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Αθήνα, 09 Ιουλίου 2018 

Αριθ. Πρωτ.1183   

 

Προς 

Τον Πρόεδρο  και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής  του ΤΜΕΔΕ 

 

 

Θέμα : Ολοκλήρωση διαδικασίας μεταβίβασης της περιουσίας του πρ.  ΤΣΜΕΔΕ 

στο ΤΜΕΔΕ.  

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

        Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα του Τύπου, θα θέλαμε να μας γνωρίσετε 

εάν έχει ολοκληρωθεί από την πλευρά σας η σύνταξη και ο έλεγχος των ισολογισμών 

του ΤΣΜΕΔΕ από το έτος 2008 έως σήμερα.  

        Στην περίπτωση αυτή, εφόσον δηλαδή έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες 

διαδικασίες, όπως αυτές προβλέπονται βάσει του ν. 4387/2016, και έχετε διατυπώσει 

σχετικό αίτημα προς το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα επιθυμούσαμε να μας το κοινοποιήσετε. 

        Δεδομένου ότι οι Εργοληπτικές Οργανώσεις είναι εκ των πυλώνων του Ταμείου, 

θεωρούμε ότι κάθε ενέργειά σας που έχει να κάνει με την διαδικασία μεταβίβασης 

της περιουσίας του πρ. ΤΣΜΕΔΕ στο ΤΜΕΔΕ, θα πρέπει να κοινοποιείται και σε 

αυτές προκειμένου να λαμβάνουν γνώση και να ενεργούν με τη σειρά τους προς την 

επίτευξη του κοινού μας στόχου. 

        Εξάλλου το πρόσφατο παρελθόν έχει αποδείξει ότι τα οφέλη που προκύπτουν 

από τις ενέργειες των Εργοληπτικών Οργανώσεων και ιδιαιτέρως της ΠΕΔΜΕΔΕ 

είναι σημαντικά για το παρόν και το μέλλον του Ταμείου μας. 

        Θα πρέπει, συνάδελφοι, να γίνει κοινή συνείδηση ότι είμαστε όλοι μαζί 

σύμμαχοι στην επίτευξη του στόχου αυτού, δεδομένου ότι σε αυτή τη φάση 

αυτόβουλες ενέργειες εν κρυπτώ, όχι μόνο δεν ωφελούν αλλά επιβραδύνουν τυχόν 

αποτελέσματα. Συνεπώς  η ενημέρωση είναι απαραίτητη προκειμένου να γνωρίζουμε 

σε ποιο στάδιο ακριβώς βρισκόμαστε και να πιέζουμε προς πάσα κατεύθυνση για την 

απόδοση της περιουσίας μας, που θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη και ομαλή 

λειτουργία του Ταμείου και την βιωσιμότητά του. 
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Αναμένουμε την απαραίτητη ενημέρωση για τη συγκεκριμένη σας ενέργεια αλλά και 

για όλες όσες πρόκειται να πράξετε στο μέλλον, 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 

 


