ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Σχέδιο νόμου : «Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο
σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και
υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών
και λοιπές διατάξεις»
………….
Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Με το σχέδιο νόμου ιδρύονται νέα ηλεκτρονικά συστήματα
παρακολούθησης έργων καθώς και νέα μητρώα.
Η ισχύς όλων αυτών των ηλεκτρονικών καινοτομιών αρχίζει με τη
θέση σε λειτουργία της αντίστοιχης προβλεπόμενης ηλεκτρονικής
εφαρμογής.
Δεν γίνεται καμία αναφορά σε κόστος των συστημάτων αυτών
ούτε δίδεται χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους. Δημιουργείται μια
«ηλεκτρονική γραφειοκρατία» (πολλά ηλεκτρονικά συστήματα
καταγραφής, που θα «διασυνδεθούν» μεταξύ τους) που θα
επιβαρύνει τους εργολήπτες. Δεν προκύπτει εάν θα αυξηθεί το
κόστος του έργου (πχ, νέα αυξημένα παράβολα εγγραφής;
ανανέωσης ;) καθώς και σε πόσα μητρώα θα είναι εγγεγραμμένες
οι εργοληπτικές επιχειρήσεις/ εργολήπτες φυσικά πρόσωπα
(επιπλέον κόστος).
Το θέμα των ΜΕΚ / ΜΕΕΠ παραπέμπεται επί της ουσίας σε
Προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί 8 μήνες μετά την ψήφιση του
νόμου
Επιπλέον από το κείμενο του σχεδίου νόμου δεν είναι ξεκάθαρη η
άδεια προσβασιμότητας (ούτε ποιοι θα έχουν άδεια) σε όλα αυτά
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τα μητρώα ούτε πώς θα προστατεύονται τα ηλεκτρονικά δεδομένα
και με ποιο πρωτόκολλο προστασίας.
Τέλος η ΠΕΔΜΕΔΕ θεωρεί ότι το σχέδιο νόμου αυτό είναι η
ευκαιρία να διορθωθούν οι προφανείς ατέλειες του ν. 4412/2016,
δηλαδή να προστεθεί πχ στις τελικές διατάξεις του σχεδίου νόμου
ο τύπος της αναθεώρησης που έχει «ξεχαστεί» (άρα τροποποίηση
του άρθρου 153 ν. 4412/2016) ή η ενημερότητα πτυχίου που είναι
στις καταργούμενες διατάξεις του ν. 4412/2016.
Αρ. 2
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης
Τεχνικών Έργων (Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.)

παρ. 2:
Στο Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε. καταχωρούνται σε ηλεκτρονική
διαδικτυακή φόρμα για κάθε τεχνικό δημόσιο και ιδιωτικό έργο όλα
τα επιμέρους στοιχεία που το προσδιορίζουν σε τεχνικό και
οικονομικό επίπεδο
παρ. 3: Το Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε. διασυνδέεται ηλεκτρονικά και
λειτουργικά με όλα τα γνωστά (ή υπό σύσταση) συστήματα πχ.
ΕΣΗΔΗΣ, ΜΗ.ΤΕ. , με Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου κλπ

παρ. 5 Προϋπόθεση για την έναρξη εργασιών οποιουδήποτε
δημόσιου ή ιδιωτικού έργου είναι η καταχώρησή του στο
Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΜΕΔΕ
Δεν προκύπτει ποιος κάνει την καταχώρηση δεδομένων και εάν
έχει κόστος
Δεν εξηγείται ποια θα είναι η αρχή ή ο φορέας που θα εκδίδει την
άδεια της παρ. 5. Χρειάζονται διευκρινίσεις και επεξηγήσεις.
Αρ. 3 Σύστημα Καταγραφής Λειτουργίας και Συντήρησης
Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων (ΣΥ.ΛΕΙ.ΣΥ)
παρ. 1: Συνιστάται στην ΓΓΥ του ΥΠΟΜΕΔΙ Σύστημα Καταγραφής
Λειτουργίας και Συντήρησης Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων, στο
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οποίο καταγράφονται όλα τα δημόσια και ιδιωτικά έργα (παρ. 1 αρ.
1 του σχεδίου νόμου) τα οποία έχουν παραληφθεί οριστικά και τα
οποία δεν περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική καταγραφή της
Ηλεκτρονικής Ταυτότητας κτιρίου του Ν. 3843/2010 (ΦΕΚ Α’ 62)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΜΕΔΕ
Δεν προκύπτει ποιος κάνει την καταχώρηση δεδομένων ή εάν έχει
κόστος καθώς και εάν θα απαιτηθεί και με ποιο τρόπο η συνδρομή
των αναδόχων

Αρ. 4 Κεντρικό
(Κ.Η.Σ.Α.)

