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ΘΕΜΑ: «Επιτροπή Μητρώου Εµπειρίας Κατασκευαστών»
ΣΧΕΤ.&
ΣΥΝ.: Η υπ‘ αριθµ. πρωτ. 346/149/21550/2511/17-03-2010/κοινή επιστολή
των Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Επανερχόµαστε στο πολύ σηµαντικό ζήτηµα, το οποίο σας είχαµε θέσει µε το
ανωτέρω σχετικό αφού µέχρι σήµερα δεν έχει διαπιστωθεί καµία βελτίωση αντιθέτως έχει
επιδεινωθεί το πρόβληµα της µεγάλης καθυστέρησης στον χρόνο εξέτασης των αιτήσεων
αναβάθµισης στο ΜΕΚ ενώ παράλληλα είµαστε αποδέκτες πολλών παραπόνων για
αυθαιρεσίες στον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής ΜΕΚ.
Υπενθυµίζουµε ότι µε την σχετική επιστολή µας σας είχαµε ενηµερώσει για την
σηµαντικότατη καθυστέρηση που διαπιστώναµε ήδη από τον Μάρτιο του 2010 στην
διεκπεραίωση των αιτήσεων εγγραφής και αναθεώρησης στο ΜΕΚ, πέραν του εξαµήνου, εξ’
αιτίας της οποίας δηµιουργούνται προβλήµατα και στις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις
(αναβάθµιση της εγγραφής σε τάξη και κατάταξη σε κατηγορίες).
Επιπλέον οφείλουµε να σας τονίσουµε τα ακόλουθα:
1. Η µέχρι σήµερα διαπιστωµένη µη επίλυση των θεµάτων, που αναδείξαµε µε το
σχετικό, θεωρούµε ότι λειτούργησε υπέρ της ακόµη δυσχερέστερης αντιµετώπισης της
διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων στην Επιτροπή ΜΕΚ αφού κρίνουµε ότι ενδεχοµένως ο
Πρόεδρος της Επιτροπής εξέλαβε την απουσία σχετικής σας ενέργειας ως επιβράβευση της
στάσης του.
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2. Ενώ η ∆ιεύθυνση ∆15 ετοιµάζει εισηγήσεις για 200 - 300, περίπου, θέµατα
ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Επιτροπής ΜΕΚ έχει αποφασίσει σε κάθε εβδοµαδιαία
συνεδρίαση, να εξετάζει µόνο 40, περίπου, θέµατα, παραβιάζοντας έτσι κατάφωρα το
δικαίωµα των αιτούντων για εγγραφή ή αναθεώρηση εγγραφών στο ΜΕΚ να εξετάζονται οι
αιτήσεις τους σε εύλογο χρονικό διάστηµα, µε µέγιστο αυτό των 60 ηµερών. Υπενθυµίζεται
ότι ο νόµος 2690/1999 ορίζει ως ανώτατο χρόνο διεκπεραίωσης υποθέσεων των πολιτών
από τις δηµόσιες υπηρεσίες τις 50 ηµέρες, µε παράταση το πολύ 10 ηµερών εάν στις
υποθέσεις εµπλέκονται περισσότερες από µία υπηρεσίες.
3. Εάν, παρόλα αυτά, στον Πρόεδρο της Επιτροπής ΜΕΚ δεν παρέχονται τα µέσα
ώστε να ανταπεξέλθει στο έργο του, έπρεπε τουλάχιστον, να υποβάλει την παραίτησή του.
Πολύ δε περισσότερο όταν υπάρχει δικαιολογηµένη αγανάκτηση για την υπερβολική
καθυστέρηση αφού, ακριβώς για την εύρυθµη και ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτηµάτων
τους στις επιτροπές ΜΕΚ και ΜΕΕΠ, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις καταβάλλουν δυσανάλογες
επιπρόσθετες εισφορές.
4. ∆εδοµένου του όγκου των αιτήσεων µία αυτονόητη ενέργεια θα ήταν η σύγκληση
της επιτροπής ΜΕΚ δύο φορές εβδοµαδιαίως ώστε να µην συσσωρεύονται οι σχετικές
αιτήσεις. Άλλωστε στην ίδια ∆/νση ∆15 λειτουργεί και η Επιτροπή του ΜΕΕΠ, η οποία όσες
φορές χρειάστηκε συνήλθε πέραν του καθιερωµένου αριθµού συνεδριάσεων για να εξετάσει
αιτήσεις, ώστε αυτές να µη λιµνάζουν στα ράφια της Υπηρεσίας.
Χωρίς να επιθυµούµε να υπεισέλθουµε στις εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας των
∆ηµοσίων Υπηρεσιών υπενθυµίζουµε ότι τα χρήµατα για την πρόσθετη αποζηµίωση πέραν
του ωραρίου καταβάλλονται από επιπρόσθετες εισφορές των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.
Εναλλακτικά βέβαια οι συνεδριάσεις της Επιτροπής ΜΕΚ θα µπορούσαν να λαµβάνουν χώρα
εντός του ωραρίου εργασίας.
