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Θέµα: Σχέδιο Νόµου Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε τίτλο: «Εναρµόνιση 
της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά µε την προστασία 
της τεχνογνωσίας και των επιχειρηµατικών πληροφοριών που δεν έχουν 
αποκαλυφθεί (εµπορικό απόρρητο) από την παράνοµη απόκτηση, χρήση και 
αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου 
του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 

 

 

 Κύριε Υπουργέ, 

 Την Παρασκευή το µεσηµέρι (15-3-2019) λάβαµε γνώση (εντελώς τυχαία) του 
γεγονότος της κατάθεσης νοµοσχεδίου στη Βουλή µε τίτλο: «Εναρµόνιση της ελληνικής 
νοµοθεσίας µε την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά µε την προστασία της τεχνογνωσίας και των 
επιχειρηµατικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εµπορικό απόρρητο) από την 
παράνοµη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την 
επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 

 Στα επιµέρους άρθρα του νοµοσχεδίου, µετά την πρώτη επεξεργασία, διαπιστώσαµε 
ότι εισάγονται δεκάδες τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 που αφορούν άµεσα την 
λειτουργία του επαγγέλµατός µας. 

 Σε πρώτη φάση και ενώ ετοιµάζεται πλήρης επεξεργασία από τη Νοµική Υπηρεσία 
του Συνδέσµου µας, επισηµαίνουµε τα εξής: 

 α) Ο ν. 4412/2016 πράγµατι παρουσιάζει από την πρώτη στιγµή τεράστια 
προβλήµατα. Ενδεικτικά: 

 - Πολύ µεγάλες καθυστερήσεις στην διαδικασία ανάθεσης των έργων. 

 - ∆εν έχει υλοποιηθεί κανένα µέτρο προστασίας των έργων, των επιχειρήσεων και 
εν τέλει του κοινωνικού συνόλου από τις υπερβολικά χαµηλές προσφορές (εκπτώσεις της 
τάξης των 50%, 60%, 70% και παραπάνω). 

 - Εµφανίζονται πολύ συχνά και µάλιστα εντείνονται συνεχώς φαινόµενα αδιαφάνειας 
(φωτογραφικοί όροι, αυθαίρετοι περιοριστικοί όροι στις διακηρύξεις, αδιαφορία 
Αναθετουσών Αρχών για τις αποφάσεις των Αρµοδίων Αρχών (Α.Ε.Π.Π., Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 
κλπ), αποφυγή διαδικασίας έγκρισης πρόσθετων όρων από το Σ∆Ε του Υπουργείου 
Υποδοµών, αντιφατικές αποφάσεις ∆ικαστηρίων, «βάπτισµα» έργων σε Υπηρεσίες κλπ). 
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 β) Είναι φανερό ότι το Υπουργείο (ως καθ’ ύλην αρµόδιο) οφείλει να αντιδράσει 
άµεσα στο γενικό «ξεσάλωµα» που παρατηρείται από µεγάλο µέρος (όχι όλων) των 
Αναθετουσών Αρχών µε κατάχρηση των διαδικασιών του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 και 
των επιπλέον υποκειµενικών όρων του άρθρου 86 του ν.4412/2016 ειδικά τώρα που 
ενόψει παρατεταµένης προεκλογικής περιόδου διαφαίνεται κύµα απευθείας Αναθέσεων και 
«στηµένων όρων». 

 γ) Όλες οι δυνατότητες που δίνει ο ν. 4412/2016 και οι σχετικές Ευρωπαϊκές 
Οδηγίες (Εγκύκλιοι, Υπουργικές Αποφάσεις κλπ) πρέπει να αξιοποιηθούν άµεσα για τη 
βελτίωση της κατάστασης. 

 

 Κύριε Υπουργέ, 

 Γνωρίζετε τα πράγµατα, τα προβλήµατά µας, τα αιτήµατά µας από πρώτο χέρι και 
από την πλευρά της ∆ιοίκησης (τέσσερα χρόνια τώρα) αλλά και από την συνδικαλιστική 
πλευρά (τουλάχιστον για δέκα χρόνια πριν). 

 Έχετε και την ικανότητα και τη γνώση και τη δυνατότητα και την διάθεση 
(ελπίζουµε), να λύσετε τα θέµατα προς όφελος όχι των Εργολάβων αλλά του Κοινωνικού 
Συνόλου. 

 Ζητάµε άµεσα διαβούλευση µαζί σας για να αποφευχθούν σοβαροί κίνδυνοι 
αδιαφάνειας που υποκρύπτονται στις διατάξεις του εν θέµατι νοµοσχεδίου. 

 

 

Με τιµή, 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ                     ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


