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         Ηράκλειο  13-02-2019

         Σχετ.: οικ.241,309,316/19

          

           Προς: 

       Πρωθυπουργό και βουλευτή Ηρακλείου 
       κ. Αλέξη Τσίπρα 
       primeminister@primeminister.gr
        Βουλευτές Ηρακλείου
      κ. Ιωάννη Μιχελογιαννάκη 
      imichelogiannakis@gmail.com

κ. Σωκράτη Βαρδακη 
info@sokratisvardakis.gr 
κ. Νικόλαο Ηγουμενίδη 
n.igoumenidis@parliament.gr 
κ. Ελευθέριο Αυγενάκη 
info@avgenakis.gr
κ. Βασίλειο Κεγκέρογλου  
info@kegeroglou.gr 
κ. Εμμανουήλ Συντυχάκη 
syntyxakismanolis@gmail.com
κ. Σπύρο Δανέλλη  
grafeiodanellis@gmail.com          

ΘΕΜΑ:  Υπόμνημα με ζητήματα μηχανικών.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Κύριοι βουλευτές,

Σε συνέχεια της συνάντησή μας που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου στις 
12:30 μ.μ. στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΑΚ (οδός Πρεβελάκη και Γρεβενών), αλλά και της 
τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, σας αποστέλλουμε το παρόν με συνοπτική αναφορά σε 
κάποια από τα θέματα που συζητήθηκαν:

Αύξηση του ποσού της προμήθειας των εγγυητικών επιστολών ΤΜΕΔΕ και άλλα ζητήματα 
που αφορούν την εγγυοδοσία .

Αιτούμαστε:

 κατάργηση της ελάχιστης προμήθειας έκδοσης εγγυητικής επιστολής των 20€ και 
επαναφορά αυτής στα 6€ όπως ήταν μέχρι 31-10-2018,

 παροχή ευχέρειας επιλογής στους πιστούχους μηχανικούς (στην περίπτωση Ένωσης 
Οικονομικών Φορέων) για έκδοση εγγυητικής επιστολής στο σύνολο του ποσού που 
απαιτείται σε ένα διαγωνισμό ή για έκδοση χωριστών εγγυητικών επιστολών ανά 
πιστούχο. Σε περίπτωση που εκδίδονται χωριστές εγγυητικές επιστολές ο κάθε 
πιστούχος πρέπει να είναι υπόχρεος μέχρι το ποσό που του αναλογεί και να μην 
υποχρεούται να υπογράφει τις εγγυητικές των υπολοίπων. Το θέμα της 
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αλληλέγγυας ευθύνης των μελών της Ένωσης Νομικών ή/και Φυσικών Προσώπων 
(κοινοπραξία, σύμπραξη κα) αντιμετωπίζεται στα πλαίσια του Ν. 4412/2016 και όχι 
αποσπασματικά από το ΤΜΕΔΕ. Στην ίδια περίπτωση της έκδοσης χωριστών 
εγγυητικών επιστολών για το ίδιο έργο/μελέτη, να μην υπάρχει ελάχιστη 
προμήθεια για κάθε μέλος της Ένωσης αλλά συνολικά για όλους μαζί,

 στην περίπτωση που εκδίδεται εγγυητική επιστολή από πιστούχο μηχανικό "υπέρ 
όλων" να μπορεί να συμπεριληφθεί και κάποιος μελετητής που δεν είναι μηχανικός 
π.χ. γεωλόγος, γεωπόνος, δασολόγος όπως γινόταν επί ΤΣΜΕΔΕ,

Επίσπευση της δημιουργίας μηχανισμού έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών από το ΤΜΕΔΕ για 
Έργα Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ (2014 – 2020).

Προτείνουμε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία έκδοσης εγγυητικών επιστολών 
προκαταβολής με ποσοστό 15% το οποίο καλύπτεται από το υφιστάμενο κανονιστικό 
πλαίσιο του φορέα σας, έως ότου ετοιμαστεί το νέο πλαίσιο το οποίο θα καλύπτει την 
έκδοση εγγυητικών προκαταβολής μέχρι 40%.

