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To πλαίσιο·; τών 'ιχτάξεων περί τών εργοληπτών δ'·χο- 
σίων έργων διεμορφώθη έν Ελλάδι άπό μχκροϋ χρ - <·υ. 
έλαβε δε τήν καί σήμερον εί: γενικά: γραμμάς ίσχύουσχν 
μορφήν του άττο τριακονταετία: (Χ.Α. *-'■> ί94ιί).

Έκτοτε πολλά.'. δ'.χτ.::::: τ/ντου -χουν τροποπυτηθή, 
βαθειά δέ μεταβολή έπήλθε δια τοΰ Ν.Α. ι i-i.> it* t·*, τό 
όποιον συνέστησεν ειδικόν πτυχίου Ε' διά την εκτε/.εσιν 
τών μεγάλη: σημασία: τεχνικών έργων τοΰ προγράμματος 
άνασυγκροτήσεω: τη: χώρας, χορηγούμενου μόνον εις
τεχνικά: ανωνύμους εταιρίας διά πάσας τα: κατηγορίας 
εςγωύϊ’^^ολον σύστημα συνεπληρώθη οιά τοΰ ύπό του 
.\.Α. 271/1909 ΟεσπισΟέντος πτυχίου ήλεκτρομηχανολογι- 
κών έργων.

Ό ούτω διαμορφωθείς θεσμό: παρουσιάζει σημαντικάς 
τινας πλημμελείας και ίο ία τήν χδυνχμΤχν προς χορήγησιν 
πτυχίων εις εταιρίας πάση: μορφής, τήν ΰπαρξιν τών Εται
ρειών Ε' τάξεως μόνον όιά τά έργα τοΰ προγράμματος 
επενδύσεων ένω υπάρχουν καί άλλα -μεγ-άλχ εργα χρηματο-- 
δοτούμενα από άλλας ττηγάς καί τέ>.ος ή μη συστηματική 
καί ολοκληρωμένη διαμόρφωσι: κανόνων πειθαρχικού δι
καίου.

Τό όλον σύστημα των εργοληπτικών πτυχίων θά προ- 
σαρμοσθή έν τέλει προ: τάς απαιτήσεις της νομοθεσίας 
της ΕΟΚ άλλα κρίνεται απαραίτητον άπό τοϋδε νά πρχγμχ- 
τοποιηθή έν ουσιώδες καί προπαρασκευαστικόν, έν σινί 
μέτρου, βήμα πρός τήν κατεύθυνσιν αυτήν, ώστε διά τής 
δημιουργίας εταιρικών πάσης μορφής κατασκευαστικών 
μονάδων καί ούσιαστικωτέρου ελέγχου έπί τών νϋν εργο
ληπτών νά είναι εΰχερεστέρα ή πλήρης προσαρμογή πρός 
τό δίκαιον τής ΕΟΚ, άμα τή εντάξει τής Χούρχς.

Κατά τήν κατάρτισιν τοΰ Σχεδίου έλήφθη ΰπ’ οψιν ή 
μέχρι σήμερον σωρευθεΐσα πείρα έκ τής εφαρμογής τής 
κειμένης νομοθεσίας, αί ανωτέρω κατευθυντήριαι γραμμαί 
ώς καί σχετικπί προτάσεις καί υποδείξεις τών ενδιαφερομέ
νων εργοληπτικών οργανώσεων, επί τών καθ’ έκαστα δέ 
διατάξεων τοΰ σχεδίου εκτίθενται τά ακόλουθα :

