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Θέµα : Εγγυοδοσία Ταµείου Μηχανικών
Κύριε Υπουργέ,
Η φηµολογούµενη ενοποίηση όλων των ταµείων κύριας ασφάλισης έχει θορυβήσει τον
εργοληπτικό κλάδο, κυρίως λόγω της ιδιαιτερότητας του Τοµέα των Μηχανικών ΕΤΑΑ (πρώην
ΤΣΜΕ∆Ε), που αφορά στην δυνατότητα έκδοσης εγγυητικών επιστολών προς τους Μηχανικούς
Μελετητές και Εργολήπτες (Εγγυοδοσία).
Θυµίζουµε ότι ο νοµοθέτης είχε φροντίσει ήδη από την ίδρυση του ΤΣΜΕ∆Ε να ακολουθήσει το
παράδειγµα των οικονοµικά ανεπτυγµένων χωρών της Β. Ευρώπης και να δώσει την
δυνατότητα παροχής εγγυοδοσίας του Ταµείου στα Μέλη του, προκειµένου να υποβοηθήσει το
έργο τους, γεγονός που µε τη σειρά του θα συνεισέφερε θετικά στα έσοδα του Ταµείου, όπως
και ακριβώς γίνεται για περισσότερο από 50 έτη. Ήδη το ΤΣΜΕ∆Ε, από την ίδρυσή του,
αποτέλεσε κύρια πηγή έκδοσης εγγυητικών επιστολών για τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς
δηµοσίων έργων, κυρίως για τις µικρές και µεσαίες εργοληπτικές και µελετητικές επιχειρήσεις.
Ειδικά στις κρίσιµες περιόδους, όπως και η διανυόµενη, κατά τις οποίες το τραπεζικό σύστηµα
αδυνατούσε να λειτουργήσει µε ικανοποιητικούς ή και ανταγωνιστικούς όρους, η δυνατότητα
εγγυοδοσίας του ΤΣΜΕ∆Ε στα Μέλη του βοήθησε την συνέχιση εκτέλεσης των διαχρονικά
σηµαντικών για την οικονοµία τεχνικών έργων και έργων υποδοµής.
Για αυτό άλλωστε ο νοµοθέτης στον ιδρυτικό νόµο του ΕΤΑΑ του 2008, όπου προβλέπεται η
αυτοτέλεια των τριών συγχωνευόµενων κλάδων, άρα και του Τοµέα Μηχανικών, έχει
διατηρήσει την δυνατότητα χορήγησης εγγυητικών επιστολών (εγγυοδοσία) του νυν Τοµέα
Μηχανικών και Ε∆Ε προς τα Μέλη του.
Γίνεται εύκολα αντιληπτό λοιπόν, ότι η φηµολογούµενη ενοποίηση όλων των ταµείων και
κατάργησης της αυτοτέλειας των Τοµέων του ΕΤΑΑ, και ιδίως του Τοµέα Μηχανικών του ΕΤΑΑ,
εάν συνοδευτεί µε πιθανή κατάργηση της εγγυοδοσίας που διαθέτει, θα έχει εξαιρετικά
δυσµενείς επιπτώσεις στην ελληνική οικονοµία, ειδικά σήµερα που η εκτέλεση των έργων του
ΕΣΠΑ 2007-2013 αλλά και του επερχόµενου ΕΣΠΑ 2014-2020 απαιτεί αυξηµένη ετοιµότητα
και ρευστότητα στον εργοληπτικό κλάδο.
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Κύριε Υπουργέ,
κατόπιν των ανωτέρω σας ζητούµε να αποτρέψετε την προοπτική
δυνατότητας εγγυοδοσίας του Τοµέα Μηχανικών και Ε∆Ε του ΕΤΑΑ.
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