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ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ (∆24) 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (α΄) 

Ιπποκράτους 196-198 
Τ.Κ. 114 71 - Αθήνα 
    
 

Θέµα: Επισηµάνσεις για την βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισµού σχετικά µε το  ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ 
∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 71 «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δηµοσίων και ιδιωτικών έργων, 
µελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε).» (ΦΕΚ 
112Α/03.07.2019) 

 
Ως φορέας των µελετητών Υδραυλικών Έργων, και όχι εταιρειών µελετών, εκφράζουµε µε την 
παρούσα τις απόψεις µας σχετικά µε τα όσα αναφέρονται στο πρόσφατα εκδοθέν Π.∆ 71/2019, που 
αφορά στα νέα Μητρώα, όπως αυτά θα διαµορφωθούν στο επόµενο διάστηµα. Συγκεκριµένα: 
  
Άρθρο 25: Κατάταξη των επιχειρήσεων στο ΜΗ.Μ.Ε.∆.Ε. 
Στο ως άνω άρθρο και ειδικώς στην παράγρ.2 εδάφιο β  αναφέρεται : 
«Για την κατάταξη στη 2η τάξη απαιτείται η επιχείρηση: 
β) να εφαρµόζει σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, για την παροχή µελετητικών υπηρεσιών στις αιτούµενες 
κατηγορίες µελετών.» 

 
Θεωρούµε ότι η ως άνω απαίτηση, σχετιζόµενη µε τα µεγέθη των έργων που θα διεκδικηθούν από 
τους αντίστοιχους µελετητές, δεν θεωρείται απαραίτητη και σε συνδυασµό µε την παρούσα 
οικονοµική συγκυρία θα επιβαρύνει δυσανάλογα τους µελετητές, θα περιορίσει τον υγιή 
ανταγωνισµό, χωρίς αντίστοιχα να εξυπηρετεί ανάλογα και το δηµόσιο συµφέρον. 

  
Αντίστοιχα στο ίδιο άρθρο και στην παράγρ.2 εδάφιο γ  αναφέρεται : 
«Για την κατάταξη στην 3η τάξη απαιτείται η επιχείρηση: 
β) να εφαρµόζει πιστοποιηµένο σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, κατά το πρότυπο ISO 9001 ή 
ισοδύναµο πιστοποιητικό, για την παροχή µελετητικών υπηρεσιών στις αιτούµενες κατηγορίες 
µελετών, 

γ) να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο µε ελάχιστα όρια ευθύνης € 350.000 ανά αξίωση και € 500.000 
αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική περίοδο,  

…… 
στ) να έχει τις τρεις τελευταίες εκκαθαρισµένες οικονοµικές χρήσεις µέσο κύκλο εργασιών από εκπόνηση 
µελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών µεγαλύτερο από 50.000 ευρώ, και 

 
Για τους λόγους που προαναφέραµε, δεν µπορεί να παραµείνει το Σύστηµα ∆ιαχείρισης  Ποιότητας, 
και επιπλέον προτείνουµε να γίνουν οι παρακάτω τροποποιήσεις : 

 
γ) να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο µε ελάχιστα όρια ευθύνης € 200.000 ανά αξίωση και € 350.000 
αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική περίοδο,  

 
στ)να έχει τις τρεις τελευταίες εκκαθαρισµένες οικονοµικές χρήσεις µέσο κύκλο εργασιών από εκπόνηση 
µελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών µεγαλύτερο από 25.000 ευρώ, και 



Στην συνέχεα θα πρέπει να τροποποιηθούν κατ’ αντιστοιχία και οι προβλέψεις της παραγράφου 4 του 
ιδίου άρθρου όπου αναφέρεται ότι : 
 
«4. Οι ελάχιστες απαιτήσεις εµπειρίας ανά κατηγορία µελέτης και τάξη, εκπεφρασµένες σε συνολική 
αµοιβή συµβάσεων (προ Φ.Π.Α.) που αναλήφθηκαν την τελευταία δωδεκαετία (12ετία) πριν την 
υποβολή της αίτησης εγγραφής ή αναθεώρησης, ορίζονται ως εξής: 

