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ΘΕΜΑ: ∆υνατότητες πληρωµής εισφορών και κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε
Αγαπητοί κύριοι,
Με αφορµή την πρόσφατη εµπειρία από την εφαρµογή περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων
σας µεταφέρουµε ορισµένες σκέψεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων του
Ταµείου µας, Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων.
Α. Επέκταση πληρωµής κρατήσεων και σε άλλες τράπεζες
Αρχικά προτείνουµε να επεκταθεί η δυνατότητα πληρωµής των κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε και
σε άλλες τράπεζες πλην της Εθνικής και της Attica.
Κατόπιν σχετικών αναζητήσεων προέκυψε ότι ο µόνος τρόπος πληρωµής των κρατήσεων
είναι είτε µε µετρητά είτε µε συµψηφισµό από λογαριασµό όψεως µίας επιχείρησης είτε στην
Attica Bank είτε στην Εθνική Τράπεζα, εάν φυσικά µία εργοληπτική επιχείρηση συνεργάζεται
µε κάποιο από τα δύο τραπεζικά ιδρύµατα.
Όπως καταλαβαίνετε µε τον περιορισµό στην κίνηση κεφαλαίων είναι αδύνατο να γίνει
ανάληψη µετρητών για πληρωµή κρατήσεων καθώς το εβδοµαδιαίο όριο είναι µόλις 420
ευρώ ενώ οι κρατήσεις συνήθως ανέρχονται σε µερικές χιλιάδες ευρώ.
Ο δεύτερος τρόπος πληρωµής προϋποθέτει την ύπαρξη λογαριασµού όψεως είτε στην Εθνική
είτε στην Attica κάτι το οποίο δεν διαθέτουν αναγκαστικά όλες οι εργοληπτικές επιχειρήσεις.
Ως εκ τούτου κατά την άποψή µας πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πληρωµής των κρατήσεων
και από άλλες τράπεζες, ενώ επίσης θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής
πληρωµής µέσω web banking για ακόµα µεγαλύτερη διευκόλυνση των εταιρειών ειδικά τις
µέρες του µήνα όπου οι ουρές στις τράπεζες είναι ατελείωτες.
Β. Επέκταση πληρωµής ασφαλιστικών εισφορών και σε άλλες τράπεζες
Με το ίδιο σκεπτικό πρέπει να επεκταθεί και η δυνατότητα πληρωµής των ασφαλιστικών
εισφορών του ΤΣΜΕ∆Ε (ειδοποιητήρια εξάµηνου).
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Όπως και µε τις κρατήσεις ισχύουν ακριβώς τα ίδια, πληρωµή µόνο σε Εθνική και Attica,
πληρωµή µόνο µε µετρητά ή µέσω λογαριασµού στις δύο τράπεζες.
Οι εισφορές αγγίζουν πλέον τις 3.000 ευρώ το εξάµηνο, ποσό τεράστιο, µε δεδοµένο τον
περιορισµό στην κίνηση κεφαλαίων.
Και σε αυτήν την περίπτωση η δυνατότητα πληρωµής µέσω άλλων τραπεζών καθώς επίσης η
δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωµής µέσω web banking αποτελεί µονόδροµο για την
εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων.
Ελπίζουµε ότι οι εύλογες προτάσεις µας θα αποτελέσουν αποφάσεις της ∆.Ε. του Τοµέα
Μηχανικών και Ε∆Ε, οι οποίες και θα εφαρµοστούν κατά προτεραιότητα.
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