Από Μάξθν Σηνύλα Γξακκαηέα Δπηηξνπήο Μεηξώσλ θαη ζρεηηθήο Αδεηνδόηεζεο

ΠΡΟΣΑΔΙ ΠΛΑΙΙΟΤ ΟΡΓΑΝΩΗ ΜΗΣΡΩΩΝ ΣΟ

Σ.Δ.Δ.

Αναγκαία Μηηρώα
Τα αλαγθαία κεηξώα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο κεραληθνύο θαη ηελ ζύγρξνλε
επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα ζα πξέπεη λα είλαη:
Α. Προζωπικά Μηηρώα γνώζεων και εμπειρίας Σετνικών
Τα κεηξώα απηά είλαη :
1. Αλάινγα κε ηελ εηδηθόηεηα:
 Μεηξών Μεραληθώλ
 Μεηξών Τερλνιόγσλ
 Μεηξών Δξγνδεγώλ
 Μεηξώα Τερληηώλ θαη ινηπώλ ηερληθώλ επαγγεικάησλ.
2. Αλάινγα κε ηελ εκπεηξία θαη ηελ απαζρόιεζε ηνπο:
 Μεηξών Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηώλ (ΜΔΚ), ζην νπνίν θαηαηάζζνληαη θπζηθά
πξόζσπα κεραληθνί θαη ηερλνιόγνη πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηε παξαγσγή ησλ
έξγσλ (κειέηε, δηαρείξηζε, επίβιεςε).
 Μεηξών Μειεηεηώλ ζην νπνίν θαηαηάζζνληαη κειεηεηέο - θπζηθά πξόζσπα.
Τα θξηηήξηα θαηάηαμεο ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη από ηηο ζπνπδέο , ηελ εκπεηξία
ηνπο θαη ηηο πξνζσπηθέο ηθαλόηεηεο (δηαρείξηζε, ππεπζπλόηεηα θιπ.)
Β. Μηηρώα Σετνικών Δπιτειρήζεων
1. Μεηξών Δξγνιεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ θαηαζθεπήο Γεκνζίσλ θαη Ιδησηηθώλ Έξγσλ
πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην παιαηό Μεηξών Δξγνιεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (ΜΔΔΠ), ή όπσο
νξίδεηαη ζην άξζξν 118 ηνπ Ν.4472/2017 Μεηξών Δξγνιεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ
Γεκνζίσλ Δξγσλ» (ΜΗ.Δ.Δ.Γ.Δ.) θαζώο θαη ην πξνβιεπόκελν γηα ζύζηαζε Μεηξών
Δξγνιεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Ιδησηηθώλ Δξγσλ» (ΜΗ.Δ.Δ.Ι.Δ).), ζην νπνίν εγγξάθνληαη
νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνκηθά πξόζσπα αλεμαξηήησο λνκηθήο κνξθήο πνπ
έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ θαηαζθεπή δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ έξγσλ.
2. Μεηξών Μειεηεηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ θαη Ιδησηηθώλ Έξγσλ
πνπ
ζα
πεξηιακβάλεη ην ππό ζύζηαζε Μεηξών Μειεηεηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ
(ΜΗ.Μ.Δ.Γ.Δ.), όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 118 ηνπ Ν.4472/2017, ζην νπνίν εγγξάθνληαη

νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνκηθά πξόζσπα αλεμαξηήησο λνκηθήο κνξθήο πνπ
έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ εθπόλεζε κειεηώλ, θαζώο θαη ην πξνβιεπόκελν γηα ζύζηαζε
Μεηξών Μειεηεηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Ιδησηηθώλ Έξγσλ (ΜΗ.Μ.Δ.ΙΓ.Δ.), ζην νπνίν
εγγξάθνληαη νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνκηθά πξόζσπα αλεμαξηήησο λνκηθήο
κνξθήο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ εθπόλεζε ηδησηηθώλ κειεηώλ.
3. Μεηξών Δπηρεηξήζεσλ Σπκβνύισλ Γηνίθεζεο –Γηαρείξηζεο Έξγσλ.
Τα πξνζόληα θαηάηαμεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα κεηξώα ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη από
ηελ νξγάλσζε, ηελ ζηειέρσζε, ηελ ζπλέπεηα θαη ηελ εκπεηξία ηνπο.
Γ. Μηηρώα Γιαιηηηών, πραγμαηογνωμόνων και εκηιμηηών