Στην επιστολή του ΤΜΕΔΕ αναφέρεται ότι «ο υπό διαμόρφωση αυτός μηχανισμός θα 
καλύπτει εκείνες μόνο τις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων έργων  που υποστηρίζονται 
από τον EscrowAccount και οι δαπάνες των οποίων σήμερα ελέγχονται από τον ΕΦΕΠΑΕ». 
Με δεδομένο ότι τα ερευνητικά έργα (όπως το "Ερευνώ - Καινοτομώ") ελέγχονται από την 
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και συγκεκριμένα από την ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ, θα 
πρέπει να μην περιοριστεί μόνο στα έργα που ελέγχονται από τον ΕΦΕΠΑΕ.

Ασφαλιστικό.

Η εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών συνδέεται άμεσα με την άσκηση του 
επαγγέλματος του μηχανικού. Αν χρωστάει ασφαλιστικές εισφορές ένας μηχανικός δεν 
μπορεί να συμμετέχει σε δημόσιο διαγωνισμό για εκπόνηση μελέτης ή για εκτέλεση έργου 
κ.α. 

Με δεδομένα:

 Τη διατήρηση ξεχωριστής λειτουργίας του πρώην ΤΣΜΕΔΕ σε ζητήματα που 
αφορούν παλαιές οφειλές, προσαυξήσεις, αναδρομικές εισφορές κ.α.,

 Την έλλειψη ηλεκτρονικής σύνδεσης του ΕΦΚΑ και του ΤΣΜΕΔΕ που οδηγεί στην 
ανάγκη φυσικής παρουσίας στα γραφεία του πρώην ΤΣΜΕΔΕ για έκδοση 
ασφαλιστικής ενημερότητας κ.α., αλλά και τη δημιουργία ληξιπρόθεσμων οφειλών 
από το πρώην ΤΣΜΕΔΕ που δεν φαίνονται στον ΕΦΚΑ,

 Την απαίτηση από τους μηχανικούς καταβολής αναδρομικών εισφορών για 
παλαιότερα έτη σύμφωνα με διατάξεις του Ν.3986/2011 που έχουν καταργηθεί και 
δεν προσδίδουν τίποτε στην ασφάλιση των μηχανικών,

 Τα υψηλά ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών επί των εισοδημάτων που παρά την 
πρόσφατη μείωση παραμένουν υψηλά και επιβαρύνουν ιδιαίτερα τα εισοδήματα  
λίγο πάνω από τα ελάχιστα που απαιτούνται για να διατηρήσει κάποιος τη 
δραστηριότητα του ως μηχανικός, και καταντά να είναι φορολογία και όχι 
εισφορές, 

 Τη μη αφαίρεση των εισφορών που καταβλήθηκαν τον προηγούμενο χρόνο στον 
υπολογισμό των εισοδημάτων επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές,



Δυσκολεύει πολύ το επάγγελμα του μικρού και μεσαίου ελεύθερου επαγγελματία 
μηχανικού μελετητή και εργολήπτη.  

Αιτούμαστε:

 Επίσπευση ενοποίησης συστημάτων ΕΦΚΑ-ΤΣΜΕΔΕ.

 Κατάργηση των αναδρομικών εισφορών Ν.3986/2011 και επιστροφή 
καταβληθέντων.

 Αποσύνδεση της ασφαλιστικής ενημερότητας από παλαιότερες οφειλές και 
ιδιαίτερα από αναδρομικές εισφορές.

 Μείωση του ποσοστού επί των εισοδημάτων που υπολογίζονται οι εισφορές.

 Αφαίρεση του ποσού των καταβληθέντων εισφορών από το εισόδημα επί του 
οποίου υπολογίζονται οι εισφορές.

 Ένταξη όλων των οφειλών στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Επίσης σας επισημαίνουμε οτι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή των 
συντάξεων.

Καθυστέρηση εγγραφής νέων μηχανικών στον ΕΦΚΑ. 

