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Θέµα: Στελέχωση των επιχειρήσεων που εγγράφονται στο ΜΕΕΠ
Κύριε Υπουργέ,
Η στελέχωση των επιχειρήσεων που εγγράφονται στο ΜΕΕΠ µε Τεχνικούς ΜΕΚ αποτελούσε µία
παλαιά συντεχνιακή κατάκτηση των Μηχανικών στην Ελλάδα, που υποχρέωνε τις Τεχνικές
Εταιρείες να στελεχώνονται από ∆ιπλωµατούχους ή Πτυχιούχους τεχνικούς ΜΕΚ, η οποία, όµως,
σήµερα δεν εδράζεται ούτε στην υφιστάµενη πρακτική εκτέλεσης έργων, ούτε στην
επιχειρηµατική κατάσταση των εργοληπτικών επιχειρήσεων ούτε και στην οικονοµική κατάσταση
της Χώρας.
Ήδη από τον φθινόπωρο του 2008 ο ΣΑΤΕ είχε επισηµάνει στην πολιτική ηγεσία του –τότε ΥΠΕΧΩ∆Ε ότι οι εξελίξεις επί του θέµατος είχαν οδηγήσει σε σηµαντικές στρεβλώσεις και
αλλοιώσεις της αρχικής πρόθεσης του νοµοθέτη να διασφαλίσει το τελικώς παραγόµενο τεχνικό
έργο αναφορικά µε την ποιότητα και την ασφάλειά του, µε τελικό αποτέλεσµα τη ένταση του
φαινοµένου της ενοικίασης – εµπορίας πτυχίων.
Σήµερα - µετά από την µη παρέµβαση των ηγεσιών του σχετικού Υπουργείου - η κατάσταση έχει
χειροτερεύσει αφού το εµπόριο των πτυχίων ΜΕΚ και η πλασµατική στελέχωση συνεχίζεται,
λόγω απαίτησης µεγάλου αριθµού στελεχών σε αναντιστοιχία µε το ανεκτέλεστο πολλών
επιχειρήσεων. Σας έχουµε ήδη επισηµάνει ότι αποτελεί όνειδος για την όλη διαδικασία κρίσεως
των ΜΕΕΠ και δεν συνάδει µε την σηµερινή πραγµατικότητα που απαιτεί την βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Η µείωση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων και η
καθυστέρηση των πληρωµών δεν επιτρέπουν την πολυτέλεια αυτή της πλούσιας στελέχωσης µε
ΜΕΚ υποτιθέµενης µόνιµης απασχόλησης.
Το προφασιζόµενο επιχείρηµα περί αύξησης της ανεργίας, σε περίπτωση ελάφρυνσης της
απαιτούµενης στελέχωσης των εργοληπτικών επιχειρήσεων, όχι µόνο δεν ευσταθεί, αλλά
λειτουργεί ως προκάλυµµα µίας µικρής µειοψηφικής συντεχνίας.
Η πραγµατικότητα είναι ότι εάν η απαιτούµενη στελέχωση των εργοληπτικών
επιχειρήσεων παραµείνει σε δυσανάλογα υψηλά επίπεδα πολλές εργοληπτικές
επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να σταµατήσουν την λειτουργία τους λόγω του
αβάσταχτου πρόσθετου, περιττού και µη παραγωγικού οικονοµικού βάρους των
πλασµατικών στελεχών, µε τελικό αποτέλεσµα την ακόµη µεγαλύτερη ανεργία στον
κλάδο.
Υπενθυµίζεται ότι ο κατασκευαστικός κλάδος συνολικά έχει απολέσει από το Γ’ τρίµηνο του 2008
έως και σήµερα, 221 χιλιάδες θέσεις εργασίας ακριβώς επειδή παρόµοιες συντεχνιακές
πολιτικές, σε κάθε επίπεδο πολιτικής και οικονοµικής δράσης της Χώρας, αντιστρατεύονταν και
αντιστρατεύονται την υγιή επιχειρηµατικότητα, αποσκοπώντας στην διαιώνιση παρόµοιων
φαινοµένων.
Κύριε Υπουργέ,
ενόψει της κατάθεσης νοµοθετικής ρύθµισης για τα ζητήµατα του ΜΕΕΠ σας απευθύνουµε
ύστατη έκκληση για γενναία µείωση της υποχρεωτικής στελέχωσης των εργοληπτικών
επιχειρήσεων.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ

Με τιµή,

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ

Φειδίου 14-16 Αθήνα 106 78 / 14-16 Feidiou str. 106 78 Athens Greece
Τ +30 210 3301814/5 Τ +30 210 3836503 F +30 210 3824540 E info@sate.gr
w w w . s a t e . g r