"Λρθρον 1. Τό άρθρου τοΰτο καθορίζει τά τής χορηγή- 
σεως πτυχίου ’Εργολήπτου Δημοσίων "Εργων εις νομικά 
πρόσωπα. Κατά τήν ίσχύουσχν νομοθεσίαν μόνον τό ειδικόν 
εργοληπτικόν πτυχίου Ε' προβλέπεται νά χορηγήται άπο- 
κλειστικώς εις τεχντκάς ανωνύμους εταιρίας (X.Λ. 1125/ 
1949). Αποτελεί όμως διαπίστωσιν κοινής αποδοχής ότι 
ή ώργανωμένη συγκέντρωσις προσώπων καί κεφαλαίων 
ενέχει ιδιαιτέραν σπουδαίοτητα εις τον σύγχρονον οικονομι
κόν βίου, όι’ ο καί διά τοΰ προτεινομένου άρθρου καθιεροϋται 
ότι φορείς τής εργοληπτικής δραστηριότητας θά δύναται νά 
είναι, εις πάσαν περίπτωσιν, όχι μόνον μεμονωμένοι έργο- 
λήπται άλλα καί ώργανωμένα σύνολα (τεχνικαί εταιρίαι) 
καί τοΰτο αποτελεί έν σημαντικόν βήμα προόδου τό όποιον 
επιδιώκει τό σχέδιο·;. Προβλέπεται ή χορήγησις πτυχίου 
μέχρι καί τής Α' τάξεως διά πάσαν κατηγορίαν έργων εις 
όμορρύθμους ή ετερορρύθμους εταιρίας, εταιρίας περιω- 
ρισμένης ευθύνης καί ανωνύμους εταιρίας.

Κατ’ αρχήν απαιτείται όπως έκ τοΰ καταστατικού προ
κύπτει ότι κύριος σκοπός τής συστάσεώς των είναι ή κα
τασκευή δημοσίουν έργων. Προσέτι : α) προκειμένου περί 
όμορρύθμων ή ετερορρύθμων εταιριών ή εταιριών περιω- 
ρισμενης ευθύνης άπαντες οί εταίροι νά τυγχάνουν έργο- 
λήπται δημοσίων έργων, προσθέτως δέ διά τήν'Ε.ΓΙ.Ε. 
απαιτείται καί ελάχιστο·; όριο·; εταιρικού κεφαλαίου άνα- 
λόγως τής τάξεως τοΰ χορηγούμενου πτυχίου καί β) προ- 
κειμένου περί Α.Ε. ή πλειούηφία τών μελών τοΰ Αιοικη- 
τικοΰ Συμβουλίου νά άποτελήται έξ εργοληπτών δημοσίων
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έργων. εκ των οποίον; τρεις του/.αχ:στον να είναι ::ατ .,· κ 
πτυχίου αντίστοιχον ή άνωτέρκ: 'τάξεως καί. κατηγορίας 
πρό'ς τό χορηγούμενου εις τήν εταιρίαν καί νά χσκή τήν 
γενικήν δ'.εύθυνσιν αυτής διπλωματούχος μια: τών άνωτά- 
των Σχολών Ε.Μ.Π. ή ισοτίμων αύταΐς καί κάτοχο: πτυ
χίου αντιστοίχου τάξεως προ: τό χορηγούμενου εί; τήν εται
ρίαν. καΟοριζομένου έν τχυτω καί ελάχιστου ορίου κατα
βεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου άναλόγως τή: τάξεως 
τοΰ χορην-θυμένου πτυχίου.

"Λρθρον 2. Τό άρθρον τοΰτο καθορίζει ότι τά πτυχίου 
Ε' τάξεως τό όποιον μέχρι τοΰδε ΐσχυε μόνον διά. τά έργα 
τοΰ προγράμματος επενδύσεων, θά ίσχύη ώ: τό άνώτατιν 
πτυχίου καί διά τά λοιπά δημόσια έργα. Έπί πλέον καθιε- 
ροΰται ΰποχρέωσις τών ανωνύμων τούτων εταιριών νά 
έχουν μετοχικόν κεφάλαιου όλοσχερώς καταβεβλημένο·; 
τουλάχιστον 50.000.000 δρχ. Αιά τοΰ ύύηλοΰ ποσού κεφα
λαίου καί τής όλης ρυθμίσεως επιδιώκεται ή συγκρότησες 

• εργοληπτικών μονάδων καταλλήλων διά τήν κατασκευήν 
έργων μεγάλης άξίας ή άπαιτούντων ειδικόν εξοπλισμόν 
καί εμπειρίαν.