α) Για τις κατηγορίες µελετών (1) Χωροταξικές και Ρυθµιστικές Μελέτες, (2) Πολεοδοµικές και 
Ρυµοτοµικές Μελέτες, (10) Μελέτες συγκοινωνιακών Έργων και κυκλοφοριακές, (13) Μελέτες 
Υδραυλικών Έργων, (14) Ενεργειακές Μελέτες, (16) Μελέτες Τοπογραφίας, (21) Γεωτεχνικές Μελέτες 
και Έρευνες, (27) Περιβαλλοντικές Μελέτες: 

 
3η Τάξη: ≥ 400.000 ευρώ…» θα πρέπει να  διαµορφωθεί για την  3η Τάξη: ≥ 300.000 ευρώ…» 
 
Ο Σύνδεσµός µας, σε πλήρη συνάφεια µε το αντικείµενο των αρµοδιοτήτων του που εκπροσωπεί 
Μελετητές, κατόχους µελετητικών πτυχίων για Υδραυλικές Μελέτες Α, Β, και Γ τάξης προτείνει τις 
ανωτέρω τροποποιήσεις  για να : 

� υπάρξει υγιής ανταγωνισµός και να αποτραπεί το ολιγοπώλιο στον µελετητικό κλάδο 
� υπάρξουν αντιπροσωπευτικά οικονοµικά στοιχεία της υφιστάµενης αγοράς εργασίας 

αποτρέποντας συνθήκες «πλασµατικών» µεγεθών. 
 
Είναι προφανές ότι η οικονοµική κρίση, ο περιορισµός του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων  σε 
συνδυασµό µε τις πολύ σηµαντικές εκπτώσεις που κυριαρχούν στον τοµέα ανάληψης των αντίστοιχων 
µελετών έχουν δηµιουργήσει πολύ σηµαντική µείωση στα έσοδα των µελετητών µε αποτέλεσµα δεν 
µπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν αφενός σε νέες επιβαρύνσεις (ασφαλιστήρια, πιστοποιήσεις κλπ.) 
και αφετέρου δεν διαθέτουν τα απαιτούµενα οικονοµικά µεγέθη, οπότε δεν θα είναι εφικτή η εγγραφή 
τους στα αντίστοιχα µητρώα. 

Τα σχόλια µας αναφέρονται σε οικονοµικούς φορείς που έχουν ιδιαίτερα πληγεί από την δεκαετή κρίση 
και όσοι τα κατάφεραν µέχρι σήµερα τους οφείλουµε µια ευκαιρία να παραµείνουν στον ανταγωνισµό, 
αν µη τι άλλο για λόγους δηµοσίου συµφέροντος. 

Τέλος θα πρέπει να αντιµετωπιστεί µε αντίστοιχη πρόβλεψη και το θέµα αλλαγής του µέσου κύκλου 
εργασιών των µελετητών  µεταξύ του χρόνου εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα δηµόσιο έργο και της 
υπογραφής της αντίστοιχης σύµβασης του, όπου λόγω ενστάσεων και λοιπών χρονοβόρων 
διαδικασιών είναι πιθανόν να εκτείνεται σε σηµαντικό χρόνο. 

Συνεπώς ζητούµε δια της παρούσας να λάβετε υπόψη σας τα ανωτέρω, ώστε να γίνουν εντός του 
ισχύοντος νοµικού πλαισίου, οι αντίστοιχες προσαρµογές στο Π.∆. 

 
Για το ∆Σ του ΣΜΥΕ-∆ΥΠ, 

 

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραµµατέας 

  

 
 

Χ. ∆αµβέργης 

 

 
Αικ. Τριανταφύλλου 

 

Κοινοποίηση: α) TEE (Ε-mail. tee@central.tee.gr) 

   β) ΣΕΓΜ (E-mail.segm@segm.gr) 


