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Αναπληρωτή Υπουργό
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Περιβάλλοντος & Ενέργειας
κ. Ευάγγελο Αποστόλου
ΚΟΙΝ.:

Τµήµα ∆ιοικητικής Οργάνωσης και
Ποιότητας του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος &
Ενέργειας

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Κεντρικού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Εγγειοβελτιωτικών
Έργων»
Σχετ. & Συνηµ.: α) Η µε αριθµ. πρωτ. 28174/28-11-2014 επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων.
β) Η µε αριθµ. πρωτ. 429/162129 επιστολή της ∆/νσης Οργάνωσης και
Απλούστευσης ∆ιαδικασιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίµων.
Κύριε Υπουργέ,
Με το α) σχετικό ενηµερώναµε την προηγούµενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για τον
ορισµό των µελών του, εν θέµατι, οργάνου, χωρίς ωστόσο να έχει απευθυνθεί νωρίτερα
πρόσκληση υπόδειξης εκπροσώπου του Συνδέσµου µας, γεγονός που καθιστά παράτυπη την
απόφαση συγκρότησης του οργάνου.
Σηµειώνουµε ότι στην ίδια επιστολή τονίζαµε ότι «εάν προκύπτει ότι στο, εν θέµατι, όργανο
συστηµατικά µετέχουν τα ίδια πρόσωπα, τίθεται επιπλέον και σηµαντικό ζήτηµα ηθικής
τάξης, διότι είναι φανερό ότι εκκολάπτονται ζητήµατα κατεστηµένης συµπεριφοράς που
καθιστούν προβληµατική την οµαλή διεκπεραίωση των θεµάτων αρµοδιότητας του εν θέµατι
οργάνου».
Με το β) σχετικό η αρµόδια ∆/νση του Υπουργείου, µας ενηµέρωσε ότι «Σε κάθε περίπτωση,
καθώς ούτε οι διατάξεις του ν. 3481/2006, ούτε η υπ΄αριθµ. Ε28/∆17α/08/173/ΦΝ443/2011-2006 ερµηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου ΠΕΧΩ∆Ε, καθορίζουν τη διαδικασία ή τον
τρόπο επιλογής του εκπροσώπου των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων, η υπηρεσία
µας σε συνεργασία µε το Γραφείο του Νοµικού Συµβούλου έχει προωθήσει νοµοθετική
ρύθµιση που αφορά ειδικά στο Κεντρικό Γνωµοδοτικό Συµβούλιο Εγγειοβελτιωτικών
Έργων».
Κατόπιν των ανωτέρω και δεδοµένου ότι, µέχρι σήµερα, δεν έχει προωθηθεί για ψήφιση
σχετική ρύθµιση, σας παρακαλούµε θερµά για την επίσπευση της σχετικής διαδικασίας, ώστε
το Κεντρικό Γνωµοδοτικό Συµβούλιο Εγγειοβελτιωτικών Έργων να συγκροτείται νόµιµα, µε
τη συµµετοχή - επιτέλους µετά από πολλά χρόνια - εκπροσώπου µας.
Με τιµή,
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