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Κοιν.:

Όπσο ν πίλαθαο Θνηλνπνηήζεσλ

Θέμα: «Απνθιεηζκόο Γεσηερληθώλ από ηελ αλνηθηή πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηεο
ΚΟΓ Α.Δ. γηα ηε δεκηνπξγία κεηξώνπ επηβιεπόλησλ εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ κεραληθώλ
γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επίβιεςεο έξγσλ ηεο δηεύζπλζεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηεο ΚΟΓ»

Κε ηελ παξνύζα επηζηνιή καο ζέιακε λα ζαο επηζεκάλνπκε, ώζηε λα δηνξζώζεηε ηελ αδηθία
πνπ πξνθαιείηαη ζηνπο Γεσηερληθνύο κέιε καο από ηνπο όξνπο ηεο ππ. αξ. πξση. 700/21/ΓΔΠ/ΑΘ
ηεο 11/02/2021 πξόζθιεζεο ηεο ΚΟΓ Α.Δ. (ΑΓΑ: Χ10346ΦΥΦΣ-ΥΘΧ) γηα ηε δεκηνπξγία κεηξώνπ
επηβιεπόλησλ εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ κεραληθώλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επίβιεςεο έξγσλ ηεο
δηεύζπλζεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηεο ΚΟΓ Α.Δ.. Όπσο καο επηζεκάλζεθε από ηα κέιε καο, ε ελ
ιόγσ πξνθήξπμε ζέηεη σο απζηεξό θξηηήξην ζπκκεηνρήο ζε απηό ην κεηξών ηελ ηδηόηεηα ηνπ
κέινπο ηνπ ΣΔΔ. Παξά δε ην γεγνλόο όηη ζηνλ θαηάινγν επηβιεπόλησλ εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ
πνπ ζα θαηαξηηζηεί, ζα πεξηιακβάλνληαη νη εγγεγξακκέλνη ζε θαηεγνξίεο έξγσλ θαη κειεηώλ, πνπ
είλαη νη ίδηεο θαηεγνξίεο πνπ απνηεινύλ επαγγεικαηηθέο Γεσηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη
επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα Γεσηερληθώλ (ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 344/2000, αξ. ΦΔΘ 297/29-122000 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη) κειώλ καο. Οη αλσηέξσ εγγεγξακκέλνη ζην κεηξών απηό
ζα πξέπεη είλαη θαη εγγεγξακκέλνη ζην ηκήκα κεηξώνπ εκπεηξίαο θαηαζθεπαζηώλ ΚΔΘ ή
εγγεγξακκέλνη ζην ηκήκα κεηξώνπ κειεηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη Κεηαθνξώλ, ζην
νπνίν είλαη ήδε εγγεγξακκέλνη θαη πνιιά κέιε ηνπ ΓΔΧΣ.Δ.Δ.
Σν Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο (ΓΔΧΣ.Δ.Δ.) θαηά αληηζηνηρία κε ην Σερληθό
Δπηκειεηήξην Διιάδαο είλαη ν ζεζκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε Γεσηερληθά ζέκαηα,
όπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ ηδξπηηθνύ λόκνπ ηνπ ΓΔΧΣ.Δ.Δ. (Λ. 1474/1984 όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη) θαη πξόθεηηαη νπζηαζηηθά γηα έλα αθόκα ηερληθό επηκειεηήξην πνπ
αθνξά ηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη όρη κόλν. Κέιε ηνπ είλαη όινη νη Γεσηερληθνί θιάδνη ησλ
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επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ησλ θιάδσλ απηώλ είλαη θαηνρπξσκέλα θαη αλαγλσξηζκέλα κε ην Π.Γ.
344/2000 (αξ. ΦΔΘ 297/29-12-2000 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη). Δθκεηαιιεπόκελνη ινηπόλ
πνιιά κέιε καο ηηο επηζηεκνληθέο γλώζεηο πνπ δηαζέηνπλ θαη ηα θαηνρπξσκέλα επαγγεικαηηθά
ηνπο δηθαηώκαηα δξαζηεξηνπνηνύληαη σο εγγεγξακκέλνη εξγνιήπηεο έξγσλ ζην ΚΔΘ (ζεξάγγσλ
