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Θέμα: «Πξνβιήκαηα αδηθίεο θαη δπζιεηηνπξγίεο από ηε ιεηηνπξγία ηνπ Θεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ

πζηήκαηνο Θιεξώζεσλ γηα ηηο Γεκόζηεο πκβάζεηο έξγσλ, κειεηώλ θαη παξνρήο
ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ (Θ.Ζ..Θ.) – Πξνηάζεηο γηα ηελ
ιεηηνπξγηθή ηνπ βειηίσζε»
Θύξηε Τπνπξγέ,
επηθνηλσλνύκε καδί ζαο κε αθνξκή ηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε πνπ ιάβαηε γηα ηελ έλαξμε
ιεηηνπξγίαο ηνπ «Θεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ πζηήκαηνο Θιεξώζεσλ γηα ηηο Γεκόζηεο πκβάζεηο
έξγσλ, κειεηώλ θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ» (ΦΔΘ
900/Β’/13-3-2017) θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ ην δηέπνπλ. Σν παξάξηεκα Αλαηνιηθήο
Καθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο σο ζεζκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο ηεο
πνιηηείαο ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη έρνληαο σο κέιε ηνπ όινπο ηνπο
Γεσηερληθνύο ησλ εηδηθνηήησλ Γεσπνλίαο, Γαζνινγίαο, , Γεσινγίαο, Θηεληαηξηθήο θαη Βηνινγίαο
– Ηρζπνινγίαο, πνπ αλαιακβάλνπλ έξγα, κειέηεο θαη παξέρνπλ ηηο ηερληθέο θαη επηζηεκνληθέο
ηνπο ππεξεζίεο ζε δεκόζηνπο θνξείο, ζέιεη λα ζαο ζέζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθύπηνπλ από
ηελ εθαξκνγή ηνπ Θ.Ζ..Θ..
Θαηαξρήλ πηζηεύνπκε όηη ην πξνϋπάξρνλ ζύζηεκα απεπζείαο αλάζεζεο κειεηώλ, έξγσλ θαη
ππεξεζηώλ κπνξεί λα δεκηνπξγνύζε πξνβιήκαηα, αδηθίεο θαη ελδερνκέλσο θάπνηνπ είδνπο
πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη ζα έπξεπε λα ηξνπνπνηεζεί. Όκσο απηή ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαζεζηώηνο
κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Θ.Ζ..Θ. ζα έπξεπε λα επηιύεη απηά ηα πξνβιήκαηα θαη λα δεκηνπξγεί ίζεο
επθαηξίεο γηα όινπο, αμηνθξαηία θαη δηαθάλεηα. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απηό δελ γίλεηαη
δηόηη κε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Θ.Ζ..Θ. δεκηνπξγνύληαη ηα παξαθάησ πξνβιήκαηα:
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Σν ζύζηεκα αλάζεζεο κέζσ θιήξσζεο ζην ΘΖΘ δελ ιακβάλεη ππόςε ηνπ πνηνηηθά θαη
νηθνλνκηθά θξηηήξηα ζηελ επηινγή ηνπ αλαδόρνπ παξά κόλν κηα γεληθώο δηαηππσκέλε
ηθαλόηεηα ηνπ αλαδόρνπ ζηελ θαηεγνξία ηνπ έξγνπ ή ηεο κειέηεο. Ζ ηθαλόηεηα όκσο
απηή ηνπ αλαδόρνπ πνιιέο θνξέο εμαξηάηαη από θξηηήξηα πνπ δελ ιακβάλνληαη ππόςε,
όπσο είλαη ε γλώζε ηεο πεξηνρήο θαη ησλ ζπλζεθώλ ηεο, ε πξνεγνύκελε εκπεηξία ζε
αλάινγα έξγα ή κειέηεο ηνπ θνξέα.



