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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27η / 2014
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Κοζάνη Δευτέρα Ώρα,
Μπουσίου & Εστίας 3

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 15-12-2014       6.00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση πρακτικών.

2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.

3.  Ορισμός  εκπροσώπων  ΤΕΕ/ΤΔΜ  α)  για  τη  συγκρότηση  επιτροπής
διαγωνισμών έργων αποχέτευσης για την αποκατάσταση του ποταμού Σουλού
στη  ΔΕ  Πτολεμαίδας  του  Δήμου  Εορδαίας,  β)  για  τη  συγκρότηση  7μελούς
επιτροπής διαγωνισμού έργων ΔΕΥΑΚ για το 2015.

4.  Συζήτηση  για  τις  θέσεις  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ  ενόψει  των  τρεχουσών  πολιτικών
εξελίξεων.

5.  Συζήτηση  για  το  ασφαλιστικό  ενόψει  της  2ης τακτικής  συνεδρίασης  της
Αντιπροσωπείας  του  ΤΕΕ  στις  19-12-2014  (σχετική  επιστολή  ΕΝΕΡΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

6. Εκδηλώσεις κοπής πίτας του ΤΕΕ/ΤΔΜ.
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*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις

α) Απάντηση ΥΠΕΚΑ στο έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΔΜ σχετικά με την έγκριση της Τεχνικής
Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) για το έργο «Κατασκευή τριών νέων κυψελών
εντός υφιστάμενου χώρου διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων σε λιγνιτωρυχείο
της ΔΕΗ Α.Ε.»
β)  Έγγραφο – απάντηση Εθνικού Κτηματολογίου Α.Ε. για την υποχρέωση υποβολής
δήλωσης για τους υπό μετεγκατάσταση οικισμούς της Π.Ε. Κοζάνης.
γ)  Εκδήλωση  Συνδέσμου  Πτυχιούχων  Εργοληπτών  Δημ.  Έργων  Δυτ.  Μακεδονίας
«Στρατηγικό επιχειρησιακό σχέδιο (ΣΕΣ) Δυτ. Μακεδονίας 2014-2020 και διαχείριση
έργων  –  Απαιτούμενες  ενέργειες  αναδόχου  προς  φορέα  υλοποίησης»,  Τρίτη  16
Δεκεμβρίου 2014, αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ/ΤΔΜ.
δ) Πρόσκληση Δήμου Κοζάνης για 1η σύγκληση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης
Δήμου Κοζάνης, Κοβεντάρειο, 15-12-2014 ώρα 19.00.

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαυροματίδης

Τα  σχετικά  συνημμένα  έγγραφα  της  Συνεδρίασης,  βρίσκονται  στο  πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος  «27.2014».  Για  να  τα  διαβάσετε  πατήστε
εδώ  https://www.dropbox.com/sh/ntmoma252xht8yz/AAC8pqtgvhZlLbm8-
yAnf6Cua?dl=0

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:1ο, 3ο , , 4ο , 5ο , 6ο,  2ο  (Ε.Η. 1.παρέμβαση του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για θέματα κτηματολογίου, Ε.Η. 2 αίτημα για μετάταξη στο 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. δύο υπαλλήλων)

ΘΕΜΑ 1  ο   
Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ27/2014

Εγκρίνονται  τα  πρακτικά  της  24ης και  25ης συνεδρίασης  έτους  2014  του
Τ.Ε.Ε../Τ.Δ.Μ..
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 3  ο   
3α)Σχετική  το   με  αριθμό  πρωτ.  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  1212/3-12-2014  έγγραφο  της
Δ.Ε.Υ.Α.  Εορδαίας .

Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ27/2014

Ορίζονται  ως  εκπρόσωποι  του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  στις  Επιτροπές  Διαγωνισμού της
της Δ.Ε.Υ.Α.  Εορδαίας  για τα  έργα  αποχέτευσης για την αποκατάσταση του
ποταμού Σουλού στη ΔΕ Πτολεμαίδας του Δήμου Εορδαίας,  οι συνάδελφοι: 

https://www.dropbox.com/sh/ntmoma252xht8yz/AAC8pqtgvhZlLbm8-yAnf6Cua?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ntmoma252xht8yz/AAC8pqtgvhZlLbm8-yAnf6Cua?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/f70eykcdxly5hdw/AAAD2XGeqEIahOrxWyLokxkVa?dl=0
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α) Παπαδής Κων/νος, ως τακτικό μέλος 
β) Κοσμίδης Βασίλειος, ως αναπληρωματικό μέλος 
Επικυρώνεται αυθημερόν.
3β) Σχετική το  με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 1245/11-12-2014 έγγραφο της
Δ.Ε.Υ.Α.  Κοζάνης.

Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ27/2014
Ορίζονται ως εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  στην 7μελή  επιτροπή διαγωνισμού
έργων Δ.Ε.Υ.Α.  Κοζάνης  για το 2015, οι συνάδελφοι:  
α)  Τζίτζικας Γεώργιος, Α.Τ.Μ., ως τακτικό μέλος 
β)  Γιαννακίδης  Δημήτριος, Η.Μ. , ως αναπληρωματικό μέλος 
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 4  ο   
Ο  Πρόεδρος  Δημήτρης  Μαυροματίδης αναφέρει  ότι   λόγω  της  πιθανής
παρατεταμένης  προεκλογικής περιόδου χρειάζεται  να μπούν  κανόνες  για να
υπάρχει ενιαία έκφραση του ΤΕΕ/ΤΔΜ ιδιαίτερα τόσο ως προς την θεματολογία
όσο και για την δυνατότητα παρουσίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ.
Σχετικά προτείνει ότι: 

 Όποιο  Κόμμα  του  Ελληνικού  Κοινοβουλίου  ζητεί  την  συμμετοχή  του
ΤΕΕ/ΤΔΜ σε ημερίδα, συνδιάσκεψη, κλπ αυτή να παρέχεται σε επίπεδο
εισήγησης  σε  συγκεκριμένα  θεματικά  πεδία  που  ως  ΤΕΕ  θα
αποφασίσουμε.

 Όποιο  Κόμμα  ζητεί  συνάντηση  θα  πραγματοποιείται  ενώπιον  της
Διοικούσας Επιτροπής.  Επίσης  το ίδιο  να  ισχύει  για  τους  υποψήφιους
βουλευτές  μέλη  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ.  Συναντήσεις  με  μηχανικούς  δεν
διοργανώνονται από το ΤΕΕ/ΤΔΜ και προφανώς δεν δίνονται στοιχεία
όπως ισχύει για όλους

 Στις συναντήσεις θα υπάρξει συγκεκριμένη θεματολογία και θα ζητείται
η  προώθηση  των  θέσεων  μας.  Οι  θέσεις  μας   έχουν  δύο  σκέλη:  το
οριζόντιο  πανελλαδικό  ενδιαφέρον  (ανεργία,  ασφαλιστικό,
επαγγελματικά δικαιώματα,  κλπ) που είναι θέματα Κεντρικού ΤΕΕ και
περιφερειακά  (οδικοί  άξονες,  ενεργειακή  φτώχεια,  ενεργειακά,  κλπ).
Προτείνεται για το 1ο να ζητηθεί από το ΤΕΕ ένα κείμενο το οποίο να
είναι ενιαίο για όλα τα Περιφερειακά με σημεία τις βασικές θέσεις του
ΤΕΕ.  Για  την  θεματολογία  του  Περιφερειακού  μας  Τμήματος  θα
στηριχθούμε στις βασικές γραπτές μας παρεμβάσεις και ότι άλλο κρίνετε
σκόπιμο.

Στη συνέχεια αναφέρει ότι ο  ΣΥΡΙΖΑ μας απέστειλε την παρακάτω επιστολή :
«Κύριοι
Στα  πλαίσια  της  περιφερειακής  συνδιάσκεψης  Δυτικής  Μακεδονίας  ο  ΣΥΡΙΖΑ
αναγνωρίζοντας  τον  σημαντικό  και  πολύπλευρο  ρόλο  του  ΤΕΕ  σας  καλεί  να
συμμετέχετε ενεργά στις παρακάτω εκδηλώσεις:
•         Εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΕ Κοζάνης που εντάσσεται στην προετοιμασία της
Περιφερειακής Συνδιάσκεψης που θα γίνει την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου και ώρα
18:00 στην αίθουσα του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου με θέμα : «Η συμβολή
της  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  από  τον  λιγνίτη  στην  παραγωγική
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ανασυγκρότηση  της  Δυτικής  Μακεδονίας».  Τοποθέτηση  του  ΤΕΕ  με  διάρκεια
μέχρι 10 λεπτά.
•         Διαβούλευση με τους φορείς  της Δυτικής  Μακεδονίας  το Σάββατο 20
Δεκεμβρίου  στο  Εκθεσιακό  Κοίλων.  Η  ώρα  έναρξης  δεν  έχει  ακόμη
οριστικοποιηθεί.
    1η  ενότητα:  Εισήγηση  τοποθέτηση  (5  με  8  λεπτά)  σχετικά  με  τις
μετεγκαταστάσεις οικισμών λόγω δραστηριότητας της ΔΕΗ ή την αποκατάσταση
και επαναπόδοση εδαφών.
    2η ενότητα: Εισήγηση τοποθέτηση (5 με 8 λεπτά) σχετικά με τις απαραίτητες
τεχνικές  υποδομές  περιφερειακά  οι  οποίες  θα  συμβάλουν  στην  παραγωγική
ανασυγκρότηση της Δυτικής Μακεδονίας.
Για οποιαδήποτε συνεννόηση-διευκρίνιση παρακαλούμε απευθυνθείτε στον Χάρη
Κουζιάκη (τηλ. 6946334426)
Με εκτίμηση
Για τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΕ Κοζάνης
ΤΑΣΟΣ ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ 
Συντονιστής της ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ»
Ο  Πρόεδρος  παρακαλεί  να  δει  η  Δ.Ε.   τα  θεματικά  πεδία.  Προτείνει  για  τις
τεχνικές υποδομές να μην υπάρξει εισήγηση διότι δεν υπάρχει επικαιροποιημένη
παρέμβαση του ΤΕΕ/ΤΔΜ.

Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ27/2014
Σχετικά με το θέμα η Δ.Ε. αποφασίζει: 

 Όποιο  Κόμμα  του  Ελληνικού  Κοινοβουλίου  ζητεί  την  συμμετοχή  του
ΤΕΕ/ΤΔΜ σε ημερίδα, συνδιάσκεψη, κλπ αυτή να παρέχεται σε επίπεδο
εισήγησης  σε  συγκεκριμένα  θεματικά  πεδία  που  ως  ΤΕΕ/ΤΔΜ  έχουμε
επεξεργασμένες θέσεις

 Όποιο  Κόμμα  ζητεί  συνάντηση  θα  πραγματοποιείται  ενώπιον  της
Διοικούσας Επιτροπής.  Επίσης  το ίδιο  να  ισχύει  για  τους  υποψήφιους
βουλευτές  μέλη  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ.  Συναντήσεις  με  μηχανικούς  δεν
διοργανώνονται από το ΤΕΕ/ΤΔΜ και προφανώς δεν δίνονται στοιχεία
όπως ισχύει για όλους

 Στις συναντήσεις θα υπάρξει συγκεκριμένη θεματολογία και θα ζητείται
η  προώθηση  των  θέσεων  μας.  Να  σταλεί  έγγραφο  στο  ΤΕΕ  ώστε  να
αποστείλει τις θέσεις που θα πρέπει να αναφέρονται – ενιαία για όλα τα
Περιφερειακά Τμήματα κατά την επερχόμενη προεκλογική περίοδο.

 Να συμμετέχει το Τ.Ε.Ε./ΤΔΜ στην προτεινόμενη πρόσκληση του ΣΥΡΙΖΑ
με εισηγήσεις οι οποίες θα προσδιοριστούν με μέριμνα του Προέδρου σε
θεματικά πεδία που ήδη υπάρχουν θέσεις. 

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 5  ο   

Σχετική η με αριθμό πρωτ.  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.   1248/12-12-2014         εισήγηση των 
Ενεργών Μηχανικών. 
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 Ο Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης προτείνει στον Κώστα τον Ντέλμα να
παραβρεθεί στην Αντιπροσωπεία που προγραμματίζεται γι’ αυτό το θέμα στην
Αθήνα  το  προσεχές  Σαββατοκύριακο.  Επισημαίνει   ότι  θα  παραβρεθεί  η
συνάδελφος Μαρία Τσιομπάνου ως Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας και μετά θα
συγκληθεί  συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος για
το θέμα.

Ο συν. Ντέλμας  Κωνσταντίνος  εισηγείται: 

Προτάσεις προς ψήφιση για το Ασφαλιστικό
Κ. πρόεδρε

Ο  κλάδος  των  μηχανικών  εδώ  και  μια  πενταετία  βιώνει  τις  συνέπειες  μιας
πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης και  μιας παράλληλης ανείπωτης λεηλασίας
των  εργασιακών,  επαγγελματικών  και  ασφαλιστικών  δικαιωμάτων  και
κεκτημένων  που  στοχεύουν  στον  εξανδραποδισμό  του  κλάδου.  Δηλαδή  στον
αφανισμό και την πλήρη αφαίμαξη των μηχανικών που πλέον αντιμετωπίζουν
ουσιαστικό πρόβλημα επιβίωσης ως αποτέλεσμα της εφαρμοζόμενης πολιτικής
της κυβέρνησης, της Τρόικα αλλά και της υποτελειακής πολιτικής της διοίκησης
του  ΤΕΕ.               Εδώ  και  καιρό  ο  χρόνος  λειτουργεί  εναντίον  μας.
Βρισκόμαστε  προ  της  τελικής  διάλυσης  του  ΤΣΜΕΔΕ  και  της  αρπαγής  των
όποιων αποθεματικών έχουν απομείνει. Η πορεία αυτή ήταν προδιαγεγραμμένη
εδώ  και  χρόνια.  Με τεράστιες  ευθύνες  των διοικήσεων του ΤΕΕ καθώς  στις
κρίσιμες  στιγμές  είτε  αδιαφόρησαν,  είτε  συντάχθηκαν  με  τις  κυβερνητικές
επιλογές  ενεργώντας  κανιβαλικά,  ενάντια  στα  συμφέροντα  του  κλάδου  των
μηχανικών. Θα μου επιτρέψετε μια σύντομη αναφορά της πορείας διάλυσης του
ΤΣΜΕΔΕ  χρησιμοποιώντας  στοιχεία  από  την  έξοχη  ανάλυση  των  εκλεκτών
συναδέλφων του ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης
     Σύντομο ιστορικό
 Πρόσφατα ανακοινώθηκε η ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών

