
 
                   

 

Αθήνα, 21  Δεκεμβρίου 2017 

Αριθ. Πρωτ.2752  

Προς 

Τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη  

 

Κοινοποίηση: 

-Υπουργό Επικρατείας, κ. Αλέξανδρο Φλαμπουράρη 

 

Θέμα: Σύνθεση των  Τεχνικών  Συμβουλίων  των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων  

 της χώρας 

 

Κύριε Υπουργέ, 

Η  Ένωσή  μας  με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 1997 /07.10.2016 επιστολή της   

επεσήμανε στον προκάτοχό σας  ότι στην παρ.3  α  του    άρθρου  51  Ν. 4407/2016,  

όπου  ορίζεται  η σύσταση των Τεχνικών Συμβουλίων  στις έδρες των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας,  αναφέρεται ότι στη  πενταμελή  σύνθεσή 

τους   συμμετέχει και ένας κοινός  εκπρόσωπος  των συνδέσμων ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ, 

παραλείποντας την ΠΕΔΜΕΔΕ από την εκπροσώπηση.  

Ζητήσαμε   λοιπόν να συμπληρωθεί  στο ορθό η ως άνω διάταξη  

προσθέτοντας και την ΠΕΔΜΕΔΕ.  

Μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι έχει παρέλθει ήδη χρονικό διάστημα 

πλέον του ενός έτους και το Υπουργείο δεν έχει αποκαταστήσει την προφανή 

παράλειψή  του.   

Σας πληροφορούμε ότι η  Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών 

Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ) είναι Πανελλήνια Πρωτοβάθμια 

Οργάνωση Εργοληπτών που καλύπτει όλο το φάσμα των επιχειρήσεων και στελεχών 

που ασχολούνται με την κατασκευή των δημοσίων έργων, έχοντας ως μέλη 

εργοληπτικές επιχειρήσεις ατομικές ή νομικά πρόσωπα, εγγεγραμμένα  στο Μητρώα 

του Υπουργείου Υποδομών (ΜΕΕΠ)  από τη μικρότερη (Α1) έως τη μεγαλύτερη (7η) 

τάξη καθώς και στελέχη εταιρειών εγγεγραμμένα  στο Μητρώο Εμπειρίας 

Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του ιδίου Υπουργείου. 

Πρόκειται για την πολυπληθέστερη και πλέον αντιπροσωπευτική 

Εργοληπτική Οργάνωση  της χώρας και για τη μοναδική που εκπροσωπεί τη χώρα 

διεθνώς, καθώς είναι μέλος της Ομοσπονδίας της Ευρωπαϊκής  Κατασκευαστικής 

Βιομηχανίας (Federation de l’ Industrie Europeenne de la Construction –F.I.E.C) και 

των Ευρωπαίων Διεθνών Κατασκευαστών (European International Contractors- 

E.I.C). 



Επειδή αντιλαμβάνεστε κύριε Υπουργέ ότι είναι ανεπίτρεπτο και 

αντιδεοντολογικό η Ένωση που εκπροσωπεί τα ην Ελλάδα στον ευρωπαϊκό 

κατασκευαστικό κλάδο  να μην  έχει εκπροσώπους στα Τεχνικά Συμβούλια των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, ζητούμε την άμεση  ικανοποίηση του  

δικαίου αιτήματός μας.  

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 

 

 

 


