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Προς
 Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη
 Τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
κ. Δημήτριο Στρατούλη
Κοινοποίηση:
 Τπουργό Τγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή
 Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών και ΕΔΕ του ΕΣΑΑ
 Δ/νση εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας τομέα Μηχανικών και ΕΔΕ του ΕΣΑΑ.
Θέμα: Αδυναμία έκδοσης εγγυητικών επιστολών άνω του ποσού των 15.000 ευρώ
Κύριοι Τπουργοί,
Επ΄ ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων σας θα θέλαμε πρωτίστως να σας
συγχαρούμε και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο έργο που αναλάβατε.
Η Ένωσή μας, Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Έργων,
(ΠΕΔΜΕΔΕ) είναι Πανελλήνια Πρωτοβάθμια Οργάνωση
Εργοληπτών που
καλύπτει όλο το φάσμα των επιχειρήσεων και στελεχών που ασχολούνται με την
κατασκευή των δημοσίων έργων. Πρόκειται για την πολυπληθέστερη και την πλέον
αντιπροσωπευτική οργάνωση της χώρας μέσα από την οποία εκφράζονται και
εκπροσωπούνται όλες οι βαθμίδες των εργοληπτών πανελληνίως.
τα πλαίσια λοιπόν του καταστατικού σκοπού της Ένωσής μας με την παρούσα
επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ένα πρόβλημα που έχει προκύψει,
απασχολεί τα μέλη μας και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης εκ μέρους σας.
Η Διεύθυνση εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας του Σομέα Μηχανικών και ΕΔΕ του
ΕΣΑΑ δεν έχει τη δυνατότητα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, δεδομένου ότι από
ένα ορισμένο ποσό και άνω, (15.000 €),απαιτείται για την έκδοσή τους απόφαση της
Διοικούσας Επιτροπής του Σαμείου, η οποία το τελευταίο διάστημα δεν συνεδριάζει.
Έτσι τα μέλη μας, που κυρίως προμηθεύονται τις απαραίτητες για την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας εγγυητικές επιστολές από το Σαμείο,
αδυνατούν χωρίς αυτές, να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων
έργων και να υπογράψουν τις συμβάσεις στην περίπτωση που καθίστανται
ανάδοχοι. Αδυνατούν δηλαδή να ασκήσουν το επάγγελμά τους, αφού και η

πρόσβαση στις Σράπεζες είναι πολύ δυσχερής
και δαπανηρή, μειώνεται η
απορρόφηση του ΕΠΑ, δεν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα
το Σαμείο στερείται σημαντικών εσόδων, τη δύσκολη οικονομικά περίοδο που
διανύουμε.
Επειδή, όπως αντιλαμβάνεστε το θέμα είναι πολύ σοβαρό και πολύ επείγον,
ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προς
επίλυσή του.
Για την ΠΕΔΜΕΔΕ,
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ
ΕΤΑΓΓΕΛΟ Θ. ΚΑΕΛΑ