Άρθρον 3'. Τό άρθρου τούτο προβλέπει ότι εργολήπτης 
εταίρος ή διαχειριστής ή μέλος τοΰ Αιοικητικοϋ Συμβουλίου 
ή Γενικός ΑιευΟυντής μιας τών κατά τά άρθρα 1 καί 2 τού 
παρόντος εταιριών δεν δύναται νά έχη οίανοήποτε έκ τών 
ιδιοτήτων τούτων εις έτέρχν-τοιχύτην—έτχιρίαν, ούδέ νά 
λχμβάνη άτομικώς μέρος εις δημοπρασίας. Έν συνεχεία 
λεπτομερώς ρυθμίζονται τά τής ισχύος τού εργοληπτικού 
πτυχίου όμορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρίας ή εταιρίας 
περιορισμένης ευθύνης έν περιπτώσει θανάτου, πτωχεύ- 
σεως, οριστικής άπωλείχς τ'ύς εργοληπτικής ΐδιότητος ή 
άπαγορεύσεως εργολήπτου εταίρου ή διχχειριστοΰ τών 
εταιριών τούτων ώς καί τα τής ισχύος τοΰ πτυχίου ανωνύ
μου εταιρίας έν περιπτώσει θανάτου, πτωχεύσεως, άποχω- 
ρήσεως, οριστικής άπώλείας τής εργοληπτικής ΐδιότητος ή 
άπαγορεύσεως μέλους τού Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενι
κού Διευθυντοϋ άνωνύμου έταιρίχς. ν

"Λρθρον 4. Τό άρθρον τοΰτο περιλαμβάνει μερικάς νέας 
ρυθμίσεις εις τήν χορήγησιν καί προαγωγήν τών πτυχίων 
καί δή :

α) οτι ή τό πρώτον χορήγησις δεν δύναται νά ύπερβχίνη 
τήν Β' τάξιν, έναντι τού ήδη ισχύοντος άτοπου καθ’ ό 
ήδύνατο νά χορηγηθή άπ’ εύθείας πτυχίου άκόμη καί τής 
άνωτάτης τάξεως.

β) ότι ή προαγωγή δύναται νά γίνη μόνον κατά μίαν 
τάξιν, άποκλειομένης τής ύπερπηδήσεως καί εις έ τέραν 
τοιαύτην, ώς ήτο δυνατόν νά γίνη μέχρι σήμερον καί

γ) ότι αί επεκτάσεις, προχγωγχί κ.λ.π. θά λαμβάνωνται 
ύπ’ όψιν πάντα τα διά τον εργολήπτην συγκεντρούμενχ 
υπηρεσιακά στοιχεία καί οχι μόνον (ώς μέχρι σήμερον 
έγένετο) τά ΰπ’ αΰτοΰ υποβαλλόμενα πιστοποιητικά, τά 
όποια, ώς είναι φυσικόν, ήσχν πάντοτε μόνον τά ευμενή 
διά τον αΐτοΰντχ τοιαΰτα.

"Λρθρον 5. Τούτο τροποποιεί τήν παλχιάν διάταξιν τοΰ 
άρθρου 2 τού Α.Ν. 795/48 κατά τήν όποιαν ή άνχνέωσις 
τοΰ πτυχίου, εάν έγένετο έστω καί μετά τριετίαν άνέτρεχε 
εις τήν αρχήν τής τριετίας τχύτης διότι εργολήπτης αργών 
καί μή ενδιαφερόμενος διά τό πτυχίον του έπί ολόκληρον 
τριετίαν προφανώς δεν επιδεικνύει τήν προσήκουσα·; επιμέ
λειαν, άν μή τι άλλο. Ούτως ή τριετία περιορίζεται εις έν 
έτος, χρόνον πλέον ή εύλογον διά τήν άνχνέωσιν, άφ’ ού 
άλλωστε ύπό τής ιδίας διχτάξεως, ευρύνεται εις εξάμηνο·; 
(άντί τοΰ πρότερον ισχύοντος τριμήνου) ή προ τής λήξεως 
προθεσμία έντός τής όποιας δύναται νά γίνη ή άνχνέωσις 
αυτή. "Εν καί ήμισυ έτος μόνον τού τελείως αμελούς καί 
άποξενωμένου άπό έργολ.αβίας δημοσίων έργων προσώπου 
δύναται νά διχφύγη.

