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Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ' αλφαβητική σειρά: 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. 
ΕΡΓΩΝ (ΠΕ∆ΜΕ∆Ε) 
Ασκληπιού 23 - 106 80  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 
(ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε) 
Αχαρνών 35 - 104 39  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-8232210 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΣΕ∆Ε) 
Θεµιστοκλέους 4 - 106 78  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3814735 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΕ) 
Φειδίου 14-16  -  106 78  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3301814 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΣΤΕΑΤ) 
Πινδάρου 4  -  106 71  ΑΘΗΝΑ  -   Τηλ. 210-3617321 
 
Αρ. Πρωτ.   3342/991/916/24158/2917                                                 Αθήνα, 29 /11/2011 

    
     Προς :   
                                                                           

                                                                           Τον Υπουργό Εργασίας  
                                                                           και Κοινωνικής Ασφάλισης  
                                                                           κο Γ. Κουτρουµάνη 

 
                                                                      Κοιν :       
                                                                       1. Πρόεδρο του ΤΕΕ κο.Χρ. Σπίρτζη και ∆.Ε.  ΤΕΕ 
                                                                            2. Πρόεδρο κο  Α.Ζαφειρόπουλο και ∆.Σ.  ΕΤΑΑ 

                                                                             3. Πρόεδρο κο Ι. Γαµβρίλη και ∆.Ε. Ε.Τ.Α.Α./ 
                                                                            Τοµέας Μηχανικών 
 

 Θέµα :  Προβλήµατα  ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε 

 Κύριε Υπουργέ, 
 Ο φορέας ασφάλισης των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών-Εργοληπτών ∆ηµοσίων 
Έργων ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε έχει µια ιστορική διαδροµή εβδοµήντα πέντε χρόνων. Στην 
διάρκεια αυτής της πολυετούς διαδροµής το Ελληνικό Κράτος ουσιαστικά δεν έχει 
συµβάλλει οικονοµικά στο Ταµείο µας. 
 Η µοναδική οικονοµική συµµετοχή του στο ΤΣΜΕ∆Ε, ήταν από την 
θεσµοθετηµένη τριµερή χρηµατοδότηση (Ν. 2084/92), για τους µετά το 1993 
ασφαλισµένους, πόρος που ελάχιστο µέρος του έχει καταβληθεί, αφού η οφειλή προς το 
Ταµείο ξεπερνά σήµερα τα 550 εκ. €. Όλα αυτά τα χρόνια συνεπώς, το σύνολο των 
ασφαλιστικών παροχών του Ταµείου προς τους ασφαλισµένους του καθώς και το 
σύνολο των λειτουργικών δαπανών του, καλύπτονται αποκλειστικά από τους 
Μηχανικούς. Παράλληλα και µέχρι το 2008, που µε το Ν. 3655/08, ενοποιήθηκε µε τα 
Ταµεία ΤΣΑΥ και ΤΑΝ και δηµιουργήθηκε το ΕΤΑΑ, είχε σχετική αυτοτέλεια στο 
επίπεδο της ∆ιοίκησης του, µε αποτέλεσµα σήµερα, παρά την µηδενική ενίσχυση σε 
πόρους από το Κράτος, να έχει  αποθεµατικό περίπου 4 δισ. € και σχέση ασφαλισµένων 
προς συνταξιούχους 7:1, που θεωρείται ιδανική για τα ασφαλιστικά δεδοµένα. Παρά τα 