Για να μπορέσει ένας νέος μηχανικός να κάνει αίτηση εγγραφής στον ΕΦΚΑ απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η έναρξη επαγγέλματος στην αρμόδια ΔΟΥ και κατόπιν η αποστολή του 
φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά -μεταξύ αυτών και η βεβαίωση έναρξης 
επαγγέλματος του μηχανικού- στο φορέα σας. Κατόπιν, μεσολαβεί ένα πολύ μεγάλο 
χρονικό διάστημα στο οποίο ο συνάδελφος παραμένει ανασφάλιστος έως ότου εξεταστεί 
και εγκριθεί η αίτησή του. Ωστόσο, οι νέοι συνάδελφοι αναγκάζονται να εργαστούν ως 
ανασφάλιστοι ενώ έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση στο φορέα σας με ότι αυτό 
συνεπάγεται (δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πρόσβαση σε φάρμακα, 
δυνατότητα έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας και εγγυητικών επιστολών κλπ). 
Επιπλέον, να επισημάνουμε πως από τη στιγμή που γίνει η έναρξη επαγγέλματος στη ΔΟΥ 
καλείται ο νέος συνάδελφος να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές (έστω και αναδρομικά)  
παρόλο που η αίτησή του μπορεί να εξεταστεί αρκετούς μήνες μετά και άρα ουσιαστικά 
αυτό το χρονικό διάστημα να πρέπει να καλύπτει μόνος του τις αντίστοιχες δαπάνες.

Κώδικας διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ).

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 78/Β/20-1-2017 η απόφαση 395/2016 για τον "Κώδικα διαχείρισης 
του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ)".

Ο Κώδικας ρυθμίζει συνολικά τις σχέσεις καταναλωτών με το ηλεκτρικό δίκτυο, τα 
εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις, θέματα μετρήσεων, νέων συνδέσεων και 
κάλυψης του κόστους ανάπτυξης του δικτύου, αλλά και ζητήματα που σχετίζονται με τη 
μέτρηση της κατανάλωσης και τις αποκοπές μετρητών/ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κλπ.

Για την εφαρμογή του Κώδικα ΕΔΔΗΕ προβλέπεται η έκδοση λεπτομερών κανονισμών, 
«εγχειριδίων» σύμφωνα με την ορολογία του Κώδικα, η κατάρτιση των οποίων θα γινόταν 
σταδιακά εντός διαστήματος 18 μηνών (δηλαδή μέχρι τον Ιούλιο 2018).Από τα παραπάνω 



Εγχειρίδια έχει εκδοθεί μόνο το αντίστοιχο των Ρευματοκλοπών (απόφαση ΡΑΕ 236/2017, 
ΦΕΚ1871Β/30-5-2017). 

Αιτούμαστε να ασκήσετε την νομοθετημένη υποχρέωσή σας για την έκδοση των σχετικών 
Εγχειριδίων του ΕΔΔΗΕ.

Επιπρόσθετα αναφέρουμε :

Υπογραφή των απαιτούμενων υπουργικών αποφάσεων προκειμένου να ρυθμιστεί το 
ζήτημα του ορισμού και η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης των εκπροσώπων του 
ΤΕΕ σε κάθε είδους συλλογικό όργανο.

Κτηματολόγιο, προβλήματα υποστελέχωσης αλλά και θέματα του τρέχοντος 
κτηματολογίου.

Υποστελέχωση Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών.

Κωδικοποίηση της νομοθεσίας. 

Αυθαίρετα και αντιμετώπιση των προβλημάτων που τίθενται αλλά και βούληση για 
σταμάτημα της περαιτέρω αυθαιρεσίας.

Παρατηρητήρια.

Προγραμματικές Συμβάσεις ΤΕΕ με φορείς.

ΤΕΕ και κινητικότητα υπαλλήλων.

Τέλος κρατάμε τη διάθεσή σας για να συναντιόμαστε για ζητήματα καθημερινότητας αλλά 
και για θέματα που αφορούν τον τόπο μας.

Με εκτίμηση,

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ
Η Πρόεδρος

Ειρήνη Βρέντζου

Κοινοποίηση:

1. ΤΕΕ
     α. Υπόψη Προέδρου κ. Στασινού
     β. Προεδρείο και μέλη Δ.Ε. 
     γ. Προεδρείο και μέλη ‘’Α’’
2. ΤΕΕ/ Περιφερειακά Τμήματα 

Εσωτερική διανομή

-  Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
-  Μέλη Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ
-  Πειθαρχικό Συμβούλιο ΤΕΕ/ΤΑΚ
-  Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου
-  Εκπρόσωποι παρατάξεων ΤΕΕ/ΤΑΚ
-  Γραφείο μηχανικών
-  Σύλλογοι Μηχανικών



-  Φάκελος Δ.Ε. 24-01-2019
-  Χρονολογικό Αρχείο
-  Μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ
-  Ιστοσελίδα ΤΕΕ/ΤΑΚ
-  ΜΜΕ


