
 
Αθήνα, 25 επτεμβρίου 2015 

Αριθ.Πρωτ. 2197 

 

Προς     

Σον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΤ  

κ. Δημήτριο Ράϊκο 

 

Θέμα :  Προβλήματα από τη συμμετοχή και εκτέλεση δημοσίων έργων από   

  Εμπειροτέχνες. Ζητήματα αδήλωτης εργασίας 

 

Κύριε Πρόεδρε , 

Θα θέλαμε να ζητήσουμε την παρέμβαση σας για ένα θέμα που έχει λάβει έξαρση τον 

τελευταίο καιρό και αφορά στην αύξηση των  αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής 

εμπειροτεχνών στα Μητρώα των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

Όπως γνωρίζετε  με το νόμο  ν.1418/84  δόθηκε αποκλειστική  αρμοδιότητα στους 

Νομάρχες (νυν Αντι -Περιφερειάρχες), να απονέμουν  κατ΄ έτος σε έναν 

συγκεκριμένο αριθμό εμπειροτεχνών, χωρίς τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, με 

απλή ένδειξη εμπειρίας - εργασίας σε παρόμοια έργα,  δικαίωμα  εγγραφής στους 

Νομαρχιακούς καταλόγους Εμπειροτεχνών. Η εγγραφή αυτή τους δίνει δικαίωμα 

ανάληψης δημοσίων έργων (οδοποιία, υδρεύσεις, αποχετεύσεις κλπ) 

προϋπολογισμού έως   53.000 ευρώ, δηλαδή στο όριο του   πιστοποιημένου 

εργολήπτη ΜΕΕΠ  Α1 τάξεως .  

Η νομοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε στον πρόσφατο νόμο 3669/2008 (άρθρα 105, 106) 

και τα νομαρχιακά μητρώα, με νεώτερο νόμο, μετονομάστηκαν σε  «μητρώα 

περιφερειακών ενοτήτων» (παρ. 12 άρθρο 146 ν. 4070/2012) 

Παγίως  η Ένωσή μας ζητούσε την κατάργηση των Νομαρχιακών Μητρώων ή έστω 

τον σημαντικό περιορισμό του προϋπολογισμού των δημοσίων έργων που θα 

μπορούσαν να αναλάβουν και απαιτούσε νομοθετική ρύθμιση στον εκάστοτε 

Τπουργό Δημοσίων Έργων, για την επίλυση του θέματος.  

Η κατασκευή έργων από μη πιστοποιημένους εργολήπτες ενέχει τους κατωτέρω  

σοβαρότατους κινδύνους : 

α.  Ση μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας που προβλέπονται, από την ευρωπαϊκή 

και εθνική νομοθεσία,  στην κατασκευή των δημοσίων έργων.  

β.  Ση μη τήρηση των κανόνων της τέχνης και της επιστήμης που  ενέχει κινδύνους 

για την ποιότητα και για το χρόνο ζωής του παραδιδόμενου έργου.  

γ.  Σην πιθανή ύπαρξη  εστίας αδήλωτης εργασίας  (undeclared work), καθώς  τα 

έργα που εκτελούν οι εμπειροτέχνες δεν υπόκεινται σε κανένα ουσιαστικό έλεγχο . 

Η ΠΕΔΜΕΔΕ θεωρεί, τόσο υπό το πρίσμα των νέων συνεχών (και) νομοθετικών 

αλλαγών με στόχο τον εκσυγχρονισμό  του κλάδου,  όσο  και στην προοπτική 



εναρμόνισης με την κοινοτική νομοθεσία, ότι θα πρέπει πλέον, στην παραγωγή των 

δημοσίων έργων να εμπλέκονται μόνο πιστοποιημένοι,  εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, 

εργολήπτες δημοσίων έργων. 

Η ΠΕΔΕΜΔΕ, διαμέσου της Ομοσπονδίας της Ευρωπαϊκής Κατασκευαστικής 

Βιομηχανίας (F.I.E.C.)  απευθύνθηκε για το ζήτημα αυτό στην αρμόδια 16η 

διεύθυνση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έλαβε μετά από διαδοχική αλληλογραφία 

την απάντηση ότι λόγω προϋπολογισμού  έργων που αναλαμβάνουν οι 

εμπειροτέχνες, το σχετικό θέμα ρύθμισης τους εμπίπτει  αποκλειστικά στον εθνικό 

νομοθέτη, και κατά συνέπεια στην ΕΑΑΔΗΤ (κείμενο εκ του   πρωτοτύπου : 

...However, the value of the public works contract you refer in your message are far below 

these thresholds, and thus, the EU public procurement directives do not automatically apply 

and our department have no competence to intervene.. . We suggest you contact the 

competent Greek authorities to present this matter e.g. the Greek Single Public Procurement 

Authority  EAADHSY)  

 

Κύριε Πρόεδρε, η ΠΕΔΜΕΔΕ, ενόψει όσων ανωτέρω αναφέρθηκαν, απαιτεί 

πλέον από την Πολιτεία να προβεί σε νομοθετική ρύθμιση, που να είναι  απολύτως 

συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οριστική ολοσχερή εξάλειψη 

του φαινομένου των εμπειροτεχνών ή τουλάχιστον τον περιορισμό της συμμετοχής 

τους αποκλειστικά στα όρια προϋπολογισμού  του πρόχειρου διαγωνισμού. Πρέπει 

να αντιμετωπιστεί οριστικά  το πρόβλημα μη πιστοποιημένων επιχειρήσεων να 

εκτελούν και να παραδίδουν δημόσια έργα, με τους κινδύνους που ενέχει αυτή η 

επιλογή για το κοινωνικό σύνολο (τελικός χρήστης). Για τον λόγο αυτό ζητούμε την 

παρέμβασή σας στα πλαίσια της αρμοδιότητάς σας για την εξάλειψη της 

αναχρονιστικής και επικίνδυνης πρακτικής, και παραμένουμε στην διάθεση σας για 

συνεργασία στην επίλυση του ζητήματος αυτού.  

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                 Ο Πρόεδρος           Ο Γεν. Γραμματέας 

      ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ   ΕΤΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 

 

 

 

 

 


