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Αρ.Πρ.: 503                                           Αθήνα 21/7/2017 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

«Συνάντηση Π.Ο.Σ.Ε.Η με τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών κ. Γεώργιο Δέδε» 

 

Αντιπροσωπεία της Π.Ο.Σ.Ε.Η συναντήθηκε στις 19 Ιουλίου 2017 με τον Γενικό 

Γραμματέα Υποδομών κ. Γεώργιο Δέδε. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν από την Π.Ο.Σ.Ε.Η ο 

Β΄ Αντιπρόεδρος κ. Χρήστος Παπαευθυμίου, ο Ταμίας κ. Εμμανουήλ Καυκαλάς, το μέλος 

του Δ.Σ κ. Χαράλαμπος Κωνσταντόπουλος και η συνεργάτης του Γ.Γ.Υ κ. Ελένη Δημοπούλου. 

Στο πλαίσιο της συνάντησης, η οποία ζητήθηκε από την Π.Ο.Σ.Ε.Η, συζητήθηκε  και 

έγινε ενημέρωση από τον Γ.Γ.Υ προς τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας για το θέμα του 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Συντελεστών Παραγωγής Δημόσιων & Ιδιωτικών Έργων, Μελετών, 

Τεχνικών & Λοιπών συναφών Επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ) που θεσμοθετήθηκε με το 

Άρθρο 118 του Ν.4472/2017.  

Ο Γ.Γ.Υ κ. Γεώργιος Δέδες ενημέρωσε ότι η προσπάθεια του Υπουργείου Υποδομών 

& Μεταφορών με την θεσμοθέτηση του Ηλεκτρονικού Μητρώου ΜΗ.ΤΕ αποσκοπεί στην 

εύρυθμη λειτουργία της αγοράς στην κατασκευή των Δημόσιων & Ιδιωτικών Έργων και στην 

προσπάθεια δημιουργίας πλαισίου λειτουργίας της αγοράς στο οποίο θα εντάσσονται οι 

επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην αγορά. Για την πλήρη λειτουργία του ΜΗ.ΤΕ  θα 

πρέπει να εκδοθεί το σχετικό Π.Δ της Παρ. 20 του Άρθρου 118 του Ν.4472/2017, για το 

οποίο o Γ.Γ.Υ θα ήθελε τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις της Ομοσπονδίας όταν αυτό θα 

διαμορφωθεί ως σχέδιο. 

Οι εκπρόσωποι της Π.Ο.Σ.Ε.Η ζήτησαν η συνάντηση αυτή να αποτελέσει την απαρχή 

μίας στενής συνεργασίας με την Γενική Γραμματεία Υποδομών. Σε ότι αφορά το υπό έκδοση 

Π.Δ, το οποίο θα καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις εγγραφής των επιχειρήσεων 

των Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων στα επιμέρους Μητρώα του ΜΗ.ΤΕ, αυτό να κοινοποιηθεί 

προς την Ομοσπονδία όταν διαμορφωθεί, για να μελετηθεί και να κατατεθούν οι προτάσεις  

του κλάδου.  
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Ο Γ.Γ.Υ κ. Γεώργιος Δέδες και οι εκπρόσωποι της Π.Ο.Σ.Ε.Η χαρακτήρισαν την πρώτη 

αυτή συνάντηση γνωριμίας και συνεργασίας  θετική και εποικοδομητική. Ο Γ.Γ.Υ ενημέρωσε 

ότι θα κοινοποιηθεί προς την Ομοσπονδία το σχέδιο ΠΔ όταν αυτό θα είναι έτοιμο και 

ζήτησε τις έγγραφες προτάσεις της Ομοσπονδίας για θέματα σχετικά με την διασύνδεση 

του Ηλεκτρονικού Μητρώου ΜΗ.ΤΕ με τα αντίστοιχα Μητρώα που τηρούνται στην Γενική 

Γραμματεία Βιομηχανίας, ώστε στη συνέχεια να προγραμματισθεί κοινή συνάντηση με τον 

αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, για να συζητηθούν και να βρεθούν 

αποτελεσματικοί τρόποι λειτουργίας και διασύνδεσης των Μητρώων.  

 

 

Για το Προεδρείο της Π.Ο.Σ.Ε.Η 

                                 Ο Πρόεδρος                                                Ο Γ. Γραμματέας 

 

                            

 

  Θ.Αγγουράκης                                               Α.Κουζούλογλου 


