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Προς 

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 

Υπόψιν Υπεύθυνου Τομέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων   

 

Θέμα: Προσχέδιο Νόμου για το Ασφαλιστικό 

 

Η Ένωση μας, Πανελλήνια  Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών 

Δημοσίων Έργων, είναι Πανελλήνια Πρωτοβάθμια Οργάνωση Εργοληπτών, που 

καλύπτει όλο το φάσμα των επιχειρήσεων και στελεχών, που ασχολούνται με την 

κατασκευή δημοσίων έργων και σκοπό έχει, εκτός των άλλων, την προάσπιση των 

επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της   

 τα πλαίσια του καταστατικού της σκοπού έχει απευθύνει επιστολές  προς τους 

αρμόδιους φορείς  δηλώνοντας  ότι  οι διατάξεις του  προσχεδίου  Νόμου του 

Τπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  με 

τίτλο «Ενιαίο σύστημα κοινωνικής ασφάλειας –Εθνικό ύστημα κοινωνικής  

Ασφάλισης», που έχουν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων όλων των εμπλεκομένων 

φορέων, οδηγούν σε απόλυτη οικονομική και επαγγελματική εξόντωση ολόκληρο  

τον  κλάδο  των μηχανικών και  ειδικότερα των εργοληπτών δημοσίων έργων.   

Θα θέλαμε, στο σημείο αυτό  να σας επισημάνουμε, την ιδιαιτερότητα του κλάδου 

των Μηχανικών του  ΕΣΑΑ (πρώην ΣΜΕΔΕ), που αφορά στην εγγυοδοσία (έκδοση 

εγγυητικών επιστολών). 

Εκτός του ιδρυτικού νόμου του ΕΣΑΑ, που ρητώς προβλέπει την αυτοτέλεια των 

τριών συγχωνευόμενων κλάδων, άρα και του Σομέα Μηχανικών, υφίσταται και εκ 

των πραγμάτων ισχυρός λόγος, που καθιστά αναγκαστική/υποχρεωτική  την 

αυτοτέλεια του πρώην ΣΜΕΔΕ. 

Σο πρώην ΣΜΕΔΕ από ιδρύσεώς του αποτελούσε τη βασική πηγή λήψης 

εγγυητικών επιστολών για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων και ιδιωτικών 

έργων κατά βάση για τις ατομικές και μικρομεσαίες εργοληπτικές και μελετητικές 

επιχειρήσεις, ενώ  κατά την περίοδο της κρίσης, με το τραπεζικό σύστημα σε 

κατάσταση ασφυξίας, αποτελεί πλέον επιλογή για όλες σχεδόν τις εργοληπτικές και 

μελετητικές επιχειρήσεις της χώρας.  

Είναι ουσιώδες να επισημανθεί ότι στις  επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου,  

ατομικές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες απασχολείται μεγάλος αριθμός εργαζομένων, 

ενώ ο πολλαπλασιαστικός δείκτης εξαρτημένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων 

(προμηθευτές, βιομηχανία κλπ) είναι 1 προς 3. υνεπώς κάθε θέση εργασίας στον 

κατασκευαστικό κλάδο έχει σαν επακόλουθο τη δημιουργία τριών θέσεων εργασίας 

στον ευρύτερο εμπορικό και βιομηχανικό κλάδο.  



Γίνεται εύκολα αντιληπτό λοιπόν, ότι η όποια ενέργεια περί ενοποίησης των 

ασφαλιστικών ταμείων, περαιτέρω αύξησης των εισφορών και  μείωσης των 

συντάξεων,  κατάργησης της αυτοτέλειας των Σομέων του ΕΣΑΑ, και ιδίως του 

Σομέα Μηχανικών του ΕΣΑΑ, με  συνακόλουθη την πιθανή  κατάργηση της 

δυνατότητας εγγυοδοσίας που διαθέτει, υφαρπαγής της περιουσίας του και των 

αποθεματικών του,  θα έχει διαλυτικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες για τον κλάδο 

των κατασκευών και θα οδηγήσει σε πλήρη αφανισμό της συγκεκριμένης 

επιχειρηματικής επαγγελματικής κατηγορίας, φυσικών και νομικών προσώπων. 

Δεδομένου ότι η διατήρηση της αυτοτέλειας του Σαμείου μας  αποτελεί   αναγκαία 

συνθήκη για τη βιωσιμότητα του κλάδου μας θα σας παρακαλούσαμε να μας 

αποστείλετε τις θέσεις του κόμματος που αφορούν στο ασφαλιστικό σύστημα της 

χώρας για να μπορέσουμε με τη σειρά μας να ενημερώσουμε τα μέλη μας, που 

βρίσκονται σε έντονη αναστάτωση. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                 Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας 

      ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ   ΕΤΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ  

 