ταμείων σε τρία, με μοναδική εξαίρεση το ΝΑΤ. Βρισκόμαστε δηλαδή προ της
τελικής διάλυσης του ΤΣΜΕΔΕ και την εξαφάνιση των όποιων αποθεματικών
έχουν  απομείνει.  Η πορεία όπως προαναφέραμε  ήταν  προδιαγεγραμμένη
εδώ  χρόνια  Όλες  οι  κυβερνήσεις  δούλεψαν  προς  την  κατεύθυνση  αυτή.
Κομβικό σημείο στην πορεία διάλυσης του ταμείου υπήρξε ο Ν3655/08 που
έφερε τη βίαιη ενοποίηση του ΤΣΜΕΔΕ με το ΤΣΑΥ και το Ταμείο Νομικών
και τη δημιουργία του ΕΤΑΑ. Η ενοποίηση αυτή έγινε χωρίς τη συναίνεση
των εμπλεκόμενων μερών, χωρίς τον παραμικρό διάλογο μαζί  τους,  χωρίς
καμιά  μελέτη  των  Ταμείων  στην  ενοποίηση  των  οποίων  προχωρούσαν,
χωρίς σοβαρά επιχειρήματα, έστω και προσχηματικά, για το στόχο και τα
οφέλη που θα εξυπηρετούσε αυτή η ενοποίηση, εκτός από το επιχείρημα της
«οικονομίας κλίμακας» άρα του περιορισμού των δαπανών,  που και  αυτό
αποδείχθηκε ανακριβές.

 Καταλύθηκε  έτσι  η  αυτοτέλεια  του  Ταμείου  μας  μετά  από  74
χρόνια λειτουργίας. Βιώνοντας σήμερα τα πραγματικά αποτελέσματα από τη
λειτουργία  του  ΕΤΑΑ,  αμφισβητείται  έντονα  πλέον  η  βιωσιμότητα  του
ταμείου,  βιωσιμότητα που ήταν δεδομένη και  την  επιβεβαίωναν:   όλες  οι
υφιστάμενες  αναλογιστικές  μελέτες,  η  εξαιρετική  σχέση  ασφαλισμένων  –
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συνταξιούχων (7/1-τότε), τα (τότε) περίπου 3,5 δις € αποθεματικά του, τα
υψηλότερα ανά ασφαλισμένο από κάθε  άλλο  ασφαλιστικό  φορέα.  Τελικά
στόχος  αυτής  της  ενοποίησης  ήταν  να  «βάλει  χέρι  η  κυβέρνηση»  στα
αποθεματικά του ταμείου οδηγώντας τα,στις μαύρες τρύπες του κρατικού
προϋπολογισμού και των άλλων ελλειμματικών ταμείων. 

 Οι τεράστιες απώλειες που σημειώθηκαν στο ταμείο μας από το
«κούρεμα» των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου κατά τη διάρκεια του
PSI, εντάθηκαν με την υποχρεωτική ένταξη του κλάδου υγείας του ΤΣΜΕΔΕ
στον ΕΟΠΥΥ, οδηγώντας σε περαιτέρω υφαρπαγή των αποθεματικών του,
πέρα από την άμεση υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους
ασφαλισμένους.

  Παράλληλα, νέες απώλειες σηματοδοτήθηκαν  με τις προ διετίας
αποφάσεις του ΤΕΕ  για την άμεση «αξιοποίηση» εκατομμυρίων ευρώ από τα
αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica
bank  (τράπεζα στην οποία πλέον κύριος μέτοχος με 51% είναι το ΕΤΑΑ-
ΤΣΜΕΔΕ),  μετατρέποντας  τα  χρήματα του ταμείου  μας σε περιουσία των
τραπεζιτών.  Σήμερα  βρισκόμαστε  μπροστά  σε  μια  νέα  αφαίμαξη  των
αποθεματικών του  ταμείου μας, με την επικείμενη συμμετοχή του στην νέα
αύξηση  του μετοχικού  κεφαλαίου της  Attica bank,  χωρίς  κανένας  να  μας
ενημερώσει για την τύχη της προηγούμενης, αυτής των 400 εκατομ. Ευρώ.