Ζ έιιεηςε γλώζεο ηεο πεξηνρήο θαη ησλ ζπλζεθώλ ηεο πνπ είλαη απαξαίηεηε ζε πνιιά
έξγα θαη κειέηεο ησλ γεσηερληθώλ αιιά θη άιισλ εηδηθνηήησλ ζα κπνξνύζε λα μεπεξαζηεί
βάδνληαο θξηηήξηα εληνπηόηεηαο ηα νπνία ζα θξίλεη ην Τπνπξγείν (θξηηήξηα πεξηθεξεηαθά,
απόζηαζεο θ.α.). Απηή ε πξόιεςε είλαη απαξαίηεηε θαη γηα ην γεγνλόο όηη πξόθεηηαη γηα
απ΄ επζείαο αλάζεζε κηθξώλ έξγσλ θαη κειεηώλ γηα ηα νπνία είλαη δύζθνιε θαη αζύκθνξε
ε ζπλερήο κεηαθίλεζε ηνπ κειεηεηή θαη πνιύ πεξηζζόηεξν ηνπ εξγνιήπηε κε ηνλ
εμνπιηζκό ηνπ, π.ρ. από ηελ Β. Διιάδα ζηελ Λ. Διιάδα, από ηελ λεζηώηηθε ρώξα ζηελ
επεηξσηηθή θ.ι.π..



Άκεζνο ινηπόλ είλαη ν θίλδπλνο λα παξάγνληαη έξγα, κειέηεο θαη λα παξέρνληαη ππεξεζίεο
ρακειήο πνηόηεηαο, ιόγσ θαη ηνπ γεγνλόηνο όηη νη πεξηζζόηεξεο δεκόζηεο ππεξεζίεο
αλάζεζεο είλαη ππνζηειερσκέλεο θαη δελ ζα κπνξεί λα γίλεηαη ζσζηή επίβιεςε.



Αλ δελ κπνπλ απηά ηα θξηηήξηα εληνπηόηεηαο ηόηε ππάξρεη άκεζα ν θίλδπλνο λα
επηθξαηήζνπλ νη ππεξγνιαβίεο ηξίησλ, δει. κεηαμύ απηώλ πνπ ηνπο έγηλε ε αλάζεζε ηεο
κειέηεο, ηνπ έξγνπ ή ηεο ππεξεζίαο θαη απηνύ πνπ ηειηθά ζα ην πξαγκαηνπνηήζεη.



σζηά πηζηεύνπκε γίλεηαη ε ρξήζε ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ θιεξώζεσλ γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηνπ αδηάβιεηνπ ηεο απ’ επζείαο αλάζεζεο. Όκσο ζα κπνξνύζε λα
εμνηθνλνκήζεη πόξνπο ην δεκόζην, αλ ζα κπνξνύζε ην ζύζηεκα λα επηιέγεη κε θιήξσζε 3
αλαδόρνπο κεηαμύ ησλ νπνίσλ ζα γίλεηαη έλαο πξόρεηξνο δηαγσληζκόο θαηά ηνλ νπνίν ζα
θαηαηίζεληαη νη πξνζθνξέο ηνπο θαη ζα επηιέγεηαη ε ρακειόηεξε πξνζθνξά. Γηα ηελ
δηαθάλεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο όιεο νη ελέξγεηεο ζα γίλνληαλ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο
εθαξκνγήο ηνπ ΘΖΘ.



