TEE – Παρέμβαση προς ΕΦΚΑ για άμεση
επίλυση καθημερινών προβλημάτων
ασφαλισμένων του π.ΤΣΜΕΔΕ
Παρέμβαση προς τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ έκανε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος
Στασινός, κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ,
προκειμένου να επιλυθούν σημαντικά ασφαλιστικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν
καθημερινά οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί και όλοι ασφαλισμένοι στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ,
καθώς δεν λειτουργεί ακόμη στην ολότητά του το νέο ασφαλιστικό σύστημα και ο
ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, το ΤΕΕ ζητά την
επανενεργοποίηση της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών στον ΕΦΚΑ, που ήδη
ορίστηκε εκ νέου από το αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να ασχοληθεί,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με ενστάσεις – αιτήσεις θεραπείας κλπ
ασφαλισμένων σε σειρά θεμάτων που αναφέρονται στην επιστολή – παρέμβαση.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής
Κύριε Διοικητά,
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με ομόφωνη απόφασή
της, ζητά να εξετάσετε την επανενεργοποίηση της Διοικούσας Επιτροπής των
Μηχανικών, προκειμένου να επιλυθούν σημαντικά ασφαλιστικά ζητήματα που
αντιμετωπίζουν καθημερινά οι συνάδελφοι μηχανικοί και τα οποία ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά, ανά Διεύθυνση του ΕΦΚΑ, είναι:
Α.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

1. Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας:
α)

σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης

β) με αναδρομική ισχύ σε περίπτωση καθυστερημένης εξόφλησης των
οφειλών, διότι έχουν εξοφληθεί οι εισφορές Κλάδου Υγείας.
1. Ενεργοποίηση – συνέχιση χαμένων διακανονισμών.
2. Παραγραφή – μείωση οφειλών και πρόσθετων τελών.
3. Επιστροφή κρατήσεων από σύνταξη που αφορούν οφειλόμενες εισφορές.

Επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών ή συμψηφισμοί και ιδιαίτερα οι

4.
συμψηφισμοί που αφορούν κλάδους που έχουν μεταφερθεί στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
5. Καταχώρηση των μηχανικών που εμφανίζονται με διπλή ιδιότητα.
Αυτοαπασχολούμενος-μισθωτός και θέλει να εμφανίζεται μόνο ως μισθωτός.

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1. Αναδρομική διαγραφή από την ασφάλιση (θεωρητικώς λύθηκε με την πρόσφατη
Υπουργική Απόφαση).
2. Τυπική ασφάλιση.
3. Ανάκληση ή τροποποίηση αποφάσεων αναγνώρισης χρόνου.
4. Διακοπή ή περικοπή σύνταξης άγαμων θυγατέρων.
5. Χορήγηση του 50% της σύνταξης λόγω ένδειας.
6. Μνημονιακές περικοπές.
7. Ημερομηνία έναρξης της σύνταξης.
8. Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, ώστε να λυθούν τα παραπάνω προβλήματα που
ταλαιπωρούν χιλιάδες Μηχανικούς.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Γιώργος Ν. Στασινός

