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Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2020 

Αριθ.Πρωτ. 1650 

Προς  

Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα 

 

Κοινοποίηση : 

-Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή 

-Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνη Γεωργιάδη  

-Αναπληρωτή  Υπουργό Ανάπτυξης Επενδύσεων, κ. Νικόλαο Παπαθανάση   

- Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, κ. Χρήστο -Γεώργιο Σκέρτσο 

 

Θέμα : Δυσλειτουργία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 
  

Κύριε  Υπουργέ,  

          Η ΠΕΔΜΕΔΕ, Πανελλήνια Οργάνωση που καλύπτει όλο το φάσμα των  

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, ατομικών και εταιρικής μορφής έως και  7ης τάξεως, 

μελών του ΜΕΕΠ  καθώς  και των στελεχών τους, μελών του ΜΕΚ,   που ασχολούνται 

με την κατασκευή των Δημοσίων Έργων στη xώρα, είναι η μοναδική Ελληνική 

Εργοληπτική Οργάνωση που εκπροσωπεί την Ελλάδα διεθνώς, ως μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (Fédération de l’ 

Industrie Européenne de la Construction – F.I.E.C.),  κοινωνικό εταίρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ευρωπαίων Διεθνών Κατασκευαστών (European 

International Contractors – E.I.C), και της EDA (European Demolition Association). 

Ως εκ τούτου η ΠΕΔΜΕΔΕ έχει το προνόμιο της πρωτογενούς πληροφόρησης για τις 

ευρωπαϊκές νομοθεσίες, ιδίως στα Δημόσια Έργα και την πρακτική εφαρμογή τους.  

Στο πλαίσιο αυτό επικροτήσαμε  την σύσταση της ΑΕΠΠ, στο νόμο 4412/2016, 

καθώς θεωρήσαμε ότι θα επιταχυνθεί αφενός η διαδικασία απονομής έννομης 

προστασίας και αφετέρου ότι ποιοτικά θα δημιουργείτο σταθερή και 

ομογενοποιημένη νομολογία, στο συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης 

δημόσιας σύμβασης, τουλάχιστον στα ζητήματα που αφορούν στα  Δημόσια Έργα.  

Δυστυχώς  όπως προκύπτει μετά από τέσσερα χρόνια λειτουργίας της Αρχής, 

και  από τα δεδομένα που αφορούν στα μέλη μας,  ενεργούς Εργολήπτες Δημοσίων 

Έργων που μετέχουν ανελλιπώς σε δημόσιους διαγωνισμούς,   η ΑΕΠΠ δεν 

εκπληρώνει την αποστολή της, καθώς οι περισσότερες αποφάσεις της, σχετικές με τα 

Δημόσια Έργα, ακυρώνονται από τα αρμόδια Εφετεία και το Συμβούλιο της 

Επικρατείας.  

 Σίγουρα μια αιτία  για την παρούσα κατάσταση της δυσλειτουργίας, ως προς 
τις αποφάσεις, της ΑΕΠΠ, βρίσκεται   στην σύνθεση των κλιμακίων της καθώς δεν 
υπάρχει Μηχανικός σε αυτά, ενώ  η πολυπλοκότητα των ζητημάτων των Δημοσίων 
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Έργων  απαιτεί σίγουρα την παρουσία και επεξήγηση των θεμάτων από έμπειρο 
Μηχανικό.  Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να κάνουμε αναφορά   στην λειτουργία    του 
Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων της Γενικής Γραμματείας 
Υποδομών, (αρ. 76 παρ. 2 Ν.4412/2016) και να το παραλληλίσουμε, παρόλο που δεν 
επιτελεί προφανώς  όμοιο ρόλο με την ΑΕΠΠ. Όπως γνωρίζετε ο ρόλος του Τεχνικού 
Συμβουλίου είναι γνωμοδοτικός, όπως και στα άλλα Υπουργεία, και εισηγείται επί  
ενστάσεων κατά την εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων στον εκάστοτε Υπουργό για 
λήψη απόφασης, προϋπόθεση για την εν συνεχεία προσφυγή σε ένδικα μέσα. Η   
σύνθεση των  μελών του Τεχνικού Συμβουλίου είναι συγκεκριμένη, και διαθέτει 
εισηγητές Μηχανικούς για τα ζητήματα που τελικά κρίνονται από αυτό, με την 
παρουσία  και την αποφασιστική ψήφο του εκπροσώπου του  Νομικού Συμβούλου 
του Κράτους. Οι αποφάσεις του Τεχνικού Συμβουλίου στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία επικυρώνονται από τα αρμόδια Διοικητικά Εφετεία.   

Για τους λόγους αυτούς κύριε Υπουργέ, η πρόταση της ΠΕΔΜΕΔΕ για την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία της ΑΕΠΠ  είναι  να συμπεριλάβετε στην σύνθεση 

των κλιμακίων της ΑΕΠΠ έμπειρους Μηχανικούς, με στόχο την έκδοση ορθότερων και 

ποιοτικότερων  αποφάσεων και την συντομότερη  ολοκλήρωση των διαγωνιστικών 

διαδικασιών ανάθεσης των Δημοσίων Συμβάσεων. 

Σε αντίθετη περίπτωση, προτείνουμε να προβείτε στην κατάργηση της ΑΕΠΠ 

και την αντικατάστασή της με άλλο όργανο, με πληρέστερη σύνθεση και εμπειρία 

στελεχών, σε ό,τι αφορά στα Δημόσια Έργα  καθώς πλέον η ΑΕΠΠ αποτελεί τροχοπέδη 

στην συμβασιοποίηση των Δημόσιων Συμβάσεων. 

 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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