 2

εξαιρετικά αυτά δεδοµένα που καθιστούν το ΤΣΜΕ∆Ε ίσως τον πλέον βιώσιµο 
ασφαλιστικό Φορέα στη χώρα µας, η εξάρτηση του από το κράτος διευρύνεται και στο 
επίπεδο της ∆ιοικητικής αυτοτέλειας, που µετά το 2008 έχει σχεδόν εξανεµιστεί, αλλά και 
στο επίπεδο λειτουργίας του, µε συνεχείς νοµοθετικές παρεµβάσεις και ρυθµίσεις που 
καθηµερινά υποβαθµίζουν τις παροχές στους ασφαλισµένους του σε όλα τα επίπεδα, 
από την καθηµερινή συναλλαγή µε το Ταµείο που είναι προβληµατική και 
αναξιοπρεπής για τους ασφαλισµένους, εξαιτίας της ελαχιστοποίησης το προσωπικού, 
της ανυπαρξίας υλικοτεχνικών υποδοµών και υποστήριξης, µέχρι τις συνταξιοδοτικές 
και ιατροφαρµακευτικές παροχές. 
 Με τον Ν. 3863/2010, διακόπτεται πλέον και η ανύπαρκτη κατ΄ ουσία (αφού 
σχεδόν στο σύνολό της οφείλεται ) συµµετοχή του Κράτους στο Ταµείο από το 2015 και 
µετά, ταυτόχρονα δε βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του Ταµείου η εναποµείνασα 
συµµετοχή στην κοινωνική ασφάλιση των 360 € που προστίθενται στην ανταποδοτική 
σύνταξη όπως ορίζεται στο νόµο και παρέχεται στους ασφαλισµένους των άλλων 
ασφαλιστικών φορέων. 
 Τα όσα περιγράψαµε ήδη, διαµορφώνουν µια πολύ δυσάρεστη πραγµατικότητα 
που ανησυχεί εξαιρετικά τους περίπου 120.000 άµεσα ασφαλισµένους του Ταµείου µας 
που βλέπουν τα χρήµατά τους να µην αντιστοιχίζονται µε το επίπεδο των παροχών, 
καθώς και µε την αναµενόµενη προσδοκία για το µέλλον του Ταµείου. Η κατάσταση 
γίνεται δυσµενέστερη µε τα όσα προβλέπονται στον νόµο " Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 " 
γνωστό ως εφαρµοστικό νόµο, καθώς και µε όσα διαφαίνονται σχετικά µε την συµφωνία 
της 26ης Οκτωβρίου 2011 για τα οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 
 Ειδικότερα στον εφαρµοστικό νόµο, στο άρθρο 44 µε τίτλο "Λοιπές ασφαλιστικές 
και συνταξιοδοτικές διατάξεις" προβλέπονται αυξήσεις εισφορών που είναι 
δυσβάστακτες για τους ασφαλισµένους µε αποτέλεσµα αφενός να διογκωθεί η 
εισφοροδιαφυγή, αφετέρου να αυξηθεί δραµατικά η αποφυγή εγγραφής στο Ταµείο 
νέων Μηχανικών λόγω οικονοµικής αδυναµίας να καλύψουν τις υπέρογκες εισφορές µε 
συνέπεια, την σε σύντοµο χρόνο ανατροπή της σχέσης 7:1 ασφαλισµένων –
συνταξιούχων, καθώς και µεγάλες απώλειες πόρων του.  Οι δύο προαναφερόµενοι 
παράγοντες σε συνδυασµό µε την πιθανολογούµενη απώλεια µεγάλου µέρους των 
αποθεµατικών του Ταµείου, στα πλαίσια του "κουρέµατος"  κατά 50% των Ελληνικών 
Οµολόγων που προβλέπει η συµφωνία της 26ης Οκτωβρίου, θέτει σε µεγάλη 
αµφισβήτηση την βιωσιµότητα του Ταµείου µας. 
 
   Κύριε Υπουργέ, 
     Ύστερα  από  όσα  είδαν το φως της δηµοσιότητας τις τελευταίες µέρες , σχετικά µε 
την τύχη των αποθεµατικών του Ταµείου µας, θα θέλαµε µια σαφή απάντηση από σας ή 
και από οποιονδήποτε άλλο αρµόδιο , στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα για τον 
τρόπο που διαχειρίζεται τα αποθεµατικά µας η Τράπεζα της Ελλάδος και κατά πόσον 
αυτός συµβαδίζει µε τις αρχές χρηστής διαχείρισης.   
 
 Κύριε Υπουργέ,  
Οι εκπρόσωποι των φορέων των Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων  που 
υπογράφουµε την επιστολή, ζητάµε συνάντηση µαζί σας προκειµένου να εκθέσουµε 
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αναλυτικά τα προβλήµατα του Ταµείου και από κοινού να επιδιώξουµε την επίλυσή 
τους, ώστε να µην θιγεί η βιωσιµότητα ενός υγιούς για πάνω από 75 χρόνια Ταµείου, να 
αρθεί η έντονη ανησυχία των Μηχανικών, επιστηµόνων που έχουν συµβάλλει 
ουσιαστικά στην ανάπτυξη της χώρας, έχουν στηρίξει µε τους δικούς τους αποκλειστικά 
πόρους το Ταµείο και απαιτούν για το µέλλον να τύχουν αξιοπρεπούς σύνταξης και 
υγειονοµικών παροχών. 
 

     Με  τιµή 

Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις 

         
 
          
 
          

 
 


