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ΘΕΜΑ:  Προεδρικό ∆ιάταγµα για τα Μητρώα  

ΣΧΕΤ.:  Η από 5-7-2017 (Α.Π.31453) επιστολή του ΣΑΤΕ για το Ενοποιηµένο Προσχέδιο 
Προεδρικού ∆ιατάγµατος για τα Μητρώα (εκδ.29/6/2017) 

 
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,  
 

 Με την σχετική επιστολή µας είχαµε προ έτους υποβάλλει τις θέσεις του Συνδέσµου 
µας επί του Προσχεδίου Π.∆. για τα Μητρώα.  
 Έκτοτε, και παρά το γεγονός ότι όπως πληροφορούµαστε το Σχέδιο Π.∆. έχει σταλεί 
στο Συµβούλιο της Επικρατείας ήδη από τον προηγούµενο Σεπτέµβριο του 2017, δεν 
έχουµε κάποια υπεύθυνη ενηµέρωση για τον χρόνο υπογραφής του και έναρξης ισχύος 
του.  
 Εύκολα αντιλαµβάνεστε ότι τα θέµατα που ρυθµίζει το εν θέµατι Π.∆. είναι ζωτικής 
σηµασίας για το µέλλον των εργοληπτικών επιχειρήσεων - µελών µας που για περισσότερο 
από 2 έτη προσπαθούν να σχεδιάσουν το επιχειρηµατικό τους µέλλον στην βάση του Π.∆. 
για τα Μητρώα, για το οποίο όµως δεν έχουν καµία υπεύθυνη ενηµέρωση.  
 Μάλιστα όλες οι εργοληπτικές εταιρείες που κατά την τρέχουσα περίοδο 
αντιµετωπίζουν την υποχρέωση αναθεώρησης της εργοληπτικής τους βεβαίωσης, 
περιπτώσεις για τις οποίες  δόθηκε παράταση έως την έκδοση του νέου Π.∆. - παράταση η 
οποία µε την εγκύκλιο 7/2018 της ∆ιεύθυνσης Μητρώων - Τµήµα ΜΕΕΠ & ΜΕΕΠΙΕ διαρκεί 
έως 30.9.2018 - αντιµετωπίζουν επείγοντα ζητήµατα επιχειρησιακού σχεδιασµού αφού δεν 
γνωρίζουν µε ποιά κριτήρια θα κριθούν προκειµένου να παραµείνουν εγγεγραµµένες στο 
νέο Μητρώο.  
 Σηµειώνεται ότι η µη έκδοση του νέου Π.∆. παρά το γεγονός της οριστικοποίησης 
του σχεδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών µε τίτλο: 
«Μητρώα συντελεστών παραγωγής δηµοσίων και ιδιωτικών έργων, µελετών, τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε), όπως έχει γνωστοποιήσει ήδη η 
ΕΑΑ∆ΗΣΥ από τις 18.8.2017 µε την 34/2017 Γνώµη της, έχει δηµιουργήσει σε αρκετές 
αναθέτουσες αρχές την εσφαλµένη και εξαιρετικά επικίνδυνη αίσθηση ότι για την 
συµµετοχή σε διαγωνισµούς δηµοσίων έργων δεν απαιτείται η εγγραφή στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων µε προφανή αποτέλεσµα την απορύθµιση του κλάδου των 
δηµοσίων έργων µε απρόβλεπτες συνέπειες στο πεδίο της ποιοτικής, έγκαιρης και εύστοχης 
υλοποίησης των έργων.  
 Με βάση τα παραπάνω παρακαλούµε για την υπεύθυνη σχετική ενηµέρωση του 
Συνδέσµου µας.  

Με τιµή, 
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ 
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