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Προς:

A΄ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

(για ενημέρωση των συναδέλφων)

Θέμα: Ανάρτηση από την ΕΑΑΔΗΣΥ των σχεδίων Υπουργικών Αποφάσεων για την ανάθεση επίβλεψης
έργων και μελετών κάτω των ορίων σε ιδιώτες

Συνάδελφοι/σες
Ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και στη σελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ
Γνωμοδοτήσεις επί των σχεδίων Υπ. Απόφασης για την επίβλεψη Έργων από ΙΦΕ σε Μελέτες και
Έργα κάτω του ορίου καθώς επί του σχεδίου ΚΥΑ για το ΝΠΙΔ Εταιρεία Προδιαγραφών και
Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών. Τα σχετικά έγγραφα τα οποία περιλαμβάνουν
αυτούσια και τα σχέδια Υπουργικών αποφάσεων μπορείτε να τα δείτε εδώ:
1.

Διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ.

(γγ) του ν.4013/2011, επί σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο
«Σύσταση, οργάνωση και διοίκηση του Ν.Π.Ι.Δ. “Εταιρεία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης
Τεχνικών Έργων & Μελετών”- Ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση του Ενιαίου Συστήματος
Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών (ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ) και
του Ηλεκτρονικού Συστήματος Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών
Έργων (ΗΣΠΚΣΠΤΕ)’»
http://www.eaadhsy.gr/images/docs/2021_%CE%93/2021_%CE%93%CE%9D%CE%A9%CE
%9C%CE%97_%CE%9322.pdf
2.

Διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ.

(γγ) του ν.4013/2011, επί σχεδίου Κοινής Απόφασης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών
-Εσωτερικών, με αντικείμενο την παρακολούθηση και επίβλεψη μελετών κάτω των ορίων

από ιδιώτες Ελεγκτές Μηχανικούς, εκδιδομένης κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου
183Α του ν. 4412/2016
eaadhsy.gr/images/docs/2021_Γ/2021_ΓΝΩΜΗ_Γ21.pdf
3.

Διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ.

(γγ) του ν.4013/2011, επί σχεδίου Κοινής Απόφασης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών
-Εσωτερικών, με αντικείμενο την παρακολούθηση και επίβλεψη δημοσίων έργων κάτω των
ορίων από ιδιώτες Ελεγκτές Μηχανικούς, εκδιδομένης κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του
άρθρου 136Α του ν. 4412/2016
https://www.eaadhsy.gr/images/docs/2021_%CE%93/2021_%CE%93%CE%9D%CE%A9%CE
%9C%CE%97_%CE%9320.pdf
Τα εν λόγω σχέδια ΥΑ και ΚΥΑ δε διαφέρουν όσον αφορά την ουσία τους από τις
αντίστοιχες ΥΑ για τα έργα και μελέτες άνω του ορίου που ήδη αναλυτικά είχαμε περιγράψει
στις σχετικές μας ανακοινώσεις: “Με τις ρυθμίσεις αυτές εξαφανίζεται ο Τεχνικός ρόλος και το
αντικείμενο των Μηχανικών με απρόβλεπτες συνέπειες στη μελλοντική δυνατότητα των
Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών να σχεδιάζουν, να μελετούν, να παρακολουθούν και να
ελέγχουν το παραγόμενο Τεχνικό έργο. Συνοψίζοντας, ιδιώτες θα καθορίζουν τις τεχνικές
προδιαγραφές για τα έργα, ιδιώτες θα καθορίζουν τις τιμές των υλικών και των
εργασιών, δηλαδή το κόστος των έργων, τις μελέτες θα τις εκπονούν οι ιδιώτες
μελετητές και θα τις επιβλέπουν οι πιστοποιημένοι ιδιωτικοί φορείς. Τα έργα θα τα
κατασκευάζουν οι ιδιώτες εργολάβοι και θα τα επιμετρούν και επιβλέπουν ιδιώτες”.
Σχετικά με την Υπουργική Απόφαση για τους Ιδιωτικούς Φορείς Επίβλεψης σε Έργα άνω των
ορίων https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/12.11.2021_erga_ife_8633.pdf
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Μελέτες https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/4.11.2021_ife__8627_.pdf
Παρακαλούμε για τις απόψεις Α' Βάθμιων Ενώσεων και μελών μας επί όλων των
σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων μέχρι τη Δευτέρα 20/12 το μεσημέρι στο emdydas@tee.gr

