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μέλος: 

ΠΡΟΣ: 1) τον Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Δ. Στρατούλη 

2) τον Πρόεδρο του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ 

 
Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 

Αρ. Πρωτ.: ΓΕ 16/15 

 

ΘΕΜΑ: Προβλήματα έκδοσης εγγυητικών επιστολών. 

 

Αξιότιμοι Κύριοι, 

Πληροφορηθήκαμε ότι έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στην έκδοση εγγυητικών επιστολών 

από το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ και συγκεκριμένα ότι το Ταμείο δεν εκδίδει εγγυητικές επιστολές εφόσον 

το ύψος τους είναι σημαντικό και απαιτείται να ληφθεί έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ταμείου, λόγω της ανυπαρξίας Οργάνου Διοίκησης του Ταμείου. 

Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στα μέλη μας, τα οποία 

συμμετέχουν σε διαγωνισμούς με δεδομένη την έκδοση των εγγυητικών αυτών από το 

ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ και στη συνέχεια, για λόγους που δεν εξαρτώνται από τους ίδιους, 

αναγκάζονται να αναζητούν άλλες λύσεις, τις οποίες δεν είχαν προεκτιμήσει, με δυσμενείς 

συνέπειες σε βάρος τους, είτε αυτό αφορά τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς είτε την υπογραφή 

σύμβασης είτε την ανάληψη προκαταβολής. 

Στη σημερινή δυσμενέστατη συγκυρία για την άσκηση της δραστηριότητάς μας, εν μέσω της 

πρωτοφανούς και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, είναι εξαιρετικά δυσάρεστο να 

επιβαρυνόμαστε με πρόσθετα προβλήματα εσωτερικής λειτουργίας του Ταμείου. 

Παρακαλούμε να αναλάβετε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ταχεία επίλυση του 

ανωτέρω προβλήματος. 

Τέλος, επειδή ο Σύνδεσμός μας απασχολεί άνω των 2.000 μηχανικών/μελετητών 

ασφαλισμένων στο ΤΣΜΕΔΕ, ζητούμε -εν ευθέτω χρόνω- να προβείτε στην τροποποίηση της 

παρ. Β.1.β του άρθρου 29 του Ν. 3655/08, έτσι ώστε στην Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και 

Εργοληπτών Δημοσίων Έργων να υπάρχει και εκπρόσωπος των μελετητικών επιχειρήσεων, 

δηλαδή του ΣΕΓΜ. Δεν είναι δυνατόν να μην εκπροσωπούνται οι μελετητικές επιχειρήσεις στο 

ΤΣΜΕΔΕ, όταν μάλιστα αυτές εισφέρουν στο ΤΣΜΕΔΕ το 2% του κύκλου εργασιών τους. 

Όπως πιθανώς έχετε ενημερωθεί με το Ν. 4254/2014 (βλ. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.3, σημείο 

2.Α.ιθ) καταργήθηκε από 1/1/2015 η κράτηση υπέρ του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ για κάποιες 

περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων και η κράτηση 1% επί των πληρωμών των εργοληπτών 

δημοσίων έργων, ενώ διατηρήθηκε σε ισχύ η κράτηση του 2% για τις μελέτες και επιβλέψεις 

τεχνικών έργων, με αποτέλεσμα να διατυπώνονται σημαντικά παράπονα και μομφές στην 

αγορά περί επιλεκτικής ρύθμισης και διαφορετικής μεταχείρισης εργοληπτικών και μελετητικών 
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μέλος: 

επιχειρήσεων, καθόσον οι δύο επιχειρηματικοί κλάδοι απολαμβάνουν τα ίδια σημαντικά 

προνόμια από το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, με κυριότερο την παροχή εγγυήσεων για την ανάληψη και 

την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων. 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση 

 

 

 

 

Γιώργος Κάζος 

Πρόεδρος 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Καλέργης 

Α’ Αντιπρόεδρος 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΤΕΕ 

 


