
 
Αθήνα, 19 Μαίου 2015 

Αριθ.Πρωτ. 1383                                       

 

Προς  

 Τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 

κ. Γεώργιο Σταθάκη 

 Τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

κ. Χρήστο Σπίρτζη 

 

Κοινοποίηση: 

-Πρόεδρο της Επιτροπής ΜΕΕΠ 

-Διεύθυνση Μητρώων και Σεχνικών Επαγγελμάτων (Δ 15)  

 

 

Θέμα : Εκσυγχρονισμός πλαισίου και λειτουργίας της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. 

 

Κύριοι Τπουργοί 

Με την επαναλειτουργία της Επιτροπής του Μ.Ε.ΕΠ.,  μετά τη δημοσίευση 

της απόφασης για τη συμπλήρωση της σύνθεσής της,  επανερχόμαστε με αυτή την 

επιστολή μας προκειμένου να θέσουμε κάποια θέματα που αφορούν στην κρίση, 

αξιολόγηση  και εξέλιξη των υποθέσεων που εισάγονται προς διευθέτηση και  

χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.  

Θεωρούμε ότι πλέον απαιτείται εκσυγχρονισμός  τόσο του νομικού πλαισίου 

που διέπει το Μ.Ε.ΕΠ. όσο και του τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής του. 

Η τεχνολογική πρόοδος και ο διαφορετικός τρόπος άσκησης του επαγγέλματος του 

εργολήπτη δημοσίων έργων (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) οδηγεί αναγκαστικά στην 

απλούστευση των διαδικασιών και στην μείωση της γραφειοκρατίας, ώστε να 

υπάρχει αντικειμενική κρίση βάσει αδιαμφισβήτητων κριτηρίων.  

υγκεκριμένα τα τελευταία έτη διαπιστώνουμε  παρερμηνεία και στρέβλωση  των 

κριτηρίων  εγγραφής και κατάταξης των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο Μητρώο, 

με συνέπεια την άδικη μεταχείριση των υπό κρίση φακέλων. Βασικότερη  αιτία του 

ως  άνω  παρουσιαζόμενου προβλήματος  αποτελεί η πολυπλοκότητα  των κριτηρίων 

που ο  ξεπερασμένος, πλέον, λόγω συνθηκών Νόμος ορίζει,  που επιτρέπει ερμηνείες, 

αλληλοσυγκρουόμενες  μεταξύ τους.  

Προτείνουμε λοιπόν απλούστευση και συγκεκριμενοποίηση  των κριτηρίων,  

τα οποία θα πρέπει να ορίζονται  σε ό,τι αφορά στα επαγγελματικά προσόντα  με 

κυρίαρχο στοιχείο την τεχνική ιδιότητα των ενδιαφερομένων  και επιπλέον,  σε  ό,τι 

αφορά στα οικονομικά δεδομένα θα πρέπει να προκύπτουν από το φορολογικό 

κύκλο των εκτελεσμένων εργασιών των  υπό κρίση επιχειρήσεων και μόνο. 



το πλαίσιο λοιπόν της σχεδιαζόμενης νομοθετικής παρέμβασης για τα 

δημόσια έργα,  ζητούμε να λάβετε  μέριμνα και να παρουσιάσετε μια νομοθετική 

ρύθμιση για τον εκσυγχρονισμό των κριτηρίων κατάταξης και εγγραφής, προς την 

κατεύθυνση της απλούστευσης και της λειτουργίας του Μ.Ε.ΕΠ. 

 

Κύριοι Τπουργοί, 

τηριζόμενοι  στην εκπεφρασμένη βούλησή σας για εξυγίανση του 

συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων ευελπιστούμε    στην εκ μέρους σας 

οριοθέτηση ενός απλουστευμένου, σαφούς, ορισμένου  και αντικειμενικού πλαισίου, 

μη αποδεχόμενου παρερμηνειών, για το Μητρώο των  Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.  

Είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να αναπτύξουμε περαιτέρω τις θέσεις και τις 

προτάσεις μας.  

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                 Ο Πρόεδρος          Ο Γεν. Γραμματέας 

      ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ   ΕΤΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 

 

 