Επιπλέον επισηµαίνουµε µια σειρά επιµέρους θεµάτων στα οποία η αυθαίρετη
λειτουργία της Επιτροπής δηµιουργεί προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία των Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων:
Ι. Μη εφαρµογή Προεδρικών ∆ιαταγµάτων σχετικά µε την εγγραφή ∆ιπλωµατούχων
Μηχανικών σε κατηγορίες του ΜΕΚ :
- Των ∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας του Πανεπιστήµιου
Θεσσαλίας, το οποίο µετονοµάσθηκε σε Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών χωρίς
µεταβολή του γνωστικού αντικειµένου µε το άρθρο 1 του Π.∆. 26/2009 (ΦΕΚ Α
45/16.03.2009). Στην παρ. 3 του άρθρου 1 µάλιστα ορίζει ότι «τα πτυχία που
χορηγούνται από τα τµήµατα που µετονοµάζονται σύµφωνα µε τις προηγούµενες
παραγράφους είναι απολύτως ισότιµα ως προς όλες τις συνέπειες µε τα πτυχία που
έχουν χορηγηθεί έως την έναρξη ισχύοντος του παρόντος» και
- Των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης απόφοιτοι του
Πολυτεχνείου Κρήτης και της Πολυτεχνικής Σχολής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου
Θράκης τα δικαιώµατα των οποίων καθορίστηκαν µε τα Π.∆. 71/7-3-95 (ΦΕΚ 49Α),
Π.∆. 372/3-12-1997 (ΦΕΚ 243Α) και Π.∆. 90/10-3-2000 (ΦΕΚ 74Α) αντίστοιχα
Για την εγγραφή των παραπάνω ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών έχουν εκδοθεί:
α) Η γνωµοδότηση του Γ’ τµήµατος Αριθµ. Απόφασης 347/2008
β) Η Απόφαση Γ/2/35/2003 της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ που αναγνωρίζει ότι οι
παραπάνω έχουν επαγγελµατικά δικαιώµατα Μηχανολόγου Μηχανικού.
Σας αναφέρουµε χαρακτηριστική περίπτωση του κ. Παπαστεργίου ∆ηµητρίου
∆ιπλωµατούχου Μηχανολόγου του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, η αίτηση του οποίου εισήχθη
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για συζήτηση στην Επιτροπή του ΜΕΚ 28.09.2010 και ανεβλήθη µε το αιτιολογικό «να γίνει
ερώτηµα εάν το Π.∆. 26/2009 έχει αναδροµική ισχύ».
∆ύο τινά συµβαίνουν, ή ότι η Επιτροπή ΜΕΚ – όσα µέλη αυτής ψήφισαν υπέρ της
υποβολής του ερωτήµατος – δεν έχουν διαβάσει το Π.∆. 26/2009 άρθ. 1 παρ. 3 ή ότι δεν
καταλαβαίνουν τη σαφή διατύπωση ότι «και τα παλαιά πτυχία που έχουν χορηγηθεί έως την
έναρξη ισχύος του Π.∆. είναι ισότιµα µε τα χορηγούµενα από τα τµήµατα που
µετονοµάζονται». Απλούστερη διατύπωση δεν θα µπορούσε να υπάρξει για την ταυτοποίηση
παλαιών και νέων πτυχίων µετά την µετονοµασία.
ΙΙ) Προσµέτρηση εµπειρίας για κατάταξη σε κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΚ
Συνεχώς αλλάζει ο τρόπος ερµηνείας της νοµοθεσίας µε αυθαίρετο τρόπο στο θέµα της
προσµέτρησης εµπειρίας. Έχει πλήρως ανατραπεί ο τρόπος υπολογισµού της εµπειρίας ο
οποίος εφαρµόζονταν επί
είκοσι και πλέον χρόνια
εφαρµόζοντας
την Απόφαση
Ε2α/01/27/ΦΝ294/18.3.1985, η οποία ενσωµατώθηκε στο αρθρ. 107 παρ. 7 του
Ν.3669/2008 Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων.
Επ΄ αυτού και εφόσον η Επιτροπή δεν διευκρινίσει γραπτώς τις απόψεις της θα επανέλθουµε
µε συγκεκριµένη πρόταση.
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Για ποιά ανταγωνιστικότητα µιλάµε όταν τόσο απλά θέµατα χρονίζουν (άνω των 6
µηνών) επειδή η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση αδυνατεί – αδιάφορο για ποιό λόγο – να τα εξετάσει;
Για ποιά παραγωγικότητα µιλάµε εάν δεν επιλύονται τα αυτονόητα καθηµερινά απλά
αιτήµατα των πολιτών, από τα οποία εξαρτάται η οικονοµική λειτουργία των εργοληπτικών
εταιρειών;
Πώς θα ξεπερασθεί στο σύνολο η οικονοµική κρίση της Χώρας µε αυτή την
ανεπίτρεπτη κατάσταση και νοοτροπία, η οποία µε αυτά και άλλα παρόµοια φαινόµενα
οδήγησε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας τη Χώρα;
Πώς θα επιτευχθεί η ζητούµενη επανάσταση του αυτονόητου όταν η εργατικότητα και
η αλληλεγγύη, λείπουν παντελώς από την λειτουργία ορισµένων δηµόσιων λειτουργών ;
Παραµένοντας στην διάθεσή σας παρακαλούµε για την άµεση επέµβασή σας.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ
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