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Ριζοσπαστική πρόταση της ΠΕΔΜΕΔΕ για την ΑΕΠΠ : 

Εμπλουτισμός των κλιμακίων της ΑΕΠΠ με έμπειρους 

Μηχανικούς ή διαφορετικά κατάργησή της. 
 

Τη δυσλειτουργία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ) τονίζει σε επιστολή της προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης η ΠΕΔΜΕΔΕ, 

προτείνοντας για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Αρχής (ΑΕΠΠ) να 

συμπεριληφθούν στην σύνθεση των κλιμακίων της έμπειροι Μηχανικοί, με στόχο 

την έκδοση ορθότερων και ποιοτικότερων  αποφάσεων και την συντομότερη  

ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης των Δημοσίων Συμβάσεων. 

  
 Σε αντίθετη περίπτωση, η ΠΕΔΜΕΔΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να προβεί το 
Υπουργείο  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. 
 

Συγκεκριμένα η ΠΕΔΜΕΔΕ επισημαίνει πως 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 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.  
 
  



 
 
 Είναι γνωστό ότι 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.   

 

Σημειώνεται επίσης στην επιστολή ότι η Ένωση αρχικά επικρότησε την 

σύσταση της ΑΕΠΠ, στο νόμο 4412/2016, καθώς θεώρησε 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η  ΠΕΔΜΕΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων 

Έργων) είναι Πρωτοβάθμια Οργάνωση και καλύπτει όλο το φάσμα των εργοληπτικών 

επιχειρήσεων και στελεχών αυτών που ασχολούνται με την κατασκευή των Δημοσίων 

Έργων (από τις ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις έως και τους κατασκευαστικούς ομίλους 

7ης τάξης). Η ΠΕΔΜΕΔΕ έχει συστήσει 15 Περιφερειακά Τμήματα σε όλη τη χώρα και είναι η 

μοναδική ελληνική Εργοληπτική Οργάνωση που εκπροσωπεί στη χώρα στο εξωτερικό ως 

μέλος της Ομοσπονδίας της Ευρωπαϊκής Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (F.I.E.C. – 

Federation de l’ Industrie Europeenne de la Construction), κοινωνικό εταίρο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, των Ευρωπαίων Διεθνών Κατασκευαστών (E.I.C. – European International 

Contractors) και της E.D.A. – European Demolition Association. 


