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Αριθ. Πρωτ.26949/ΣΜ/λµ Αθήνα, 09 ∆εκεµβρίου 2013 
 
  ΠΡΟΣ  
   

Τον Πρόεδρο και τα Μέλη της 
∆ιοικούσας Επιτροπής Μηχανικών και 
Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων του ΕΤΑΑ  

    
  ΚΟΙΝ.  
  Εργοληπτικές Οργανώσεις  
  
ΘΕΜΑ:  «Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης». 
 
Κύριοι,  

Περιήλθε σε γνώση µας ότι κατά τις πρόσφατες συνεδριάσεις της ∆ιοικούσας Επιτροπής του 
Τοµέα Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων, αντικείµενο συζήτησης αποτελεί το 
θέµα χορήγησης εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης σε υπεργολάβους που 
αποδεδειγµένα έχουν συνεργασία µε αναδόχους έργων.  

Συγκεκριµένα, από Μέλη µας πληροφορηθήκαµε ότι εξετάζετε το ενδεχόµενο να άρετε την 
επί σειρά δεκαετιών πολιτική του Ταµείου µας να χορηγεί εγγυητικές επιστολές καλής 
εκτέλεσης για λογαριασµό πιστούχου κατόπιν αίτησης άλλου πιστούχου που αποδεδειγµένα 
έχει έννοµη – φορολογική σχέση µε τον πρώτο, παρά το γεγονός ότι στις συγκεκριµένες 
περιπτώσεις έκδοσης εγγυητικών επιστολών οι διασφαλίσεις που το Ταµείο µας πετυχαίνει 
εµφανίζονται αυξηµένες αφού προέρχονται από δύο ξεχωριστές πηγές και όχι µόνο από τον 
ανάδοχο ενός έργου.  

Εκτιµούµε ότι στην παρούσα συγκυρία όπου το ζήτηµα της ρευστότητας έχει αναδειχθεί στο 
υπ’αριθµ. ένα πρόβληµα της επιχειρηµατικής πραγµατικότητας στην Ελλάδα κάθε απόφαση 
που περιορίζει περαιτέρω την δυνατότητα παροχής ρευστότητας στις πολύπαθες τεχνικές 
επιχειρήσεις είναι παντελώς άστοχη και αδικαιολόγητη.   

Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να σας υπενθυµίσουµε ότι ακόµη και η πολιτική ηγεσία της 
Χώρας µε πρόσφατες παρεµβάσεις της, επιχειρεί να άρει την µεγάλη στενότητα ρευστότητας 
που πλήττει την τελευταία τετραετία και τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, στενότητα που έχει 
δηµιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήµατα, ακόµη και σε καθόλα υγιείς τεχνικές εταιρείες, µε 
αποτέλεσµα την καθυστέρηση υλοποίησης των απαραίτητων επενδυτικών σχεδίων για την 
ανάταξη της ελληνικής οικονοµίας, την αδυναµία απορρόφησης κοινοτικών πόρων και την 
σηµαντικότατη αύξησης της ανεργίας. 

Συγκεκριµένα αναφερόµαστε :   

 στην θέσπιση δυνατότητας χορήγησης προκαταβολής χωρίς την κατάθεση ισόποσης 
εγγυητικής επιστολής,  

 στον περιορισµό των µειώσεων των πρόσθετων κλιµακωτών εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης κατά το ήµισυ,  

 στον περιορισµό της µείωσης της πάγιας εγγύησης καλής εκτέλεσης µετά την  
έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής  στο 20% του αρχικού ύψους και 
όχι στο 40% όπως ίσχυε.  
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Κύριοι,  

γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι ανωτέρω θεσµικές παρεµβάσεις αποσκοπούν στην 
απελευθέρωση της ρευστότητας προς τις τεχνικές επιχειρήσεις, µε στόχο την διάχυση του 
οφέλους στην ελληνική οικονοµία.  

Αυτή η πολιτική επιλογή έρχεται σε αντίθεση µε την προοπτική περιορισµού της πολιτικής 
χορήγησης εγγυητικών  επιστολών καλής εκτέλεσης, περιορισµός, ο οποίος, κατά την άποψή 
µας, δεν µπορεί να αιτιολογηθεί µε κάποιο χρηµατοοικονοµικό κριτήριο, βάσει των οποίων 
θα πρέπει να λαµβάνονται οι σχετικές αποφάσεις χορήγησης εγγυητικών επιστολών του 
Ταµείου µας και που θα επιφέρει και µείωση, ενδεχοµένως σηµαντική, των εσόδων του 
Ταµείου µας.   

Επιπλέον, και εις απόδειξη του άστοχου χαρακτήρα της υπόψη συζήτησης, τονίζουµε ότι ήδη 
το Ταµείο µας, εφαρµόζει, εις όφελος των Συναδέλφων Εργοληπτών, πολιτικές 
χρηµατοοικονοµικής ελάφρυνσης όπως η µη επιβολή πρόσθετων ασφαλειών 
(αντεγγυήσεων) µέχρι ενός ορίου έκπτωσης, πολιτική που δεν αιτιολογείται βάσει των 
χρηµατοοικονοµικών κριτηρίων διασφάλισης των εκδιδοµένων εγγυητικών επιστολών, 
δικαιολογείται ωστόσο από τον ρόλο του Ταµείου ως αρωγού του Κλάδου Εργοληπτών 
∆ηµοσίων Έργων.   

Σε κάθε περίπτωση και εφόσον το Ταµείο µας επιθυµεί, να µεταβάλλει την πολιτική του 
σχετικά µε την δυνατότητα έκδοσης εγγυητικών επιστολών ζητάµε αυτή η αλλαγή να µην 
αφορά στις επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ. ∆ηλαδή, το Ταµείο να συνεχίσει 
να χορηγεί εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης για λογαριασµό πιστούχου κατόπιν 
αίτησης άλλου πιστούχου που αποδεδειγµένα έχει έννοµη – φορολογική σχέση µε τον 
πρώτο, στις περιπτώσεις που οι πιστούχοι είναι εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές 
επιχειρήσεις.    

΄ 

 

Με τιµή.  
 

      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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