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Μέλη ΣΑΤΕ

ΘΕΜΑ: Πρώτες συναντήσεις ΣΑΤΕ με εκπροσώπους της νέας κυβέρνησης 

Αγαπητά Mέλη, 

Σας ενημερώνουμε ότι: 

Α. Στις 3.3.2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων του ΣΑΤΕ (κύριοι  Ζαχαρίας 
Αθουσάκης Πρόεδρος, Δημήτριος Κωνσταντινίδης Γεν. Γραμματέας, & Σπύρος Μουντρουίδης 
Γενικός  Διευθυντής)  με  τον  νομικό  σύμβουλο  του  Αναπληρωτή  Υπουργού  Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, από την οποία προέκυψαν τα εξής: 

- Αναγνωρίστηκε από την πλευρά του Υπουργείου το δίκαιο αίτημα του ΣΑΤΕ  που εγκαίρως 
είχε  υποβληθεί  στον  Υπουργό  κ.  Δημ.  Στρατούλη,  σχετικά  με  την  αδυναμία  έκδοσης 
εγγυητικών επιστολών λόγω ανυπαρξίας διοίκησης του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ (βλ. τρεις σχετικές 
επιστολές του ΣΑΤΕ, Επιστολή 1, Επιστολή 2, Επιστολή 3), και επιλύθηκε με την υπογραφή 
ανάκλησης της παράτυπης απόφασης του προηγούμενου Υπουργού Εργασίας την οποία ο 
ΣΑΤΕ  είχε  καταγγείλει  με  σχετική  επιστολή  του,  με  την  ταυτόχρονη  τρίμηνη  παράταση 
ισχύος της θητείας των απερχόμενων οργάνων διοίκησης του ΕΤΑΑ. 

- Αναγνωρίστηκε από την πλευρά του Υπουργείου το ορθό του αιτήματος του ΣΑΤΕ περί 
συμμετοχής εκπροσώπου του στην συγκρότηση των νέων  οργάνων διοίκησης του ΕΤΑΑ 
/ΤΣΜΕΔΕ 

- Ετέθη από τον ΣΑΤΕ το ζήτημα της κατάργησης, κατά τον ΣΑΤΕ, της κράτησης υπέρ του 
ΕΜΠ, 0,5% σε συνέχεια κατάργησης της κράτησης υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ  επί της οποίας είχε 
νομοθετηθεί η κράτηση υπέρ ΕΜΠ, ενώ επίσης ετέθη το γεγονός ότι ορισμένες αναθέτουσες 
αρχές, απαιτούν την πληρωμή της καταργειθήσας κράτησης υπερ ΤΣΜΕΔΕ ! σε συμβάσεις 
προγενέστερες της 1-1-2015, απαίτηση που δεν προκύπτει από κανένα θεσμικό κείμενο (βλ. 
σχετική επιστολή του ΣΑΤΕ). 

- Αναγνωρίστηκε από την πλευρά του Υπουργείου το δίκαιο αίτημα του ΣΑΤΕ για συνέχιση 
της εγγυοδοτικής και πιστοδοτικής  λειτουργίας του ασφαλιστικού ταμείου των Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων.

- Ετέθη από τον ΣΑΤΕ το ζήτημα της δυνατότητας συνέχισης επί 18μηνο της άσκησης του 
επαγγέλματος του ΕΔΕ από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης χορήγησης σύνταξης, 
κατ΄επιλογήν του ασφαλισμένου συναδέλφου, στα πρότυπα του μοντέλου που ισχύει για 
τον  ΟΑΕΕ,  αίτημα  που  η  προηγούμενη  πολιτική  ηγεσία  του  Υπουργείου  είχε  αποδεχθεί 
(βλέπε σχετική επιστολή του ΣΑΤΕ). 

- Ετέθη από τον ΣΑΤΕ το ζήτημα της διπλής ασφάλισης των Μηχανικών και στον ΟΑΕΕ σε 
πολλές περιπτώσεις, γεγονός οικονομικά δυσβάστακτο και αδικαιολόγητο, κατά τον ΣΑΤΕ. 
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Β. Στις  4.3.2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων του ΣΑΤΕ (κύριοι  Ζαχαρίας 
Αθουσάκης Πρόεδρος, Δημήτριος Κωνσταντινίδης Γεν. Γραμματέας, Γιώργος Βλάχος Μέλος 
Δ.Σ.  &  Σπύρος  Μουντρουίδης  Γενικός  Διευθυντής)  με  τον  Αναπληρωτή  Υπουργό 
Οικονομικών κ. Δημήτρη Μάρδα και στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από την 
οποία προέκυψαν τα εξής: 

- Αναγνωρίστηκε από την πλευρά του Υπουργείου το δίκαιο αίτημα του ΣΑΤΕ  για επίλυση 
του προβλήματος των  ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ προς τις Τεχνικές 
Επιχειρήσεις  μέσω  της  πρόσθετης  δανειοδότησης  των  ΝΠΙΔ  για  την  εξόφληση  των 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με εγγύηση του 
εκάστοτε  Δήμου,  ενώ  παράλληλα  τα  ΝΠΙΔ  να  εποπτεύονται  από  το  Παρατηρητήριο 
Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ώστε να μην περιέλθουν ξανά σε παρόμοια οικονομική 
κατάσταση.  Για  όσα  ΝΠΙΔ  δεν  συμμορφωθούν  να  υπάρχει  η  ποινή  κλεισίματός  τους 
απορροφόμενα από τον Δήμο. 

- Ετέθη από τον ΣΑΤΕ το πρόβλημα που γεννά η αριθμ. 143/2014 πράξη του Κλιμακίου 
Προληπτικού  Ελέγχου  Δαπανών  στο  Ι  Τμήμα  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου,  η  οποία 
ερμηνεύοντας τον ν.4210/2013 περί ισχύος της ανάρτησης μίας πράξης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ως 
όρο ισχύος της πράξης εντός του ίδιου έτους, κρίνει ότι η ανάρτηση σε μεταγενέστερο έτος 
από αυτό που αφορά την δαπάνη, την καθιστά, ως μη κανονική, με αποτέλεσμα να μην 
εισπράττονται τα σχετικά ποσά  που έχουν πιστωθεί στους εργολήπτες, εάν αυτά αφορούν 
το 2014!

- Ετέθη από τον ΣΑΤΕ η πιθανότητα τα τεχνικά έργα να αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι του 
Επενδυτικού  Σχεδίου  της  ΕΕ  -  γνωστού  ως  πακέτου  Γιούνκερ  -  ωστόσο  ο  Υπουργός, 
υποστήριξε ότι μεγάλο τμήμα του πακέτου θα αφορά δράσεις εκσυγχρονισμού της δημόσιας 
διοίκησης και επενδύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα υψηλού ρίσκου. Οι εκπρόσωποι του ΣΑΤΕ 
ωστόσο  επισημάναμε  ότι  σύμφωνα  με  πρόσφατες  τοποθετήσεις  του  Υπουργού  θα  γίνει 
προσπάθεια  συμπερίληψης  στον  κατάλογο  των  έργων,  και  μεγάλων  έργων  όπως  π.χ, 
χαρακτηριστικά είχε αναφέρει την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης.  

Ο ΣΑΤΕ έχει ήδη προγραμματίσει τις επόμενες συναντήσεις του και με άλλα μέλη της νέας 
κυβέρνησης, για τα αποτελέσματα των οποίων θα σας ενημερώνει άμεσα. 

  Με τιμή,

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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