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ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016
ΠΡΟΣ
1. Υπουργό

Οικονοµίας, Ανάπτυξης και

Τουρισµού
κ. Γιώργο Σταθάκη
2. Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και
∆ικτύων
κ. Χρήστο Σπίρτζη
ΘΕΜΑ:
ΣΧΕΤ.:

Ανάγκη νέας παράτασης της αναστολής έναρξης ισχύος του Μέρους Β
του Ν.4281/2014
Οι από 27159/03-2-2014, 27159Α/3-2-2014, 28542/25-2-2015 και
29778/11-2-2016 επιστολές του ΣΑΤΕ προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.

Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί,
Ο Σύνδεσµός µας έχει δηλώσει προ πολλού τη θέση του για την αναγκαιότητα ριζικών
µεταρρυθµίσεων στο θεσµικό πλαίσιο παραγωγής δηµοσίων έργων, µε στόχο τη µεγαλύτερη
αποτελεσµατικότητα των δράσεων και τη βέλτιστη αξιοποίηση των δηµοσίων πόρων, µέσω
της διαφάνειας και την εναρµόνισή του µε τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες, συνθήκες που
δεν ικανοποιούσαν οι προβλέψεις του Β Μέρους του Ν. 4281/2014, για τον οποίο έχουν ήδη
δοθεί τρεις παρατάσεις αναστολής έναρξης ισχύος του, όπως ο Σύνδεσµός µας είχε ζητήσει.
∆εδοµένων ότι :


µέχρι και σήµερα δεν έχει ολοκληρωθεί η νέα πρόταση νοµοθετικού πλαισίου που θα
αντικαταστήσει τις προβληµατικές προβλέψεις του Ν.4281/2014 και



σύµφωνα µε την τελευταία παράταση αναστολής έναρξης ισχύος του µέρους Β του ν.
4281/2014, που προβλέφθηκε µε το άρθρο 93 του ν.4368/2016, από την 1/5/2016,
σε απουσία νέου πλαισίου, θα ισχύσουν οι διατάξεις του Ν.4281/2016,

ζητούµε για λόγους εύρυθµης λειτουργίας του συστήµατος παραγωγής δηµοσίων έργων,
την περαιτέρω αναστολή έναρξης ισχύος του Μέρους Β ν.4281/14 τουλάχιστον
µέχρι την 30.6.2016 προκειµένου σε αυτό το χρονικό διάστηµα να υπάρξει χρόνος για την
ουσιαστική αναµόρφωση του σχεδίου νόµου για τις δηµόσιες συµβάσεις που παρουσιάστηκε
στην δηµόσια διαβούλευση, σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις που κατατέθηκαν από τους
φορείς και την εν συνεχεία δηµοσιοποίηση του σχεδίου νόµου και των υπόλοιπων
κανονιστικών κειµένων (υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγµατα, κλ.π.) στους φορείς
της αγοράς προκειµένου οι ρυθµίσεις που τελικώς θεσπιστούν να είναι λειτουργικές και
συναινετικές.
Σηµειώνουµε ότι στο νέο θεσµικό κείµενο θα πρέπει να προβλέπεται και µία
απαραίτητη µεταβατική περίοδος για την έναρξη των νέων ρυθµίσεων.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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