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ΠΡΟΣ
ν Εργοληπ
πτών Δημο
οσίων Έργω
ων – Τ.Μ.Ε
Ε.Δ.Ε.
Ταμείο Μηχανικών
ο Προέδρου
Γραφείο
Κ. Κωνσ
σταντίνου Μακέδου
Μ
Π. Π. Γεερμανού 3-5
5 10561 ΑΘ
ΘΗΝΑ
proedross@tmede.g
gr
ΘΕΜΑ: Έκδοση εγγυητικών
ε
ν επιστολώ
ών από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Τ
για Γεωλόγγους Μελετητές
Επιστολή ΣΥΝΓΕΜΕ
Σ
με
μ θέμα τηνν Υπαγωγή Γεωλόγων Μελετητώνν στους Εγγ
γυοδοτικούςς
Σχετ.: Ε
Μ
Μηχανισμούς του Τ.Μ..Ε.Δ.Ε. (Αρ.. Πρωτ. 365
5/20/11/2018)
Αξιόττιμε κύριε Πρόεδρε,
Π
Με ττην παρού
ύσα επιστολ
λή, ο Σύνδ
δεσμος Γεωλόγων Μελετητών
Μ
Ελλάδας (ΣΥΝΓΕΜΕ))
εκφράζεει καταρχήνν τις θερμές του ευχαριιστίες προςς τον Πρόεδρο του Τ.Μ
Μ.Ε.Δ.Ε., κ. Κ. Μακέδο,,
για την εποικοδομ
μητική συνεεργασία κα ι τη θετική του ανταπ
πόκριση σττο σχετικό αίτημα του
υ
ΣΥΝΓΕΜ
ΜΕ.
Συγκκεκριμένα με
μ τις διατά
άξεις του ά
άρθρου 38 του Ν. 4611/2019 (Φ
ΦΕΚ 73/Α’/1
17-5-2019),,
επιλύετα
αι με τρόπο δίκαιο, έν
να σοβαρό
ό ζήτημα το
ο οποίο απ
πασχολούσεε επί σειρά ετών τουςς
γεωλόγο
ους μελετη
ητές που διαθέτουν
δ
μ
μελετητικό πτυχίο απ
πό τη Διεύύθυνση Μητρώου του
υ
Υπουργγείου Υποδ
δομών και Μεταφορ
ρών, παρέχ
χοντας του
υς πλέον την δυναττότητα, να
α
αξιοποιήσουν τις παροχές
π
εγγ
γυοδοσίας κκαι πιστοδοσίας που προσφέρει τοο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε
Ε..
όπιν των πα
αραπάνω εξξελίξεων πα
αρακαλούμεε να μας γν
νωστοποιήσ
σετε τον τρό
όπο και τηνν
Κατό
διαδικασ
σία που θα
α πρέπει να
ν ακολουθ
θήσουν τα μέλη μας για την ομ
μαλή τους ένταξη στο
ο
σύστημα εγγυοδοσ
σίας και πιστοδοσίας π
που προσφέέρει το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε..
Αναμ
μένοντας τη
ην απάντησ
ση σας, πα ραμένουμε στην διάθεεσή σας για
α οιαδήποττε επιπλέονν
επί του θέμ
πληροφ
φορία, διευκκρίνιση και συνεργασία
σ
ματος.

Δ.Σ. του ΣΥ
ΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε
Για το Δ
Ο Πρό
όεδρος

Ο Γρα
αμματέας
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