
 
 

        Αθήνα, 20 Μαίου 2014  

Αριθ. Πρωτ.1655 

Προς 

Σον Πρόεδρο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής  

Δημοσίων υμβάσεων 

κ. Δημήτριο Ράϊκο 

 

Θέμα : Ενημέρωση των μελών της ΠΕΔΜΕΔΕ για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες  

 σχετικές με τα δημόσια έργα. 

 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

ε συνέχεια της χθεσινής εποικοδομητικής συνάντησής μας, επανερχόμαστε και 

εγγράφως να σας υποβάλλουμε το αίτημα που συζητήσαμε. 

Όπως σας ενημερώσαμε η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών 

Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.) αντιπροσωπεύει όλο το φάσμα των 

εργοληπτικών επιχειρήσεων (ατομικών ή εταιρικής μορφής) εγγεγραμμένων στα 

μητρώα του Τπουργείου Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Μ.Ε.ΕΠ.) από τη 

μικρότερη (Α1) μέχρι τη μεγαλύτερη τάξη (7η) καθώς και στελέχη, κάθε βαθμίδας,  

εταιρειών εγγεγραμμένα στο μητρώο Εμπειρίας (Μ.Ε.Κ.) του ίδιου Τπουργείου. 

Πρόκειται για την πολυπληθέστερη και την πλέον αντιπροσωπευτική Πρωτοβάθμια 

Εργοληπτική Οργάνωση της χώρας, γεγονός που έχει αναγνωριστεί και στο 

εξωτερικό, αφού αποτελεί τη μοναδική Ελληνική Εργοληπτική Οργάνωση που 

εκπροσωπεί τη χώρα στο διεθνή χώρο καθώς είναι μέλος στις : 

 F.I.E.C. – Federation de l’ Industrie Europeenne de la Construction 

(Ομοσπονδία της Ευρωπαϊκής Κατασκευαστικής Βιομηχανίας), που αποτελεί 

τη συνδικαλιστική Οργάνωση των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της Ευρώπης 

(34 Οργανώσεις σε 28 χώρες) και 

 E.I.C. – European International Contractors (Ευρωπαίοι Διεθνείς 

Κατασκευαστές), που αποτελεί την Οργάνωση των Ευρωπαίων 

Κατασκευαστών που δραστηριοποιούνται διεθνώς. 

Η ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετέχει ενεργά και στις δύο Ομοσπονδίες κατέχοντας θέση 

Αντιπροέδρου στη Διοικούσα Επιτροπή της F.I.E.C. και θέση μέλους στη Διοικούσα 

Επιτροπή της E.I.C. . Παράλληλα συμμετέχει με εκπροσώπους σε Επιτροπές που 

συστήνονται στα πλαίσια της δράσης των Ομοσπονδιών αυτών για να εξετάζουν τη 

νομοθεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πακέτα οδηγιών κ.α. 

Περιγράφοντας το πιο πάνω πλαίσιο, και την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει από 

τη συμμετοχή μας αυτή, θεωρούμε ότι θα ήταν αρκετά χρήσιμη και η συμμετοχή μας 



με εκπροσώπους μας στις Επιτροπές που θα λειτουργήσουν υπό την εποπτεία σας, 

για τη σύνταξη των κανονιστικών πράξεων που αφορούν στα δημόσια έργα. 

Σα στελέχη της Ένωσής μας, λόγω της συμμετοχής τους στη F.I.E.C. και την E.I.C. 

διαθέτουν την τεχνογνωσία, και την εμπειρία εργασίας σε τέτοιες υπηρεσιακές 

Επιτροπές Εργασίας και η προσφορά τους έχει αξιολογηθεί ιδιαιτέρως θετική. 

Γενικότερα κύριε Πρόεδρε, θεωρούμε ότι η συμμετοχή των παραγωγικών φορέων 

στην επεξεργασία νομοθετικών κειμένων, που αφορούν στην άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας, αποφέρει μόνο θετικά αποτελέσματα. 

Θεωρώντας λοιπόν συνταγματικό δικαίωμά μας, την πρότερη πληροφόρηση των 

νομοθετικών εξελίξεων που αφορούν άμεσα στην επαγγελματική δραστηριότητα και 

ύπαρξη των μελών μας, ελπίζουμε σε θετική ανταπόκριση εκ μέρους σας στο αίτημά 

μας αυτό. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                 Ο Πρόεδρος          Ο Γεν. Γραμματέας 

      ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ   ΕΤΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 

 

 

 

 


