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Κύριε Πρόεδρε,
Η στελέχωση των επιχειρήσεων που εγγράφονται στο ΜΕΕΠ µε Τεχνικούς ΜΕΚ αποτελούσε
µία παλαιά συντεχνιακή κατάκτηση των Μηχανικών στην Ελλάδα, που υποχρέωνε τις
Τεχνικές Εταιρείες να στελεχώνονται από ∆ιπλωµατούχους ή Πτυχιούχους τεχνικούς ΜΕΚ, η
οποία, όµως, σήµερα δεν εδράζεται ούτε στην υφιστάµενη πρακτική εκτέλεσης έργων, ούτε
στην επιχειρηµατική κατάσταση των εργοληπτικών επιχειρήσεων ούτε και στην οικονοµική
κατάσταση της Χώρας.
Ήδη από τον φθινόπωρο του 2008 ο ΣΑΤΕ είχε επισηµάνει στην πολιτική ηγεσία του - τότε ΥΠΕΧΩ∆Ε ότι οι εξελίξεις επί του θέµατος είχαν οδηγήσει σε σηµαντικές στρεβλώσεις και
αλλοιώσεις της αρχικής πρόθεσης του νοµοθέτη να διασφαλίσει το τελικώς παραγόµενο
τεχνικό έργο αναφορικά µε την ποιότητα και την ασφάλειά του, µε τελικό αποτέλεσµα τη
ένταση του φαινοµένου της ενοικίασης - εµπορίας πτυχίων.
Σήµερα - µετά από την µη παρέµβαση των ηγεσιών του σχετικού Υπουργείου - η κατάσταση
έχει χειροτερεύσει αφού το εµπόριο των πτυχίων ΜΕΚ και η πλασµατική στελέχωση
συνεχίζεται, λόγω απαίτησης µεγάλου αριθµού στελεχών σε αναντιστοιχία µε το ανεκτέλεστο
πολλών επιχειρήσεων.
Έχοντας αυτά υπόψη, οφείλουµε να υποβάλουµε την παρούσα παρέµβαση διότι από
πληροφορίες µελών µας, γινόµαστε κοινωνοί ανεπίτρεπτων εξελίξεων που επέρχονται από
τις ενέργειες, µίας, µικρής ευτυχώς, µερίδας "συναδέλφων" Μηχανικών, ενέργειες, οι οποίες
δυστυχώς έχουν αποκτήσει ευήκοα ώτα και στα θεσµικά όργανα του ΤΕΕ.
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Αναφερόµαστε σε περιπτώσεις όπου στελέχη που πλασµατικά στελέχωναν επιχειρήσεις,
στελέχη που δεν γνωρίζουν όχι µόνο τα εργοτάξια που υποτίθεται ότι εργάζονταν αλλά ούτε
καν τα γραφεία της εταιρείας που στελέχωναν, διεκδικούν αποζηµιώσεις πλήρους
απασχόλησης, οι οποίες φυσικά σε κανένα δικαστήριο δεν γίνονται αποδεκτές - το αντίθετο,
δικαιώνονται µε τις σχετικές αποζηµιώσεις οι εργοληπτικές επιχειρήσεις -, υποβάλλουν
παράλληλα και αιτήµατα πειθαρχικής δίωξης των εργοληπτών, που επί της αρχής γίνονται
αποδεκτά. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις επιλαµβάνεται το Πειθαρχικό Συµβούλιο του
Τ.Ε.Ε. µετά την έκδοση τελεσίδικης ή ακόµη και αµετάκλητης δικαστικής απόφασης, που
δικαιώνει επί της ουσίας την εργοληπτική επιχείρηση. Σ’ αυτές ειδικά τις περιπτώσεις, όπου
υφίσταται δικαστικό δεδικασµένο επί της ουσίας της υπόθεσης, αντιβαίνει προς κάθε έννοια
δικαίου η συνέχιση της πειθαρχικής δίωξης της εργοληπτικής επιχείρησης.
Κύριε Πρόεδρε,

κατόπιν και των πρόσφατων διαβεβαιώσεων του Αναπ. Υπουργού για την θέσπιση
πραγµατικής στελέχωσης κατά την υλοποίηση των έργων, αίτηµα που ο ΣΑΤΕ πρώτος
υπέβαλε, παρακαλούµε σε περιπτώσεις υπάρξεως δικαστικού δεδικασµένου που δικαιώνει τις
εργοληπτικές επιχειρήσεις να παύει οριστικά η πειθαρχική δίωξη και στις άλλες υποθέσεις
που έρχονται ενώπιόν σας να διερευνάται αυτεπαγγέλτως εάν η συµµετοχή των στελεχών
είναι πραγµατική ή πλασµατική.
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