Ηλεκτρονικό

Σύστημα

Αδειοδοτήσεων

παρ. 2 : Το Κ.Η.Σ.Α. αναπτύσσεται με σκοπό την ηλεκτρονική
διασύνδεση όλων των φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου και
ευρύτερου Δημόσιου τομέα, οι οποίοι
εμπλέκονται στην
αδειοδότηση ή/ και διαδικασία έγκρισης δημοσίων και ιδιωτικών
τεχνικών έργων, αποτελώντας το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα
επί του οποίου διασυνδέονται οι επιμέρους ηλεκτρονικές
εφαρμογές των ανωτέρω φορέων αδειοδοτήσεων ή/ και εγκρίσεων
παρ. 7: Στο Κ.Η.Σ.Α. τηρείται η εγκεκριμένη άδεια και κάθε
στοιχείο που κατά την ισχύουσα νομοθεσία τη συνοδεύει, καθώς
και τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων δόμησης (του Ν
4030/11)
παρ. 10 : Όλη η διαδικασία υποβολής έγκρισης και αδειοδότησης
του έργου ολοκληρώνεται χωρίς την φυσική παρουσία του
αιτούντος ή του εξουσιοδοτημένου μηχανικού ή του κατά νόμο
υπεύθυνου για την αδειοδότηση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΜΕΔΕ
Δεν προκύπτει από την διατύπωση το χρονοδιάγραμμα του ΚΗΣΑ,
καθώς και οι λεπτομέρειες λειτουργίας του ή εάν έχει κόστος και
ποιος θα το επωμιστεί
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Αρ. 5 Ηλεκτρονικό Σύστημα Προσδιορισμού Κόστους των
Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΣΥ.ΚΟΣ.Π.Ε.) Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Τιμών (ΗΛ.ΠΑ.Τ.) – Ηλεκτρονικό
Σύστημα Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (Σ.Ε.ΤΕ.Π.)

Παρ. 3: Στον ΗΛ.ΠΑ.Τ. κωδικοποιούνται και καταγράφονται με
μοναδικό κωδικό καταχώρησης τα παρακάτω : α)τα δομικά υλικά
και ο Ηλεκτρομηχανικός Εξοπλισμός β) τα μηχανήματα έργων γ)
το εργατικό κόστος
Παρ. 7 Στον
ΗΛ.ΠΑ.Τ. εισάγεται μηχανισμός σύνταξης
τυποποιημένων περιγραφικών άρθρων που αφορούν σε τιμολόγια
εργασιών και υπηρεσιών ο οποίος ακολουθεί τον Κανονισμό
Σύνταξης Περιγραφικών Άρθρων
Παρ. 8
Στον
ΗΛ.ΠΑ.Τ. εισάγεται μηχανισμός σύνταξης
αναλυτικών τιμολογίων εργασιών και υπηρεσιών ο οποίος
ακολουθεί τον Κανονισμό Ανάλυσης Τιμών Εργασιών Τεχνικών
Έργων
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΜΕΔΕ
Χρειάζονται διευκρινίσεις για το πώς θα συνταχθεί και τι θα
περιλαμβάνει ο Κανονισμός Ανάλυσης Τιμών Εργασιών Τεχνικών
Έργων . Επίσης δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για τη σύνταξη των
περιγραφικών άρθρων των τιμολογίων (πάγιο αίτημα της
ΠΕΔΜΕΔΕ)

Παρ. 14 (για αναθεώρηση τιμών)
Στον ΗΛΠΑΤ αναπτύσσεται Ηλεκτρονικό Σύστημα
α)Αναπροσαρμογής του Συντελεστή (τκ) του
προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών

Κανονισμού

β) Αναθεώρησης Τιμών Εργασιών Δημοσίων Έργων κατά τον
Κανονισμό Ανάλυσης Τιμών Εργασιών Δημοσίων Έργων ,
με σκοπό την τεκμηριωμένη αναπροσαρμογή του τμήματος όλων
των συντελεστών παραγωγής που συμμετέχουν στην εκτέλεση
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των έργων ανάλογα με την μεταβολή κόστους κατά το χρόνο
εκτέλεσης τους
Κατ’ εξαίρεση και μέχρι την λειτουργία του ΗΛ.ΠΑ.Τ. η
αναθεώρηση τιμών για τα δημόσια έργα υπολογίζεται σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία
παρ. 22: Με ΥΑ συγκροτείται συμβουλευτική (11μελής) Επιτροπή
συντονισμού των ηλεκτρονικών συστημάτων του παρόντος, όπου
μετέχει και εκπρόσωπος των Εργοληπτικών Οργανώσεων
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΜΕΔΕ
Προκύπτει ότι η επιτροπή αυτή θα αντικαταστήσει την σημερινή
ΕΔΤΕ. Χρειάζεται χρονοδιάγραμμα υλοποίησης καθώς και
κανονισμός λειτουργίας του ΗΛΠΑΤ με σαφή καθορισμό των
ρόλων των Ε.Ο και πρόβλεψη για την παρουσία εκπροσώπου των
ΕΟ στον ΗΛ.ΠΑ.Τ. . Επίσης χρειάζεται διευκρίνιση για το κόστος
λειτουργίας του.

Αρ. 6 Σύνταξη προϋπολογισμού έργου

Παρ. 1 Από την ημερομηνία έναρξης του αρ. 5 συντάσσεται ένας
ενιαίος (μοναδικός ) προϋπολογισμός για κάθε δημόσιο ή
ιδιωτικό έργο με αναλυτικές προμετρήσεις και αποκλειστικά με
βάση τις τιμές που ορίζει το ΗΛ.ΠΑ.Τ. του αρ. 5 του παρόντος.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΜΕΔΕ
Δεν προκύπτει ποιος θα συντάσσει τον προϋπολογισμό και ποια
έννομη συνέπεια θα έχει αυτή η πράξη (εάν είναι εκτελεστή
διοικητική πράξη), δηλαδή ο συντασσόμενος προϋπολογισμός. Να
προκύπτει με ποιόν τρόπο θα είναι υποχρεωτικός ο
προϋπολογισμός αυτός

Αρ. 9 Ηλεκτρονικό Μητρώο συντελεστών
δημόσιων και ιδιωτικών έργων (ΜΗ. Τ.Ε.)