Σήρηζη μηηρώων ζήμερα
Σήκεξα ζην ΤΔΔ ηεξείηαη ειεθηξνληθό κεηξών κεραληθώλ θαζώο θαη πίλαθεο
δηαηηεηώλ θαη πξαγκαηνγλσκόλσλ από κέιε ηνπ ΤΔΔ. Μέζσ ηνπ my tee θάζε κεραληθόο
έρεη ηελ δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζηνλ θάθειν ηνπ γηα πιεξνθνξίεο θαη λα ηππώζεη
βεβαηώζεηο θιπ. Τν κεηξών κεραληθώλ κέζσ ηνπ web service δηαζπλδέεηαη κε ην ΑΣΔΠ,
ηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο θαη ην Δζληθό Κηεκαηνιόγην γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη
ηαπηνπνίεζε ησλ κεραληθώλ.
Σηελ Γηεύζπλζε Μεηξώσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Υπνδνκώλ ηνπ Υπνπξγείνπ
Μεηαθνξώλ θαη Υπνδνκώλ, ηεξνύληαη ζπκβαηηθά ηα:
Α. Τκήκα Μεηξώνπ Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηώλ (ΜΔΚ)
Β. Τκήκα Μεηξώνπ Δξγνιεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (ΜΔΔΠ).
Γ. Τκήκα Μεηξώνπ Μειεηεηώλ.
Σηηο Γ/λζεηο Αλάπηπμεο ησλ Πεξηθεξεηώλ ηεξνύληαη ζπκβαηηθά πίλαθεο ηερλεηώλ
ειεθηξνιόγσλ θαη πδξαπιηθώλ πνπ αδεηνδνηήζεθαλ.
Αναγκαιόηηηα ηλεκηρονικών μηηρώων και ζτεηικών αδειοδοηήζεων
Με ηα ειεθηξνληθά κεηξώα θαη ηηο ζρεηηθέο αδεηνδνηήζεηο νθεινύληαη,
εμαζθαιίδνληαη θαη πξνζηαηεύνληαη νη ηερληθνί ζαλ πξόζσπα, νη ηερληθέο επηρεηξήζεηο
θαη ην θνηλσληθό ζύλνιν.
Οη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξώα, πξόζσπα θαη επηρεηξήζεηο έρνπλ δπλαηόηεηα άκεζεο
πξόζβαζεο ζηνλ θάθειν ηνπο, λα εθδίδνπλ βεβαηώζεηο από ην γξαθείν ηνπο
θεξδίδνληαο ηαιαηπσξία, ρξόλν θαη ρξήκα. Η δηαζύλδεζε ησλ κεηξώσλ κε ηηο
εκπιεθόκελεο κε ηελ ιεηηνπξγία θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ κεραληθώλ ππεξεζίεο
εμαζθαιίδεη ηελ ηαρύηεηα θαη ηελ πηζηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ζηνηρείσλ.
Οη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξώα, πξόζσπα θαη επηρεηξήζεηο, θαηαηάζζνληαη θαη
πηζηνπνηνύληαη αλάινγα κε ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά ηνπο πξνζόληα. Έηζη

θαηνρπξώλνληαη από ηνπο ζθεηεξηζηέο ηνπ επαγγέικαηνο, βξίζθνπλ εύθνια δνπιεηά,
επηηπγράλνπλ ηηο αμηνπξεπείο ακνηβέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ δόθηκν αληαγσληζκό
κεηαμύ νκνίσλ παξόρσλ θαη κε παξόκνηα πνηόηεηα ππεξεζηώλ.
Τα κεηξώα ζα απνηεινύλ βαζηθό εξγαιείν εύξεζεο εξγαζίαο θαη πειαηώλ γηα ηνπο
ηερληθνύο θαη ηηο επηρεηξήζεηο θαζώο θαη γξήγνξεο θαη αζθαινύο επηινγήο ζπλεξγαηώλ
θαη παξόρσλ ηερληθώλ ππεξεζηώλ από επηρεηξήζεηο θαη πειάηεο.
Τν θνηλσληθό ζύλνιν απνιακβάλεη γξήγνξα θαη κε κηθξό θόζηνο ηελ ππεύζπλε
εξγαζία θαη ηελ εμαζθαιηζκέλε πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ επηδεηεί.
Πξνϋπόζεζε γηα ηα παξαπάλσ είλαη:
 Τα θξηηήξηα θαη ηα πξνζόληα πνπ ζα πξνδηαγξαθνύλ γηα ηελ θαηάηαμε ζηα
κεηξώα ζα πξέπεη λα είλαη δίθαηα, ξεαιηζηηθά, αληηθεηκεληθά θαη λα κελ
αθήλνπλ πεξηζώξηα παξεξκελίαο θαη αλνρήο.
 Τα κεηξώα ζα πξέπεη λα ελεκεξώλνληαη απηόκαηα θαη ειεθηξνληθά γηα ηελ
εμέιημε θάζε εγγεγξακκέλνπ κέινπο από ηηο δξάζεηο θαη ηελ νκαιή πεξαίσζε
ηνπο κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ (ρξόλνο, πξνδηαγξαθέο,
ιεηηνπξγηθόηεηα, θιπ).
 Ο θώδηθαο δενληνινγίαο, πνπ ζα πξέπεη λα θαηαξηηζζεί καδί κε ηα κεηξώα, ζα
πξέπεη λα είλαη ζαθήο, απζηεξόο γηα ζέκαηα ζπλέπεηαο, πνηόηεηαο,
ππεπζπλόηεηαο θαη θεξεγγπόηεηαο, ε εθδίθαζε παξαπησκάησλ δίθαηε,
ππεύζπλε θαη ζύληνκε θαη νη πνηλέο γηα νπζηαζηηθά θαη κε πξόζεζε
παξαπηώκαηα λα είλαη απζηεξέο θαη λα πινπνηνύληαη άκεζα.
Πληροθορικά ζσζηήμαηα ποσ λειηοσργούν ζηο ΣΔΔ
Σήκεξα ζην ΤΔΔ ιεηηνπξγνύλ ηα παξαθάησ πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα πνπ αθνξνύλ:






ην κεηξών κεραληθώλ κειώλ ηνπ ΤΔΔ
ηα απζαίξεηα
ηνπο Διεγθηέο Γόκεζεο
ηηο πξνθεξύμεηο δηαγσληζκώλ έξγσλ, πνπ κπνξεί άκεζα λα επεθηαζεί θαη ζηελ
παξαθνινύζεζε εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ
Τηο ακνηβέο κεραληθώλ

Η ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο έθδνζεο νηθνδνκηθώλ αδεηώλ ζα
μεθηλήζεη ζύληνκα.

Γιαηί ηο ΣΔΔ θα πρέπει να αναλάβει ηην διατείριζη και λειηοσργία όλων ηων
Μηηρώων ηων ζσνηελεζηων παραγωγής Έργων.
Δίλαη δεδνκέλν όηη ην ΤΔΔ:
- έρεη ηηο ππνδνκέο θαη ηελ εκπεηξία ζηελ δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ειεθηξνληθώλ
ζπζηεκάησλ θαη κεηξώσλ , θαη ηελ δηαζύλδεζε ηνπο κε εκπιεθόκελνπο ηόζν γηα ιήςε
ζηνηρείσλ ελεκέξσζεο ησλ κεηξώσλ θαη παξαθνινύζεζεο εμέιημεο ηνπο, όζν θαη ηελ
δηάζεζε ζηνηρείσλ ηνπ κεηξώνπ.
- ππάξρεη ήδε δνκή δηαρείξηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ησλ κεραληθώλ.
Έηζη κπνξεί άκεζα κε ειάρηζην θόζηνο θαη πξνζσπηθό ην ΤΔΔ λα ζηήζεη , λα
νξγαλώζεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη ηα ειεθηξνληθά κεηξώα ησλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο
έξγσλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηνπο κεραληθνύο ,ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο αιιά θαη γηα ην
θνηλσληθό ζύλνιν.
- Όια ηα κεηξώα πνπ αθνξνύλ ηνπο κεραληθνύο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο θαζώο θαη
ηα ηερληθά έξγα ζα είλαη ζε έλα κόλν θνξέα (ΤΔΔ) κε αδηάιεηπηε ελεκέξσζε ηνπο θαη
εύθνιε θαη άκεζε πξόζβαζε από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο.
Η πξνζδνθία όηη ην Υπνπξγείν Μεηαθνξώλ θαη Υπνδνκώλ ζα κπνξέζεη λα
δεκηνπξγήζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί ηα ειεθηξνληθά κεηξώα πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ
παξ.3 ηνπ Άξζξνπ 118 ηνπ Ν4472/2017 εθηηκώ όηη δελ είλαη δπλαηόλ λα πινπνηεζεί
ζην πξνζερέο κέιινλ.
Ιζηορικό ηης μη ανάθεζης ζηο ΣΔΔ ηης λειηοσργίας ηων Μηηρώων ηων
ζσνηελεζηων παραγωγής Έργων.
Σην ζρέδην ηνπ Νόκνπ 4472/2017 πνπ είρε δνζεί γηα δηαβνύιεπζε από ην Υπνπξγείν
Μεηαθνξώλ θαη Υπνδνκώλ πξνβιέπνληαλ όηη ην ΤΔΔ ζα κπνξνύζε λα αλαιάβεη ηελ
ηήξεζε κεηξώσλ πνπ αθνξνύλ ηα Γεκόζηα Έξγα.
Μεηά ηηο αληηδξάζεηο ησλ ππαιιήισλ ηεο Γ/λζεο Μεηξώσλ ηνπ Υπνπξγείνπ
Μεηαθνξώλ θαη Υπνδνκώλ ε δπλαηόηεηα ζπκβνιήο ηνπ ΤΔΔ ζηα κεηξώα πεξηνξίζηεθε,
θαη απνηππώλεηαη ζηελ παξ.3 ηνπ Άξζξνπ 118 ηνπ Ν4472/2017 πνπ έρεη σο εμήο:
« Η Γ.Γ.Υ. δύλαηαη λα αλαζέηεη ππό ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ
λ. 4412/2016 ηε δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Δ. ηεο πξνεγνύκελεο
παξαγξάθνπ ζην Τερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο (Τ.Δ.Δ.), θαζώο θαη ζηα αξκόδηα
επηκειεηήξηα θαη ζπιιόγνπο δεκνζίνπ δηθαίνπ δηαηεξώληαο ηελ θπξηόηεηα,
απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα, επνπηεία θαη έιεγρν επ’ απηνύ, δπλάκελε, νπνηεδήπνηε θαη
γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, λα ηελ αλαθαιέζεη.
Η δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξώνπ Δπηρεηξήζεσλ Τερληθώλ Έξγσλ (ΜΗ.Δ.Τ.Δ.)
πξαγκαηνπνηείηαη από ηελ αξκόδηα Υπεξεζία ηεο Γ.Γ.Υ.».
Σελικά, ζηο τέδιο Π.Γ. ποσ ζνηάτθηκε για ηην σλοποίηζη ηων Μηηρώων κανένα
Μηηρώο δεν προβλέπεηαι να ηηρείηαι από ηο ΣΔΔ.

