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ΠΡΟΣ
Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εργων
κ. Στράτο Σιµόπουλο
ΚΟΙΝ.: ∆/νση Ηλεκτροµηχανολογικών
Εφαρµογών & Μηχανικού Εξοπλισµού-∆13

ΘΕΜΑ: Προθεσµία υποβολής αιτήσεων για εγκρίσεις τύπου Μηχανηµάτων Έργων,
τα οποία εισήχθησαν στην Ελλάδα ή κατασκευάστηκαν πριν τις 25/6/2010
- Αίτηµα παράτασης & παράλληλης κατάργησης της διαδικασίας.

Κύριε Γενικέ,
Με τις διατάξεις του άρθρου του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ 216Α/11-10-2013), δίνεται η
δυνατότητα στους κατόχους Μηχανηµάτων Έργων (Μ.Ε.) που έχουν εισαχθεί ή
κατασκευαστεί στη χώρα µας πριν από τις 25/6/2010 και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί
απόφαση έγκρισης τύπου, να κάνουν αίτηση στην ∆/νση Ηλεκτροµηχανολογικών
Εφαρµογών και Μηχανικού Εξοπλισµού (∆13) της Γ.Γ.∆.Ε., για την έκδοση απόφασης
Έγκρισης Τύπου, µε το καθεστώς το οποίο ίσχυε κατά το χρόνο εισαγωγής ή κατασκευής
των µηχανηµάτων αυτών.
Επειδή η ρύθµιση αυτή ισχύει για 10 µήνες από τη δηµοσίευση του ανωτέρω νόµου, δηλαδή
έως 11/8/2014 και δεδοµένου ότι:
- πολλοί ενδιαφερόµενοι δεν έχουν προλάβει να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά
- η ως άνω ηµεροµηνία τυγχάνει να αναφέρεται στο µήνα Αύγουστο (κατ’ έθιµο
µήνας διακοπών), παρακαλούµε να εξασφαλισθεί παράταση έως το τέλος του τρέχοντος
έτους, προκειµένου να δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στους ενδιαφερόµενους.
Εν αναµονή αποδοχής τους αιτήµατός µας οφείλουµε να σας επισηµάνουµε ότι ο Σύνδεσµός
µας είναι αντίθετος στην απαρχαιωµένη και ανώφελη διαδικασία έγκρισης τύπου Μ.Ε. , που
επιτρέπει να συντηρούνται κυκλώµατα γραφειοκρατίας και διαφθοράς , δεδοµένου ότι
πλέον τα Μηχανήµατα αυτά έχουν τις ανάλογες πιστοποιήσεις και προδιαγραφές από τα
εργοστάσια κατασκευής τους και λειτουργούν επί µακρόν και µε επιτυχία τόσο στις χώρες
κατασκευής όσο και στις ευρωπαϊκές χώρες της Ε.Ε, και γι΄αυτό θεωρούµε ότι η διαδικασία
έγκρισης τύπου πρέπει επιτέλους να καταργηθεί.
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