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ΘΕΜΑ: Εργοληπτικό επάγγελµα και προβλέψεις Ν.4412/2016 καθώς και 
πρότυπων τευχών διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων έργου άνω και κάτω των ορίων. 
 

 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 

 

Με ιδιαίτερη έκπληξη και έντονη ανησυχία τα Μέλη του Συνδέσµου µας και ο εργοληπτικός 
κλάδος εν γένει παρατηρεί την, µε ταχείς ρυθµούς, πλήρη αποδόµησή του, η οποία 
ξεκίνησε µε την θέσπιση του Ν.4412/2016.  

 

∆υστυχώς και παρά τις εντός του Κοινοβουλίου διαβεβαιώσεις σας περί συνέχισης ύπαρξης 
και λειτουργίας ενός Μητρώου Εγγραφής και Κατάταξης των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
µε βασικά χαρακτηριστικά όµοια µε αυτά του σηµερινού ΜΕΕΠ καθηµερινά διαπιστώνουµε 
ότι:  

 

• οι νοµοθετικές παρεµβάσεις της κυβέρνησης (π.χ. άρθρα 118 και 119 του 
Ν.4472/2017)  

• οι αυθαίρετες ερµηνείες των προβλέψεων του άρθρου 75 του Ν.4412/16 ορισµένων  
Αναθετουσών Αρχών 

• οι συχνές αλλοιώσεις του χαρακτήρα των δηµοσίων συµβάσεων από ορισµένες 
Αναθέτουσες Αρχές οι οποίες αντί να δηµοπρατούν σύµφωνα µε τις προβλέψεις του 
άρθρου 2, του Ν.4412/2016, επιλέγουν να δηµοπρατούν είτε ως προµήθεια είτε ως 
υπηρεσία ώστε να αποφεύγουν το υποχρεωτικώς εφαρµοζόµενο πρότυπο τεύχος 
διακήρυξης συµβάσεως έργων αλλά και  

• οι διατυπώσεις της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων που 
περιλαµβάνονται στην τελευταία έκδοση των προτύπων τευχών διακηρύξεων 
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων έργου 
άνω και κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 

 

συρρικνώνουν τον λόγο ύπαρξης ενός Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, το οποίο και 
καταργούν στην πράξη.  

 

Ειδικότερα, ο Σύνδεσµός µας έχει εντοπίσει και έχει κοινοποιήσει στο Υπουργείο σας σειρά 
έγγραφων παρεµβάσεων προς Αναθέτουσες Αρχές, οι οποίες εντελώς αυθαίρετα 
προσθέτουν µεγάλο αριθµό πρόσθετων, προαπαιτούµενων συµµετοχής (που δεν 
αιτιολογούνται από τα ειδικά χαρακτηριστικά των έργων) επιπλέον της βεβαίωσης 
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εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, µε αποτέλεσµα την δραστική µείωση 
των εν δυνάµει συµµετεχόντων στους σχετικούς διαγωνισµούς.  

 

Κατά την άποψη του Συνδέσµου µας, η προσθήκη των επιπλέον αυτών όρων  δεν είναι 
σύννοµη και το αποτέλεσµά της είναι η καταστρατήγηση της υποχρεωτικής έννοιας του 
ΜΕΕΠ, εξέλιξη που εσείς µπορείτε να αντιληφθείτε την σηµασία της.  

 

Σχετικά επισυνάπτουµε γνωµοδότηση του νοµικού µας συµβούλου στην οποία εκτίθενται 
διεξοδικά τα σχετικά µε τα κριτήρια χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας 
και της προσθήκης ειδικών όρων στις διακηρύξεις υπό το καθεστώς του Ν. 4412/2016 ενώ 
συµπεραίνεται ότι σε όλες τις σχετικές περιπτώσεις έργων θα έπρεπε να προηγείται δική 
σας θετική απόφαση ως Υπουργού Υποδοµών κατόπιν εισήγησης του Συµβουλίου ∆ηµοσίων 
Έργων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. 

 

Επιπρόσθετα σηµειώνουµε ένα ακόµη ανησυχητικό φαινόµενο κατά τις δηµοπρασίες των 
τελευταίων µηνών, το οποίο αφορά στην µη σύννοµη επιλογή ορισµένων Αναθετουσών 
Αρχών να εκφεύγουν των ρητών προβλέψεων του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 όπου µε 
σαφήνεια οριοθετούνται οι ορισµοί του έργου, της υπηρεσίας και της προµήθειας. Την  
πρωτοβουλία σας να περιλάβετε στον Ν.4412/2016 το εν λόγω αποσαφηνιστικό άρθρο 
είχαµε επικροτήσει ως Σύνδεσµος κατά την συζήτηση του νοµοσχεδίου στο Ελληνικό 
Κοινοβούλιο, ωστόσο στην πράξη όταν οι Αναθέτουσες Αρχές έχουν προεπιλέξει να 
περιορίσουν τον εν δυνάµει ανταγωνισµό της διαγωνιστικής διαδικασίας αντί να 
δηµοπρατούν ορθώς ως σύµβαση έργου τελικώς δηµοπρατούν παρανόµως είτε ως σύµβαση 
υπηρεσιών είτε ως σύµβαση προµήθειας, ώστε να αποφεύγουν την χρήση του 
υποχρεωτικώς εφαρµοζόµενου πρότυπου τεύχους διακήρυξης και να ενσωµατώνουν στο 
τεύχος της διακήρυξης άκρως περιοριστικές, συνήθως φωτογραφικές διατάξεις που δεν 
αιτιολογούνται από την φύση των υπό δηµοπράτηση συµβάσεων µε προφανή στόχευση την 
καθοδήγηση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, γεγονός που αντιστρατεύεται και τις 
ανάλογες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου περί αναθέσεως συναφών συµβάσεων, αλλά  και 
τις γενικές αρχές της προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού της ισότιµης µεταχείρισης 
των διαγωνιζοµένων και της απαγόρευσης των διακρίσεων σε βάρος των οικονοµικών 
φορέων.  