  Τις απώλειες αυτές των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ καλούμαστε
να  καλύψουμε  μέσω  αύξησης  των  ασφαλιστικών  μας  εισφορών,  ενώ  η
ανεργία,  η  υποαπασχόληση,  η  μείωση των αποδοχών  και  η  μη  καταβολή
δεδουλευμένων κυριαρχούν στο εργασιακό τοπίο. Έτσι στις 23 Αυγούστου
2012,  με ομόφωνη απόφαση της διοίκησης του ΕΤΑΑ (με τη θετική ψήφο
των  εκπροσώπων  του  ΤΕΕ  και  την  πολιτική  κάλυψη  της  κεντρικής  του
διοίκησης) επικυρώθηκε το Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα του 2011, το οποίο
προβλέπει,  εκτός  των  άλλων,  υπέρογκες  αυξήσεις  στις  ασφαλιστικές  μας
εισφορές με αναδρομική ισχύ από 1/7/11. Μετά από τη γενική κατακραυγή
και  τις  συνεχείς  κινητοποιήσεις  (παρεμβάσεις  της  ανοικτής  συνέλευσης
μηχανικών, της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών) σε κάθε
συνεδρίαση  του  Δ.Σ.  του  ΕΤΑΑ,  αναγκάζεται  το  ΕΤΑΑ  σε  απόφαση
αναστολής  των  αυξήσεων,  καθώς  εκκρεμούσε  και  η  προσφυγή  του
(«επαναστατημένου»  πλέον)  ΤΕΕ  στο  Σ.τ.Ε..  Μετά  την  απόρριψη  των
ασφαλιστικών μέτρων από το Σ.τ.Ε. ,το θέμα ξαναμπαίνει αιφνιδιαστικά και
γίνεται  προσπάθεια  από  τη  Διοίκηση  του  ΕΤΑΑ  να  αποσταλούν  τα
ειδοποιητήρια  με  τις  αυξημένες  εισφορές.  Οι  ασφαλιστικές  εισφορές
εκτινάσσονται,  σε  μια  περίοδο  που  η  επαγγελματική  δυσπραγία  και  η
ανεργία  έχουν  πάρει  τερατώδεις  διαστάσεις,  ενώ 50.000  συνάδελφοι  ήδη
αδυνατούν να πληρώσουν τις πολύ υψηλές εισφορές του Ν3518/06. 

 Ως  φυσικό  επακόλουθο  της  εργασιακής  πραγματικότητας  που
διαμορφώνεται είναι και το μαζικό κύμα αιτήσεων διαγραφών συναδέλφων
προς το ΤΕΕ, μη μπορώντας πλέον να ανταπεξέλθουν οικονομικά, αλλά και η
μείωση εγγραφής νέων συναδέλφων στο ΤΕΕ.

  Η  μεθοδευμένη  φτωχοποίηση  της  μεγάλης  πλειοψηφίας  των
συναδέλφων συνεχίζεται  με την  παραπομπή των οφειλετών του ΕΤΑΑ σ’
έναν νεοσύστατο εισπρακτικό μηχανισμό του κράτους, το Κέντρο Είσπραξης
Ασφαλιστικών  Οφειλών  (ΚΕΑΟ).  Το  ΚΕΑΟ  θα  αναλαμβάνει  την  άμεση
κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων οφειλετών προς το δημόσιο για οφειλές
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πάνω από 5.000€ με τη μορφή του εξαιρετικά επείγοντος και απειλώντας
ακόμα και με ποινικές ευθύνες ο υπουργός εργασίας κ. Βρούτσης απαίτησε
την αποστολή των στοιχείων των οφειλετών του ΕΤΑΑ στο ΚΕΑΟ, ενώ ο
διορισμένος πρόεδρος του ΕΤΑΑ, κ. Σελλιανάκης αποφάσισε η διαδικασία να
γίνει αυτοματοποιημένα, χωρίς να χρειάζεται να πάρει απόφαση το Δ.Σ. του
ΕΤΑΑ (αφού επανειλημμένα δεν μπορούσε να παρθεί απόφαση λόγω των
κινητοποιήσεων των συναδέλφων). Με νέο έγγραφο επανέρχεται και ζητά
άμεση αποστολή στοιχείων στο ΚΕΑΟ, κατ’ εντολή των προϊσταμένων του
(κυβέρνηση, τρόικα, υπουργείο). 

