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Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών,  κ. Χρήστο Σπίρτζη 

 

Κοινοποίηση : 

Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

κ. Γεώργιο Δέδε  

 

Θέμα : Προσθήκη στο προσχέδιο Προεδρικού διατάγματος για τα “Μητρώα 

συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)” 

 

Κύριε Υπουργέ,  

        Στα πλαίσια της εφαρμογής της δευτερογενούς νομοθεσίας του ν. 4412/2016, 

προχωρήσατε στην κατάρτιση του αναγκαίου προσχεδίου για την αναμενόμενη και 

απαραίτητη αναμόρφωση των μητρώων όλων των εμπλεκόμενων (φυσικών και 

νομικών προσώπων) στην κατασκευή των έργων, δημόσιων και ιδιωτικών. 

        Κατά την διαβούλευση που προηγήθηκε, στελέχη μας που συμμετείχαν στις 

Ομάδες εργασίας, έθεσαν το ζήτημα, για να βοηθηθεί το Υπουργείο σας στο έργο του, 

του πειθαρχικού ελέγχου των μελών των εργοληπτικών επιχειρήσεων.  

        Θεωρούμε ότι ο συγκεκριμένος πειθαρχικός έλεγχος είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για να λειτουργήσει ο υγιής  ανταγωνισμός στους δημόσιους 

διαγωνισμούς και να προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον από πρακτικές που 

περιορίζουν τον πραγματικό ανταγωνισμό. Για να είναι εφικτός ο  πειθαρχικός 

έλεγχος των μελών  των εργοληπτικών οργανώσεων, υποβοηθητικός και 

προκαταρκτικός, προς τον ρόλο του Υπουργείου με τα νέα Πειθαρχικά Όργανα που 

θεσπίζονται με το ΠΔ,  θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το σύνολο των επιχειρήσεων 

που επιθυμούν να εμπλακούν σε κατασκευή, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στα  

δημοσία έργα να προσκομίζουν, ως δικαιολογητικό εγγραφής στα αντίστοιχα 



μητρώα, αντίγραφο πειθαρχικής βεβαίωσης της εργοληπτικής οργάνωσης με 

πανελλήνια διάρθρωση, στην οποία ανήκουν. 

           Η πρόταση μας, που εκ  παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε στο προσχέδιο  του 

ΠΔ για τα μητρώα με τίτλο  “Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και 

ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)”   είναι η εξής : 

«Προστίθεται  στο άρθρο 45 τελευταίο εδάφιο μετά το σημείο Β ιι ως εξής : 

«Για τους υπό Α και Β ,  ως δικαιολογητικό εγγραφής,   προσκομίζεται ετησίως 

βεβαίωση, περί πειθαρχικού παραπτώματος και καταβολής εισφορών, εν ισχύ ή 

αντίγραφο της, από την εργοληπτική οργάνωση πανελλήνιας διάρθρωσης στην 

οποία ανήκουν ». 

         Ελπίζοντας στην υιοθέτηση της πρότασής μας, παραμένουμε στην διάθεσή σας 

για κάθε διευκρίνιση. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 

 

 

 