παραγωγής
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Παρ. 1: Συνίσταται στην ΓΓ Υποδομών του ΥΠΟΜΕΔΥ μητρώο
συντελεστών παραγωγής δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων
ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.: Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών έργων
ΜΗ.Ε.Τ.Ε. : Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών έργων
Παρ. 2 : Το ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε θα τηρείται στο ΤΕΕ (κατόπιν ανάθεσης
της διαχείρισης από ΥΠΟΜΕΔΙ).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΜΕΔΕ
Θεωρούμε ότι πρέπει να δοθούν επαρκή στοιχεία για να
αποφασιστεί η επιλογή του φορέα που θα τηρεί το ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε
καθώς και δεδομένα που αν αιτιολογούν την επιλογή. Είναι
απαραίτητο να εξετασθούν προσεκτικά όλα τα δεδομένα που θα
οδηγήσουν τελικά στην επιλογή του φορέα
Παρ. 3: Η σύσταση των μητρώων περιλαμβάνει : α)Την
ηλεκτρονική τήρηση (συλλογή, καταχώρηση, έλεγχο εγγράφων και
δικαιολογητικών) β) την έκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων,
πτυχίων πιστοποιητικών, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική
εκτύπωση αυτών από την χρήση του συστήματος γ) τον
πειθαρχικό έλεγχο των εγγραφόμενων οικονομιών φορέων στα
ΜΗ.ΤΕ. δ) την έκδοση βεβαίωσης αναφορικά με την τεχνική
ικανότητα των εγγραφόμενων επιχειρήσεων στα Μητρώα.
Παρ. 4 : Στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.: εγγράφονται όλα τα φυσικά πρόσωπα
που ασκούν τεχνική επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα
και εμπλέκονται στην παραγωγή δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών
έργων.
Παρ. 5: ΤΑ μητρώα φυσικών προσώπων είναι : α) Μητρώο
Εμπειρίας
Μελετητών
(Μ.Ε.Μ.)
β)Μητρώο
Εμπειρίας
Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) γ) Μητρώα Εμπειρίας τεχνιτών και
λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων (Μ.Ε.Τ.).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΜΕΔΕ
Σε ότι αφορά το Μητρώα Εμπειρίας τεχνιτών και λοιπών τεχνικών
επαγγελματικών δραστηριοτήτων (Μ.Ε.Τ.) η ΠΕΔΜΕΔΕ έχει την
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άποψη ότι θα πρέπει τα φυσικά πρόσωπα του μητρώου αυτού να
είναι πιστοποιημένα από παραγωγικούς φορείς ή
τον
επαγγελματικό τους φορέα ή την επαγγελματική τους οργάνωση.
Παρ. 7 & 8 : Προβλέπει την υποχρεωτική εγγραφή του συνόλου
των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά επιβάλλει την πάροδο 7ετίας μετά
την συνταξιοδότησή τους ή (οποιασδήποτε) αποχώρησής τους για
να τους επιτραπεί να στελεχώσουν μελετητική ή εργοληπτική
επιχείρηση.
Παρ. 10: Στο Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.)
εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα, που
έχουν έδρα και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έχουν ως
αντικείμενο ή κύριο σκοπό , σύμφωνα με το καταστατικό τους, την
εκπόνηση ιδιωτικών και δημόσιων μελετών, την κατασκευή
δημόσιων και ιδιωτικών έργων (είτε ως ανάδοχοι είτε ως
