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Αθήνα, 21  Μαίου 2014  

Αριθ. Πρωτ.1680 

Προς 

Τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

κ. Μιχαήλ Χρυσοχοϊδη 

 

 

Κοινοποίηση : 

-  Τπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

    κ.  Κωνσταντίνο Φατζηδάκη 

-  Πρόεδρο Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων 

    κ. Δημήτριο Ράικο  

 

 

Θέμα : Διατήρηση κατωτάτων ορίων προϋπολογισμού έργων για συμμετοχή σε  

 δημοπρασίες. 

Σχετ. : Οι με αρ. πρωτ. 1549/05.05.2014 & 1608/13.05.2014 επιστολές της ΠΕΔΜΕΔΕ 

 

Κύριε Τπουργέ, 

ε συνέχεια των σχετικών επιστολών μας αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε στο θέμα, 

καθώς ενημερωθήκαμε για το πλήρες κείμενο της τροπολογίας που καταθέσατε 

(4/4/2014) στον ήδη ψηφισθέντα νόμο 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και 

ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής Νομοθεσίας και 

άλλες διατάξεις» του ΤΠΕΚΑ και αφορούσε τα όρια προϋπολογισμού του Μ.Ε.ΕΠ. 

(παρ. 2 & 3, άρθρου 1). 

ε ότι αφορά στο κρισιμότατο θέμα της κατάργησης των κατωτάτων 

ορίων, η ΠΕΔΜΕΔΕ επαναφέρει την πρότασή της για διατήρησή τους (ως ισχύουν 

σήμερα άρθρο 102 ν.3669/2008) μέχρι το όριο των 5.186.000 €, όριο που θέτει ο 

ισχύον Κανονισμός Ε.Ε. 1336/2013 (ΕΕL 335 της 14.12.2013) ως όριο εφαρμογής της 

νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόταση απολύτως συμβατή με τη νομοθεσία 

της. 

Η πρότασή μας αυτή, έχει λάβει σοβαρά υπόψη της τόσο το από με αριθ. πρωτ. 

879107/12.08.2011 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Τπουργείο σας, όσο 

και την από 20.11.2013 εντολή συμμόρφωσης (εντός δύο μηνών) της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής προς το Τπουργείο σας, για την παράβαση των κανόνων της οδηγίας 

2004/18 ΕΚ. 

http://www.pedmede.gr/site/images/nomoi/1549_05052014.pdf
http://www.pedmede.gr/site/images/nomoi/1608_13052014.pdf
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Η Ελλάδα έχει ήδη την εμπειρία των διαφορετικά εφαρμοζόμενων 

συστημάτων προσωρινής δικαστικής προστασίας με τον νόμο 3886/2010 και τους 

προηγούμενούς του ( ν.2522/1997 & 2854/2000). Δηλαδή ενώ το ύνταγμα της 

Ελλάδος όριζε την ισότητα της δικαστικής προστασίας έναντι όλων, για τα δημόσια 

έργα ίσχυε ταχύτερη και διαφορετική διαδικασία προσωρινής δικαστικής 

προστασίας, εφ’ όσον το υπό δημοπράτηση έργο υπαγόταν στις διατάξεις των ορίων 

εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών. ε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή εκτός των 

ορίων της νομοθεσίας της Ε.Ε., εφαρμόζαμε τις κοινές ρυθμίσεις της ελληνικής 

έννομης τάξης. 

υνεπώς λειτουργούσαμε, ήδη από το 1997, ένα διττό δικαϊκό σύστημα προσωρινής 

δικαστικής προστασίας, στηριζόμενο αποκλειστικά στο όριο εφαρμογής των 

κοινοτικών οδηγιών, που μας επέτρεπαν το διαχωρισμό των δύο συστημάτων. Με το 

ίδιο σκεπτικό ενσωματώσαμε τις κοινοτικές οδηγίες στην εσωτερική έννομη τάξη, 

δηλαδή εφαρμόζαμε το διπλό σύστημα βάσει των ορίων εφαρμογής της οδηγίας. 

Ομοίως και όλα τα προηγούμενα έτη, σε δημοπρασίες υψηλών προϋπολογισμών 

(π.χ. Ολυμπιακά έργα, αυτοκινητόδρομοι), με σημαντική συμμετοχή αλλοδαπών 

εταιρειών, το ισχύον σύστημα δεν εμπόδισε τον ανταγωνισμό, ούτε τέθηκε θέμα 

παραβίασης των κανόνων των κοινοτικών οδηγιών. 

