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ΘΕΜΑ: Αξιοποίηση ειδικού λογαριασµού για ΜΕΕΠ & ΜΕΚ. 
 
 
Αξιότιµε κύριε Γενικέ Γραµµατέα, 
 
Όπως πληροφορούµεθα, κατά το τελευταίο χρονικό διάστηµα υπάρχει 
υπερβολικός φόρτος εργασίας στις Επιτροπές ΜΕΕΠ και ΜΕΚ και στην 
αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆/15 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. Έχει συσσωρευθεί µεγάλος 
αριθµός αιτήσεων αναθεώρησης εργοληπτικών πτυχίων και εγγραφών 
στο ΜΕΚ, µε αποτέλεσµα οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των 
σχετικών διαδικασιών να γίνονται όλο και µεγαλύτερες. Ενδεικτικά 
αναφέρουµε, ότι τον Σεπτέµβριο παρελθόντος έτους ο χρόνος εξέτασης 
µιας αίτησης αναθεώρησης εγγραφής δεν υπερέβαινε τις είκοσι ηµέρες, 
επειδή υπήρχε πρόσθετη υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων,  ενώ 
πλέον καθυστερήσεις ακόµη και πέραν των πέντε µηνών έχουν καταστεί 
συνήθεις. 
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Η προεκτεθείσα ασφυκτική κατάσταση δύναται να αντιµετωπισθεί 
αποτελεσµατικά µέσω της αξιοποίησης του αποθεµατικού του ειδικού 
έντοκου λογαριασµού που προβλέφθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 
«δωδέκατου» του Ν. 2338/1995 για την κάλυψη συγκεκριµένων δαπανών 
που αφορούν στη µηχανογράφηση, στην υλικοτεχνική υποδοµή της ∆-15 
και στην αποζηµίωση των µελών των Επιτροπών ΜΕΕΠ – ΜΕΚ και της 
∆-15. Με δεδοµένο τον τεράστιο όγκο εργασίας που έχει συσσωρευθεί 
στις προαναφερθείσες αρµόδιες υπηρεσίες, έχει καταστεί επιτακτική 
πλέον η ανάγκη να εκταµιευθούν τα απαραίτητα κονδύλια από τον 
ανωτέρω λογαριασµό για να καλυφθούν οι υπερωριακές αποζηµιώσεις 
του υπαλληλικού προσωπικού της ∆-15, που πρέπει να απασχοληθούν 
για την ταχεία διεκπεραίωση των εκκρεµουσών αιτήσεων, καθώς και 
όλων των λοιπών εξόδων. Αυτός είναι, άλλωστε, ο σκοπός του 
συγκεκριµένου λογαριασµού, όπως διατυπώνεται ρητά στις σχετικές 
νοµοθετικές διατάξεις.  
 
Εν όψει των παραπάνω, παρακαλούµε όπως εξετάσετε την πρότασή µας 
και ενεργήσετε τα δέοντα προς το σκοπό της ταχείας διεκπεραίωσης των 
εκκρεµουσών αιτήσεων αναθεώρησης εργοληπτικών πτυχίων και 
εγγραφών στο Μ.Ε.Κ., αξιοποιώντας τον ειδικό λογαριασµό της παρ. 4 
του άρθρου 12 του Ν. 2338/1995, σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν 
ανωτέρω. 
 

Με τιµή, 
 

Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις, 
 

Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε      της ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε     της ΠΕΣΕ∆Ε       του ΣΑΤΕ      του ΣΤΕΑΤ 
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