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ΘΕΜΑ:  «Επιτροπή Μητρώου Εµπειρίας Κατασκευαστών» 

 

Κύριε Υπουργέ, 
 
∆ια της παρούσας επιθυµούµε να σας ενηµερώσουµε ότι διαπιστώνεται σηµαντική 
καθυστέρηση στην διεκπεραίωση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης της Επιτροπής 
Μητρώου Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ), πέραν του 6µήνου, δεδοµένο που δρα 
αρνητικότατα και στα συνδεδεµένα θέµατα ηµερήσιας διάταξης της Επιτροπής ΜΕΕΠ, καθ’ 
όσον οι αναβαθµίσεις στις τάξεις του ΜΕΕΠ είναι αναγκαίες για την εξέταση των αιτήσεων 
των εργοληπτικών επιχειρήσεων για αναθεώρηση της εγγραφής ή αναβάθµισης.    
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Επιπλέον, η διαφαινόµενη πρόθεση διαφοροποίησης των κριτηρίων εγγραφής και κατάταξης 
των ενδιαφεροµένων που ασχολούνται µε την παραγωγή έργων καθώς και το ενδεχόµενο 
υποβολής σχετικών ερωτηµάτων στην Νοµική Υπηρεσία του Υπουργείου αναµένεται ότι και 
θα επιµηκύνει ακόµη περισσότερο το ήδη υπερβολικό διάστηµα κρίσης των πτυχίων αλλά, 
κυρίως, θα δηµιουργήσει και άνισες συνθήκες στην κρίση των πτυχίων των κατασκευαστών.  
  
Επιχειρείται διαφοροποίηση, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής του ΜΕΚ στην εφαρµογή της 
µε αριθµ. πρωτ. Υ.∆.Ε. Ε∆2α/01/27/Φ.Ν.294/18.3.1985 απόφασης σχετικά µε την 
αναβάθµιση στις τάξεις του ΜΕΚ, σε σχέση µε αυτήν που επί 25 χρόνια εφαρµόζεται από την 
∆/νση ∆15.  
 
Υπάρχει ήδη υπερβολική καθυστέρηση στην εξέταση των αιτήσεων αναβάθµισης στο ΜΕΚ 
και στα µέλη µας υπάρχει µεγάλη δυσαρέσκεια για τον τρόπο αντιµετώπισής τους από το 
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, δεδοµένου ότι από την σηµερινή ηγεσία του 
Υπουργείου ανέµεναν την επίλυση του χρόνιου αυτού προβλήµατος και όχι την επί το 
δυσµενέστερο συνέχιση της υφιστάµενης κατάστασης.  
  
∆εδοµένης της σηµερινής οικονοµικής κατάστασης των τεχνικών επιχειρήσεων φαινόµενα 
όπως τα προαναφερόµενα επιβαρύνουν σηµαντικά την ήδη δυσχερή θέση των τεχνικών 
επιχειρήσεων ως εκ τούτου παρακαλούµε για την άµεση επίλυση του θέµατος.  
 
Παραµένουµε φυσικά στην διάθεσή σας για την παροχή οποιασδήποτε διευκρίνισης ή 
ανάπτυξης του θέµατος σε συνάντησή µας.  

 

Mε τιµή, 

 Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις,         


