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Αριθ. Πρωτ. 26713/ΣΜ/µβ     ΑΘΗΝΑ, 07 Οκτωβρίου 2013 
 

        Π Ρ Ο Σ   Τον 
        Υπουργό ΥΜΕ∆Ι 
        κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη 
 

ΘΕΜΑ: Επικίνδυνες ρυθµίσεις του Άρθρου 97 του Σχεδίου Νόµου  µε τίτλο: 
«∆ηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή 
Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις». 

 

 
Κύριε Υπουργέ,  
 

Με έκπληξη πληροφορηθήκαµε, µέσω του κειµένου του Ψηφισθέντος Νοµοσχεδίου:  
«∆ηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών 
Μεταφορών και άλλες διατάξεις» που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου ότι σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου 97 του 
υπόψη νόµου προβλέπεται παρέκκλιση από τα οριζόµενα στη παρ. 3 του άρθρου 180 του ν. 
3669/2008, δηλαδή, προβλέπεται ότι τα όργανα της εταιρίας ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ που αποφασίζουν 
ή γνωµοδοτούν για τα έργα της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ ορίζονται µε απλή απόφαση του εποπτεύοντος 
την ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ Υπουργού και όχι µε την έκδοση Προεδρικού ∆ιατάγµατος, κατόπιν 
πρότασης του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε και του συναρµόδιου Υπουργού, διαδικασία, που 
προβλέπεται για  κάθε άλλο φορέα, πλην των Υπηρεσιών της ΓΓ∆Ε. 
 

Επίσης στο ως άνω άρθρο και συγκεκριµένα στην δεύτερη παράγραφο αναφέρεται ότι «η 
προβλεπόµενη στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4 του ν. 3669/2008 αρµοδιότητα, ως προς 
τη δυνατότητα προσθήκης στη διακήρυξη επιπλέον όρων, όταν τούτο ενδείκνυται από το 
είδος ή την πολυπλοκότητα του προς ανάθεση έργου, ασκείται από την Προϊσταµένη Αρχή 
(Αναθέτουσα Αρχή) της εταιρείας, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του τεχνικού συµβουλίου 
αυτής», δηλαδή, µε την πρόβλεψη αυτή επιτρέπεται η προσθήκη επιπλέον όρων σε 
διαγωνισµούς έργων από την ίδια την εταιρία ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ και όχι από τον Υπουργό 
ΠΕΧΩ∆Ε, κατόπιν γνώµης του Τµήµατος Κατασκευών του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της 
ΓΓ∆Ε, διαδικασίας που σήµερα προβλέπεται για κάθε σχετική περίπτωση. 
 
Κύριε Υπουργέ,  
 

Αφού σας τονίσουµε ότι αποτελεί πάγια θέση του Συνδέσµου µας η πλήρης κατάργηση των 
ειδικών όρων στις διακηρύξεις των έργων, οφείλουµε να σας επισηµάνουµε ότι οι ως άνω 
προβλέψεις παρέκκλισης από τη γενική νοµοθεσία κατασκευής δηµοσίων έργων συνιστούν  
επικίνδυνο προηγούµενο, αφού αυξάνουν σηµαντικά την πιθανότητα καταστρατήγησης των 
προβλέψεων της νοµοθεσίας.  
 

Εκτιµούµε ότι για να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για τις συνθήκες διαφάνειας και 
νοµιµότητας στο σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων, στις οποίες και εσείς στοχεύετε, θα 
πρέπει οι ως άνω ρυθµίσεις να αποσυρθούν τάχιστα. 
 

Με τιµή, 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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