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Θέμα: «Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηνπο δηαγσληζκνύο θαη ηηο αλαζέζεηο ππεξεζηώλ κειεηώλ 

θαη έξγσλ ζε κέιε ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 344/2000, θαζώο θαη γηα 

ηελ δηαδηθαζία απεπζείαο αλαζέζεσλ κέζσ ηνπ Θ.Ζ..Θ.» 

 

 Σν Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην είλαη ν ζεζκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε 

ζέκαηα πξσηνγελνύο παξαγσγήο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο κε αληηθείκελα πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ Λ. 1474/1984 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. Σν 

παξάξηεκα ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο κε ρώξν επζύλεο ηνπο Λ. Θαβάιαο Γξάκαο θαη 

εξξώλ έρεη σο κέιε ηνπ όινπο ηνπο γεσηερληθνύο επηζηήκνλεο (Γεσπόλνπο, Γαζνιόγνπο, 

Γεσιόγνπο, Θηελίαηξνπο θαη Ηρζπνιόγνπο) πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζηελ Αλαηνιηθή 

Καθεδνλία. Σα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ησλ εηδηθνηήησλ απηώλ είλαη θαηνρπξσκέλα ζην 

Π.Γ. 344/2000 (ΦΔΘ Α’ 297/29-12-2000) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

 πγθεθξηκέλα ζηα άξζξα 8 έσο 17 ηνπ αλσηέξσ Π.Γ. θαζνξίδνληαη ηόζν νη 

επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θάζε εηδηθόηεηαο όζν θαη ε ππνρξεσηηθή απαζρόιεζε ηνπ 

θάζε γεσηερληθνύ αλαιόγσο ηεο εηδηθόηεηάο ηνπ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο όζνλ 

αθνξά ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο, έξγα θαη κειέηεο από απηνύο. Γηα απηό ην ιόγν ζα 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε ζαο απηέο ηηο δηαηάμεηο θαηά ηελ επηινγή ηνπ ππεύζπλνπ 

επηζηήκνλα ζε δηαγσληζκνύο θη απεπζείαο αλαζέζεηο έξγσλ, κειεηώλ θαη ππεξεζηώλ. 

 Όκσο κε βάζε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ λόκνπ 4412/2016 έρεη μεθηλήζεη από ηηο 17 

Καξηίνπ 2017 κε ζρεηηθή ππνπξγηθή απόθαζε ε ιεηηνπξγία ηνπ «Θεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ 

πζηήκαηνο Θιεξώζεσλ γηα ηηο Γεκόζηεο πκβάζεηο έξγσλ, κειεηώλ θαη παξνρήο ηερληθώλ 

θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ (Θ.Ζ..Θ.)» (ΦΔΘ 900/Β’/13-3-2017) γηα 

ηηο απεπζείαο αλαζέζεηο έξγσλ, κειεηώλ θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ 
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επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ κέρξη ηνπ ύςνπο ησλ 20.000 επξώ. Οπόηε νη ζρεηηθέο αλαζέζεηο 

κεηά από απηήλ ηελ εκεξνκελία ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε ειεθηξνληθή θιήξσζε ζύκθσλα 

κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 παξ. 6 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη ηεο αλσηέξσ 

ππνπξγηθήο απόθαζεο, κε ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ απηή νξίδεη. Ζ ηζηνζειίδα πνπ ιεηηνπξγεί 

ην Θ.Ζ..Θ. είλαη ε https://kisk.ggde.gr/cedrawsys/index.xhtml?dswid=-7327 . 

 Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία. 
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