ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Αριθ. Πρωτ. 25468/ΓΒ/µβ

ΑΘΗΝΑ, 12 Νοεµβρίου 2012

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ
Μέλη ΣΑΤΕ

Θέµα: Υποβολή προτάσεων για θέµατα που αφορούν την τήρηση και λειτουργία του
Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της ∆/νσης Μητρώων και Τεχνικών
Επαγγελµάτων (∆15).
Σχετ.: 1. Η υπ’αριθµ. ∆15/οικ/18461 επιστολή του ΥπΑνΥπ - ∆/νση ∆15 -Οµάδα
Εργασίας Επεξεργασίας Θεµάτων ΜΕΕΠ.
2. Η υπ’αριθµ. 25266/13-12-2012 επιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΥπΑνΥπ µε θέµα:
«Προτάσεις ΣΑΤΕ για τη λειτουργία του ΜΕΕΠ»
3. Η υπ’αριθµ. 20344/07-04-2009 επιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε µε θέµα:
«α) Βελτιώσεις-Τροποποιήσεις διατάξεων του Ν. 2940/2001. β) Τρόπος
υπολογισµού των δεικτών βιωσιµότητας – Ειδικά του δείκτη ΙΚ/ΣΥ».
4. Η υπ’αριθµ. 20099/05-02-2009 επιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε µε θέµα:
«Τρόπος Υπολογισµού των δεικτών βιωσιµότητας – Ειδικά του ∆είκτη ΙΚ/ΣΥ».
5. Η υπ’αριθµ. 19543/11-09-2008 επιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε µε θέµα:
«Βελτιώσεις-Τροποποιήσεις διατάξεων του Ν. 2940/2001 σχετικά µε την κατάταξη
και αναθεώρηση της εγγραφής των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ».
Συνάδελφοι,
Στο πλαίσιο της οριστικοποίησης της διαδικασίας ∆ιαβούλευσης για το θέµα, µας έχουν
ζητηθεί από το ΥπΑνΥπ, µε το ως άνω (1) σχετικό έγγραφο, απαντήσεις σε συγκεκριµένα
ερωτήµατα έως την Πέµπτη 15 Νοεµβρίου 2012.
Τα παραπάνω ερωτήµατα προέκυψαν µετά την επεξεργασία που έκαναν οι Υπηρεσίες του
ΥπΑνΥπ επί των προτάσεων τόσο των υπηρεσιακών παραγόντων όσο και των Εργοληπτικών
Οργανώσεων - µεταξύ αυτών και του ΣΑΤΕ.
Οι θέσεις του ΣΑΤΕ αναφέρονται στα ως άνω (2), (3), (4) και (5) σχετικά έγγραφα που
έχουµε αποστείλει στις εκάστοτε ηγεσίες του Υπουργείου.
Προκειµένου να δώσουµε έγκαιρη και οριστική άποψη επί των ερωτηµάτων που τίθενται,
παρακαλούµε, να έχουµε τις τυχόν απόψεις ή διαφοροποιήσεις σας το αργότερο µέχρι το
µεσηµέρι της Τετάρτης 14 Νοεµβρίου 2012 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσµου.
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ

Συνηµµένα: Τα 1 έως 5 σχετικά έγγραφα.
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