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ΕΠΕΙΓΟΝ
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Πρόεδρο του ΤΜΕ∆Ε
ΚΟΙΝ: - Πρόεδρο και Μέλη ∆.Ε. ΤΕΕ
- Μέλη ∆ιοίκησης ΤΜΕ∆Ε

ΘΕΜΑ: Ζητήµατα λειτουργίας νέου Ταµείου των Μηχανικών Εργοληπτών
∆ηµοσίων Έργων (ΤΜΕ∆Ε)
ΣΧΕΤ.: (1) Η υπ'αριθµ. πρωτ. οικ61662/3406/30-12-2016 Απόφαση της
Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε θέµα:
«Μεταβίβαση του τµήµατος περιουσίας του τέως Τοµέα ΤΣΜΕ∆Ε του
ΕΤΑΑ
στο
Ν.Π.Ι.∆. Ταµείο Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.∆.Ε.)».
(2) Το από 2-1-2017 µήνυµα του Προέδρου του ΤΜΕ∆Ε
Αγαπητέ Πρόεδρε,
Σε συνέχεια της συνεργασίας και της κατανόησης που από την αρχή της θητείας σας ζητάτε
από τον Σύνδεσµό µας, αίτηµα που επαναλαµβάνετε και κατά τις πρόσφατες συνοµιλίες µε
εκπροσώπους µας, οφείλουµε να σας µεταφέρουµε την αυξηµένη ανησυχία του Συνδέσµου
µας και των Μελών του για την µη ολοκληρωµένη λειτουργία των Υπηρεσιών του νέου
Ταµείου ΤΜΕ∆Ε, παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις, εξαιτίας των προβληµάτων που
δηµιουργήθηκαν µε το (1) σχετικό.
Οι Υπηρεσίες του Ταµείου που αφορούν στην έκδοση εγγυητικών επιστολών συµµετοχής
και καλής εκτέλεσης ήταν προσδοκώµενο να είναι πλήρως λειτουργικές µε το πρώτο
άνοιγµα του Ταµείου, αφού εύκολα αντιλαµβάνεστε τα προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν
στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου των εργοληπτών όταν δεν θα µπορέσουν
να µετάσχουν στις, λιγοστές είναι η αλήθεια, δηµοπρασίες που διεξάγονται κατά το πρώτο
δεκαπενθήµερο του Ιανουαρίου από την αδυναµία του ΤΜΕ∆Ε να εκδώσει εγγυητικές
επιστολές. Παράλληλα δεν θα πρέπει να υποβαθµίζεται και το ανάλογο πρόβληµα που ήδη
αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις µέλη µας που καλούνται ή θα κληθούν να υποβάλλουν τα
δικαιολογητικά τους εντός 10ηµέρου ως ανάδοχοι έργων, για την υπογραφή σχετικών
συµβάσεων.
Ταυτόχρονα είναι αλήθεια ότι µία µεγάλης έκτασης αλλαγή του ασφαλιστικού τοπίου της
Χώρας όπως είναι αυτή που διανύουµε (όχι και τόσο ευχάριστη ούτε για τον δικό µας
κλάδο ούτε και για άλλους κλάδους) δικαιολογεί, έως έναν βαθµό, την αναγκαιότητα ενός
µικρού µεταβατικού διαστήµατος προσαρµογής των συστηµάτων στα νέα ασφαλιστικά
δεδοµένα από την 1/1/2017 - άρα τα Μέλη µας αντιλαµβάνονται και κατανοούν τις
καθυστερήσεις που οφείλονται σε τεχνικές αναγκαιότητες και προσαρµογές.
Ωστόσο µε τη δηµοσιοποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης µε την οποία
µεταβιβάζεται µικρό µόλις µέρος της περιουσίας του ΤΣΜΕ∆Ε στο νέο Ταµείο ο
προβληµατισµός των Μελών του ΣΑΤΕ και της ∆ιοίκησης του Συνδέσµου βαθαίνει αφού
εµφανίζεται πολύ πιθανός ο κίνδυνος η µη έγκαιρη λειτουργία των Υπηρεσιών του νέου
Ταµείου να µην οφείλεται σε ανάγκες προσαρµογής των τεχνικών και υπολογιστικών
συστηµάτων που µπορούν να ξεπεραστούν σε λίγες ηµέρες αλλά να λάβει µόνιµο
χαρακτήρα πλήρους αδρανοποίησης των προβλεπόµενων στον νόµο αρµοδιοτήτων περί
εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας των ασφαλισµένων στον τοµέα ΤΣΜΕ∆Ε του πρώην ΕΤΑΑ.
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Και αυτό διότι κατά κοινή οµολογία τα µεταβιβαζόµενα περιουσιακά στοιχεία µε την σχετική
Υπουργική Απόφαση δεν ανταποκρίνονται στα ελάχιστα αναγκαία για την εκπλήρωση των
σκοπών της εγγυοδοσίας και της πιστοδοσίας του ΤΜΕ∆Ε.
Ο ΣΑΤΕ παρακαλεί τον Πρόεδρο και τα Μέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ στους
οποίους και κοινοποιείται η παρούσα επιστολή, να είναι σε εγρήγορση προκειµένου να
διεκδικηθούν, µε την εµπλοκή όλων των σχετιζόµενων φορέων του κλάδου των
Μηχανικών, υπό τον συντονισµό του ΤΕΕ, τα υπεσχηµένα και αυτονόητα για το νέο ταµείο
ΤΜΕ∆Ε.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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