
 

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 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.1118 / 329  / 373 / 24635 / 2987           Αθήνα, 15 Μαρτίου 2012 

 

       Προς: 

Τον Πρωθυπουργό,                                  
κο Λουκά Παπαδήµο 

      

ΘΕΜΑ: ∆ιαµαρτυρία των Εργοληπτικών Οργανώσεων ∆ηµοσίων Έργων σχετικά µε 
την απειλή περί αντικατάστασης της ∆ιοίκησης του ΕΤΑΑ.  Αίτηµα πλήρους 
αυτοδιοίκησης του Ταµείου. 

 

Κύριε Πρωθυπουργέ, 

  

Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις της χώρας ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε, ΠΕΣΕ∆Ε, ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ, 

εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους σχετικά µε τις απειλές περί αντικατάστασης 

της ∆ιοίκησης του ασφαλιστικού ταµείου των 120.000 µηχανικών ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε,  

επειδή δεν συµφώνησε να συµµετάσχει στο PSI, υπερασπιζόµενη τα συµφέροντα των 

ασφαλισµένων του. 

Οι απειλές αυτές, που είδαν το φως της δηµοσιότητας δυστυχώς παραπέµπουν σε άλλες 

εποχές, που θέλαµε να πιστεύουµε ότι παρήλθαν οριστικά.   

Όλες οι εργοληπτικές οργανώσεις της χώρας επικροτούν και στηρίζουν την  απόλυτα 

τεκµηριωµένη απόφαση της ∆ιοίκησης του ΕΤΑΑ και υπενθυµίζουν ότι η Τράπεζα της 

Ελλάδος, στην οποία το Ταµείο καταθέτει υποχρεωτικά τα αποθεµατικά του µε βάση τον 

αντισυνταγµατικό νόµο 2469/ 1977, τα επένδυσε σχεδόν αποκλειστικά σε ελληνικά 

οµόλογα µε καταστροφικό τελικά αποτέλεσµα, χωρίς να ενηµερώσει καν την 

∆ιοίκηση του ΕΤΑΑ. Επί πλέον το Κράτος ουδέποτε κατέβαλε τη συµµετοχή του στο Ταµείο 

σύµφωνα µε τον νόµο περί τριµερούς χρηµατοδότησης, συµµετοχή που υπολογίζεται ότι 

σήµερα  ξεπερνά τα 600 εκατ. ευρώ. 

Τονίζουµε ότι το Ταµείο µας αποτελεί τον πλέον υγιή και βιώσιµο ασφαλιστικό 

φορέα της χώρας, όπως προκύπτει από τις αναλογιστικές µελέτες που έγιναν. Η 
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βιωσιµότητά του εξασφαλίζεται από τις εισφορές και µόνον των ίδιων των 

ασφαλισµένων, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες, είτε υπάλληλοι. Την βιωσιµότητά 

του αυτή και την υγεία του Ταµείου,  προσπαθεί µε την απόφασή της περί µη υπαγωγής στο 

PSI να διασφαλίσει η διοίκηση του ΕΤΑΑ  

Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις της χώρας ζητούν το ΕΤΑΑ να καταστεί πλήρως  

αυτόνοµο, ανεξάρτητο και  αυτοδιοικούµενο, ώστε να µπορέσει µε δικές του επενδύσεις 

να διασφαλίσει τα αποθεµατικά του και ως εκ τούτου να εξασφαλίσει την καταβολή των 

συντάξεων και των κοινωνικών παροχών των µελών του. Να υπενθυµίσουµε εδώ ότι, όπως 

πρόβλεπεται στον νόµο 3863/2010, για το ΕΤΑΑ από το 2015 και µετά δεν προβλέπεται καµία 

χρηµατοδότηση από το Ελληνικό ∆ηµόσιο.  

Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις δηλώνουν ότι θα στηρίξουν όλες τις ενέργειες της 

∆ιοίκησης του ΕΤΑΑ για την διεκδίκηση και επιστροφή στο ακέραιο µε κάθε νόµιµο τρόπο 

όλων των αποθεµατικών του, που δυστυχώς η Τράπεζα της Ελλάδος διαχειρίστηκε κατά 

τρόπο ζηµιογόνο για το Ταµείο µας.  

 

Με τιµή 
Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση   

• Τον Αντιπρόεδρο & Υπουργό Οικονοµικών, κο  Ευάγγελο Βενιζέλο 

• Τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κο Γεώργιο Κουτρουµάνη 

• Τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, κο Μαυρουδή Βορίδη 

• Τον Γεν. Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµικών, κο Ηλία Πλασκοβίτη 

• Την Γεν. Γραµµατέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα Αθηνά ∆ρέττα 

• Τον Γεν. Γραµµατέα Υπουργείου ΥΠΟΜΕ∆Ι, κο Ιωάννη Οικονοµίδη  

• Τον ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδας, κο Γεώργιο Προβόπουλο   

• ΤΕΕ 

• Κόµµατα (ΠΑ.ΣΟ.Κ., Ν.∆., Κ.Κ.Ε., ΣΥ.ΡΙΖ.Α, ΛΑ.Ο.Σ.) 

• ΕΤΑΑ 

• ΤΣΜΕ∆Ε      