"Λρθρον 6. Τό άρθρον τοΰτο προβλέπει ότι δΓ αποφά
σεων τοΰ Υπουργού Αημοσίων "Εργων καθορίζονται τά 
ανώτατα όρια προϋπολογιζομένης άξίας τού έργου εις τήν 
δημοπρασίαν τοΰ όποιου δύναται νά συμμετέχη έκάστη τάξις
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εργοληπτικού πτυχίου. Διά τη; ίδιας άποφάσεως δύναται 
να. κα.θί/ρίζωνται καί κατδιτα.τα ποιαν τα. όρια.

Προσέτι καθορίζει όρια δυναμικότατος πέρα,ν των όποιων 
δεν δύναται έκαστος εργολήπτης νά άναλάβη καθ’ οίονδή- 
ποτε τρόπον τήν κατασκευήν δημοσίου έργου. Διά τής προ- 
τεινομένης ρυθμίσεως επιδιώκεται ή καλλίτερα άςιοποίησις 
τοϋ εργοληπτικού δυναμικού καί ή καταβολή ύπό των εργο
ληπτών πάσης προσπάθειας προς αποφυγήν οίασδήποτε 
αδικαιολογήτου καθυστερήσεως εις τήν άποπεράτωσιν των 
(αναλαμβανόμενων έργων. Ούτως έκαστος εργολήπτης Δ.Ε., 
φυσικόν πρόσωπον δεν δύναται να συμμετασ/η εις δημο
πρασίαν δημοσίου έργου, ουδέ κατ’ άλλον τρόπον νά άνα- 
λάβη τήν έκτέλεσιν αΰτοΰ έάν το άθροισμα των προϋπολο
γισμών τών έν ενεργεία εργολαβιών αΰτοΰ είναι άνώτερον 
τοϋ τριπλασίου τοϋ κατά τά προαναφερΟέντα προσδιοριζο- 
μένου ανώτατου ορίου τής τάςεως τοϋ πτυχίου του. Προ- 
κειμένου περί έταιριών κατόχων εργοληπτικού πτυχίου, τό 
οριον τούτο ίσοϋταϊ προς τό άθροισμα τών κατά τά άνω 
δυναμικοτήτων τών πτυχίων τών κατά τήν παραγρ. 4 τοϋ 
άρθρου 1 τοϋ παρόντος άντιστοίχων άτομικών πτυχίο,ν 
της εταιρίας, ηύξημένον κατά τό έν τέταρτον.

Επακολουθεί ειδικώτερος προσδιορισμός τής διά τοϋ 
άρθρου τούτου προτεινομένης Οεσπίσεως της δυναμικότητος 
τών εργοληπτικών .πτυχίων. _Σημειοϋται_£τι. διά_ το. πτυχίον 
Ε' τάξεως δέν προβ?.έπεται άνώτατον οριον άςίας έργων 
εις τάς δημοπρασίας τών οποίων δύναται νά συμμετέχουν 
καί επομένως δέν ΰφίσταται καί οριον δυναμικότητος.

’Άρθρον 7. Τό άρθρον τοϋτο επιδιώκει τήν κατά συστη
ματικόν καί ώλοκληρωμένον τρόπον διαμόρφωσιν κανόνων 
πειθαρχικού δικαίου, ώστε τούτο νά καταστή άποτελεσμα- 
τικόν διά τήν καλήν έκτέλεσιν τών έργων καί τήν συμμόρφω
ση» τών εργοληπτών προς τάς άναλαμβανομένας ΰποχρεο')- 
σεις των. Θεωρεί εις πειθαρχικόν άδίκημα πάσαν δι’ υπαι
τίου πράξεως ή παραλείψεως άθέτησιν τών άναλαμβανομέ- 
νων 'έναντι τοϋ κυρίου τού έργου υποχρεώσεων ώς καί 
πάσαν συμπεριφοράν άντιβαίνουσαν προς τήν χρηστήν 
χρήσιν τοϋ πτυχίου.

