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Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών &
∆ικτύων
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ΚΟΙΝ.: ∆ιεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών
Επαγγελµάτων - ∆.15

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπών και συµβουλίων αρµοδιότητας ΥΠΥΜΕ∆Ι
ΣΧΕΤ. : Η από 11.11.2015 κοινή επιστολή των εργοληπτικών οργανώσεων ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε,
ΠΕΣΕ∆Ε, ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ προς το ΥΠΥΜΕ∆Ι
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
µε την παρούσα επιστολή µεταφέρουµε τις έντονες διαµαρτυρίες πλήθους µελών του
Συνδέσµου µας για την καθυστέρηση υπογραφής της Υπουργικής Απόφασης για την
Συγκρότηση της Επιτροπής ΜΕΕΠ, η οποία δεν δύναται από την αρχή του έτους να
συνεδριάζει λόγω λήξης της θητείας της προηγούµενης σύνθεσής της.
Ήδη έχουν περάσει σχεδόν δύο µήνες από την τελευταία συνεδρίαση του συλλογικού αυτού
οργάνου και

οι αιτήσεις των εργοληπτικών επιχειρήσεων που εκκρεµούν να εξεταστούν

πολλαπλασιάζονται κάθε ηµέρα, µε αποτέλεσµα πληθώρα επιχειρήσεων να αδυνατεί να
ασκήσει την επαγγελµατική της δραστηριότητα, γεγονός που πέραν των προφανών
συνεπειών στην καθηµερινότητα των επιχειρηµατιών του κλάδου, συντελεί και στην
σηµαντικότατη µείωση του ανταγωνισµού που επιτυγχάνεται στις δηµοπρασίες των δηµοσίων
έργων.
Υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε το σχετικό οι εργοληπτικές οργανώσεις υποδείξαµε προ
τριµήνου τους εκπροσώπους µας τόσο για την Επιτροπή ΜΕΕΠ όσο και για τα υπόλοιπα
Συµβούλια και Επιτροπές της ΓΓΥ, η συγκρότηση των οποίων επίσης εκκρεµεί όπως π.χ. η
συγκρότηση του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων -Τµήµα Κατασκευών, µε αποτέλεσµα σειρά
αιτήσεων Υπηρεσιών για θέµατα εκτελούµενων έργων προς το Σ∆Ε επίσης να εκκρεµεί.
Κατόπιν αυτών και γνωρίζοντας ότι αντιλαµβάνεστε πλήρως τις συνέπειες της καθυστέρησης
συγκρότησης των εν λόγω συλλογικών οργάνων σας ζητούµε την ταχεία υπογραφή των
σχετικών υπουργικών αποφάσεων που εκκρεµούν.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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