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Αριθ. Πρωτ.: 27779 /ΣΜ/λµ     Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 
 

Π Ρ Ο Σ  
        Μέλη ΣΑΤΕ 
 
 
ΘΕΜΑ:  «Συνάντηση µε Πρόεδρο ΤΣΜΕ∆Ε &  ATTICA BANK, για θέµατα του  
  Κλάδου». 
ΣΧΕΤ.:  α) Το υπ΄αριθµ. 27433/ΣΜ/λµ/10-4-2014 έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τον  

Πρόεδρο του ΤΣΜΕ∆Ε µε θέµα  «Ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου εγκυρότητας 
εγγυητικών επιστολών». 

 β) Το υπ΄αριθµ. 27523/ΣΜ/λµ/15-5-2014 έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τον 
Πρόεδρο του ΤΣΜΕ∆Ε µε θέµα «Μείωση πρόσθετων εγγυήσεων και 
εγγυητικών κάλυψης πρόσθετων ασφαλειών». 

 γ) Το υπ΄αριθµ. 27613/ΣΜ/λµ/20-6-2014 έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τον 
Υπουργό Εργασίας µε θέµα: «Συνταξιοδότηση Μηχανικών Εργοληπτών 
∆ηµοσίων Έργων (Ε.∆.Ε.)» 

 δ) Το υπ΄αριθµ. 27706/ΣΜ/λµ/3-7-2014 έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τον  
Πρόεδρο του ΤΣΜΕ∆Ε µε θέµα: «Ασφαλιστικές ενηµερότητες στελεχών 
εργοληπτικών επιχειρήσεων ΜΕΕΠ». 

 
 
Αγαπητά Mέλη,  
 
Σας ενηµερώνουµε ότι στις 23/7/2014 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων του 
ΣΑΤΕ (κύριοι Ζαχαρίας Αθουσάκης Πρόεδρος, ∆ηµήτριος Κωνσταντινίδης Γεν. Γραµµατέας, 
∆ηµήτριος Τσουρέκας αναπλ. Γεν. Γραµµατέας & Σπύρος Μουντρουίδης Γενικός ∆ιευθυντής) 
µε τον Πρόεδρο του ΤΣΜΕ∆Ε & της ATTICA BANK, κ. Ιωάννη Γαµβρίλη. 
 
Από την συνάντηση προέκυψαν τα εξής: 
 
Α. θέµατα ΤΣΜΕ∆Ε, που έχουν τεθεί µε τις σχετικές επιστολές του ΣΑΤΕ.  
 
Ο κ. Γαµβρίλης ενηµερώνει ότι:  
 
- Ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου εγγυητικών επιστολών:  
Θα επισπεύσει, µέσω της θέσης του ως µέλους ∆.Σ. της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών το 
αίτηµα ανάπτυξης εκ µέρους των τραπεζικών ιδρυµάτων ανάλογης ηλεκτρονικής εφαρµογής 
άµεσου ελέγχου των ε.ε., παρόµοιου µε αυτό του ΤΣΜΕ∆Ε.  
 
- Μείωση Πρόσθετων Εγγυήσεων και Εγγυητικών Κάλυψης Πρόσθετων Ασφαλειών:  
Έχει ανατεθεί σε εκπροσώπους των Εργοληπτικών Οργανώσεων στην ∆.Ε. του ΤΣΜΕ∆Ε και 
θα γίνει η  σύνταξη σχετικής εισήγησης ώστε να λάβει απόφαση η ∆.Ε. του ΤΣΜΕ∆Ε.  

 
- Εναρµόνιση ισχύουσας νοµοθεσίας για την συνταξιοδότηση των Ε∆Ε µε τα ισχύοντα στον 
ΟΑΕΕ δηλαδή, δυνατότητα άσκησης επί 18µηνο του επαγγέλµατος του Ε∆Ε από την 
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ηµεροµηνία υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης, υπό προϋποθέσεις, λόγω της µεγάλης 
καθυστέρησης στην χορήγηση της σύνταξης:  
Έχει εκφραστεί θετικά στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας.  
 
