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Θέμα: «Πρόταση για τη μεταφορά της ασφάλισης των αυτοαπασχολουμένων
γεωτεχνικών επιστημόνων μελών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. από τον Ο.Α.Ε.Ε. στο
Ε.Τ.Α.Α.»

Η Διοικούσα Επιτροπής του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤΕΕ,
με αφορμή το θέμα των εγγυητικών επιστολών που αφορά τους γεωτεχνικούς –
μελετητές, συγκάλεσε κοινή συνεδρίαση με τους εκπροσώπους συλλόγων
γεωτεχνικών και μελετητών η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20/12/12.
Στη συνεδρίαση έγινε γενικότερη συζήτηση σχετικά με το θέμα του
ασφαλιστικού φορέα των αυτοαπασχολούμενων γεωτεχνικών και ειδικότερη
συζήτηση αναφορικά με το θέμα της κάλυψης εγγυητικών επιστολών από
αυτόν.
Με βάση το ισχύον καθεστώς ο φορέας ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων
γεωτεχνικών είναι ο ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) ο οποίος ουδόλως καλύπτει το κόστος
έκδοσης τέτοιων επιστολών. Οι εγγυητικές επιστολές είτε συμμετοχής είτε καλής
εκτέλεσης αποτελούν ένα πάγιο έξοδο αναγκαίο για τη συμμετοχή όλων των
μελετητών σε δημόσιους διαγωνισμούς και ταυτόχρονα ένα σημαντικό
πρόβλημα για τους γεωτεχνικούς μελετητές που ανήκουν στο ΓΕΩΤΕΕ και
εντάσσονται ασφαλιστικά στον ΟΑΕΕ. Κατά τη διάρκεια άσκησης του
επαγγέλματός τους οι γεωτεχνικοί μελετητές επιβαρύνονται με αυτό το κόστος
για το οποίο, εκτός από την προφανή επιλογή της Τραπεζικής εγγύησης,
μοναδική εναλλακτική λύση αποτελεί το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.
Και στις δύο περιπτώσεις οι συνάδελφοι είναι υποχρεωμένοι στην καταβολή
μέρους ή του συνολικού εγγυώμενου ποσού με παράλληλες λοιπές χρεώσεις. Το
δε ύψος της απαιτούμενης εγγύησης είναι της τάξης του 2% και 5% επί του
συνολικού συμβατικού ποσού της μελέτης για τις εγγυήσεις συμμετοχής και
καλής εκτέλεσης αντίστοιχα.
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Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι οι συνάδελφοι γεωτεχνικοί θα πρέπει να είναι σε
θέση να έχουν συνεχώς διαθέσιμο ένα σημαντικό χρηματικό ποσό το οποίο να
μπορεί να δεσμεύεται για όσο διάστημα απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση είτε
της ανάθεσης της μελέτης είτε του μελετητικού αντικειμένου. Στις σημερινές
ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες το χρονικό αυτό διάστημα είναι συχνά
απροσδιόριστο λόγω και της αδυναμίας των φορέων που προκηρύσσουν τις
μελέτες να τις διεκπεραιώσουν σε εύλογο χρονικό διάστημα. Ένα επιπλέον
πρόβλημα το οποίο πρακτικά οδηγεί τους συναδέλφους γεωτεχνικούς στο
μονόδρομο της τραπεζικής εγγύησης, είναι και το γεγονός ότι οι επιστολές
πρέπει να αναγράφουν πολύ συγκεκριμένο κείμενο σχετικό με την προκήρυξη,
η απουσία του οποίου επισύρει ποινή αποκλεισμού, κάτι το οποίο τεχνικά δεν
είναι δυνατό από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.
Στην αντίστοιχη περίπτωση των μηχανικών μελετητών αλλά και λοιπών
μελετητών μελών του ΕΤΑΑ (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων) που
περιέλαβε το ΤΣΜΕΔΕ και τα ταμεία δικηγόρων και υγειονομικών, τόσο οι
μηχανικοί και οι εργολήπτες όσο και κάθε είδους τεχνικές εταιρίες και
συμπράξεις στις οποίες συμμετέχει έστω και ένας ασφαλισμένος του Ταμείου,
μπορούν να κάνουν χρήση της ευεργετικότατης κάλυψης των σχετικών
εγγυητικών επιστολών από αυτό.
Κάτι ανάλογο, όπως προαναφέρθηκε, δε συμβαίνει με τον ΟΑΕΕ και κατά την
εκτίμηση όλων των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση δε μπορεί να συμβεί ούτε
στο μέλλον για νομικούς και τεχνικούς κυρίως λόγους. Το γεγονός αυτό