Προηείνω:
1. Τελ απνδνρή από ηελ Αληηπξνζσπεία ηεο αλαγθαηόηεηαο δεκηνπξγίαο ζην ΤΔΔ ησλ
κεηξώσλ ζπληειεζηώλ έξγσλ.
2. Τελ ζύζηαζε επηηξνπώλ, από κέιε ηεο Αληηπξνζσπείαο, πνπ ζα θαηαξηίζνπλ ζρέδηα
δεκηνπξγίαο ησλ επη κέξνπο κεηξώσλ θαζώο θαη ηνπ θώδηθα δενληνινγίαο θαη
πεηζαξρηθώλ πνηλώλ.
3. Τελ παξέκβαζε ηνπ ΤΔΔ ζηνλ Υπνπξγό Μεηαθνξώλ θαη Υπνδνκώλ γηα:
α) ηελ άκεζε εθαξκνγή ηεο παξ.3 ηνπ Άξζξνπ 118 ηνπ Ν4472/2017 πνπ πξνβιέπεη « Η
Γ.Γ.Υ. δύλαηαη λα αλαζέηεη ππό ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.
4412/2016 ηε δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Δ. ηεο πξνεγνύκελεο
παξαγξάθνπ ζην Τερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο (Τ.Δ.Δ.)…..» θαη ηελ αλάζεζε ζην ΤΔΔ
ηε δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Δ. (Μεηξών Μειεηεηώλ Έξγσλ, Μεηξών
Καηαζθεπαζηώλ Έξγσλ) θαη
β) ηελ λνκνζεηηθή ξύζκηζε γηα ηελ αλάζεζε ηεο ηήξεζεο, δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο
ησλ ππνινίπσλ κεηξώσλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 118 ηνπ Ν.4472/2017 ήηνη ην
Μεηξών Δξγνιεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ Δξγσλ» (ΜΗ.Δ.Δ.Γ.Δ.) , ην
πξνβιεπόκελν γηα ζύζηαζε Μεηξών Δκπεηξίαο Τερλεηώλ θαη ινηπώλ ηερληθώλ
δξαζηεξηνηήησλ (ΜΔΤ), ην πξνβιεπόκελν γηα ζύζηαζε Μεηξών Δξγνιεπηηθώλ
Δπηρεηξήζεσλ Ιδησηηθώλ Δξγσλ» (ΜΗ.Δ.Δ.Ι.Δ), ην Μεηξών Μειεηεηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ
Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΜΗ.Μ.Δ.Γ.Δ.), ην πξνβιεπόκελν γηα ζύζηαζε Μεηξών
Μειεηεηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Ιδησηηθώλ Έξγσλ (ΜΗ.Μ.Δ.ΙΓ.Δ.), ην πξνβιεπόκελν γηα
ζύζηαζε Μεηξών Δπηρεηξήζεσλ Τερλεηώλ θαη ινηπώλ ηερληθώλ δξαζηεξηνηήησλ
(ΜΔΤ) θαη ην ππό ζύζηαζε Μεηξών Δπηρεηξήζεσλ Σπκβνύισλ Γηνίθεζεο θαη
Γηαρείξηζεο Έξγσλ.

Αζήλα 29/2/2018
Μάξθνο Σηνύλαο

