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ΘΕΜΑ: «Καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση αιτήσεων σχετικών µε το ΜΕΕΠ και 

ΜΕΚ». 

 

Αξιότιµοι κύριοι,  

Από τα στοιχεία τα οποία συγκέντρωσε ο ΣΑΤΕ διαπιστώθηκε ότι: 

1) Υπάρχει µεγάλη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των αιτήσεων των Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων για θέµατα τα οποία αφορούν την αναθεώρηση της εγγραφής, την αναβάθµιση 

αυτών στο ΜΕΕΠ  και την εγγραφή και αναβάθµιση στο ΜΕΚ. 

Οι καθυστερήσεις αυτές υπερβαίνουν τους τρεις (3) µήνες, µε συνέπεια την πληµµελή 

λειτουργία των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και στις περιπτώσεις αναθεώρησης της 

εγγραφής ή αναβάθµισης, την διακοπή της λειτουργίας αυτών. 

Θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη ότι από τις αρχές Ιανουαρίου 2009 υποβάλλονται αιτήσεις για 

την αναθεώρηση της εγγραφής λόγω λήξης της εξαετίας από την έκτακτη αναθεώρηση µε 

συγχώνευση του Ν.2940/01. 

Έχει δοθεί εξάµηνη παράταση της ισχύος των βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ. Η 

αναθεώρηση όµως της εγγραφής επεκτείνεται και στην αναβάθµιση στις τάξεις του ΜΕΕΠ 

ενώ σε πολλές περιπτώσεις η αναβάθµιση προϋποθέτει και την αναβάθµιση στις τάξεις του 

ΜΕΚ των στελεχών των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ή την αποχώρηση και αντικατάσταση 

στελεχών, δηλαδή, ΜΕΕΠ και ΜΕΚ είναι αλληλένδετα µητρώα. 

2) Ο όγκος των εργασιών στην παρούσα φάση, και αναµενόµενος από τη λήξη της εξαετίας 

και της εξ’ αυτής αύξησης των αιτήσεων, είναι τεράστιος και µε τον σηµερινό ρυθµό 

διεκπεραίωσης η ∆ιεύθυνση ∆15 δεν θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. 
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Είναι βέβαιο ότι η εξέταση και διεκπεραίωση των αιτήσεων θα καθυστερήσει πέραν του 

3µήνου (ιδιαίτερα στο ΜΕΚ πέραν του 5µήνου). 

3) Θεωρούµε ότι είναι απαραίτητα: 

1) Να εγκριθεί η κατ’ εξαίρεση εργασία των υπαλλήλων, πέραν των  πέντε (5) 

ηµερών (εργασία Σάββατο – Κυριακές), η αυξηµένη υπερωριακή απασχόληση και 

να καταβληθεί πρόσθετη αµοιβή µε την δηµιουργία οµάδων εργασίας. 

2) Η πρόσληψη προσωπικού για την ενίσχυση του ήδη υπάρχοντος.  

Υπενθυµίζεται ότι παρόµοια ρύθµιση έγινε και κατά την έκτακτη αναθεώρηση µε τον Ν. 

2940/2001.  Η πρότασή µας αυτή δεν θα επιβαρύνει καθόλου τον κρατικό προϋπολογισµό, 

διότι οι καταβαλλόµενες εισφορές τόσο από τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις (εισφορές για τα 

ΜΕΕΠ) όσο και από τα στελέχη αυτών (εισφορές για τα ΜΕΚ) υπερκαλύπτουν τις επιπλέον 

δαπάνες, οι οποίες θα προκύψουν από την προτεινόµενη ρύθµιση.  Η διαπίστωση αυτή, της 

υπερκάλυψης των αναµενόµενων δαπανών από τις εισφορές, συνάγεται από τη µέχρι 

σήµερα λειτουργία του Ειδικού Λογαριασµού [αποθεµατικά πριν τον Ν. 2940/01 περίπου 

700.000.000 δρχ. (2.054.292,002 €) και πριν την κατάργηση του ειδικού λογαριασµού 

αποθεµατικά περίπου 3.000.000 €]. 

