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        Αθήνα, 22 Ιουλίου  2019

            

Αριθ.Πρωτ.1156 

Προς  

Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστα Καραμανλή  

 

Κοινοποίηση: 

Υπουργό Επικρατείας, κ. Γεώργιο Γεραπετρίτη  

 

Θέμα: Προεδρικό Διάταγμα 71/2019 

 

Κύριε Υπουργέ,  

Όπως γνωρίζετε την 03.07.2019 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 112Α/2019 το 

Προεδρικό Διάταγμα 71/2019   με τίτλο «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων 

και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)». 

Αν και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 20 άρθρ. 118 Ν. 4472/2017 

(ΦΕΚ 74 Α/19.05.2017) το ως άνω Π.Δ. έπρεπε να εκδοθεί εντός οκτώ μηνών από της 

δημοσιεύσεως του Ν. 4472/2017, αυτό εκδόθηκε μετά πάροδο δύο και πλέον ετών και 

μάλιστα  τρείς μόνο ημέρες πριν τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών.  

Με το Π.Δ. αυτό αναμορφώνεται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη 

λειτουργία των Μητρώων φυσικών και νομικών προσώπων Κατασκευαστών 

Δημοσίων Έργων (πρώην ΜΕΕΠ και ΜΕΚ)  και Μελετητών και δημιουργείται 

σύστημα καταγραφής, παρακολούθησης και ελέγχου όλων των συντελεστών 

παραγωγής τεχνικών έργων και μελετών δημοσίων και ιδιωτικών καθώς και 

επαγγελματικών δραστηριοτήτων, χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν σοβαρές 

παρατηρήσεις και ενστάσεις των Εργοληπτικών Οργανώσεων.  
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Το περιεχόμενό του όμως είναι απαράδεκτο, καθώς οι απαιτήσεις που 

προβάλλει για την εγγραφή, εκκίνηση και παραμονή σε αυτό των μικρών και 

μικρομεσαίων Επιχειρήσεων είναι υπερβολικές, δυσβάστακτες και εξωπραγματικές.  

 Σε μία εποχή που η οικονομία και ο κατασκευαστικός κλάδος βρέθηκαν στο 

επίκεντρο μίας τεράστιας κρίσης το συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα αποτελεί 

ταφόπλακα των μικρομεσαίων, των μικρών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των 

ατομικών Εργοληπτών καθώς και των νέων Μηχανικών, οι οποίοι δεν θα καταφέρουν 

να ενταχθούν σε αυτό.  

Και όλα αυτά τη στιγμή που για την Ευρωπαϊκή Ένωση οι πολύ μικρές και 

μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και 

προστατεύονται ιδιαιτέρως. 

Κατόπιν των ανωτέρω  ζητούμε να προβείτε στη γενική αναστολή της ισχύος 

του Π.Δ. 71/2019, η οποία άλλωστε αρχίζει μετά πάροδο έξι μηνών από της 

δημοσιεύσεώς του, ήτοι την 04.01.2020,  ώστε να έχετε το χρόνο να προβείτε στις, κατά 

την κρίση σας,  αναγκαίες τροποποιητικές και διορθωτικές κινήσεις προς όφελος  των 

μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και του κατασκευαστικού κλάδου γενικότερα, που 

αποτελεί το βασικό  πυλώνα της οικονομίας της χώρας.  

 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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