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Προς
ΣΑΤΕ

(µε την παράκληση να αναρτηθεί στο Βήµα Μελών)
ΘΕΜΑ: ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΣΜΕ∆Ε ΑΠΟ 1/10/2008
ΚΑΙ ΜΕΤΑ!!!
Συνάδελφοι,
Θέλω να σας µεταφέρω την έκπληξη µου αρχικά και την αγανάκτησή µου στη συνέχεια, για τον τρόπο
αντιµετώπισης από τις διοικήσεις του ΤΣΜΕ∆Ε του ζητήµατος απουσίας ισολογισµών/ απολογισµών παρά το
γεγονός ότι διαχειρίζεται εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ ετησίως και παράλληλα αυτό απαιτεί από τους
ασφαλισµένους του να είναι συνεπείς στις καταβολές των εισφορών τους.
Όπως θα αναγνώσετε από την κάτωθι καταγραφή παρά το γεγονός ότι οι οικονοµικές υπηρεσίες του ΤΣΜΕ∆Ε
είναι υποχρεωµένες να καταρτίζουν ισολογισµούς - απολογισµούς, όπως ήσαν υποχρεωµένες σύµφωνα µε τις
καταστατικές διατάξεις του ΤΣΜΕ∆Ε, ή έστω σχέδια αυτών και να τις υποβάλλουν στην ∆ιεύθυνση
Οικονοµικών Υπηρεσιών του Ενιαίου Ταµείου προκειµένου να καταρτιστεί ο ενοποιηµένος ετήσιος
ισολογισµός - απολογισµός του ΕΤΑΑ, από την 1/10/2008 και µετά δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι
οικονοµικές καταστάσεις / απολογισµοί του Ταµείου, δηµιουργώντας ένα θολό τοπίο και πολλά
ερωτηµατικά για την διαχείριση των αποθεµατικών και των ασφαλιστικών εισφορών µας.
Πιστεύω ότι οι ασφαλισµένοι του ΤΣΜΕ∆Ε έχουν κάθε δικαίωµα να γνωρίζουν, µεσω της δηµοσίευσης των
ισολογισµών , όλα τα οικονοµικά δεδοµένα του ταµείου τους όπως πχ α)το ύψος των αµοιβών των µελών
του ∆Σ β)το ύψος των αµοιβών των µελών των διαφόρων επιτροπών γ) το ύψος των εγγυητικών που
καταπίπτουν ετήσια και τι πράττει το ταµείο µετα δ) τις επενδύσεις των εισροών µας κλπ
Προκειµένου το ζήτηµα να απασχολήσει ευρύτερα τον κλάδο παρακαλώ τον ΣΑΤΕ για τη δηµοσιοποίηση της
παρούσας στο Βήµα - Μελών του Συνδέσµου.
Γ. Κυριακόπουλος

Α- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Ως ασφαλισµένος Μηχανικός Ε∆Ε, υπέβαλλα προς τη διοίκηση του ΤΣΜΕ∆Ε ερώτηµα στις 25.2.2016 µε
αίτηµα χορήγησης Ισολογισµών - Οικονοµικών Καταστάσεων του ΤΣΜΕ∆Ε και η απάντηση που έλαβα από
την αρµόδια διεύθυνση έχει ως εξής:

"Κύριε Κυριακόπουλε,

Σας γνωρίζουµε ότι το ΤΣΜΕ∆Ε έχει κλείσει ισολογισµούς - απολογισµούς µέχρι την 30/9/2008 (βάσει Ν.
3655/2008 από 1/8/2008 το ΤΣΜΕ∆Ε εντάχθηκε ως Τοµείς Μηχανικών & Ε.∆.Ε.στο ΕΤΑΑ).
Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η χορήγηση των ισολογισµών- απολογισµών των τελευταίων πέντε ετών.
Παρακαλούµε γνωρίστε µας εάν επιθυµείτε την χορήγηση των ισολογισµών - απολογισµών του Ταµείου
προγενέστερων ετών.
Είµαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία θελήσετε."