υπεργολάβοι)
Παρ. 11: Η εγγραφή στο ΜΗ.Ε.Τ.Ε γίνεται με βάση την στελέχωση
της επιχείρησης και διενεργείται ύστερα από αίτηση του νόμιμου
εκπροσώπου της (σχετικό ΠΔ). Τα μητρώα είναι : α) Μητρώο
Μελετητικών επιχειρήσεων (διαιρούμενο σε δημόσιων και
ιδιωτικών μελετών) β) Μητρώο Εργοληπτικών επιχειρήσεων
(διαιρούμενο σε δημόσιων και ιδιωτικών έργων) γ) Μητρώο
Επιχειρήσεων Τεχνικών συμβούλων δ) Μητρώο επιχειρήσεων
τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΜΕΔΕ
Δεν προκύπτει ο ορισμός της στελέχωσης, αν θα έχουμε σύστημα
τάξεων και άρα συνακόλουθης υποχρεωτικής στελέχωσης.
Απαιτείται διευκρίνιση

Παρ. 13 : Είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο ΜΗ. Τ.Ε.
Παρ. 15 : Το πιστοποιητικό εγγραφής της παρ. 3 αρ. 83 ν
4412/2016 αντλείται από την αναθέτουσα αρχή, προκειμένου για
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την ανάληψη δημοσίου έργου ή για τη συμμετοχή στη διαδικασία
παραγωγής δημοσίου έργου από το ΜΗ. Τ.Ε.
Παρ. 20 : Η εγγραφή και κατάταξη σε κατηγορίες και τάξεις στα
Μητρώα γίνεται από τις Επιτροπές Μητρώων (13 μέλη).
Συγκροτούνται με ΥΑ του ΥΠΥΜΕΔΙ, για θητεία 2 ετών, που
ανανεώνεται μόνο μια επιπλέον φορά. Οι επιτροπές είναι :
α)Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Μελετητών,
β) Επιτροπή
Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών γ) Επιτροπή Μητρώου
Εμπειρίας Τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών
δραστηριοτήτων δ)
Επιτροπή Μητρώου Μελετητικών
επιχειρήσεων ε) Επιτροπή Μητρώου Εργοληπτικών επιχειρήσεων
στ) Επιτροπή Μητρώου επιχειρήσεων Τεχνικών συμβούλων ζ)
Επιτροπή Μητρώου επιχειρήσεων Τεχνιτών και λοιπών τεχνικών
επαγγελματικών δραστηριοτήτων
Παρ. 21 : Όλες οι ουσιαστικές λεπτομέρειες του ΜΗ. Τ.Ε. θα
καθοριστούν με ΠΔ εντός 8 μηνών από την ψήφιση του νόμου
(προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης, δικαιολογητικά, η ανά
ειδικότητα
ελάχιστη
στελέχωση
επιχείρησης,
όροι
και
προϋποθέσεις χορήγησης, αναθεώρησης, ελέγχου κατάταξης,
αναβάθμισης, διαγραφής πτυχίων, χρονική ισχύς αυτών,
συσχέτιση ανεκτελέστου με στελέχωση της εταιρείας ώστε η
ανάληψη εκτέλεσης έργου που τυχόν υπερβαίνει το όριο του
ανεκτελέστου να είναι δυνατή μόνο με επαύξηση της στελέχωσης ή
με ανάθεση σε υπεργολάβο, πειθαρχικά ζητήματα κλπ ).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΜΕΔΕ
Θα πρέπει να είναι ανάλογα (με την παρ. 13 ) υποχρεωτική και η
εγγραφή
σε
Εργοληπτική
Οργάνωση
ως
απαραίτητο
δικαιολογητικό για την εγγραφή στο ΜΗ. Τ.Ε. Δηλαδή να
προστεθεί στο ΠΔ ότι η προσκόμιση βεβαίωση εγγραφής σε
Εργοληπτική Οργάνωση είναι απαρέγκλιτη προϋπόθεση
εγγραφής (μέρος των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών ) στο
ΜΗ.ΤΕ.
Παρ. 22 : Η ανάπτυξη και η κατασκευή του ΜΗ.Ε.Τ.Ε. δύναται να
ανατεθεί με ΥΑ του ΥΠΥΜΕΔΙ σε φορέα του Δημοσίου ή
ευρύτερου δημοσίου τομές, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΜΕΔΕ
Θα ήταν χρήσιμο να προστεθεί ότι και οι Εργοληπτικές
Οργανώσεις είναι δυνητικοί ανάδοχοι ανάπτυξης του ΜΗ.Ε.Τ.Ε.

