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ΠΡΟΣ
Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών
κ. Χρήστο Σπίρτζη
ΚΟΙΝ.: Πολιτικά Κόµµατα Ελληνικού Κοινοβουλίου
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- ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

ΘΕΜΑ: Αίτηµα κατάργησης Ειδικού Πτυχίου Εργολήπτη ∆ηµοσίων ∆ασοτεχνικών
Έργων (Π.∆. 437/81, άρ. 16 και 17) στο πλαίσιο των προβλέψεων του άρθρου
119
του
σχεδίου
νόµου
του
Υπουργείου
Οικονοµικών
µε
θέµα:
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις ∆ηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του
ν.4387/2016,
µέτρα
εφαρµογής
των
δηµοσιονοµικών
στόχων
και
µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις,
Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις»
ΣΧΕΤ.: α) Η υπ'αριθµ. 25466/3-12-2012 κοινοποιούµενη στο Γραφείο Αναπλ. Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα:
Απάντηση σε έγγραφό σας µε θέµα: "Υποβολή προτάσεων για θέµατα που αφορούν την
τήρηση και λειτουργία του ΜΕΕΠ της ∆/νσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελµάτων
(∆15)".
β) Η υπ' αριθµ. 27736/16-7-2014 κοινοποιούµενη στο Γραφείο Υπουργού ΥΜΕ∆ι
επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα: "Βελτίωση της βατότητας δασικού αντιπυρικού δρόµου Γ΄
κατηγορίας, Νικήτη- Καρβουνάς - ∆ραγουντέλι – Συκιά " - Παρατυπίες στην διεξαγωγή
δηµοπρασιών για δασικά έργα"

Κύριε Υπουργέ,
Στο άρθρο 119 του εν θέµατι πολυνοµοσχεδίου που κατατέθηκε πρόσφατα στο Ελληνικό
Κοινοβούλιο προβλέπεται η κατάργηση των άρθρων 105 και 106 του Ν.3669/2008 από την
έναρξη ισχύος του Προεδρικού ∆ιατάγµατος της παρ. 20 του άρθρου 118 του εν θέµατι σχεδίου
νόµου.
Τα προς κατάργηση άρθρα αφορούν στην εγγραφή στα Νοµαρχιακά Μητρώα και κατά συνέπεια
µε αυτόν τον τρόπο ο Νοµοθέτης αναγνωρίζει ότι οι οικονοµικοί φορείς µε εγκατάσταση στην
Ελλάδα προκειµένου να εκτελέσουν δηµόσια τεχνικά έργα στον Ελλαδικό χώρο έχουν
υποχρέωση εγγραφής στο ανάλογο Μητρώο - σήµερα το ΜΕΕΠ.
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Κατά την άποψη του Συνδέσµου µας πρόκειται για θετική εξέλιξη διότι οι απαιτήσεις εγγραφής
και αναθεώρησης στο ΜΕΕΠ συνιστούν αναγκαία και ικανή συνθήκη ποιοτικής και ασφαλούς
εκτέλεσης των έργων στην Χώρα.
Σε αυτό το πλαίσιο ο Σύνδεσµός µας επαναλαµβάνει αίτηµα που έχει εκφράσει µε τα (α) και (β)
περί κατάργησης της δυνατότητας συµµετοχής των κατόχων Ειδικού Πτυχίου Εργολήπτη
∆ηµοσίων ∆ασοτεχνικών Έργων (Π.∆. 437/81, άρθρα 16 και 17) σε δηµοπρασίες δηµοσίων
έργων και την ενσωµάτωση των εν λόγω Εργοληπτών στην υφιστάµενη νοµοθεσία περί ΜΕΚ /
ΜΕΕΠ.
Κατά την άποψή µας, πρόκειται για µη αιτιολογηµένες ανισότητες της υφιστάµενης
νοµοθεσίας σε βάρος των πτυχίων πρασίνου, οι οποίες και πρέπει να αρθούν άµεσα,
προκειµένου να επιτευχθεί και η σχετική εναρµόνιση µε τις κατευθύνσεις των
ευρωπαϊκών οδηγιών.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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