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Θέμα: Ανησυχία του κλάδου για το μέλλον του ΤΣΜΕΔΕ      

 

Κύριε Τπουργέ,  

Με την παρούσα επιστολή  θέλουμε να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας για 

όσα διαδραματίζονται το τελευταίο διάστημα και αφορούν στην τύχη του 

υγιέστερου ασφαλιστικού φορέα, του Σομέα Μηχανικών και ΕΔΕ του ΕΣΑΑ, πρώην 

ΣΜΕΔΕ.  

Ως γνωστόν η πολιτεία επιχειρεί διαρθρωτική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού 

συστήματος, γίνονται διαβουλεύσεις, κατατίθενται απόψεις και προτάσεις για τη 

σοβαρότερη μεταρρύθμιση των τελευταίων σαράντα ετών χωρίς να ζητείται η γνώμη 

της Διοικούσας Επιτροπής του Σαμείου μας και των φορέων που εκπροσωπούνται 

στη Διοίκηση του Σαμείου, όπως η Ένωσή μας. 

Είναι απορίας άξιο πώς αγνοούνται παντελώς στη λήψη τόσο σημαντικών 

αποφάσεων οι πλέον αρμόδιοι, που γνωρίζουν καλύτερα από οιονδήποτε τρίτο τα 

πραγματικά δεδομένα του ΣΜΕΔΕ, πολλώ δε μάλλον όταν το ΣΜΕΔΕ δεν αφορά 

μόνο στη συνταξιοδοτική κάλυψη των ασφαλισμένων του αλλά και στην εγγυοδοσία 

και πιστοδοσία. 



Ο τομέας εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας του ΣΜΕΔΕ είναι άμεσα συνδεδεμένος με 

την επαγγελματική δραστηριότητα των εργοληπτικών και των μελετητικών 

επιχειρήσεων, ατομικών και νομικών προσώπων, αφού από της ιδρύσεώς του εκδίδει 

εγγυητικές επιστολές, απολύτως απαραίτητες για την άσκηση του επαγγέλματος του 

εργολήπτη και του μελετητή  δημοσίων έργων. 

Συχόν κατάργηση του Σαμείου και της εγγυοδοσίας που παρέχει θα σημάνει 

αυτομάτως τον αφανισμό ενός από τους πλέον παραγωγικούς κλάδους της 

οικονομίας, απαραίτητου για την παραγωγική διαδικασία των κατασκευών, που 

αποτελούν τον κυριότερο μοχλό ανάπτυξης της χώρας.  

Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για τις αντικρουόμενες αυτές κινήσεις, αφού 

ενώ από τη μία πλευρά, η χώρα προσπαθεί με κάθε τρόπο, ξεπερνώντας τη 

χρεοκοπία, να  μπει σε τροχιά ανάπτυξης, από την άλλη δρομολογούνται  μέτρα 

αυτοχειριασμού, που οδηγούν στο αντίθετο ακριβώς αποτέλεσμα. 

Οι ρυθμίσεις και οι ενέργειες που προωθούνται, ως πρωτοποριακές αλλαγές του 

ασφαλιστικού συστήματος, στην προκειμένη περίπτωση, όσον αφορά στο ΣΜΕΔΕ, 

θα έχουν ως μοναδική συνέπεια την πλήρη διάλυση ενός απολύτως υγιούς Σαμείου, 

και ενός κλάδου, που, εκτός από τους αμιγώς ασφαλισμένους του, διατηρεί και 

συντηρεί σειρά εμπλεκομένων επαγγελμάτων σε αυτό, προσφέροντας εργασία και 

αντίστοιχη κάλυψη. 

Είναι σαφές ότι μονομερείς και αποσπασματικές αποφάσεις δεν είναι πάντα οι 

ενδεικτικότερες και ιδιαίτερα, όταν δεν λαμβάνονται υπόψιν και οι παράπλευρες 

συνέπειες που θα προκληθούν από αυτές. 

Για τους λόγους αυτούς, θεωρούμε απαραίτητη την συνεκτίμηση όλων των ως άνω 

παραμέτρων στη διαμόρφωση τελικών αποφάσεων για το ζήτημα αυτό καθώς δεν 

πρόκειται για αμιγώς ασφαλιστικό ζήτημα, αλλά εμπλέκει και  βασικούς τομείς της 

οικονομίας, όπως την εγγυοδοσία και την πιστοδοσία του συνόλου των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κατασκευαστικού κλάδου. 

Ελπίζοντας πως θα λάβετε υπόψιν σας τα ανωτέρω, είμεθα στη διάθεσή σας για 

οιαδήποτε διευκρίνιση. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                 Ο Πρόεδρος          Ο Γεν. Γραμματέας 

      ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ   ΕΤΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 

 

 