Παρ. 25 : Η ισχύς του άρθρου άρχεται από την έκδοση του ΠΔ της
παρ. 21 οπότε και καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη
αντίθετη με αυτό. Μέχρι την έκδοση του ΠΔ ισχύουν οι διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τα μητρώα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΜΕΔΕ
Λόγω προηγούμενης νομοθετικής εμπειρίας ίδρυσης νέου
συστήματος μητρώων πρέπει να προβλεφθεί εύλογη χρονική
μεταβατική περίοδος προσαρμογής από το ένα (ισχύον) σύστημα
(του ν. 3669/2008) στο άλλο.

Αρ. 12 Ειδικό σώμα Επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών
Έργων
Παρ. 1: Συνίσταται Ειδικό Σώμα Επιμετρητών δημοσίων και
ιδιωτικών Έργων για την διενέργεια των απαραίτητων κατά τις
κείμενες διατάξεις επιμετρήσεων δημοσίων έργων (προαιρετικά και
για ιδιωτικά έργα)
Παρ. 2 : Οι Ειδικοί Επιμετρητές εγγράφονται σε κατάλογο Ειδικού
Σώματος που τηρείται στο ΤΕΕ, κατόπιν αδειοδότησης τους που
πραγματοποιείται μετά την παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων
και επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις που διενεργούνται στο
ΤΕΕ.
Παρ. 3: Με ΥΑ , μετά τη γνώμη του ΤΕΕ ρυθμίζονται όλες οι
λεπτομέρειες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΜΕΔΕ
Η παρουσιαζόμενη διάταξη στο σχέδιο νόμου είναι ελλιπής, δεν
προκύπτει ποιος καλεί τον επιμετρητή, ποια χρονική στιγμή, ποιος
επωμίζεται το κόστος εργασίας του, ποια η ισχύς της απόφασης
του, εάν η απόφασή του προσβάλλεται, ποια η διαδικασία
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προσβολής της απόφασης του. Γενικά δεν είναι διευκρινισμένος ο
ρόλος του και η νομική θέση του σώματος των Επιμετρητών (πχ.
θα αποτελεί προέκταση της διευθύνουσας υπηρεσίας ;) στην
διαδικασία παραγωγής δημοσίων έργων.
Η ΠΕΔΜΕΔΕ έχει την άποψη ότι πρόκειται για ένα σώμα
εμπειρογνωμόνων το οποίο σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ
αναδόχου και αναθέτουσας αρχής για την επιμέτρηση θα επιλύει,
ως διαιτητική διαδικασία την διαφωνία. Το κοστος του επιμετρητή
θα καταβάλλεται από πιστώσεις του έργου ή από προβλεπόμενα
κονδύλια που ήδη υπάρχουν στα συγχρηματοδοτούμενα έργα.
Ο έλεγχος και η επίβλεψη των έργων είναι από τη φύση της
διαδικασία πολύπλοκη και χρειάζεται χρόνο και προσωπικό.
Σήμερα με τους περιορισμένους πόρους του δημόσιου τομέα είναι
καιρός να περάσει στον ιδιωτικό τομέα μέσα από Μητρώα
πιστοποιημένων ιδιωτών, δίδοντας έτσι λύση στην επιτάχυνση της
πορείας των έργων και στην διευκόλυνση του έργου του δημοσίου
τομέα, που θα επικεντρωθεί στην υψηλή εποπτεία ελέγχου όλων
των συντελεστών παραγωγής των δημοσίων έργων με συνέπεια τη
χρονική και ποιοτική αναβάθμιση της εκτέλεσης των έργων, τη
μείωση της ανεργίας και την εξασφάλιση ικανοποιητικού
αποτελέσματος.
Στην παρούσα οικονομική συγκυρία ΠΕΔΜΕΔΕ θέλει να
επισημάνει τη δυσκολία του ελέγχου και της επίβλεψης των
έργων από το δημόσιο. Υπάρχουν έργα που εξελίσσονται χωρίς
συνεχή παρακολούθηση εκ μέρους των επιβλεπόντων επειδή
αδυνατούν χρονικά και πρακτικά να τα επιβλέψουν επαρκώς.
Επίσης υπάρχουν και υποστελεχωμένες τεχνικές διευθύνσεις σε
σωρεία αναθετουσών αρχών.
Η ανάθεση του ελέγχου και της επίβλεψης των έργων σε
πιστοποιημένους ιδιώτες , οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι σε
συγκεκριμένο Μητρώο που θα τηρείται είτε στο ΥΠ. ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.,
είτε σε όποιον φορέα το αρμόδιο Υπουργείο επιλέξει, θα δώσει
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λύσεις σε πολλά προβλήματα, όπως είναι η επιτάχυνση της πορείας
των έργων, η διεύρυνση του αντικειμένου απασχόλησης
μηχανικών που αντιμετωπίζουν έντονο βιοποριστικό πρόβλημα,
αλλά και η διευκόλυνση του έργου του δημόσιου τομέα που θα
επικεντρωθεί στην υψηλή εποπτεία ελέγχου όλων των συντελεστών
παραγωγής των δημοσίων έργων με συνέπεια τη χρονική και
ποιοτική αναβάθμιση της εκτέλεσης των έργων.
Η πολιτεία διαθέτει ήδη το σύστημα διασφάλισης των
πιστοποιημένων ιδιωτών με τα μητρώα που τηρούνται στην Δ/νση
Δ15 του ΥΠ. ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ., το οποίο όμως μπορεί να διευρυνθεί
δίδοντας
πιστοποίηση (π.χ. από το ΤΕΕ) και σε άλλους
συναδέλφους μηχανικούς, μελετητές κλπ. μέσα από διαδικασίες
που θα διαμορφωθούν με κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα ΥΑ , η
οποία και θα περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες
Η πρόταση αυτή θα δώσει αντικείμενο εργασίας σε πολλούς
μηχανικούς, χωρίς επιπλέον δαπάνες για την πολιτεία, μια και το
κόστος που θα προκύψει θα καλυφθεί μέσα από τον
προϋπολογισμό του κάθε έργου, δίδοντας παράλληλα και τη
δυνατότητα στο δημόσιο να διατηρήσει την πλήρη εποπτεία του
ελέγχου όλων των σταδίων παραγωγής των έργων .

Αρ. 13 Μητρώο Ελεγκτών Εταιρειών Πιστοποίησης
Παρ. 1: Τηρείται στην ΓΓΥ του ΥΠΥΜΕΔΙ μητρώο Ελεγκτών
Εταιρειών
Πιστοποίησης
για
τις
εταιρείες
που
δραστηριοποιούνται στην πιστοποίηση διαδικασιών παραγωγής
τεχνικών έργων, συστημάτων, προσώπων, υλικών και προϊόντων,
που αφορούν στην υλοποίηση τεχνικών έργων.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΜΕΔΕ
Δεν προκύπτει με σαφήνεια ποιους αφορά το συγκεκριμένο
μητρώο.
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