θαη γεσηξήζεσλ νη Γεσιόγνη, έξγσλ πξαζίλνπ νη Γεσπόλνη θαη Γαζνιόγνη) θαη σο εγγεγξακκέλνη
κειεηεηέο ηνπ κεηξώνπ κειεηεηώλ ζηηο θαηεγνξίεο 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 αλαιόγσο ηνπ
Γεσηερληθνύ θιάδνπ πνπ αλήθνπλ, έρνληαο εδώ θαη ρξόληα απνθηήζεη κεγάιε εκπεηξία ζηνπο
ηνκείο απηνύο. Πξόθεηηαη δε γηα νξηζκέλεο από ηηο θαηεγνξίεο έξγσλ θαη κειεηώλ ηηο νπνίεο δεηάεη
ε ελ ιόγσ πξνθήξπμε ηεο ΚΟΓ Α.Δ., σο βαζηθό πξνζόλ εγγξαθήο ηνπο ζην κεηξών επηβιεπόλησλ
εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ ελώ νη θαηεγνξίεο κειεηώλ 23 θαη 26 πνπ απνθιεηζηηθά αλήθνπλ ζε
Γεσηερληθνύο, ελώ δελ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε ηεο ΚΟΓ, ππάξρνπλ θαη δειώλνληαη ζηελ
ειεθηξνληθή αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην κεηξών ηεο ΚΟΓ Α.Δ..
Ο απνθιεηζκόο ινηπόλ ησλ Γεσηερληθώλ κειώλ από ηελ έληαμε ηνπο ζην κεηξών
επηβιεπόλησλ εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ ηεο ΚΟΓ Α.Δ., απνηειεί κηα θαηάθσξε αδηθία γηα απηνύο
θαη δεκηνπξγεί δεηήκαηα ηζνλνκίαο θαη άληζεο κεηαρείξηζεο κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ επαγγεικαηηθώλ
θιάδσλ ζηα ίδηα αληηθείκελα. σνεπώς πιζηεύοσμε όηι άμεζα θα πρέπει να γίνει η ζτεηική
διόρθωζη ζηην ανοικηή πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος ποσ έτεηε εκδώζει,
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Πξνθεηκέλνπ ινηπόλ λα δηνξζσζεί ε αλνηθηή πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πνπ
εθδώζαηε, ζα πξέπεη πξώηα λα γίλεη ε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο
Σερληθήο ππεξεζίαο ηεο ΚΟΓ Α.Δ. (θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 9 απηήο) από ην ίδην ην Γ.. ηεο
ΚΟΓ Α.Δ., όπσο αλαθέξεηε ζηελ απάληεζε ηελ νπνία εζείο δώζαηε ζε ζρεηηθά εξσηήκαηα κειώλ
καο. Άξα, πξόθεηηαη γηα έλα θαζαξά εζσηεξηθό δήηεκα από κέξνπο ζαο, ε ζπληνκόηεξε
δηεπζέηεζε ηνπ νπνίνπ ζα απνδείμεη ηελ θαιή ζέιεζε ζαο λα αληαπνθξηζείηε ζην αίηεκα καο
δηνξζώλνληαο ηελ ππάξρνπζα αδηθία ε νπνία αλ παξακείλεη ζα έρεη θαη ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο
επηπηώζεηο ζηα κέιε καο.
Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία.
Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.
ηνπ ΓΔΧΣΔ.Δ.
Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο
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minister.sec@mnec.gr, Φαξ: 210 33 32 775

2.

Αναπληπωηή Υπ. Ανάπηςξηρ & Επενδύζεων - κ. Νικόλαο Παπαθανάζη,
d.secretary@mnec.gr,

3.

Υθςποςπγό Ανάπηςξηρ & Επενδύζεων - κ. Ιωάννη Τζακίπη, deputy.minister@mnec.gr,
Φαξ: 210 33 32 390
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Υθςποςπγό Έπεςναρ και Καινοηομίαρ - Φπίζηο Δήμα, c.dimas@mnec.gr,
Φαξ: 210 33 756 56, 210 36 04 261

5.

Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

6.

Παπαπηήμαηα ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

7.

Μέλη ηος Παπαπηήμαηορ
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