- Γραφειοκρατικά εµπόδια κατά την έκδοση ασφαλιστικών ενηµεροτήτων στελεχών 
εργοληπτικών επιχειρήσεων ΜΕΕΠ: 
Έχει ζητήσει να ελεγχθεί από τις Υπηρεσίες του ΤΣΜΕ∆Ε εάν ζητούνται από τις Υπηρεσίες του 
ΤΣΜΕ∆Ε περισσότερα δικαιολογητικά από ό,τι προβλέπει η γενικότερη νοµοθεσία  
 
Επιπλέον, σηµειώνει ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη µη αύξηση των εισφορών στο 
ΤΣΜΕ∆Ε εκτιµώντας ότι τυχόν αύξηση των εισφορών θα επιφέρει αντίθετα αποτελέσµατα 
στα έσοδα του Ταµείου από αυτά που επιδιώκονται. 

Τονίζει ότι ασκούνται σηµαντικές πιέσεις για την πλήρη ενοποίηση των τριών ταµείων µε 
προφανή στόχο τα αποθεµατικά του ΤΣΜΕ∆Ε που ανέρχονται σε ένα πολύ σηµαντικό ποσό, 
τα οποία, λόγω των γενναίων και ριψοκίνδυνων επιλογών υπέστησαν λιγότερη µείωση από 
το PSI, ως σύνολο.  

Επίσης υποστηρίζει µε την παράθεση σχετικών στοιχείων ότι τα χρηµατοοικονοµικά 
δεδοµένα του ταµείου αναδεικνύουν όχι απλή βιωσιµότητά του αλλά και πλήρη ικανότητα 
οικονοµικής λειτουργικότητας ακόµη και µετά την αφαίρεση των κοινωνικών πόρων. 
Καταλήγει στο συµπέρασµα ότι εάν τελικά συγχωνευθεί µε τα υπόλοιπα ταµεία, δυστυχώς, 
θα καταλήξει οικονοµικά προβληµατικό ενώ εάν επιλεγεί η πλήρης αυτονόµησή του και 
λειτουργία του µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια θα λειτουργήσει υγιώς και οικονοµικά 
βιώσιµο.   
 
Οι γενικότερες εξελίξεις θα κρίνουν εάν θα συνεχίσει η δυνατότητα εγγυοδοσίας του 
Ταµείου.  
 
Β. Θέµατα της ΑΤΤΙCA BANK. 
 
Ο κ. Γαµβρίλης ενηµερώνει ότι:  
 
Κρίνει ως υπερβολικό το ποσό που έχει προσδιοριστεί ότι απαιτείται να συγκεντρώσει η 
Τράπεζα προκειµένου να συνεχίσει να έχει τον ιδιωτικό χαρακτήρα που έχει σήµερα. Ωστόσο 
έχουν γίνει οι απαιτούµενες προκαταρκτικές ενέργειες ώστε και να διατηρηθεί το ΤΣΜΕ∆Ε ως 
ο κύριος µέτοχος αλλά και να βρεθεί στρατηγικός επενδυτής που να αποδεχθεί το ΤΣΜΕ∆Ε 
ως κύριο µέτοχο, να διατηρήσει µακροχρόνια σχέση µε την Τράπεζα αλλά και να εµπλέκεται 
ήδη σε τραπεζικές εργασίες. Σηµειώνει ότι τα τρία αυτά χαρακτηριστικά έχουν τεθεί ως 
προαπαιτούµενα για την διαδικασία.  
 
∆ηλώνει ότι ήδη υπάρχει ικανός αριθµός υποψηφίων, ωστόσο επισηµαίνει τον κρίσιµο και 
αποφασιστικό ρόλο της ΤτΕ ως επόπτη του Τραπεζικού Συστήµατος.  
 
 

  Με τιµή, 
 
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ         ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 