Καθορίζει ώς πειθαρχικά; ποινάς τήν προσωρινήν ή 
οριστικήν άφαίρεσιν τοϋ πτυχίου. Προβλέπει ότι έπί παρα
βάσεων συντε).θυμένων ΰπο εργοληπτικών έταιριών αί 
πειθαρχικαί ποιναί επιβάλλονται εις τούς έκπρ οσούπους 
αύτών ή τούς μετέχοντας τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τών 
τεχνικών άνωνύμων έταιριών έργολήπτας Δημοσίων ’Έργων. 
'Ορίζει ότι διά τής αύτής άποφάσεως τοϋ πειθαρχικού 
συμβουλίου επιβάλλονται καί εις βάρος τής έταιρίας ώ; 
παρεπόμενον διοικητικόν μέτρον ή προσωρινή ή οριστική 
άφαίρεσις τοϋ πτυχίου καί πρόστιμου.

Προβλέπει τήν συγκρότηση» Πειθαρχικών Συμβουλίων 
διά τήν επιβολήν τών άνωτέρω πειθαρχικών ποινών καί 
παρέχει τήν δυνατότητα εις τον Υπουργόν Δημοσίων Έργων, 
κατά τήν ύπ’ αύτοϋ έγκρισιν τής άποφάσεως τοϋ Δευτερο
βαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, νά τροποποιή καί νά 
έπαυξάνη έτι τήν έπιβληθεΐσαν ποινήν μή δεσμευόμενος 
προς τοϋτο έκ τοϋ προς μείωσιν ταύτης αιτήματος τής άσκη- 
θείσης έφέσεως.

Καθορίζει ότι ή πειθαρχική δίκη είναι τελείως ανεξάρτη
τος τής τυχόν διά τά αύτά άδικήματα ποινικής δίκης ώς καί 
τής δίκης διά τάς άστικάς συνέπειας τής πράςεως ή παρα- 
λείύεως.

Παρέχει τήν δυνατότητα όπως διά. ΓΙ.Δ,των καθορισΟή 
ή συγκρότησες καί λειτουργία τών Πειθαρχικών Συμβου
λίων. ή έν γένει ενώπιον αύτών πειθαρχική διαδικασία ώς 
καί ή ρύθμισις διαφόρων συναφών θεμάτων (τών δικαιούμε
νων εις άσκηση» τής πειθαρχικής αγωγής, τά τών προ
θεσμιών καί παραγραφών κλπ.).

Τέλος διά τήν ειδικήν περίπτωση/ τής έκπτώσεοος προ- 
βλέπονται διά πρώτην φοράν καί προσωριναί διοικητικά·. 
συνέπεια1, (παρ. 7) διά. τον τελοϋντα υπό πειθαρχικήν 
δίωξιν διά. τήν αιτίαν ταύτην εργολάβου.

ΆεΟεον 8. Τό ατΟοσ
ρωματικας εεουσιοοοτησεις δια την εκό 
νουν Π. Δ των προς ρύθαισιν ίυε-υάτ 
τήν καθ’ όλου λειτου:
Δημοσίων Έονων δι

περι/.αμΙοανει τα; συμπ/.η- 
ιν τών απαιτουμέ- 

αατων σχετιζομένων πρός 
ίαν τοϋ συστήματος έκτελέσεως τών 
εργοληπτών.

’ Αρθρον 9. Γο άρθρον τοϋτο προβλέπει ότι εις διενεενου- 
μένας δημοπρασίας δι’ έργα πρασίνου μετέχουν γεωπόνοι 
εγγεγραμμένοι εις πίνακα καταρτιζόμενου καί τηρούμενου 
υπό τοϋ 'Υπουργείου Δη μ οσίων ’Εργων. Ή τοιαύτη ρύθμι- 
σις δύναται νά εφαρμόζεται αναλογώς και έπί έτέρων κατη
γοριών έργων μή περιλαμβανομένων εις τάς μέχρι τοϋδε 
καθιερωμένας κατηγορίας έργων οδοποιίας, λιμενικών, 
οικοοομικων, υδραυλικών και ήλεκτρο μηχανολογικών.

