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 Π Ρ Ο Σ   

- Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισµού, κ. Γ. Σταθάκη  

- Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων, κ. Χρ. Σπίρτζη  

- Πρόεδρο ΕΑΑ∆ΗΣΥ, κ. ∆. Ράικο  

 

ΘΕΜΑ: Αναγκαίες αποσαφηνίσεις περί της "υποχρεωτικής" πιστοποίησης των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων  

 

Αξιότιµοι Κύριοι,  

από πολλές Επιχειρήσεις - Μέλη µας, λάβαµε την πληροφόρηση ότι γίνονται αποδέκτες 
"ενηµερωτικών" επιστολών από Γραφεία Συµβούλων για τον "νέο κανονισµό δηµοσίων 
συµβάσεων", βάσει του οποίου, για να µπορέσουν οι υποψήφιοι να καταθέσουν προσφορά 
σε έναν δηµόσιο διαγωνισµό από την 31.12.2015 και µετά οφείλουν δήθεν, κατ' ελάχιστο, 
να έχουν Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας (ISO 9000:2008)! "Πληροφορούνται" µάλιστα τα 
µέλη µας ότι αυτό αφορά τόσο τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα όσο και αυτά από εθνικούς 
πόρους! 

∆εδοµένων:  

 της ασάφειας του Ν.4281/2014 που είχαµε εγκαίρως επισηµάνει µε σειρά επιστολών µας 
αλλά και  

 της µεγάλης αβεβαιότητας για τις εξελίξεις του θεσµικού πλαισίου στον κλάδο των 
δηµοσίων έργων, που οφείλεται σε ανακοινώσεις ποικίλων δράσεων και σχεδιασµών για 
συστήµατα δηµοπράτησης, σύνταξης σχεδίων νόµων κλπ. ταυτόχρονα από πολλές 
διαφορετικές αφετηρίες και πηγές,  

τα οποία έχουν ήδη επιφέρει την πλήρη σύγχυση στον χώρο των µικροµεσαίων δηµοσίων 
έργων, η ανωτέρω αναφερόµενη "πληροφόρηση" έχει επιπλέον αναστατώσει στο µέγιστο 
βαθµό τα Μέλη µας, καθώς θεωρούν - και δικαίως εάν αληθεύει - ότι µε υπόγειο και 
αδιαφανές τρόπο µεθοδεύεται η εξαφάνισή τους από τον κλάδο, φορτώνοντάς τους µε το 
κόστος υπερβολικών και παράλογων  «δήθεν» υποχρεώσεων.  

Άποψη του ΣΑΤΕ σχετικά µε τις διάφορες απαιτήσεις συµµόρφωσης των εργοληπτικών  
επιχειρήσεων είναι ότι η εγγραφή τους σε ένα Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων είναι επί 
της αρχής ικανή συνθήκη πλήρωσης αυτών των απαιτήσεων. 

Ειδικότερα για την  τεκµηρίωση της συµµόρφωσης των εργοληπτικών επιχειρήσεων, ως 
προς υποχρεώσεις που άπτονται θεµάτων όπως η ποιότητα, και οι κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές και εργασιακές υποχρεώσεις, και για τα οποία υπάρχουν σχετικές 
προβλέψεις και στις νέες κοινοτικές οδηγίες για τις δηµόσιες συµβάσεις, υπενθυµίζουµε ότι 
στην χώρα µας ισχύουν ακόµη τα ακόλουθα:   

1. H συµµόρφωση των Αναδόχων-Οικονοµικών Φορέων-Ε∆Ε προς τις οριζόµενες εκάστοτε 
υποχρεώσεις, που έχουν σχέση µε την προστασία του περιβάλλοντος, την διασφάλιση 
της ποιότητας των εκτελουµένων εργασιών και τη διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας 
των εργαζοµένων στο εργοτάξιο, ελέγχεται κατά την εκτέλεση των έργων και 
πιστοποιείται από την εκάστοτε Επίβλεψη του έργου (∆/νουσα Υπηρεσία), µε την έκδοση 
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του προβλεπόµενου «πιστοποιητικού καλής και εµπρόθεσµης εκτέλεσης του έργου» και 
από επιθεωρήσεις και σχετικές βεβαιώσεις τρίτων φορέων (π.χ. ΕΣΠΕΛ για την ποιότητα, 
Επιθεώρηση Εργασίας για θέµατα Α&Υ, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, κλπ).  

