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ΘΕΜΑ: Προεδρικό ∆ιάταγµα για το Μητρώο Τεχνικών Επαγγελµάτων - Πρόβλεψη
παράτασης ισχύος των υφιστάµενων βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια ανακοινώσεών σας σχετικά το το εν θέµατι ζήτηµα και εν όψει της
οριστικοποίησης και υπογραφής του σχετικού Π.∆. σας επισηµαίνουµε εκ νέου ένα υπαρκτό
πρόβληµα που ήδη αντιµετωπίζει πληθώρα εργοληπτικών επιχειρήσεων των οποίων η
εργοληπτική βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ είτε έχει προσφάτως λήξει είτε πρόκειται να
λήξει εντός του ερχόµενου χρονικού διαστήµατος.
Συγκεκριµένα οι εργοληπτικές επιχειρήσεις των οποίων το εργοληπτικό πτυχίο είτε έχει
λήξει πρόσφατα είτε πρόκειται να λήξει πρέπει να συγκεντρώσουν όλα εκείνα τα
δικαιολογητικά και προαπαιτούµενα προκειµένου να διατηρηθούν εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ
ενώ επίκειται Προεδρικό ∆ιάταγµα που κατά πάσα πιθανότητα θα ορίζει νέα,
διαφοροποιηµένα, κριτήρια εγγραφής και κατάταξης στο νέο ΜΗΤΕ, κριτήρια που σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα θα κληθούν οι ίδιες επιχειρήσεις να πληρούν προκειµένου για
την εγγραφή τους.
Όπως αντιλαµβάνεστε η ανωτέρω διαδικασία προκαλεί ένα δυσανάλογο και περιττό
διοικητικό και οικονοµικό βάρος σε αυτές τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, µε αποτέλεσµα να
καθίσταται αναγκαία, κατά την άποψή µας, η παρέµβασή σας ώστε το εν λόγω βάρος να
εξοµαλυνθεί.
Πρότασή µας είναι η χορήγηση ολιγόµηνης παράτασης στις περιπτώσεις κοντινής λήξης της
εργοληπτικής βεβαίωσης ώστε όλες οι σχετικές περιπτώσεις να κριθούν µία φορά µε τα νέα
κριτήρια που θα θέτει το Π.∆. για το ΜΗ.ΤΕ.
Θεωρούµε ότι το αίτηµά µας είναι δίκαιο και καλύπτει ενδεχόµενες δυσλειτουργίες και
αδικίες που δηµιουργούνται από θεσµικές αλλαγές.
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