Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.476
Προς
Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής
Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Θέμα: Εφάπαξ χορηγία Τομέα Προνοίας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ
Κύριοι,
Με την από 16-11-2012 κοινή επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων διαμαρτυρηθήκαμε
έντονα για την περικοπή κατά 83% του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί ο Τομέας Πρόνοιας
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ (Νόμος 4093/2012) και σας ζητήσαμε να
υποβάλλετε αίτημα προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιαςπροκειμένου
να προβεί σε έκδοση Υπουργικής Απόφασης, ως είχε εκ του
προαναφερθέντος Νόμου δυνατότητα, καθορίζοντας την περικοπή του βοηθήματος στο 35 %.
Δυστυχώς, μετά πάροδο ενός και πλέον έτους ουδέν επετεύχθη και οι εργολήπτες, μέλη μας,
που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν εισπράττουν το πενιχρότατο ποσό χορηγίας του
ΤΠΕΔΕ, αν και καθ΄όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας έχουν
καταβάλλει, άμεσα, ως ετήσια εισφορά ή έμμεσα ως παρακράτηση στο ποσό πληρωμής κάθε
λογαριασμού που αφορά την κατασκευή δημοσίου έργου, υψηλότατα ποσά προς το Ταμείο
αυτό.
Όμως πλέον, μετά την πρόσφατη έγκριση από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας της από Ιανουαρίου 2013 συνταχθείσης αναλογιστικής μελέτης για
τον Τομέα Πρόνοιας Ε.Δ. Ε του ΕΤΑΑ , σαφώς προκύπτει ότι η κατά 83% περικοπή του
βοηθήματος δεν ήταν αναγκαία για την προστασία του Ταμείου και την επίτευξη του
επιδιωκόμενου εκ του Νόμου σκοπού.
Μετά την εξέλιξη αυτή φρονούμε ότι πρέπει να εξετάσετε κατεπειγόντως τη δυνατότητα
υποβολής πρότασης προς τον αρμόδιο Υπουργό για τη μείωση του ποσοστού περικοπής του
βοηθήματος που δικαιούνται λαμβάνειν τα μέλη μας από το ΤΠΕΔΕ, προς άρση του άδικου
και υπερβολικού μέτρου που διά Νόμου επιβλήθηκε αναδρομικά και κατά παράβαση της
θεμελιώδους αρχής , σύμφωνα με την οποία υποχρεούται ο νομοθέτης, πριν από τη θέσπιση
συγκεκριμένων ρυθμίσεων, να εξετάσει, αν τα εξ αυτών προσδοκώμενα οικονομικά
αποτελέσματα είναι δυνατόν να επιτευχθούν με διαφορετικά και ηπιότερα μέσα.
Εν αναμονή θετικής ανταπόκρισης στο αίτημά μας, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε
διευκρίνιση.

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ,
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