 Επιπλέον, προκλητική και απαράδεκτη είναι η αντιμετώπιση του
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ  απέναντι  στους  άνεργους  και  υποαπασχολούμενους
συναδέλφους,  οι  οποίοι  αυξάνονται  ολοένα  και  περισσότερο.  Με
καταστρατήγηση όχι  απλά της έννοιας της κοινωνικής πρόνοιας αλλά και
κάθε λογικής προσέγγισης, οι μηχανικοί δεν απαλλάσσονται των εισφορών
τους  το  διάστημα  της  ανεργίας  τους,  ενώ  στερούνται  ακόμα  και  το
στοιχειώδες δικαίωμα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Κ. Πρόεδρε: 

 Αναλογιζόμενοι  την ευθύνη που έχει  το ΤΕΕ (κεντρικό και
περιφερειακό  τμήμα)  ως  πυλώνας  στήριξης  του  κλάδου  των
μηχανικών και ιδιαίτερα έναντι της εξελισσόμενης κατεδάφισης των
δυο άλλων πυλώνων, αυτών: α) του ασφαλιστικού συστήματος και β)
των εργασιακών-επαγγελματικών δικαιωμάτων

      Οφείλουμε κατ΄αρχήν να διατυπώσουμε καθαρά (απαλλαγμένοι από  
τις υποτελειακές πολιτικές του παρελθόντος ,που μας έφεραν σε αυτό το 
αδιέξοδο) τις θέσεις εκείνες που επιβάλλονται: 
α) από την ίδια την ύπαρξη και βιωσιμότητα του ταμείου μας  και 
β) από την αυτονόητη ανακούφιση που οφείλει να παρέχει το ταμείο 
στους  μηχανικούς ως ελάχιστη κοινωνική πρόνοια και ανταπόδοση.  
Αδιαπραγμάτευτες θέσεις για την ύπαρξη και βιωσιμότητα του Ταμείου 
μας

1. Κατάργηση του ληστρικού Ν2469/97.
2. Πλήρης  αποκατάσταση  των  αποθεματικών  του  ΤΣΜΕΔΕ.  Άμεση

επιστροφή των 2,5 δισεκ. € που λεηλατήθηκαν από Τράπεζα της Ελλάδος και
PSI.

3. Κατάργηση  των  αντιασφαλιστικών  νόμων  Ν3863/2010,  Ν3865/2010
και Ν3986/2011.

4. Πλήρης αποδέσμευση του ΤΣΜΕΔΕ από  Attica bank. Μη συμμετοχή του
ΤΣΜΕΔΕ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica bank. Αποχή από
κάθε συναλλαγή με την Τράπεζα της Ελλάδος και από κάθε είδους τραπεζικά
και χρηματιστηριακά παιχνίδια.

5. Άμεση  καταβολή  στο  ΤΣΜΕΔΕ  των  οφειλών  του  κράτους  και  των
εργοδοτών.

6. Κατάργηση  του  Ν4172/2013  περί  αναγκαστικών  μέτρων  είσπραξης.
Κατάργηση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.

7. Να μη διαλυθεί το ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ.
Να μην ενοποιηθεί με άλλα Ταμεία.
Να διεκδικήσουμε την αυτονόμηση του.
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Να παραμείνει η εγγυοδοτική δυνατότητα του ΤΣΜΕΔΕ.

Θέσεις για τις Υποχρεώσεις του Ταμείου μας έναντι της ανακούφισης των
μηχανικών 

1. Διασφάλιση  της  ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης  για  όλους  τους
ασφαλισμένους μηχανικούς 

2. Άμεση  λειτουργία  του  κλάδου  ειδικών  παροχών  που  ορίζεται  με  τον
Ν3518/2006.

3. Διαγραφή  των  ποσών  που  αντιστοιχούν  στον  κλάδο  υγείας  για  το
χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ασφαλισμένος παρέμενε ανασφάλιστος
χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

4. Διευθέτηση  των  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  με  ταυτόχρονη  διαγραφή
προστίμων  και  τόκων  υπερημερίας  για  τους  αυτοαπασχολούμενους
μηχανικούς.

5. Κατάργηση  του  Πιστοποιητικού  Ασφαλιστικής  Ενημερότητας  για  να
ασκήσουν  το  επάγγελμα  οι  αυτοαπασχολούμενοι,  και  οι  ατομικές
επιχειρήσεις.

6. Καθιέρωση  επιδόματος  ανεργίας  ιδιαίτερα  αυξημένου  για  τους  νέους
μηχανικούς.

7. Λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την αντιμετώπιση του φαινόμενου
των αθρόων διαγραφών από το ΤΕΕ – ΤΣΜΕΔΕ. 