Κεγάιε αδηθία ππάξρεη θαη σο πξνο ην ύςνο ηεο απ’ επζείαο αλάζεζεο κέζσ ηνπ ΘΖΘ.
Δλώ ην όξην είλαη κέρξη 20.000 επξώ ρσξίο ΦΠΑ, όπνηνο αλαιακβάλεη έλα έξγν, κειέηε ή
ππεξεζία δελ κπνξεί λα αλαιάβεη κέζα ζην ίδην έηνο 2ν έξγν, κειέηε ή ππεξεζία, ζηνλ ίδην
θνξέα αλεμαξηήησο ύςνπο. Έηζη π.ρ. απηόο πνπ ζα θιεξσζεί γηα κηα κειέηε 1.000 επξώ
ζα είλαη ζαθέζηαηα αδηθεκέλνο ζε ζρέζε κε απηόλ πνπ ζα θιεξσζεί γηα κηα κειέηε 20.000
επξώ γηαηί ακθόηεξνη ζα δηαγξαθνύλ από ηνλ θαηάινγν ππνςεθηνηήησλ. Γηα λα αξζεί
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ινηπόλ απηή ε αδηθία ζα κπνξνύζε ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα ΘΖΘ λα κελ δηαγξάθεη από
ηνλ θαηάινγν ππνςεθηνηήησλ απηόλ πνπ αλέιαβε π.ρ. κηα κειέηε 1.000 επξώ αιιά λα
ηνλ έρεη κέζα ζηνπο ππνςήθηνπο ησλ επόκελσλ θιεξώζεσλ κέρξη ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ
πνζνύ ησλ 20.000 επξώ γηα ηηο απεπζείαο αλαζέζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνξέα θαη λα κελ
ηνλ ζπκπεξηιακβάλεη ζηηο επόκελεο αλαζέζεηο πνπ ζα μεπεξλνύλ ην ηξέρνλ ππνιεηπόκελν
πνζό ηνπ θάζε αλαδόρνπ κέρξη ηα 20.000 επξώ.


Κεγάιν πξόβιεκα απηή ηελ ζηηγκή ππάξρεη θαη ζηνλ ηξόπν θνηλνπνίεζεο από ηνπο θνξείο
– αλαζέηνπζεο αξρέο ησλ πξνζθιήζεσλ γηα ηε ζύληαμε θαηαινγώλ - ελδηαθεξόκελσλ αλά
θαηεγνξίεο έξγσλ, κειεηώλ ή ππεξεζηώλ, όζνλ αθνξά ηελ ελεκέξσζε ηνπο γηα ηελ
εγγξαθή ησλ ππνςεθίσλ αλαδόρσλ ζε απηνύο. πγθεθξηκέλα, απηή ηε ζηηγκή κέζσ ηεο
δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο ηνπ ΘΖΘ, δελ κπνξνύλ νη ππνςήθηνη αλάδνρνη λα δνύλε ηηο
πξνζθιήζεηο ησλ αλαζεηνπζώλ αξρώλ γηα ηελ ζύληαμε θαηαιόγσλ. Γελ ππάξρεη κάιηζηα
ηέηνηα πξόβιεςε νύηε ζηνλ Λ. 4412/2016 νύηε ζηελ ππνπξγηθή απόθαζε έλαξμεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ Θ.Ζ..Θ.. Θα πξέπεη νη ππνςήθηνη αλάδνρνη λα αλαηξέρνπλ ζηηο
ηζηνζειίδεο ηνπ θαζελόο θνξέα αλάζεζεο ή αθόκα θαη ζε πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ, γηα λα
βξνπλ ηηο ζρεηηθέο πξνζθιήζεηο θαηάξηηζεο θαηαιόγσλ ζηελ ζεκεξηλή επνρή ηνπ internet.
Απηό είλαη ζρεδόλ αδύλαην λα γίλεη από ηνπο ππνςήθηνπο αλαδόρνπο ζηελ ηόζν κεγάιε
πιεζώξα θνξέσλ αλαζεηνπζώλ αξρώλ θαη ππάξρεη έηζη κεγάιν πξόβιεκα ελεκέξσζεο θαη
δηαθάλεηαο ηεο όιεο δηαδηθαζίαο.
Θύξηε Τπνπξγέ,
επεηδή πηζηεύνπκε όηη, ηα αλσηέξσ πξνβιήκαηα ηνπ ΘΖΘ πνπ αλαδεηθλύνπκε θαη νη

πξνηάζεηο καο γηα ηελ επίιπζε ηνπο, θηλνύληαη ζην πλεύκα ηεο δηαζθάιηζεο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο
αμηνθξαηίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ειεθηξνληθώλ θιεξώζεσλ, γηα
απηό θαη παξαθαινύκε λα ηηο ιάβεηε ππόςε ζαο ζηελ ηξνπνπνίεζε – βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο
Θ.Ζ..Θ..
Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία.
Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.
ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ.
Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο
Εαθείξεο Κπζηαθίδεο
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