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Αθήνα, 12 Απριλίου 2016
ΠΡΟΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Πρόεδρο και Μέλη της ∆ιοικούσας
Επιτροπής του ΤΕΕ
ΚΟΙΝ.:

1. Πρόεδρο της Κεντρικής Αντιπροσωπείας
του ΤΕΕ, κ. Ι. Κυριακόπουλο
2. Πρόεδρο της Επιτροπής ΜΕΕΠ,
κ. Ι. Μπακογιάννη
3. ∆ιεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών
Επαγγελµάτων - ∆.15

ΘΕΜΑ: Συνεδριάσεις Επιτροπής ΜΕΕΠ.
ΣΧΕΤ.: α) Η από 08-03-2016 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ µε θέµα:
"Αίτηση εξαίρεσης από την αποχή των ∆ιπλωµατούχων

Μηχανικών

που θα

συµµετέχουν στην υπό συγκρότηση Επιτροπή του ΜΕΕΠ για δύο συνεδριάσεις".
β) Η από 01-04-2016 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ΜΕΕΠ µε
θέµα: "Συνεδριάσεις Επιτροπής ΜΕΕΠ".
γ) Η 05-04-2016 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ µε θέµα:
"Συνεδριάσεις Επιτροπής ΜΕΕΠ".

Συνάδελφοι,

Με τις α), β) και γ) σχετικές επιστολές µας έχετε λάβει γνώση των αιτηµάτων εξαίρεσης από
την αποχή λόγω του ασφαλιστικού, των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών που µετέχουν στην
Επιτροπή ΜΕΕΠ, προκειµένου στις συνεδριάσεις της Επιτροπής να εξεταστεί ο
συσσωρευµένος µεγάλος όγκος των αιτήσεων των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, και να
µπορέσουν τα Μέλη µας να ασκήσουν και πάλι την επαγγελµατική τους δραστηριότητα.
Τονίζουµε ότι κατά τους τέσσερις πρόσφατους µήνες έχει πραγµατοποιηθεί µία (1)
συνεδρίαση της Επιτροπής ΜΕΕΠ, έναντι των εβδοµαδιαίων συνεδριάσεων που σε άλλες
περιόδους πραγµατοποιούνται, και οι αιτήσεις των εργοληπτικών επιχειρήσεων που
εκκρεµούν να εξεταστούν πολλαπλασιάζονται κάθε ηµέρα, µε αποτέλεσµα πληθώρα
επιχειρήσεων να αδυνατεί να ασκήσει την επαγγελµατική της δραστηριότητα, γεγονός που
πέραν των προφανών συνεπειών στην καθηµερινότητα των επιχειρηµατιών του κλάδου,
συντελεί και στην σηµαντικότατη µείωση του ανταγωνισµού που επιτυγχάνεται στις
δηµοπρασίες των δηµοσίων έργων.
Παράλληλα, η άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας δεν περιλαµβάνει µόνο τη
συµµετοχή σε διαγωνισµούς αλλά και την κατάθεση επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών σε
αναθέτουσες αρχές προκειµένου να υπογραφούν δηµόσιες συµβάσεις έργων στα οποία
έχουν αναδειχθεί ανάδοχοι, συνθήκες που δεν µπορούν να εξασφαλισθούν από πολλά
Mέλη µας όσο η Επιτροπή ΜΕΕΠ δεν συνεδριάζει µε ορατό τον κίνδυνο οι
Συνάδελφοι Εργολήπτες να κηρυχθούν έκπτωτοι.
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Οι Εταιρείες Μέλη µας έχουν µετόχους στην συντριπτική τους πλειοψηφία
∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς Μέλη του ΤΕΕ (άνω του 95%), ενώ και οι εταιρείες είναι
εγγεγραµµένες στο ΤΕΕ, όπου καταβάλουν διπλή εισφορά αφού µέχρι και σήµερα το ΤΕΕ δεν
κατάφερε να ασκήσει τις αρµοδιότητες του ΓΕΜΗ.
Οι Εταιρείες Μέλη µας θεωρούν ότι θα πρέπει να συναινέσετε στην κατ' εξαίρεση
συνεδρίαση της Επιτροπής ΜΕΕΠ για να µην βρεθούν στον κίνδυνο τα Μέλη µας,
που έχουν αναδειχθεί ανάδοχοι σε δηµοπρασίες που διενεργήθηκαν πριν την κινητοποίηση
για το ασφαλιστικό, να κηρυχθούν έκπτωτοι, λόγω αδυναµίας προσκόµισης
επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υπογραφή δηµόσιων
συµβάσεων έργων.

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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