
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3 ΛΑΜΙΑ 

Τηλ. 22310-31181,2 Fax 22310-27026 

e-mail: tee_lamia@tee.gr, w: www.teetas.gr 
 
 
        Λαμία 2 – 11 – 2012  
 
Στα πλαίσια της συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής, που 

πραγματοποιήθηκε στη Λιβαδειά τη Δευτέρα 29-10-2012 και με δεδομένη την 

οικονομική εξόντωση όλων των συναδέλφων μηχανικών, την πρωτοφανή 

ύφεση στον τομέα της οικοδομής και των κατασκευών, τα επερχόμενα σχέδια 

άδικης φορολόγησης, την εξαγγελθείσα αύξηση των εισφορών του Ταμείου μας 

(και μάλιστα αναδρομικά), με παράλληλη ένταξη του κλάδου υγείας στο 

ΕΟΠΥΥ, αποφασίστηκαν υπό μορφή ψηφίσματος τα παρακάτω: 

 

 Να συνεχιστούν και να εντατικοποιηθούν οι κινητοποιήσεις που έχει 

εξαγγείλει το Κεντρικό ΤΕΕ με τη συμμετοχή του Τμήματος.  

 Να ζητηθεί τουλάχιστον η ανάκληση των εκπροσώπων του ΤΕΕ που 

συμμετείχαν στη λήψη αυτών των αποφάσεων του ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.  

 Να καταργηθούν οι αυξήσεις των ασφαλιστικών μας εισφορών με σχετική 

νομοθετική ρύθμιση. 

 Να παρέχονται ουσιαστικές διευκολύνσεις στους ασφαλισμένους μηχανικούς 

για την πληρωμή των εισφορών (βελτίωση όρων διακανονισμών δίχως 

έντοκες επιβαρύνσεις, παροχή ασφαλιστικής ενημερότητας και θεώρηση 

των βιβλιαρίων υγείας με ισχύ 2 έτη από την πληρωμή). 

 Άμεση ρύθμιση για το κούρεμα των υφιστάμενων οφειλών και τροποποίησης 

του πλαισίου διακανονισμού ανάλογη με αυτή του Ο.Α.Ε.Ε.. 

 Άμεση κατάργηση του σχετικού παραβόλου διακανονισμού και 

επαναπροσδιορισμός των επιτοκίων καθυστερούμενων εισφορών. 

 Να ενεργοποιηθεί επιτέλους ο Κλάδος Προνοιακών Παροχών. 

 Να αποτραπεί με κάθε τρόπο η ένταξη του Ε.Τ.Α.Α στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αν 

χρειαστεί και με άμεση δικαστική προσφυγή. 

 Να εξασφαλιστεί η έννοια του άνεργου μηχανικού με τις αντίστοιχες 

ασφαλιστικές παροχές, που προς το παρόν δεν υφίσταται. 

 Να στηριχτεί η τροπολογία για την επαναφορά των εισφορών 2% του Τ.Ε.Ε.. 
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 Να παραμείνουν οι εγγυητικές στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε..  

 Άμεση ενεργοποίηση Ταμείου Αλληλεγγύης. 

 Ενεργοποίηση της προσωρινής παύσης ιδιότητας μέλους του Τ.Ε.Ε με 

αντίστοιχη επίπτωση στις εισφορές στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.. 

 Η συντονισμένη και μαζική μη πληρωμή των νέων 

αυξημένων εισφορών μπορεί να ενεργοποιήσει αντανακλαστικά και να 

αφυπνίσει δυνάμεις, ώστε να διαμορφώσουμε μια νέα αρχιτεκτονική του 

συστήματος ασφάλισης των μηχανικών στη βάση της αλληλεγγύης και της 

αναλογικότητας. 

Μια νέα αρχιτεκτονική που θα εξαρτά την ασφαλιστική μας εισφορά με το 

παραγόμενο έργο μηχανικού και θα αποτελέσει μια πρώτη συμφωνία που 

θα θέσει το κοινό όφελος πάνω από όλους μας.  

Βασική προϋπόθεση για αυτό είναι η ομογενοποίηση όλων των 

ασφαλισμένων, η θεσμική και νομική κατοχύρωση των συντελεστών 

εισφορών ΤΣΜΕΔΕ επί μελετών και δημόσιων  έργων, η επέκτασή τους και 

σε άλλες δραστηριότητες μηχανικών, η ετήσια αναπροσαρμογή τους με 

βάση το πώς θα διαμορφώνονται οι πραγματικές ανάγκες του ταμείου. 

 Να επανεξεταστεί η συμμετοχή του Τ.Ε.Ε και του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε στην αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής, κατόπιν αναλυτικής 

ενημέρωσης των Περιφερειακών Τμημάτων και παρουσίασης μιας έκθεσης 

απολογισμού κόστους-οφέλους και μάλιστα από την “A”, που αποτελεί το 

ανώτατο όργανο του ΤΕΕ. 

Παρόλο, που στις 31 – 10 – 2012 δεν ψηφίστηκαν ούτε η κατάργηση της 

εισφοράς 2% του Τ.Ε.Ε. ούτε και η ένταξη του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 

παραμένουν οι παραπάνω θέσεις μας και υποστηρίζονται, ενόψει της 

επαναφοράς των θεμάτων και πάλι στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα. 
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