
 
Απόφαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΚΜ για το Ασφαλιστικό 

  

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε ειδική της συνεδρίαση την 9η Νοεμβρίου 2005 συζήτησε το 
θέμα του Ασφαλιστικού των μηχανικών και ενημερώθηκε για το Σχέδιο Νόμου για την 
Αναδιάρθρωση των κλάδων του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αποφάσεις της 
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. 

Τα μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ επαναβεβαίωσαν ομόφωνα την ιδιαίτερη σημασία 
που έχει για το σύνολο των μηχανικών το Ασφαλιστικό και επισήμαναν τις μεγάλες 
δυσλειτουργίες του ΤΣΜΕΔΕ σε πολλούς τομείς υπηρεσιών προς τους μηχανικούς, ιδιαίτερα 
δε στην Κεντρική Μακεδονία. 

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί απαράδεκτο το επίπεδο εξυπηρέτησης των 
μηχανικών από τα υποκαταστήματα του ΤΣΜΕΔΕ στην Κεντρική Μακεδονία, το γεγονός της 
μη μηχανογράφησης των καρτελών των ασφαλισμένων !!!, την απουσία προσωπικού και την 
αναγκαστική κάλυψη του κόστους εργαζομένων από το ΤΕΕ/ΤΚΜ ή τους κλαδικούς φορείς, 
το ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο κάλυψης του κόστους της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και 
φυσικά το ύψος των συντάξεων σε σχέση πάντα με τις εισφορές των συναδέλφων και την 
οικονομική ευρωστία του ταμείου. 

Επισημαίνουμε την τεράστια καθυστέρηση του ΤΕΕ στην ανάληψη πρωτοβουλιών και στη 
λήψη μέτρων για την υπέρβαση της κρίσης στα ασφαλιστικά των μηχανικών, παρότι 
επανειλημμένα το θέμα έχει αναδειχθεί και είναι γνωστές οι επιπτώσεις του υφιστάμενου 
θεσμικού πλαισίου στο ύψος των συντάξεων, ιδιαίτερα για τους νέους μηχανικούς. Η μέχρι 
σήμερα καθυστέρηση των οργάνων του ΤΕΕ και η αδυναμία να διορθωθεί, έστω περιορισμένα, 
η ιδιαίτερα αρνητική κατάσταση αναδεικνύει τις πολιτικές αλλά και προσωπικές ευθύνες και για 
τους εκλεγμένους στα συλλογικά όργανα των μηχανικών αλλά και για τους εκπροσώπους των 
μηχανικών στα όργανα του ΤΣΜΕΔΕ. Η κρισιμότητα των ασφαλιστικών προβλημάτων μας 
υποχρεώνει στην άμεση επίλυσή τους. 

Αντίθετα με τις ανάγκες των μηχανικών διαπιστώνεται μια ολοένα διογκούμενη αδυναμία 
εξυπηρέτησης των συναδέλφων, ενώ το ΤΣΜΕΔΕ αξιοποιείται για χρηματοπιστωτικά 
τεχνάσματα και αγοραπωλησίες τραπεζών χωρίς να επιλύει το πρωτεύον, που είναι η 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και οι συντάξεις των μελών του. 

Τα όργανα του Τεχνικού Επιμελητηρίου και οι παρατάξεις των μηχανικών, σε πανελλήνιο 
επίπεδο, οφείλουν να αναδείξουν τα μεγάλα προβλήματα του ασφαλιστικού φορέα και να 
συμβάλλουν εποικοδομητικά στη δημιουργία κοινωνικής και πολιτικής πίεσης για την υπέρβαση 
των προβλημάτων. Αυτή η κοινή πορεία δεν πρέπει να νοθευτεί με λαϊκίστικες και ψηφοθηρικές 
προσπάθειες. 
Στην παρούσα χρονική στιγμή, η οποία χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα δύσκολη για τα 
ασφαλιστικά δικαιώματα όλων των εργαζομένων της χώρας μας, απαιτείται να αξιοποιηθούν 
όλα τα περιθώρια διαλόγου με την πολιτική ηγεσία και να διαμορφωθούν συνθήκες 
διεκδίκησης από την πλειοψηφία των μηχανικών για την διεκδίκηση των ασφαλιστικών 
δικαιωμάτων τους. Η διαδικασία αυτή πρέπει να ξεκινήσει άμεσα με την ολοκλήρωση του 
πανελληνίου διαλόγου που διεξάγεται αυτή την περίοδο μέσα στο ΤΕΕ. 

