διεκδικητές του έργου, 

• οι τυχόν ενστάσεις,  

• ο ανάδοχος,  

• ο συµβατικός προϋπολογισµός, 

• ο προβλεπόµενος χρόνος περαίωσης και οι πιθανές παρατάσεις, 

• οι τυχόν συµπληρωµατικές συµβάσεις ή τροποποιήσεις οικονοµικού αντικειµένου, 

• τα στοιχεία και η απασχόληση των επιβλεπόντων και των µηχανικών του αναδόχου, 

 

Πρόκειται για στοιχεία που υπάρχουν – πολλά ήδη σε ηλεκτρονική µορφή, δεν χρειάζεται να 

απασχοληθεί επιπλέον προσωπικό στις υπηρεσίες, ενώ η συγκέντρωσή τους υπό µια ενιαία 

ηλεκτρονική µορφή δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να έχει µια αυθεντική και ανά πάσα 

στιγµή ενηµέρωση για την πορεία των έργων στη χώρα µας. 

Οπωσδήποτε είναι σηµαντικό τα αποδεικτικά δηµοσιότητας να είναι προαπαιτούµενα 

δικαιολογητικά    για  

• Την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης του έργου 

• Την υπογραφή τυχόν συµπληρωµατικών Συµβάσεων (Μεταβολή συµβατικού 

αντικειµένου) 

• Την  Παραλαβή του Έργου αντίστοιχα 

Και σίγουρα τα παραπάνω να εφαρµόζονται για όλα τα ∆ηµόσια Έργα όλων των Υπουργείων 

και γενικότερα όλων των φορέων ανάθεσης του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα. 

 

Κύριε Υπουργέ, 

Το παραπάνω αίτηµα βρίσκεται σε πλήρη αρµονία µε τις κυβερνητικές διακηρύξεις ενώ 

παράλληλα έχει χαρακτηριστεί από υψηλόβαθµα Κυβερνητικά στελέχη ως αυτονόητο. 



∆ίκαια λοιπόν απορούµε πραγµατικά γιατί δεν έχει ακόµη υλοποιηθεί εννέα µήνες µετά την 

ανάληψη των καθηκόντων της νέας πολιτικής ηγεσίας. 

 

Με τιµή 
Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις 

 