Β- ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
1) Το ΤΣΜΕ∆Ε ιδρύθηκε µε τον Αν. Νόµο 2326/1940, ΦΕΛ Α'145/11.5.1940.
Στο άρθρο 11, του παραπάνω νόµου, προβλέπεται ότι το τηρούµενο Λογιστικό σύστηµα είναι το
«διπλογραφικόν τραπεζιτικής µορφής», ότι «εντός τριµήνου από της ενάρξεως εκάστου έτους συντάσσεται ο
ισολογισµός της διαχειρίσεως του παρελθόντος έτους», διαδικασίες ελέγχου αυτού, εκτύπωσης και διανοµής
του.
Το άρθρο 4 του παραπάνω νόµου, όπως τροποποιήθηκε (Ν.915/8.5.1979), αναφέρει ότι το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο αποφασίζει µεταξύ άλλων για την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισµού, απολογισµού και
ισολογισµού.
Εξάλλου σε όλους τους τροποποιητικούς νόµους που έχουν περιλάβει και άλλους κλάδους (επικουρικό κλπ.)
στο ΤΣΜΕ∆Ε, επαναλαµβάνεται διάταξη που αναφέρει ότι «τα θέµατα της λογιστικής οργάνωσης,
διαχείρισης, κατάρτισης ισοζυγίων, προϋπολογισµών, ισολογισµών, απολογισµών, διενέργειας προµηθειών και
επενδύσεων του Κλάδου διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ταµείου και της γενικότερης
νοµοθεσίας».
2) Με το Ν.3655/3.4.2008 έγινε η Σύσταση του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ)
Το Ταµείο συγκροτήθηκε από τους εξής τέσσερις (4) κλάδους:
α) κλάδος κύριας ασφάλισης,
β) κλάδος επικουρικής ασφάλισης,
γ) κλάδος πρόνοιας και
δ) κλάδος υγείας.
Σε κάθε κλάδο του Ενιαίου Ταµείου εντάχτηκαν Ταµεία και κλάδοι, ως Τοµείς µε πλήρη λογιστική
και οικονοµική αυτοτέλεια έκαστος.
Στον κλάδο κύριας ασφάλισης µεταξύ άλλων εντάχτηκε ο κλάδος κύριας σύνταξης του Ταµείου Συντάξεων
Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕ∆Ε), ως Τοµέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών
∆ηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕ∆Ε).
Στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης µεταξύ άλλων εντάχτηκε ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του Ταµείου
Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕ∆Ε), ως Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης
Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων.
Στον κλάδο πρόνοιας µεταξύ άλλων εντάχτηκαν ο κλάδος εφάπαξ παροχών του Ταµείου Συντάξεων
Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕ∆Ε), ως Τοµέας Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών
∆ηµοσίων Έργων, και το Ταµείο Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΤΠΕ∆Ε), ως Τοµέας Πρόνοιας

Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΤΠΕ∆Ε) και ο κλάδος ειδικών παροχών ΤΣΜΕ∆Ε ως Τοµέας Ειδικών Παροχών
Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων.
Στον κλάδο υγείας µεταξύ άλλων εντάχτηκε ο κλάδος υγείας τεχνικών ΤΣΜΕ∆Ε, ως Τοµέας Υγείας Μηχανικών
και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων.
3) Σύµφωνα µε την παρ.4, του άρθρου 25, του Ν.3655/2008, οι ανωτέρω Τοµείς του Ενιαίου Ταµείου
διέπονται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις των αντίστοιχων εντασσόµενων Ταµείων και
κλάδων, οι οποίες καθίστανται εφεξής καταστατικές διατάξεις των Τοµέων αυτών, καθώς και τις
διατάξεις της γενικότερης νοµοθεσίας, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.
4) Σύµφωνα µε την παρ.4, του άρθρου 30, του Ν.3655/2008, ανάµεσα στις αρµοδιότητες του ∆.Σ. του
Ταµείου είναι και να εγκρίνει τον προϋπολογισµό, απολογισµό και ισολογισµό εκάστου οικονοµικού έτους,
καθώς και τις απαιτούµενες τροποποιήσεις του προϋπολογισµού κατά την εκτέλεσή του.
5) Σύµφωνα µε το άρθρο 32, του Ν.3655/2008, η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Ενιαίου Ταµείου συγκροτήθηκε από πέντε ενιαίες υπηρεσιακές µονάδες, ήτοι:
(α) ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού,
(β) ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών,
(γ) ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης,
(δ) ∆ιεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών και
(ε) ∆ιεύθυνση Νοµικών Υποθέσεων.
6) Σύµφωνα µε το άρθρο 33, του Ν.3655/2008 η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών διαρθρώθηκε στα
παρακάτω Τµήµατα:
α) Τµήµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης
β) Τµήµα Εκκαθάρισης ∆απανών
γ) Τµήµα Εσόδων
δ) Τµήµα Προµηθειών
ε) Τµήµα ∆ιαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας.
Και µεταξύ άλλων στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, είναι και η κατάρτιση του
ετήσιου ισολογισµού - απολογισµού σε συνεργασία µε τις καθ΄ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες.
7) Σύµφωνα µε το άρθρο 34, του Ν.3655/2008 για τις υπηρεσιακές µονάδες των επί µέρους Τοµέων ισχύουν
τα εξής:
∆ιατηρήθηκαν σε ισχύ οι υπηρεσίες των ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΣΑΥ και Ταµείου Νοµικών οι οποίες ασκούσαν
αρµοδιότητες ασφάλισης, εσόδων και παροχών, καθώς και η ∆ιεύθυνση Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του
ΤΣΜΕ∆Ε.
Επίσης, και οι υπηρεσίες οι οποίες ασκούσαν αρµοδιότητες διοικητικού και οικονοµικού
περιεχοµένου, ασκώντας εκείνες τις αρµοδιότητες που δεν ασκούν οι ενιαίες υπηρεσίες.
Για τη λειτουργία των Τοµέων, των Συµβολαιογράφων, των ∆ικηγόρων Αθηνών, των ∆ικηγόρων Πειραιά,
των ∆ικηγόρων Επαρχιών και ∆ικαστικών Επιµελητών, των Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων, και των
∆ικηγόρων Θεσσαλονίκης συστάθηκαν διάφορες ∆ιευθύνσεις, όλες µε τµήµατα Λογιστηρίου, στις
αρµοδιότητες όλων και µεταξύ άλλων είναι και η κατάρτιση σχεδίου ετήσιου ισολογισµούαπολογισµού κάθε Τοµέα και αποστολή τους στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του
Ενιαίου Ταµείου.

Β- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τα ανωτέρω καθίσταται προφανές ότι οι οικονοµικές Υπηρεσίες του ΤΣΜΕ∆Ε, µετά την ένταξη του
εν λόγω Ταµείου στο ΕΤΑΑ, ως Τοµέας µε πλήρη λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια, είναι
υποχρεωµένες να καταρτίζουν ισολογισµούς - απολογισµούς, όπως ήσαν υποχρεωµένες σύµφωνα µε
τις καταστατικές διατάξεις του ΤΣΜΕ∆Ε, ή έστω σχέδια ετήσιων ισολογισµών-απολογισµών και αποστολή
τους στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Ενιαίου Ταµείου, όπως και οι υπόλοιποι Τοµείς,
προκειµένου να καταρτιστεί ο ενοποιηµένος ετήσιος ισολογισµός - απολογισµός του ΕΤΑΑ.
Η γνώµη µου είναι ότι η µη κατάρτιση (ή η µη δηµοσίευση αν αυτός καταρτίζεται) ισολογισµού/απολογισµού
, αποτελεί βαρύτατη αµέλεια της διοίκησης του ΤΣΜΕ∆Ε µε πιθανές ποινικές προεκτάσεις , αλλά κυρίως µε
µεγάλο θύµα την διαφάνεια και την χρηστή διοίκηση.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

