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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Δ.Σ.
2018 – 2021
Ο Προγραμματισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΜΕΔΕΚΕΜ για την τριετία 2018-2021 περιλαμβάνει
προτάσεις για δράσεις και ενέργειες που ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες θεμάτων:
1.
2.
3.
4.
5.

Θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης και εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών δημοσίου
Άλλα επαγγελματικά θέματα
Θεσμικές εκπροσωπήσεις συλλόγου – Συνεργασία και σχέσεις με φορείς (αναθέτουσες Αρχές,
επιμελητήρια, άλλους συλλόγους κ.λπ.)
Λειτουργικά και οικονομικά θέματα συλλόγου
Προβολή του συλλόγου – Σχέσεις συλλόγου με τα μέλη του.

Ακολουθεί εξειδίκευση των προτάσεων.
1.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης και εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών για το Δημόσιο και τον
ευρύτερο δημόσιο τομέα αποτελεί το βασικό εργαλείο που προσδιορίζει τις προϋποθέσεις και τους
όρους άσκησης του επαγγέλματος του μελετητή δημοσίων έργων. Ο ν. 4412/2016 ήταν το επιστέγασμα
πολλών προσπαθειών των εμπλεκόμενων στην παραγωγή του δημοσίου έργου φορέων, δηλαδή του
αρμόδιου Υπουργείου, του ΤΕΕ και των συλλόγων που εκπροσωπούν τους μελετητές και τους
εργολήπτες, να θεσμοθετήσουν ένα ενιαίο πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων,
στο πλαίσιο των απαιτήσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Ο ΣΜΕΔΕΚΕΜ συμμετείχε ενεργά στις διεργασίες διαμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου του νέου νόμου
και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων και αποφάσεων, όπως σε κάθε μεταρρύθμιση του συστήματος
ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων. Έχοντας πάντα ως πρωταρχικούς στόχους την ενίσχυση
της διαφάνειας κατά την ανάθεση των μελετών και τεχνικών υπηρεσιών, αλλά και την προστασία των
δικαιωμάτων των μελών του, ο Σύλλογος έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης του
θεσμικού πλαισίου και έχει ασκήσει τεκμηριωμένη κριτική σε ενέργειες της νομοθετικής εξουσίας, όταν
αυτές ήταν ασύμβατες με τους παραπάνω στόχους.
Η ασαφής, άτολμη και υπεροπτική πολιτική του Υπουργείου Υποδομών, παρότι θεωρητικά εμφανίζεται
να επιθυμεί να προωθήσει βελτιωτικές αλλαγές στη νομοθεσία, είχε ως αποτέλεσμα:

να μην έχουν ολοκληρωθεί 2,5 χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου οι εκτελεστικές αποφάσεις των
διατάξεών του,

να μην έχει τεθεί σε ισχύ το προεδρικό διάταγμα που προσδιορίζει τη λειτουργία των μητρώων
μελετητών, γραφείων μελετών, κατασκευαστών και κατασκευαστικών επιχειρήσεων, και
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να έχει τροποποιηθεί ή διορθωθεί ο νόμος σε περισσότερα από 300 σημεία του.

Με τα παραπάνω δεδομένα, λειτουργεί ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο αφενός δεν αντιμετώπισε το
πρόβλημα των μεγάλων εκπτώσεων, και αφετέρου καλλιέργησε τις κατευθυνόμενες αναθέσεις μέσω
του ανεξέλεγκτου κριτηρίου της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας. Με αυτά τα δεδομένα, αλλά
και με τη συνεχιζόμενη δυσμενή οικονομική κατάσταση της χώρας, οι επιπτώσεις είναι σοβαρές, τόσο
στη λειτουργία και στην προσπάθεια επιβίωσης των μελετητικών γραφείων, όσο και στην ποιότητα των
μελετών και των έργων.
Στο πλαίσιο της προστασίας του κλάδου και της διασφάλισης της ποιότητας του παραγόμενου
μελετητικού έργου, προτείνονται οι ακόλουθες ενέργειες:

Άσκηση πίεσης προς τον αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Δικτύων για την εφαρμογή
βελτιωτικών ή/και εφαρμοστικών διατάξεων σε κρίσιμα θέματα, όπως ο έλεγχος των ασυνήθιστα
χαμηλών προσφορών, ο έλεγχος του κριτηρίου της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, ο
ορισμός των μελών των επιτροπών διαγωνισμού, οι προϋποθέσεις των απευθείας αναθέσεων
κ.λπ.

Προώθηση των προτάσεων του ΣΜΕΔΕΚΕΜ σχετικά με ζητήματα του θεσμικού πλαισίου και
συγκρότηση ομάδων εργασίας για την επεξεργασία θεμάτων που έχουν σχέση με το θεσμικό
πλαίσιο.

