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Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ
στην 4η Τακτική Συνεδρίαση της 1ης Απριλίου 2015
σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο των Μηχανικών.
Μετά τις πρόσφατες συναντήσεις της ∆.Ε. του ΤΕΕ με τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.
Ρωμανιά, η αντιπροσωπεία εκφράζει την κατ’ αρχήν ικανοποίησή της για τα αποτελέσματα που
ανακοινώθηκαν και καλεί το αρμόδιο Υπουργείο και την Κυβέρνηση να υλοποιήσει άμεσα τις δεσμεύσεις που
ανέλαβε, οι οποίες θα αποτελέσουν μια πρώτη δικαίωση των αγώνων και των παρεμβάσεων των μηχανικών
και του ΤΕΕ για την ανατροπή των πολιτικών που οδήγησαν τον κλάδο στην εξαθλίωση. Πιο συγκεκριμένα, η
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, σε συνεργασία με το ΤΕΕ και το ΤΣΜΕ∆Ε, θα πρέπει:
 Να ανταποκριθεί στο αίτημα όλων των μηχανικών, του ΤΕΕ, αλλά και των άλλων φορέων και κλάδων
του ΕΤΑΑ (υγειονομικών και νομικών) για την άμεση απομάκρυνση του διορισμένου από την
προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας προέδρου του ΕΤΑΑ και διώκτη των συναδέλφων
του μηχανικών Σελλιανάκη. Παράλληλα να τοποθετηθεί νέα διοίκηση στο ΤΣΜΕ∆Ε, η θητεία του
οποίου έληξε, σύμφωνα με τις προτάσεις των φορέων των μηχανικών.
 Να εξασφαλισθεί η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όλων των μηχανικών. Επισημαίνεται ότι με την
παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ α 29/19.03.2015) για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης, δόθηκε παράταση για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ασφαλισμένων
του ΤΣΜΕ∆Ε που έχουν οφειλές μέχρι 29.02.2016, με προϋπόθεση όμως και πάλι το μη ρεαλιστικό
οικογενειακό εισόδημα των 12.000€.
 Να διαγραφούν οι ασφαλιστικές οφειλές για τον κλάδο υγείας των συναδέλφων που δεν είχαν
επαρκές εισόδημα, για το χρονικό διάστημα που δεν ήταν ασφαλιστικά ενήμεροι και δεν είχαν
πρόσβαση στις αντίστοιχες παροχές.
 Να προωθηθεί άμεσα ρύθμιση για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας, χωρίς τον κίνδυνο
παρακράτησης της δικαιούμενης αμοιβής από τους φορείς του ∆ημοσίου, για οφειλές από το 2011
και μετά, με βάση ρεαλιστικά εισοδηματικά κριτήρια.
 Να αρθούν οι απαράδεκτοι όροι διακανονισμού των οφειλών και να θεσμοθετηθεί ευέλικτο και
ρεαλιστικό πρόγραμμα αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά την περίοδο της κρίσης, η
οποία συνεχίζεται , που θα λαμβάνει υπόψη εισοδηματικά κριτήρια. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει
να δίνεται η ευκαιρία στους συναδέλφους ελεύθερους επαγγελματίες να μπορούν να ασκήσουν το
επάγγελμά τους
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 Με δεδομένη την απόφαση που έλαβε η διοικούσα επιτροπή του ΤΣΜΕ∆Ε, ότι τα νέα ειδοποιητήρια
για τις συνδρομές του α΄ εξαμήνου του τρέχοντος έτους θα αναρτηθούν στις 15.5.2015 (πληρωτέα
μέχρι τις 30.6.2015), να γίνουν

μέχρι την ημερομηνία αυτή

οι απαραίτητες ρυθμίσεις για την

αναδρομική κατάργηση των εξωφρενικών αυξήσεων των εισφορών του νόμου 3986/2011.
Παράλληλα να προετοιμαστεί και να νομοθετηθεί μέσα στο 2015 η αναμόρφωση του συστήματος
ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα αντιμετωπίζει συνολικά και με θετικό τρόπο τόσο το αίτημα της
ελεύθερης επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας, όσο και του αριθμού των ασφαλιστικών κατηγοριών
σε νέα ορθολογική βάση και στο πλαίσιο της αλληλεγγύης των γενεών.
 Να ανακληθεί η λίστα οφειλετών που μεταβίβασε ο απερχόμενος πρόεδρος του ∆.Σ. ΕΤΑΑ στις
εφορίες, ώστε να εξαλειφθεί ο κίνδυνος κατασχέσεων και άλλων συνεπειών εις βάρος των
μηχανικών, οι οποίοι, λόγω κρίσης, δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις ασφαλιστικές
υποχρεώσεις τους.
 Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την απονομή προσωρινής σύνταξης, ως ποσοστό της συνολικής
σύνταξης στους δικαιούχους μηχανικούς που καταθέτουν σχετική αίτηση.
 Να ενεργοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν ο Κλάδος Προνοιακών Παροχών του ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕ∆Ε,
που αποτελεί εκκρεμότητα ετών, αφού προηγηθεί η επικαιροποίηση του σχεδίου Υπουργικής
Απόφασης.
 Να διατηρηθεί η αυτονομία και το αυτοδιοίκητο του ΤΣΜΕ∆Ε, να παραμείνει ανεξάρτητο στο πλαίσιο
του ΕΤΑΑ και να μην ενοποιηθεί με άλλα Ταμεία, διατηρώντας την οικονομική του αυτοτέλεια.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ δηλώνει ότι θα συμβάλει με τις δικές του δυνάμεις στο διάλογο για την εξεύρεση των βέλτιστων
λύσεων

στην επίλυση των δίκαιων αιτημάτων των μηχανικών, προκειμένου να αποτραπεί η

οικονομική και επαγγελματική κατάρρευση

πλήρης

του κλάδου, ενώ ταυτόχρονα, με τον θεσμικό του ρόλο ως

σύμβουλος της Πολιτείας, θα βοηθήσει με τις θέσεις του στην πορεία για την ανάκαμψη της οικονομίας και
την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας .
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