επαναφέρει στην επικαιρότητα ένα θέμα που έχει απασχολήσει και στο
παρελθόν τους συναδέλφους γεωτεχνικούς μελετητές, δηλαδή το κατά πόσον θα
πρέπει το ΤΕΒΕ στο παρελθόν και ο ΟΑΕΕ τώρα να παραμένει ο κύριος
ασφαλιστικός φορέας των γεωτεχνικών ελεύθερων επαγγελματιών. Το ΤΕΒΕ
ενώ αποτελούσε τον ασφαλιστικό φορέα των πάσης φύσεως επαγγελματιών
οποιουδήποτε κλάδου και των βιοτεχνών, περιέλαβε εντελώς ανεξήγητα και
επιστήμονες - μελετητές που ανήκουν στους κλάδους του ΓΕΩΤΕΕ, πλην του
κλάδου των κτηνιάτρων, στοιχείο που παρέμεινε και μετά τη δημιουργία του
ΟΑΕΕ. Οι κτηνίατροι έχοντας από πριν ως ασφαλιστικό τους φορέα το ΤΣΑΥ
(Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών) συμμετέχουν όπως είναι
φυσικό και στο ΕΤΑΑ. Είναι προφανές ότι ουδεμία άλλη σχέση υπάρχει ανάμεσα
σε μελετητές επιστημονικών κλάδων που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, τους
φυσικούς πόρους και το περιβάλλον, με καταστηματάρχες, τεχνίτες και
βιοτέχνες, εκτός από τον όρο «ελεύθεροι επαγγελματίες».
Χωρίς να θέλουμε να αναφερθούμε τώρα στις ανύπαρκτες διευκολύνσεις και
ανταποδοτικά οφέλη του ΟΑΕΕ σε σύγκριση με το υπέρογκο ασφαλιστικό
κόστος, θεωρούμε αναγκαία την εξεύρεση μιας αποτελεσματικής λύσης που θα
έχει σα στόχο την άρση την ανισότητας στην άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας των γεωτεχνικών μελετητών. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται η
κινητοποίηση όλων των οργάνων του ΓΕΩΤΕΕ (του Προέδρου και του ΔΣ), που με
την κατάλληλη νομική υποστήριξη θα ξεκινήσουν μια διαδικασία ευρύτερης
διερεύνησης και διαβούλευσης με τους ασφαλιστικούς φορείς και την Πολιτεία,
που θα αποσκοπεί στη μετάβαση των γεωτεχνικών επιστημόνων στο Ενιαίο
Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), στο οποίο συμμετέχει ήδη ο
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κλάδος των κτηνιάτρων μελών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Το γεγονός αυτό θα επιτρέψει,
με μια τροποποίηση των κείμενων διατάξεων του ΕΤΑΑ και την επίλυση του
σοβαρού προβλήματος των εγγυητικών επιστολών, που περιορίζει αθέμιτα τη
δυνατότητα απρόσκοπτης άσκησης του επαγγέλματος των μελετητών
γεωτεχνικών.
Για το σκοπό αυτό προτείνουμε την άμεση σύσταση από το ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ μιας
ολιγομελούς και ευέλικτης επιτροπής που θα δραστηριοποιείται κυρίως στην
Αθήνα, με συναδέλφους που θα οριστούν και από τα αντίστοιχα όργανα των
γεωτεχνικών μελετητών (ΣΥΝΓΕΜΕ, ΕΓΜΕΣΕ, ΠΕΔΕΕ κ.λπ.) με στόχο την
κατάρτιση μιας ολοκληρωμένης και νομικά επαρκούς πρότασης για την άμεση
επίλυση του ζητήματος.

Με τιμή,
Για τη Δ.Ε.
Ο Πρόεδρος

Δρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας

Μάξιμος Πετρακάκης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
2. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
(ΠΑ.ΣΥ.ΜΕ.ΓΕ.).
Email: nerco@otenet.gr
3. ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ε.Γ.Μ.Ε.Σ.Ε.).
Email: agrocenter@gmail.com
4. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Email: geop.melet@gmail.com
5. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
Email: info@pkd.gr
6. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Π.Ε.Δ.Ε.Ε.).
Email: yloriki@tee.gr
7. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ.
Email: info@hva.gr
8. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ
Email: segnorth@yahoo.gr και antangelopoulos@gmail.com
9. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.).
Email: info@syngeme.gr
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