“Αρθρον 10. Γό άρθρον τοϋτο περιέχει ώρισμένας μετα
βατικές διατάξεις, μεταξύ των όποιων καί οτι υφιστάμενα1, 
τεχνικαί ανώνυμοι έταιρίαι κάτοχοι ειδικού πτυχίου Ε' 
υποχρεουνται οπούς εντός πενταετίας άπο τής ισχύος τοϋ 
παρόντος συμμορφωθούν πρός τά ύπο τής παεαγε. 1 τοϋ 
άρθρου 2 τοϋ παρόντος οριζόμενα, άλλως τό χορηγηθέν 
πτυχίου αφαιρειτ-.ι. .νοείται ότι έταιρίαι κατέχουσαι πλέον 
τοϋ πτυχίου Ε’ καί τοιοϋτον Δ' τάςεως θά διατηρήσουν 
το έν εκ τών δύο κατ' επιλογήν των καί κατά τά προσόντα 
τουν.
_.ζΑρ0ρ*_UL.54xL 12,_Ταϋτσ_.περιλαμβάνουν τήν καταργη- 

τικήν ρήτραν καί τήν ρήτραν ένάρξεω; ισχύος τοϋ νόμου.
Εις τούς άνωτέρω, έν γενικαΐς γραμμαΐς, έκτεθέντας 

σκοπούς αποβλέπει τό προτεινόμενον σχέδιον Νόμου, οπερ 
έχομεν την τιμήν νά θέσω μεν ύπό τήν κρίσην υμών καί νά 
παρακαλεσωμεν διά τήν έπιψήσ-ισιν τούτου.

Εις τήν παρούσαν Αίτιολογικήν ΈκΟεσιν έπισυνάπτετκι 
κείμενον τροποποιουμένιον κ.λ.π. διατάξεων.

Έν Άθήναις τή 28 Ιουλίου 1θ77 
Ο Τπουεγό; Δηικοσίων Έονων

ΧΡΙΣΤ. ΣΤΡΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ XO.MOV
11ερ: τροποποιήσει·)ς -/.α! συμπληεώσεως τών ι.πεσι έρ-πληπτϋ

1. Τό κατά τάς κείμενα; διατάξεις 11τυχών Εργολήπτου 
Δημοτών Εργων μέχρι και τής Δ τάξεως.. τά πατας ·· 
τινα; τών κατηγοριών έργων, χορηγείται καί εις τεχνικές 
εταιρείας ός' όσον έκ τοϋ καταστατικού αύτών προκύπτει ότι 
κύριος εκοπος τής συστάσεώε των είναι ή κατασκευή Δημο
σίων Έργων ύπό τούς ορούς τού παρόντος άρ-ΰρου.

2. Εις όμορρύ-υμοος ή ετερορρύθμους εταιρείας ή εται
ρείας περιορισμένης εϋύόνης χορηγείται πτυχίον έο' όσον 
άπαντες οί εταίροι και ό τυχόν μή εταίρος διαχειριστής τυγ
χάνουν έργολήπται Δημοσίου·/ "Εργουν. Π ροκειμένου περί έται- 
ρείας περιωρισμένης εύόύνης άπαιτείται προσέτι όπους αότη 
έχη εταιρικόν κεράλαιον τουλάχιστον 2.000.000 δραχμών 
ο ά πτυχίον Λ τπάεω; οτοο.όπποτε κατη*κιιών. ό.ΜΗϊΐ.Ί π 
οραχμών οιά πτυχίον IV τάξεως. 0.000.000 δραχμών δ:σ 
πτυχίον Γ τάξεως καί 1 (U.H.M 1.000 οραχμών όιά πτυχίον Δ 
τάςεως. Τό πτυχίου τής εταιρείας χορηγείται οιά τάς κα
τηγορίας και τάξεις τάς όποιας έχουν τά πτυχία τριών τ* 
λάχιστον εταίρων. Διά τήν ε: αρμογήν τής δ'.ατάξεως τα.- 
της εις τό πτυχίον άνω τέρας τάςεως νοείται οτι ενυπαρνο. 
πάντοτε καί τά πτυχία τών κατωτέρων τάξει·//.

3. Τό:ς ανωνύμους εταιρείας -χορηγείται πτυχίον. έρ' οσον :
α) ή πλειοψηοία τών μελών τού Διοικητικού Συμεουλιο- 

άποτελήται ές εργοληπτών Δημοσίων ’Εργων, έκ τά ν όποι·· 
τρεις τουλάχιστον είναι κάτοχοι πτυχίου αντίστοιχου ή άνι.- 
τέρας τάςεως καί κατηγορίας πρός τό χορηγούμενο·/ εις ττ· 
εταιρείαν.


