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                                                                                           Αθήνα,  02 Μαρτίου  2023 

Αριθ. Πρωτ.452 

 

Προς 

Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Γεώργιο Γεραπετρίτη   

 

Κοινοποίηση :  

Υφυπουργό Υποδομών, κ. Γεώργιο Καραγιάννη  

 

 

 Θέμα :  Δημόσια Διαβούλευση σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών 

 

 

Κύριε  Υπουργέ, 

       Εν μέσω των τραγικών γεγονότων που βιώνει η χώρα μας, θα θέλαμε να σας 

ενημερώσουμε ότι την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου  2023 και ώρα 01.30  τα ξημερώματα 

τέθηκε  σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών υπό τον τίτλο: «Διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 

υποδομές και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού». 

     «Με τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, επιδιώκεται η ενιαία και 

ταχεία ρύθμιση διαφόρων οργανωτικών, λειτουργικών, εργασιακών και 

οικονομικών ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών», αναφέρεται στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης, η διάρκεια της οποίας 

έληξε την Τετάρτη 01 Μαρτίου και ώρα 10 πμ.   

      Στο σημείο αυτό μάλιστα αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η 27η Φεβρουαρίου ήταν  

αργία, λόγω  της Καθαρής Δευτέρας.  

    Πρωτόγνωρο το γεγονός ότι η διαβούλευση είχε διάρκεια ενός 24ωρου, δεδομένων 

των αργιών.  

    Εντυπωσιακή  η σπουδή των παραγόντων του Υπουργείου, όταν μάλιστα  με τις 

προτεινόμενες διατάξεις, εκτός των προαναφερομένων ρυθμίσεων,  επέρχονται και 

αλλαγές στη νομοθεσία των Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4412/2016) καθώς και στις 

διατάξεις που αφορούν στο Ηλεκτρονικό  Μητρώο Συντελεστών Παραγωγής 

Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, μελετών τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών. 

    Χωρίς να διαθέτει ο Κλάδος συνολική εικόνα, εν αναμονή δημοσιεύσεως εντός του 

τρέχοντος έτους του Προεδρικού Διατάγματος  για την τήρηση και λειτουργία των 

Μητρώων, το Υπουργείο σπεύδει να τροποποιήσει το άρθρο 118 Ν. 4472/2017.  

    Επειδή τα προαναφερόμενα γεγονότα προκαλούν εύλογα ερωτηματικά σχετικά με 

τη βιασύνη και τη σκοπιμότητα, 
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    Επειδή οι διατάξεις του Μέρους Β΄ του σχεδίου Νόμου είναι ιδιαιτέρως σημαντικές 

για την επαγγελματική δραστηριότητα του Εργοληπτικού Κλάδου, 

   Επειδή ουδείς πρόλαβε να ενημερωθεί για τις προτεινόμενες αλλαγές και ουδείς 

υπέβαλε σχόλια στο συγκεκριμένο κεφάλαιο.  

    Ζητούμε αφενός  την επαναφορά  σε διαβούλευση του ως άνω  σχεδίου  Νόμου 

ώστε να υπάρχει επαρκές διάστημα για την υποβολή σχολίων και αφετέρου την 

αποφυγή επανάληψης αντίστοιχων φαινομένων στο μέλλον, που δεν τιμούν το 

Υπουργείο.  

                                      Για την ΠΕΔΜΕΔΕ,                                                  

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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