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ΚΟΙΝ.: ∆ιεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών
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ΘΕΜΑ: Αίτηση εξαίρεσης από την αποχή των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών που θα
συµµετέχουν

στην

υπό

συγκρότηση

Επιτροπή

του

ΜΕΕΠ

για

δύο

συνεδριάσεις
Σχετ.: Η από 11-2-2016 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕ∆Ι µε θέµα:
"Συγκρότηση επιτροπών και συµβουλίων αρµοδιότητας ΥΠΥΜΕ∆Ι"

Αγαπητέ Πρόεδρε,
µε την σχετική επιστολή µας µεταφέραµε στον Υπουργό ΥΜΕ∆Ι τις εντονότατες 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.
∆εδοµένου ότι πλέον έχουν διανυθεί σχεδόν τρείς 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, σας παρακαλούµε στην επόµενη
συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου του Τεχνικού Κλάδου για το ασφαλιστικό
νοµοσχέδιο να εισάγετε προς συζήτηση το αίτηµά µας, να εξαιρεθούν της αποχής οι
διπλωµατούχοι µηχανικοί που θα µετέχουν στην υπό συγκρότηση Επιτροπή του ΜΕΕΠ για
τις πρώτες δύο συνεδριάσεις της επιτροπής ΜΕΕΠ προκειµένου σε αυτές να εξεταστεί ο
µεγάλος συσσωρευµένος όγκος των αιτήσεων των εργοληπτικών επιχειρήσεων και να
µπορέσουν να ασκήσουν και πάλι την επαγγελµατική τους δραστηριότητα.
Παράλληλα µε το ως άνω επείγον αίτηµά µας, σας µεταφέρουµε και την απόφαση του
∆ιοικητικού µας Συµβουλίου να αιτηθούµε σε περιπτώσεις παρατεταµένων κινητοποιήσεων
του Κλάδου, όπως οι τρέχουσες κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, να
προβλεφθεί στις αρµοδιότητες του Συντονιστικού Οργάνου του Κλάδου, η δυνατότητα
λήψης απόφασης εξαίρεσης από την αποχή των διπλωµατούχων µηχανικών από την
συµµετοχή τους σε τεχνικές επιτροπές και συµβούλια σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
Ευελπιστούµε στην ικανοποίηση των ως άνω αιτηµάτων.
Με Συναδελφικούς Χαιρετισµούς,
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