4) Είναι αδιαµφισβήτητο ότι ο σκοπός των εισφορών δεν εκπληρώνεται, διότι ενώ υπάρχουν 

χρήµατα αυτά δεν διατίθενται για την ταχύτερη - από την υποχρεωτική άλλωστε - 

διεκπεραίωση των αιτήσεων των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και στελεχών αυτών αφού οι 

χρόνοι διεκπεραίωσης κυµαίνονται µεταξύ των τριών (3) έως και πέντε (5) µηνών.    

Με την προτεινόµενη ρύθµιση των πρόσθετων ηµερών εργασίας, υπερωριών και αµοιβών, 

είναι δυνατόν να τακτοποιηθεί η καθυστέρηση και να εκπληρωθεί ο σκοπός των  εισφορών.  

Σε αντίθετη περίπτωση θεωρούµε ότι οι εισφορές αποτελούν πρόσθετη, βαρύτατη και 

διακριτική φορολογία των εργοληπτικών επιχειρήσεων και των στελεχών αυτών. 

Η άποψή µας αυτή αποδεικνύεται από την παράθεση των καταβαλλοµένων εισφορών π.χ.: 

Για την εγγραφή, αναθεώρηση ή επανάκριση: 

1. 3η τάξη  750 € 

2. 4η τάξη 3.300 € 

3. 5η τάξη  5.000 € 

4.  6η τάξη  10.000 € 

Όπως διαπιστώνεται τα ποσά είναι υπερβολικά ως προς τον απαιτούµενο χρόνο επεξεργασίας 

µιας αιτήσεως, συνδυαζόµενα δε µε τον χρόνο διεκπεραίωσης των τριών (3) έως πέντε (5) 

µηνών, γεννάται εύλογα από τα µέλη µας το ερώτηµα σε τί ωφελούν οι εισφορές, αφού 

αυτές δεν αξιοποιούνται ώστε να συµβάλλουν στην εύρυθµη λειτουργία των επιχειρήσεών 

τους, και πού διατίθενται τα καταβαλλόµενα χρήµατα, αφού το αιτιολογικό από το νόµο για 
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την καταβολή των εισφορών είναι η ∆15 να τα διαθέτει κατά περίπτωση ώστε να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. 

5) Εµείς φρονούµε ότι είναι δυνατή η διεκπεραίωση των αιτήσεων εντός των παρακάτω 

αναγραφόµενων χρόνων, αφού άλλωστε εµείς οι ίδιοι συγκεντρώνουµε και ταξινοµούµε τα 

συνοδεύοντα κάθε αίτηση και για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά. 

1. Αποδέσµευση στελεχών ή και ταυτόχρονη αντικατάσταση από άλλα. Χρόνος 

διεκπεραίωσης 5 έως 7 ηµέρες. 

2. Αναθεώρηση εγγραφής και αναβάθµιση 

α. Μέχρι την 4η τάξη  10 ηµέρες 

β. 5η τάξη 15 ηµέρες 

γ. 6η και 7η τάξη από 20 έως 30 ηµέρες 

3. ΜΕΚ: 

α. Εγγραφή ή αναβάθµιση 10 ηµέρες.  

6) Οποιοσδήποτε ιδιωτικός φορέας µε ένα µόνο µέρος των καταβαλλόµενων εισφορών θα 

µπορούσε να διεκπεραιώσει αιτήσεις για τις παραπάνω περιπτώσεις στον µισό έως το 1/3 των 

αναγραφόµενων χρόνων, µε την καταβολή βέβαια πρόσθετων παροχών στο προσωπικό το 

οποίο θα απασχολήσει. 

Με τις καταβαλλόµενες σήµερα πρόσθετες παροχές των 220 έως 300 €/ µηνιαίως στο 

προσωπικό της ∆15 δεν είναι εφικτή η διεκπεραίωση των αιτήσεων. 

Η αµοιβή του προσωπικού επιβάλλεται να εξοµοιωθεί ωσάν να είναι του ιδιωτικού φορέα εν 

ανάγκη και µε αναγωγές της τιµής µονάδας ανά επιπλέον ώρα εργασίας ή και ηµέρα 

εργασίας. 

Με τιµή, 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 
 