Ο νόμος 3669/2008 (ΥΕΚ 116Α’/18.06.2008) που κωδικοποίησε και τις κοινοτικές 

οδηγίες εφαρμόσθηκε για όλο αυτό το διάστημα, με το υφιστάμενο σύστημα των 

τάξεων του Μ.Ε.ΕΠ., χωρίς να σημειωθεί εκ μέρους των συμμετεχόντων νύξη για 

παρεμπόδιση ανταγωνισμού ή για παραβίαση των αρχών της ίσης λειτουργίας. 

Επίσης οι διατάξεις του προοιμίου της ισχύουσας πλέον οδηγίας 2014/24/ΕΕ, 

που αιτιολογούν και επεξηγούν την αναγκαιότητα των   ρυθμίσεων της οδηγίας, 

δίδουν το δικαίωμα στις αναθέτουσες αρχές, ακριβώς για να εξασφαλίσουν την 

πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους δημόσιους διαγωνισμούς, να είναι 

ευέλικτες και χωρίς παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας, να ευνοούν την ισότιμη 

συμμετοχή τους. 

υγκεκριμένα η οδηγία ωθεί ρητά τις αναθέτουσες αρχές να είναι ευέλικτες 

προς όφελος του ανταγωνισμού ή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων  

(σκέψη 42 του προοιμίου «Είναι επιτακτική ανάγκη να παρασχεθεί στις αναθέτουσες 

αρχές μεγαλύτερη ευελιξία για την επιλογή διαδικασίας προμήθειας που να 

προβλέπει διαπραγματεύσεις» και  

σκέψη 48 «Λόγω της σπουδαιότητας της καινοτομίας οι αναθέτουσες αρχές θα 

πρέπει να ενθαρρυνθούν να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών όσο 

το δυνατόν συχνότερα»). 

Επιπλέον η οδηγία προωθεί την απλούστευση και τη διαφάνεια (σκέψη 52 «Σα 

ηλεκτρονικά μέσα πληροφοριών και επικοινωνιών μπορούν να απλουστεύσουν σε 

μεγάλο βαθμό τη δημοσίευση συμβάσεων και να ενισχύσουν την 

αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια των διαδικασιών προμήθειας». 

Ιδιαίτερα στην σκέψη 78, δίδεται ρητή εντολή στις αναθέτουσες αρχές για την 

προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων («Οι δημόσιες προμήθειες θα πρέπει να 

προσαρμόζονται στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων). 
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τη συνέχεια  αναφέρεται και συγκεκριμένη πρόταση για τη διευκόλυνση της 

συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους διαγωνισμούς  

«Προς τούτο και για να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός, οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει 

ιδίως να ενθαρρύνονται να υποδιαιρούν τις μεγάλες συμβάσεις σε παρτίδες» (σκέψη 

78). 

Αυτή τη συγκεκριμένη εντολή επιτελεί και εφαρμόζει επακριβώς το Μ.Ε.ΕΠ., στην 

ελληνική έννομη τάξη, χωρίς να παραβιάζεται η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Δηλαδή το Μ.Ε.ΕΠ., με το υφιστάμενο σύστημα των τάξεων (και των 

προκαθορισμένων προϋπολογισμών συμμετοχής), υποχρεώνει όλες ανεξαιρέτως τις 

αναθέτουσες αρχές να δημοπρατούν και μικρότερου προϋπολογισμού έργα, ώστε να 

μπορούν να συμμετέχουν εύκολα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Σο σύστημα των τάξεων του Μ.Ε.ΕΠ., γνωστό εκ των προτέρων σε όλους, και 

σε συμμετέχοντες και σε αναθέτουσες αρχές, με διαφάνεια και ίση μεταχείριση 

εξασφαλίζει τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε έργα μικρότερου 

προϋπολογισμού. 

ίγουρα σύμφωνα με το προοίμιο η ρύθμιση αυτή, κάτω από το όριο των 5.186.000 € 

είναι σύννομη και συμβατή με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου η 

οδηγία 2014/24 ΕΕ, που αφ’ ενός ορίζει την ευελιξία των αναθετουσών αρχών και 

αφ’ ετέρου διασφαλίζει την πρόσβαση των ΜΜΕ στους διαγωνισμούς, ρητώς 

προτρέπει τις αναθέτουσες αρχές να εφαρμόσουν μία τέτοια ρύθμιση (σκέψη 78). 

