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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΠΡΟΣ

Τον

Αναπληρωτή
Ασφαλίσεων,

Υπουργό

Κοινωνικών

κ. ∆ηµήτρη Στρατούλη
ΚΟΙΝ.:

- ΕΤΑΑ
- Τοµέα Μηχανικών και Ε.∆.Ε. του ΕΤΑΑ

ΘΕΜΑ:

Αδυναµία έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών από τον Τοµέα Μηχανικών
και Ε∆Ε του ΕΤΑΑ (πρ. ΤΣΜΕ∆Ε) - Επείγουσα ανάγκη συγκρότησης
οργάνων διοίκησης

ΣΧΕΤ.:

(α) Η υπ'αριθµ. πρωτ. Φ10060/50995/11042/30-12-2014 Απόφαση Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
(β) Το υπ΄αριθµ. πρωτ. 28183/11-12-2014 έγγραφο του ΣΑΤΕ προς το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
(γ) Το υπ'αριθµ. πρωτ. 28339/20-1-2015/ έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τον
Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Κύριε Υπουργέ,
κατόπιν της χθεσινής συγχαρητήριας επιστολής για την ανάληψη των κυβερνητικών σας
καθηκόντων οφείλουµε να σας θέσουµε υπόψη σας ένα εξαιρετικά επείγον ζήτηµα που
δυσχεραίνει σηµαντικότατα την λειτουργία χιλιάδων µικρών και µεσαίων
εργοληπτών της Χώρας (ατοµικές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις).
Συγκεκριµένα, η ∆/νση εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε αδυνατεί να
προχωρήσει στην έκδοση εγγυητικών επιστολών προς τις εργοληπτικές
επιχειρήσεις, λόγω ανυπαρξίας οργάνου διοίκησης, µε συνέπεια αυτές να µην µπορούν
να προχωρήσουν στην συµµετοχή δηµοπρασιών ή στην υπογραφή των συµβάσεων
δηµοσίων έργων, στις οποίες έχουν κηρυχθεί ανάδοχοι. Το πρόβληµα αφορά τις πολλές
µικρές και µεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις, που στην ουσία έχουν αποκλειστεί από την
δυνατότητα χρηµατοδότησής τους από τον τραπεζικό τοµέα, ο οποίος έχει επιλέξει να
χρηµατοδοτεί µόνο τις πολύ µεγάλες εργοληπτικές εταιρείες. Ως εκ τούτου, οι µικροµεσαίοι
εργολήπτες για την απαιτούµενη έκδοση εγγυητικών επιστολών προστρέχουν στην αρµόδια
∆/νση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε που έχει την σχετική αρµοδιότητα.
Το πρόβληµα έχει πηγή στην παράτυπη και εσπευσµένη υπογραφή απόφασης του
προηγούµενου υπουργού εργασίας (α- σχετικό), την οποία ο Σύνδεσµός µας είχε
εγκαίρως εντοπίσει και στηλιτεύσει µε την γ-σχετική επιστολή, που σας επισυνάπτουµε.
Πρακτικά, ο εσπευσµένος και παράτυπος ορισµός των οργάνων διοίκησης του ΕΤΑΑ έχει
αφήσει ακέφαλο τον ασφαλιστικό οργανισµό µε αποτέλεσµα όλες οι λειτουργίες, µεταξύ των
οποίων και η έκδοση εγγυητικών επιστολών, να είναι αδύνατη. Κατά αυτής της απόφασης ο
Σύνδεσµός µας έχει αποφασίσει να καταφύγει σε ένδικα µέσα.
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Τα αιτήµατα που εκφράζουµε - εκπροσωπώντας πανελλαδικά περισσότερες από 950
εταιρείες µέλη, οι οποίες απασχολούν περίπου 60.000 - 70.000 απασχολούµενους στον
τοµέα των Κατασκευών - προς εσάς µε την παρούσα εξαιρετικά επείγουσα επιστολή µας
είναι:
Α. Η άµεση υπογραφή Υπουργικής Απόφασης συγκρότησης των οργάνων διοίκησης του
ΕΤΑΑ και των Τοµέων του, προκειµένου να αρθεί το οξύ πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί.
Β. Η συµµετοχή και εκπροσώπων του Συνδέσµου µας, τους οποίους είχαµε
προσδιορίσει µε το (β)
σχετικό που επισυνάπτουµε, ώστε ο Σύνδεσµός µας να
εκπροσωπείται σε κάποιες από τις συνολικά 6 θέσεις, τακτικών και αναπληρωµατικών, στην
∆.Ε. του Τοµέα Μηχανικών και Ε∆Ε, στην οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 29, Τµήµα Β
παράγραφος 1.β. του Ν. 3655/2008 προβλέπεται να εκπροσωπούνται 5 φορείς.

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ

Συν.:
i - Το υπ΄αριθµ. πρωτ. 28183/11-12-2014 έγγραφο του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης
ii - Το υπ'αριθµ. πρωτ. 28339/20-1-2015/ έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Εργασίας &
Κοινωνικής Ασφάλισης
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