Ως προς την τήρηση της νοµιµότητας των εργασιακών σχέσεων, αρµόδια είναι η 
Επιθεώρηση Εργασίας και οι ασφαλιστικοί οργανισµοί (ΙΚΑ). 

2. Το εν λόγω «Πιστοποιητικό Καλής και Εµπρόθεσµης Εκτέλεσης του Έργου» που 
εκδίδεται από την Επίβλεψη και τυχόν λοιπές αναφορές επιθεώρησης άλλων φορέων, 
διαβιβάζονται στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ και φυλάσσονται στον εκεί τηρούµενο 
φάκελο του Οικονοµικού Φορέα-Ε∆Ε. 

3. Το εν λόγω πιστοποιητικό, µε την αναµόρφωση του τρόπου τήρησης του Μητρώου των 
Οικονοµικών Φορέων-Ε∆Ε (νέο ΜΕΕΠ), ενδέχεται να επανασχεδιαστεί ώστε να καλύπτει 
πλήρως την αξιολόγηση των αναδόχων των τεχνικών έργων, ειδικά ως προς θέµατα που 
έχουν σχέση µε την προστασία του περιβάλλοντος, την διασφάλιση της ποιότητας των 
εκτελουµένων εργασιών και τη διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων 
στο εργοτάξιο, και να βαθµολογεί τις επιδόσεις τους και ως προς αυτά, µε βάση ένα 
προδιαγεγραµµένο σύστηµα βαθµονοµηµένων κριτηρίων.  

Η κατά τα ανωτέρω βαθµολογία των επιδόσεων των Αναδόχων (performance records), 
µπορεί να λαµβάνεται υπόψη – µε αντικειµενικό τρόπο που θα καθοριστεί µε ΥΑ (π.χ. 
point system) – κατά την ανανέωση της εγγραφής των εταιριών στο µητρώο ή/και κατά 
την επανάκρισή τους. 

Με βάση τα προηγούµενα δεν έχει νόηµα και δεν είναι αποδεκτή η επιβολή 
υποχρεωτικής πιστοποίησης των εργοληπτικών επιχειρήσεων, µε βάση πρότυπα π.χ. 
περιβαλλοντικής ή ενεργειακής διαχείρισης (ISO EN 14000, ISO EN 50001) ή/και 
διαχείρισης της ποιότητας (π.χ. ISO EN 9001) ή/και διαχείρισης της ασφάλειας και υγείας 
της εργασίας (π.χ. OHSAS 18001), ως προαπαιτούµενο για τη συµµετοχή τους σε 
διαγωνισµούς ανάθεσης δηµοσίων έργων, σε αντίθεση ενδεχόµενα µε προµηθευτές αγαθών 
ή/και παρόχους υπηρεσιών για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής τους σε 
µητρώο αντίστοιχο του ΜΕΕΠ. 

Για τις κατασκευαστικές εταιρίες που εγγράφονται στο ΜΕΕΠ, τέτοιες απαιτήσεις ή/και άλλα 
ειδικότερα σχήµατα πιστοποίησης που καλύπτονται από ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, είναι 
ενδεχόµενο να απαιτούνται, µετά από σύµφωνη γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου ∆Ε, 
για ορισµένες ειδικές περιπτώσεις κατασκευαστικών επιχειρήσεων, ως προαπαιτούµενο για 
την εγγραφή τους σε αντίστοιχες ειδικές κατηγορίες έργων του ΜΕΕΠ, που ενδέχεται να 
οριστούν, αλλά σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να απαιτούνται περιστασιακά ή 
συστηµατικά για τη συµµετοχή κάθε εργοληπτικής επιχείρησης σε διαγωνισµούς 
ανάθεσης δηµοσίων έργων. 

Με βάση τα ανωτέρω σας καλούµε να αποσαφηνίσετε τάχιστα τα περί 
"υποχρεωτικής" πιστοποίησης των εργοληπτικών επιχειρήσεων κατά το πρότυπο 
ISO 9001 ή άλλα και να προστατεύσετε τόσο τις Αναθέτουσες Αρχές όσο και τις 
επιχειρήσεις του κλάδου από την παραπλάνηση που επιχειρούν ορισµένοι «Σύµβουλοι», οι 
οποίοι επωφελούµενοι από τη χαοτική κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί ως προς τα 
ισχύοντα για τις δηµόσιες συµβάσεις, προσπαθούν να πουλήσουν «φύκια για µεταξωτές 
κορδέλες».  

Με τιµή, 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ  

 