 

Πέραν των ανωτέρω έντονο προβληµατισµό έχει προκαλέσει στα Μέλη του Συνδέσµου µας 
η επιλογή της ΕΑΑ∆ΗΣΥ να περιλάβει στην τελευταία έκδοση των προτύπων τευχών 
διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων 
έργου άνω και κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, (τα οποία εξ’ όσων γνωρίζουµε µέχρι και 
σήµερα δεν έχουν δηµοσιευθεί σε ΦΕΚ), τις υποσηµειώσεις 70 – 72, µε τις οποίες 
προτρέπει τις Αναθέτουσες Αρχές να µην καλούν συγκεκριµένες τάξεις / πτυχία του ΜΕΕΠ, 
να επιβάλουν από µόνες τους απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονοµικοί φορείς 
διαθέτουν την αναγκαία οικονοµική και χρηµατοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της 
σύµβασης, απαιτήσεις, οι οποίες να καθορίζονται περιγραφικά, χωρίς παραποµπή σε 
τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθµίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ κ.ο.κ.  

 

Ασφαλώς γνωρίζετε ότι θέση του Συνδέσµου µας που σας έχει διατυπωθεί σε όλους τους 
τόνους ήδη από το 2015, οπότε και σας ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου, είναι 
ότι είµαστε ριζικά αντίθετοι στην παροχή ευρύτατης διακριτικής ευχέρειας στις 
αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς κατά τον καθορισµό των κριτηρίων 
επιλογής και ανάθεσης, που ως συνέπεια έχει την εµφάνιση φαινοµένων 
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αυθαιρεσιών, που πλήττουν καίρια τη διαφάνεια, το δηµόσιο συµφέρον, τον 
ελεύθερο και υγιή ανταγωνισµό, κάτι που είναι ασύµβατο µε το γράµµα και το 
πνεύµα των ενωσιακών Οδηγιών.   

 

Με βάση τις εξελίξεις από την ψήφιση του Ν.4412/2016 και µετά φαίνεται ότι οι 
αναθέτουσες αρχές αποκτούν πλέον όλες σχεδόν τις αρµοδιότητες για τον καθορισµό των 
όρων διεξαγωγής ενός διαγωνισµού και για την εξειδίκευση των επιµέρους παραµέτρων 
του, µε την παραχώρηση προς αυτές ευρύτατης διακριτικής ευχέρειας ως προς όλα σχεδόν 
τα κρίσιµα ζητήµατα των διαδικασιών ανάθεσης. Θεωρητικώς, υπάρχουν, βεβαίως, 
ορισµένες «δικλίδες ασφαλείας» των προτύπων τευχών διακηρύξεων, των κανονιστικών 
πράξεων και των εγκυκλίων της κεντρικής διοίκησης και της εφαρµογής των αρκετά 
εξειδικευµένων πια γενικών αρχών της διαφάνειας, ίσης µεταχείρισης και προστασίας του 
πραγµατικού ανταγωνισµού. Ωστόσο, ο γενικός κανόνας είναι ο ανωτέρω, γεγονός που 
αλλάζει ριζικά το τοπίο των διαδικασιών ανάθεσης των δηµοσίων έργων, µε αποτέλεσµα 
την αποµάκρυνση από διαφανείς και ξεκάθαρες διαδικασίες, την αποµάκρυνση 
από τον στόχο της βέλτιστης αξιοποίησης των δηµοσίων και των κοινοτικών 
πόρων. 

 

Η ελληνική εµπειρία έχει δείξει ότι βασική προϋπόθεση για την αποφυγή φαινοµένων 
διαφθοράς, όπως αυτά που προκύπτουν όταν οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς 
έχουν την διακριτική ευχέρεια να καθορίζουν αυθαίρετα τα κριτήρια επιλογής και 
ανάθεσης, είναι η αντικειµενικοποίηση του συστήµατος ανάδειξης των ΑΧΠ ώστε να 
µην υπάρχει καµία δυνατότητα συναλλαγής καθώς και η λειτουργία κεντρικού 
συστήµατος προ-αξιολόγησης και κατάταξης των εργοληπτικών επιχειρήσεων, 
όπως το ΜΕΕΠ, ως µοναδικής αξιόπιστης πηγής προσκαλούµενων εργοληπτικών 
επιχειρήσεων.  

 

∆υστυχώς, κύριε Υπουργέ, κανένα νέο και στα δύο αυτά πεδία δεν είναι 
ελπιδοφόρο για τους υγιώς λειτουργούντες επιχειρηµατίες του κλάδου µας, 
γεγονός για το οποίο ο Σύνδεσµός σας ζητά, για µία ακόµη φορά, συνάντηση 
προκειµένου να λάβει απάντηση για το µέλλον του Κλάδου από υπεύθυνα χείλη.   

 

 

Με τιµή,  

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ         ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

 

 

 

 

Συν.: Γνωµοδότηση Νοµικού Συµβούλου ΣΑΤΕ κ. Στ. Σταµόπουλου  