Περαιτέρω η οδηγία θέλει να προασπίσει την αρχή της ίσης μεταχείρισης 

κατά την ανάθεση των συμβάσεων (σκέψη 90 : «Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση 

προς την αρχή της ίσης μεταχείρισης, κατά την ανάθεση συμβάσεων, οι αναθέτουσες 

αρχές θα πρέπει να υποχρεούνται να δημιουργούν τις απαιτούμενες συνθήκες 

διαφάνειας …»). 

Ακριβώς αυτή τη διαφάνεια, ως προς τη συμμετοχή και την αξιολόγηση, εξασφαλίζει 

το υφιστάμενο σύστημα τάξεων του Μ.Ε.ΕΠ. Είναι εκ των προτέρων γνωστό σε όλους 

τους εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.ΕΠ., με απόλυτη διαφάνεια, το δικαίωμα συμμετοχής 

τους σε προκαθορισμένους προϋπολογισμούς διαγωνισμών δημοσίων έργων. 

Επιπλέον, ανά διετία, όποιος επιθυμεί, μπορεί, με νομοθετημένη και γνωστή 

διαδικασία να «προαχθεί» σε ανώτερη τάξη συμμετοχής (ως προς τον 

προϋπολογισμό) χωρίς κανένα εμπόδιο και με απόλυτη διαφάνεια. Δηλαδή, ενώ 

υφίστανται προεπιλεγμένα όρια συμμετοχής ανά τάξη, ταυτόχρονα δίδεται η 

ανεμπόδιστη επιλογή, σε όποιον το επιθυμεί, να τροποποιήσει την επαγγελματική 

του κατάταξη. 

υνεπώς θεωρούμε ότι το υφιστάμενο σύστημα Μ.Ε.ΕΠ. συμμορφώνεται πλήρως με 

τις επιταγές της παρούσας οδηγίας, ιδίως με τις επιταγές της σκέψης 124 «Δεδομένου 

του δυναμισμού των ΜΜΕ όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης τη 

μεγέθυνση και την καινοτομία, είναι σημαντικό να ενθαρρύνεται η συμμετοχή τους 

στις δημόσιες προμήθειες, τόσο μέσω των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, όσο και 

μέσω πρωτοβουλιών σε εθνικό επίπεδο. Οι νέες διατάξεις που προβλέπονται στην 

παρούσα οδηγία θα πρέπει να συμβάλλουν στη βελτίωση του επιπέδου επιτυχίας, 

του μεριδίου δηλαδή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων επί της συνολικής αξίας των 

συμβάσεων που ανατίθενται». 
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Όπως σας έχουμε ήδη επισημάνει σε προηγούμενη επιστολή μας, κύριε 

Τπουργέ, το Μ.Ε.ΕΠ., ως εθνική νομοθετική πρωτοβουλία, θωρακίζει αυτή ακριβώς 

τη ζητούμενη επιτυχία και μερίδιο επί των συμβάσεων που ανατίθενται, για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους θεωρούμε ότι πρέπει να διατηρηθεί το υφιστάμενο 

σύστημα Μ.Ε.ΕΠ., τουλάχιστον για το όριο των 5.186.000 €, σύστημα που 

επαναλαμβάνουμε δεν δημιουργεί παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Αντίθετα, η κατάργηση των ορίων των τάξεων του Μ.Ε.ΕΠ. θα 

καταστρατηγήσει την γενική αρχή της αναλογικότητας, καθώς αναγκαστικά η κάθε 

αναθέτουσα αρχή, για να διενεργήσει τον έλεγχο καταλληλότητας των 

συμμετεχόντων θα εφαρμόζει διαφορετικά κριτήρια ανά διαγωνισμό, με ιδιαίτερο 

γραφειοκρατικό φόρτο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στόχος που παραβιάζει 

ρητώς την παρούσα οδηγία 2014/24/ΕΕ. 

Επιπλέον στη σκέψη 134 του προοιμίου της οδηγίας, τίθεται προβληματισμός, και 

δίδεται εξουσιοδότηση στην Επιτροπή, να επανεξετάσει τις επιπτώσεις της 

εφαρμογής των κατώτατων ορίων στην εσωτερική αγορά, λαμβάνοντας υπόψη 

διάφορους παράγοντες, όπως τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Τπό αυτό το πρίσμα, ζητούμε και εμείς, από εσάς, κύριε Τπουργέ, να επανεξετάσετε 

τη θέση σας, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως προς την κατάργηση των 

κατωτάτων ορίων του Μ.Ε.ΕΠ., και γενικότερα των υφιστάμενων διατάξεων του 

Μ.Ε.ΕΠ., δεχόμενος τις απόψεις μας για τη διατήρησή του. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                 Ο Πρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας 

      ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ   ΕΤΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 

 

 

 

 


