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ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ
- Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κα Ευτυχία Αχτσιόγλου
- Τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο
ΚΟΙΝ: - Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών
- Πρόεδρο και Μέλη ∆.Ε. ΤΕΕ
- Πρόεδρο και Μέλη ∆.Σ. ΤΜΕ∆Ε
ΑΝΑΚ.: Γραφείο Πρωθυπουργού

ΘΕΜΑ: Αρχικώς µεταβιβαζόµενη περιουσία ΤΣΜΕ∆Ε στο νέο Ταµείο των
Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΤΜΕ∆Ε)
ΣΧΕΤ.: (1) Η υπ'αριθµ. πρωτ. οικ61662/3406/30-12-2016 Απόφαση της
Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε θέµα:
«Μεταβίβαση τµήµατος περιουσίας του τέως Τοµέα ΤΣΜΕ∆Ε του ΕΤΑΑ στο Ν.Π.Ι.∆.
Ταµείο Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.∆.Ε.)».
(2) Η υπ'αριθµ. πρωτ. 30774/2-1-2017 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο του
ΤΜΕ∆Ε µε θέµα: "Ζητήµατα λειτουργίας νέου Ταµείου των Μηχανικών Εργοληπτών
∆ηµοσίων Έργων (ΤΜΕ∆Ε)"

Αγαπητοί κ.κ.,
Σε συνέχεια της (1) σχετικής απόφασής σας µε την οποία µεταβιβάζεται µικρό µόλις µέρος
της περιουσίας του πρ. ΤΣΜΕ∆Ε στο νέο Ταµείο ΤΜΕ∆Ε, ο ΣΑΤΕ, εξέφρασε, µε το σχετικό
(2), τον έντονο προβληµατισµό και την αγωνία του εργοληπτικού κόσµου στην διοίκηση
του νέου Ταµείου αφού εµφανίζεται, πολύ πιθανός, ο κίνδυνος πλήρους αδρανοποίησης
των προβλεπόµενων στον νόµο αρµοδιοτήτων περί εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας των
ασφαλισµένων στον τοµέα ΤΣΜΕ∆Ε του πρώην ΕΤΑΑ.
∆υστυχώς, µέχρι και σήµερα, δεν κατέστη εφικτός ο καθησυχασµός της αγωνίας των
µελών µας, που στο σύνολό τους είναι µέλη τόσο του ΤΣΜΕ∆Ε όσο και του ΤΜΕ∆Ε, αλλά
και της διοίκησης του Συνδέσµου µας, αναφορικά µε το θέµα, µε αποτέλεσµα να γινόµαστε
δέκτες οξύτατων διαµαρτυριών σχετικά µε την επιλογή σας να µεταβιβάσετε αρχικά πολύ
µικρό µέρος της συνολικής περιουσίας του τοµέα ΤΣΜΕ∆Ε του τ. ΕΤΑΑ στο νέο ταµείο
ΤΜΕ∆Ε επιλογή που καθιστά, τουλάχιστον προσωρινά, ανενεργή την θεσµική αρµοδιότητα
του ΤΜΕ∆Ε να εκδίδει εγγυητικές επιστολές.
Ευελπιστούµε ότι το όλο πρόβληµα έχει δηµιουργηθεί εκ παραδροµής.
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Σε διαφορετική περίπτωση εύκολα αντιλαµβάνεστε ότι εγείρονται σηµαντικότατα ζητήµατα
ηθικής τάξης και δεοντολογίας αφού είχε καλλιεργηθεί διάχυτη η βεβαιότητα στον
εργοληπτικό κόσµο ότι θα µεταβιβαζόταν σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό της περιουσίας,
ώστε το νέο Ταµείο να είναι σε θέση να καλύψει τις εγγυοδοτικές και πιστοδοτικές ανάγκες
των µελών του αλλά και να λειτουργήσει στα πλαίσια του σκοπού της ίδρυσής του.
∆εν θα πρέπει να διαφεύγει ότι η περιουσία του τέως Τοµέα ΤΣΜΕ∆Ε του ΕΤΑΑ,
δηµιουργήθηκε από τις εισφορές και την εργασία Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελµατιών,
κυρίως Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων, επί σειρά δεκαετιών, περιουσία την οποία και
δικαιούται, τουλάχιστον κατά το µεγαλύτερο µέρος της, ως καθολικός διάδοχος της
Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του τέως τοµέα ΤΣΜΕ∆Ε του ΕΤΑΑ το νέο Ταµείο ΤΜΕ∆Ε.
Εκτιµούµε ότι δεν είναι στις προθέσεις της παρούσας κυβέρνησης η εξαφάνιση των µικρών
και µεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων της Χώρας, αποτέλεσµα που θα επέλθει µε
µαθηµατική ακρίβεια εάν δεν καταστεί εφικτή η λειτουργία της πιστοδοσίας και της
εγγυοδοσίας του ΤΜΕ∆Ε που ο νοµοθέτης προέβλεψε.
Και αυτό διότι το τµήµα της εργοληπτικής επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα που
αποτελείται από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις δεν µπορεί να αντεπεξέλθει στις υπερβολικές
προµήθειες και απαιτήσεις του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος (προσηµειώσεις και
δεσµεύσεις ακινήτων) και ως εκ τούτου θα συρρικνωθεί πλήρως µε πολλαπλασιαστικές
αρνητικές συνέπειες τόσο στην ανεργία του κλάδου όσο και στην αποτελεσµατική
υλοποίηση των µικρών, κυρίως, και των µεσαίων, δευτερευόντως, δηµόσιων έργων της
Χώρας.
Παρακαλούµε για την ταχεία ανάληψη εκ µέρους σας των ενεργειών που απαιτούνται
προκειµένου να αποκατασταθεί η θεσµική πρόβλεψη για την λειτουργία του ΤΜΕ∆Ε.

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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