Στην κατεύθυνση το ΤΕΕ/ΤΚΜ συμβάλλει με τις ακόλουθες προτάσεις, οι οποίες θεωρούνται 
αναγκαίες για τη διαμόρφωση μιας ενιαίας πανελλαδικής έκφρασης των μηχανικών. 

1. Απαραίτητη προτεραιότητα θεωρούμε την άμεση ενεργοποίηση της περιφερειακής 
διάρθρωσης του ΤΣΜΕΔΕ, τη στελέχωση των νομαρχιακών γραφείων, τη θέσπιση οργανισμού 
υπηρεσιών και τη μηχανογράφηση των υπηρεσιών σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Η 
απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στις υπηρεσίες δεν μπορεί να συνεχιστεί και για το λόγο 
αυτό εξουσιοδοτείται η ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες μορφές 
πίεσης. Ο νέος οργανισμός υπηρεσιών πρέπει να περιλαμβάνει και όλες τις αναγκαίες 
προβλέψεις για τη λειτουργία ελεγκτικού μηχανισμού στο ΤΣΜΕΔΕ που θα εξασφαλίζει την 
ορθή διαχείριση των οικονομικών πόρων και θα προλαμβάνει ατασθαλίες και πιθανότητες 
οικονομικής κατάχρησης. 



2. Η συζήτηση για την αναδιάρθρωση των κλάδων συντάξεων του ΤΣΜΕΔΕ πρέπει να 
επιταχυνθεί με χρονοδιάγραμμα λήξης μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2006. 

3. Η πρόταση αναδιάρθρωσης των κλάδων του ΤΣΜΕΔΕ, όπως αυτή περιλαμβάνεται στο 
νομοσχέδιο, μπορεί να αποτελέσει βάση για συζήτηση υπό τον απαρέγκλιτο όρο της αύξησης 
των οικονομικών παροχών (συντάξεων) για όλες τις κατηγορίες συναδέλφων. Πρέπει να 
βελτιωθεί ο λόγος συντάξεων/εισφορών, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση στην 
κατεύθυνση κατάργησης του διαχωρισμού των ασφαλισμένων σε παλιούς και νέους. Σε 
αντίθετη περίπτωση η αναδιάρθρωση των κλάδων που προτείνεται δεν λειτουργεί προς όφελος 
των συναδέλφων αλλά εντείνει τον εισπρακτικό χαρακτήρα του ΤΣΜΕΔΕ εις βάρος των 
συμφερόντων των μηχανικών. 

4. Απαιτείται αξιοποίηση των πόρων και του αποθεματικού του ΤΣΜΕΔΕ, βασισμένη σε 
ουσιαστική εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, και άμεση καταβολή της συμμετοχής του 
Δημοσίου στο ΤΣΜΕΔΕ με κύριο στόχο την ενίσχυση των νέων συναδέλφων και του κλάδου 
προνοιακών παροχών. Το ΤΕΕ πρέπει να διεκδικήσει την εφαρμογή τριμερούς 
χρηματοδότησης και να πιέσει με όλες τις δυνατές μορφές για την καταβολή της δημόσιας 
χρηματοδότησης. 

5. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουμε δραστική μείωση των εισφορών για τους νέους 
συναδέλφους, τουλάχιστον μέχρι τη συμπλήρωση 5ετίας από την απόκτηση της άδειας 
άσκησης επαγγέλματος. 

6. Θεωρούμε απαραίτητη την εισαγωγή ειδικών ρυθμίσεων για τη βελτίωση των παροχών στο 
Κλάδο Υγείας. 

7. Επίσης θεωρούμε απαραίτητη την εξέταση ειδικών προβλέψεων παροχών υγείας για τους 
συναδέλφους μεταπτυχιακούς φοιτητές, με συμμετοχή στο κόστος των ρυθμίσεων αυτών και 
της πολιτείας. 

8. Προτείνουμε την εισαγωγή ευνοϊκών ρυθμίσεων όσων αφορά στις εισφορές και την ένταξη 
ειδικών κατηγοριών συναδέλφων στον Κλάδο Προνοιακών Παροχών, όπως : 

-        Στρατευμένοι 

-        Γυναίκες Μηχανικοί (ελεύθεροι επαγγελματίες) κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης και μέχρι του 2ου έτους των παιδιών τους 

-        Άνεργοι μηχανικοί για λόγους σωματικής ανικανότητας και ατυχήματος 

Επίσης συνηγορούμε στην πρόταση να εξεταστεί η υποστήριξη των συναδέλφων μηχανικών 
που καταδικάζονται με ποινές αστικών δικαστηρίων για εργατικά ατυχήματα στην οικοδομή ή 
στη βιομηχανία. 

 