Αναζήτηση ενημέρωσης από τον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με την επικαιροποίηση των
προδιαγραφών μελετών, καθώς και του κώδικα προεκτιμώμενων αμοιβών με βάση τις νέες
προδιαγραφές. Κατάθεση πρότασης για τη διαδικασία επικαιροποίησης-αναμόρφωσηςσυμπλήρωσης των τεχνικών προδιαγραφών μελετών και υπηρεσιών.
2.
ΑΛΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
2.1 Παρακολούθηση προκηρύξεων
Παρακολούθηση των προκηρύξεων που δημοσιεύονται στο ΕΔ του ΤΕΕ, σε εφημερίδες, σε ιστοσελίδες
αναθετουσών Αρχών κ.λπ.
Αποστολή επιστολών προς τις αναθέτουσες Αρχές σε περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας
ανάθεσης μελετών, προεκτίμησης αμοιβής μελέτης κ.λπ. επί των προκηρύξεων.
Ενημέρωση των μελών του συλλόγου σχετικά με το ζήτημα αυτό, ώστε να διαβιβάζουν στον σύλλογο
στοιχεία προβληματικών προκηρύξεων, με περιληπτική παράθεση των προβλημάτων που εντοπίζουν.
2.2 Επαγγελματικά θέματα πλην των μελετητικών
Σε συνεργασία με τη ΜΕ Επαγγελματικών Θεμάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ενημέρωση των μελών του συλλόγου
πάνω σε επαγγελματικά θέματα, όπως το ασφαλιστικό, η εγγυοδοσία, το φορολογικό, σε περιπτώσεις
αλλαγής της νομοθεσίας κ.λπ.

3.
ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ
3.1 Συμμετοχή στη ΓΕΜ
Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης από τους εκπροσώπους του ΣΜΕΔΕΚΕΜ στη ΓΕΜ, σχετικά με τα διαδικαστικά
θέματα των μελετητικών πτυχίων ή με θεσμικά ζητήματα που συζητούνται στην Επιτροπή, η οποία, μετά
την ενημέρωση του ΔΣ, θα κοινοποιείται στα μέλη του Συλλόγου προς ενημέρωσή τους.
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3.2 Συνεργασία με το ΤΕΕ και άλλα Επιμελητήρια
Συνέχιση της συνεργασίας του συλλόγου με το ΤΕΕ, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, ώστε να
υπάρχει η στήριξη του Επιμελητήριου στην προώθηση προτάσεων, στη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων
κ.λπ.
Συνεργασία με το ΓΕΩΤΕΕ και το Οικονομικό Επιμελητήριο, για τη συζήτηση και προώθηση θεμάτων, που
αφορούν τα μέλη των Επιμελητηρίων αυτών που είναι μελετητές.
3.3 Συνεργασία με αναθέτουσες Αρχές
Υποστήριξη αναθετουσών Αρχών σε θέματα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
4.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
4.1 Ενημέρωση μητρώου μελών
Ολοκλήρωση της ενημέρωσης του μητρώου των μελών του συλλόγου, λόγω αλλαγών στοιχείων
επικοινωνίας, αποχωρήσεων, εσφαλμένων καταχωρήσεων κ.λπ.
4.2 Εγγραφή νέων μελών
Θα καταβληθεί προσπάθεια για την εγγραφή νέων μελετητών στον σύλλογο, με έμφαση σε περιοχές
εκτός νομού Θεσσαλονίκης.
4.3 Αύξηση εσόδων
Πρέπει να γίνουν συστηματικές προσπάθειες για την αύξηση των εσόδων του Συλλόγου με τρόπους
άλλους εκτός των συνδρομών των μελών.
5. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ
5.1 Οργάνωση εκδηλώσεων
Διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων για θέματα που αφορούν τα μέλη του Συλλόγου (θεσμικό
πλαίσιο, ασφαλιστικό, δυνατότητες και οι προϋποθέσεις δραστηριοποίησης των Ελλήνων μελετητών σε
μελέτες εκτός Ελλάδας κ.λπ.).
5.2 Ιστοσελίδα του Συλλόγου – Ηλεκτρονική πληροφόρηση μελών
Συνέχιση ενημέρωσης και λειτουργίας της ιστοσελίδας του συλλόγου (δραστηριότητες, ενημέρωση για
θέματα νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων κ.λπ.) και των σελίδων του συλλόγου στα κοινωνικά δίκτυα.
Τακτική αποστολή ηλεκτρονικών επιστολών με θέματα που αφορούν τους μελετητές.
5.3 Ενεργοποίηση μελών Συλλόγου
Επιδίωξη της ενεργού συμμετοχής των μελών στις δραστηριότητες του συλλόγου, είτε συμμετέχοντας σε
ομάδες εργασίας, είτε τροφοδοτώντας το Διοικητικό Συμβούλιο με προτάσεις και ιδέες.
Θεσσαλονίκη, 6.10.2018
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