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       Π Ρ Ο Σ    

  Υπ. ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας και  
  Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων  

  Υπόψη Υπουργού 

  κ. Νικόλαου Παρασκευόπουλου  

   

ΘΕΜΑ: Οµάδα εργασίας για την αξιολόγηση των ένδικων µέσων στις δηµόσιες 
συµβάσεις - Συµµετοχή του κατασκευαστικού κλάδου.  

 

Αξιότιµε κε Υπουργέ,   

Πληροφορηθήκαµε την συγκρότηση Οµάδας Εργασίας στο Υπουργείο σας µε αντικείµενο την 
αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των ένδικων µέσων και βοηθηµάτων στο πεδίο των 
δηµοσίων συµβάσεων.  

Συγκεκριµένα, µε την υπ'αριθµ. πρωτ. 86203 οικ./30-11-2015 Απόφαση του Υπουργού  
∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων συγκροτείται οµάδα εργασίας µε 
σκοπό τη συνολική αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του υπάρχοντος δικαστικού 
συστήµατος ένδικων µέσων, εντοπίζοντας προβλήµατα όπως: έλλειψη αποτελεσµατικών και 
ταχέων ένδικων µέσων, καθυστερήσεις, δυσκολία λήψης αποζηµίωσης, δικαστικά έξοδα, µε 
άµεσο στόχο την αύξηση της αποτελεσµατικότητας και της διαφάνειας του ελληνικού 
συστήµατος δηµοσίων συµβάσεων. 

Η πρωτοβουλία σας χρήζει συγχαρητηρίων αφού ο Σύνδεσµός µας γνωρίζει καλά και έχει 
επανειληµµένα επισηµάνει σε όλα τα fora και τις έγγραφες προτάσεις του τον κρίσιµο ρόλο  
των ένδικων µέσων στο πεδίο δράσης των µελών µας, τον χώρο των δηµοσίων έργων 
δηλαδή, ενώ έχει εµπράκτως αποδείξει και εκθέσει τον σχετικό προβληµατισµό του, µε την 
ενεργή συµµετοχή εκπροσώπων του Προεδρείου µας στις εκδηλώσεις που αναπτύσσει η 
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης ∆ικαίου Τεχνολογίας & Κατασκευών, εκδηλώσεις που άπτονται 
του αντικειµένου εργασίας της ΟΕ.  

Κατόπιν αυτών µε έκπληξη διαπιστώσαµε ότι ενώ στην οµάδα εργασίας µετέχει πληθώρα 
εκπροσώπων του ∆ηµοσίου, όπως του Υπουργείου ∆∆Α∆, του ΣτΕ, του ΕλΣυν, του ∆ΕφΑ, 
του ΕΚΠΑ, της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, της ΓΓΕ, της ΜοΠα∆ιΣ κ.α. δεν προβλέπεται κανένας εκπρόσωπος 
των επαγγελµατικών φορέων, δηλαδή των αντισυµβαλλοµένων, γεγονός που εκτιµούµε ως 
ακούσια παράλειψη.  

Γνωρίζετε ασφαλώς την σπουδαιότητα που έχει το αντικείµενο της ΟΕ για τα Μέλη του 
Συνδέσµου µας και γενικότερα για όλο τον εργοληπτικό κόσµο και τους εµπλεκόµενους στο 
σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων και κατά συνέπεια παρακαλούµε να απευθυνθεί 
πρόσκληση συµµετοχής µας στις εργασίες της εν λόγω ΟΕ προκειµένου τα πορίσµατα που θα 
συνταχθούν να εµπεριέχουν τα απαιτούµενα στοιχεία λειτουργικότητάς τους και 
συµβατότητάς τους µε τα πραγµατικά δεδοµένα της αγοράς, χαρακτηριστικό που ο 
Σύνδεσµός µας µπορεί µε σιγουριά να εξασφαλίσει. 
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