Ο Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης ανέφερε ότι για το θέμα της Τράπεζας
Αττικής χρειάζεται πληρέστερη ενημέρωση δεδομένου ότι δεν έχουν σταθμιστεί
όλα  τα  δεδομένα.  Επιπλέον  είναι  ένα  ζήτημα  το  οποίο  κατά  την  προσεχή
συνεδρίαση  της  Κεντρικής  Αντιπροσωπείας  του  ΤΕΕ  θα  συζητηθεί.  Για  τα
ασφαλιστικά ζητήματα του κλάδου ανέφερε:
«− Να δοθεί περίοδος χάριτος 3 – 5 ετών κατά την οποία οι ασφαλισμένοι θα έχουν
ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη,  ανεξάρτητα  με  το  αν  έχουν  ασφαλιστική
ενημερότητα. Εναλλακτικά, να μπορούν να πληρώνουν εισφορές μόνο του κλάδου
υγείας.
−  Να αρθεί άμεσα η επιβουλή κατά των περιουσιακών στοιχείων των μηχανικών
που αδυνατούν να καλύψουν τις υπέρογκες ασφαλιστικές απαιτήσεις
− Να εφαρμοστεί η κυβερνητική δέσμευση για την ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής
κατηγορίας από τους συναδέλφους.
- Άμεση λειτουργία του Κλάδου Ειδικών Παροχών του νόμου 3518/2006, με βάση
τον  κανονισμό  και  το  βασικό  σενάριο  της  αναλογιστικής  μελέτης  που  έχουν
κατατεθεί στο εποπτεύον υπουργείο, ώστε να μπορεί να καλυφθεί ένα υποτυπώδες
έστω  επίδομα  ανεργίας  (σήμερα  τις  προϋποθέσεις  για  την  παροχή  επιδόματος
ανεργίας στους μηχανικούς τις πληρούν ελάχιστοι…)
- Να τροποποιηθεί ο νόμος 3518/06 (αρ.27, παρ.6) και να ρυθμισθεί το θέμα που
ορίζει ως προαπαιτούμενο για έκδοση αδειών για ιδιωτικά έργα την προσκόμιση
ασφαλιστικής  ενημερότητας,  προκειμένου  να  δοθεί  η  δυνατότητα  στους
συναδέλφους που δεν είναι ασφαλιστικά ενήμεροι να ασκήσουν το επάγγελμα.
- Κατάργηση των επιβαρύνσεων στις καθυστερούμενες οφειλές. Άτοκοι και δίκαιοι
διακανονισμοί  με  βάση  την  οικονομική  κατάσταση  του  ασφαλισμένου  –
αποσύνδεση  των  διακανονισμών  με  την  πληρωμή  τρεχουσών  εισφορών.
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Δυνατότητα  διακανονισμού  και  για  τις  τρέχουσες  εισφορές,  δυνατότητα
επανενεργοποίησης διακανονισμών που έχουν καταπέσει .
- Θεσµοθέτηση της προαιρετικότητας στην ειδική προσαύξηση που επιβαρύνει, µε
το χειρότερο τρόπο, τους µετά το 1993 ασφαλισµένους και δυσχεραίνει επιπλέον
την αποπληρωµή των ασφαλιστικών εισφορών.
-  Νοµοθέτηση της αναστολής της ιδιότητας µέλους του ΤΕΕ και  του ΤΣΜΕ∆Ε για
ορισµένο χρονικό διάστηµα, ώστε να µειωθούν οι αιτήσεις διαγραφής και να µην
απαιτείται εκ νέου άδεια άσκησης επαγγέλµατος.
- Ρύθμιση παλαιοτέρων οφειλών σε βάθος χρόνου. Η ρύθμιση να μην ακυρώνεται
εξαιτίας  μη καταβολής μίας μηνιαίας δόσης
- Διαγραφή των ποσών που αντιστοιχούν στο Κλάδο Υγείας για το χρονικό διάστημα
κατά το οποίο ο ασφαλισμένος παρέμενε ανασφάλιστος χωρίς Ιατροφαρμακευτική
Περίθαλψη λόγω μη καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών.
Η μη πληρωμή των  εισφορών δεν  αποτελεί  επιλογή για  τους  μηχανικούς,  αλλά
αποδεδειγμένη αδυναμία πληρωμής!» 

Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ27/2014

Η  Δ.Ε.  εκφράζει  την  συμφωνία  της  σε  όλα  τα  παραπάνω   σημεία  πλην  της
Τράπεζας Αττικής όπου ο συνάδελφος Ντέλμας ψηφίζει την πρόταση του και τα
υπόλοιπα μέλη ζητούν πληρέστερη ενημέρωση.
Μετά τα παραπάνω αποφασίζεται η αποστολή την παρακάτω επιστολής για το
θέμα : 

Το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής  Μακεδονίας στην τελευταία  συνεδρίαση της Δ.Ε.  του
(27η συνεδρίαση,  15-12-2014),  αποφάσισε  τις  παρακάτω  θέσεις  για  το  θέμα
«Ασφαλιστικό:  προβλήματα – το μέλλον του Ασφαλιστικού μας Φορέα»
που θα συζητηθεί στην 2η τακτική συνεδρίαση της κεντρικής Αντιπροσωπείας
του ΤΕΕ στις 19-20-21/12/2014 :

Αδιαπραγμάτευτες θέσεις για την ύπαρξη και βιωσιμότητα του Ταμείου
μας

1. Κατάργηση του ληστρικού Ν2469/97.
2. Πλήρης  αποκατάσταση  των  αποθεματικών  του  ΤΣΜΕΔΕ.  Άμεση

επιστροφή των 2,5 δισ. € που λεηλατήθηκαν από Τράπεζα της Ελλάδος
και PSI.

3. Κατάργηση  των  αντιασφαλιστικών  νόμων  Ν3863/2010,  Ν3865/2010
και Ν3986/2011. 

4. Άμεση  καταβολή  στο  ΤΣΜΕΔΕ  των  οφειλών  του  κράτους  και  των
εργοδοτών.

5. Κατάργηση  του  Ν4172/2013  περί  αναγκαστικών  μέτρων  είσπραξης.
Κατάργηση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.  Να αρθεί
άμεσα η επιβουλή κατά των περιουσιακών στοιχείων των μηχανικών που
αδυνατούν να καλύψουν τις υπέρογκες ασφαλιστικές απαιτήσεις

6. Να μη διαλυθεί το ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ.
Να μην ενοποιηθεί με άλλα Ταμεία.
Να διεκδικήσουμε την αυτονόμηση του.
Να παραμείνει η εγγυοδοτική δυνατότητα του ΤΣΜΕΔΕ.
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Θέσεις για τις Υποχρεώσεις του Ταμείου μας έναντι της ανακούφισης των
μηχανικών 

1. Διασφάλιση  της  ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης  για  όλους  τους
ασφαλισμένους μηχανικούς.  Να δοθεί περίοδος χάριτος 3 – 5 ετών κατά
την  οποία  οι  ασφαλισμένοι  θα  έχουν  ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη,
ανεξάρτητα με το αν έχουν ασφαλιστική ενημερότητα. Εναλλακτικά, να
μπορούν να πληρώνουν εισφορές μόνο του κλάδου υγείας.

2. Άμεση  λειτουργία  του  κλάδου  ειδικών  παροχών  που  ορίζεται  με  τον
Ν3518/2006.

3. Διαγραφή  των  ποσών  που  αντιστοιχούν  στον  κλάδο  υγείας  για  το
χρονικό  διάστημα  κατά  το  οποίο  ο  ασφαλισμένος  παρέμενε
ανασφάλιστος χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

4. Διευθέτηση  των  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  με  ταυτόχρονη  διαγραφή
προστίμων  και  τόκων  υπερημερίας  για  τους  αυτοαπασχολούμενους
μηχανικούς.  Κατάργηση  των  επιβαρύνσεων  στις  καθυστερούμενες
οφειλές.  Άτοκοι  και  δίκαιοι  διακανονισμοί  με  βάση  την  οικονομική
κατάσταση του ασφαλισμένου – αποσύνδεση των διακανονισμών με την
πληρωμή τρεχουσών εισφορών. Δυνατότητα διακανονισμού και για τις
τρέχουσες  εισφορές,  δυνατότητα  επανενεργοποίησης  διακανονισμών
που έχουν καταπέσει .

5. Κατάργηση  του  Πιστοποιητικού  Ασφαλιστικής  Ενημερότητας  για  να
ασκήσουν  το  επάγγελμα  οι  αυτοαπασχολούμενοι,  και  οι  ατομικές
επιχειρήσεις. 

6. Καθιέρωση  επιδόματος  ανεργίας  ιδιαίτερα  αυξημένου  για  τους  νέους
μηχανικούς.  Άμεση  λειτουργία  του  Κλάδου  Ειδικών  Παροχών  του
νόμου 3518/2006,  με βάση τον κανονισμό και το βασικό σενάριο της
αναλογιστικής μελέτης που έχουν κατατεθεί στο εποπτεύον υπουργείο.

7. Λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την αντιμετώπιση του φαινόμενου
των αθρόων διαγραφών από το ΤΕΕ – ΤΣΜΕΔΕ. 

8. Να τροποποιηθεί ο νόμος 3518/06 (αρ.27,  παρ.6) και να ρυθμισθεί το
θέμα που ορίζει ως προαπαιτούμενο για έκδοση αδειών για ιδιωτικά έργα
την  προσκόμιση  ασφαλιστικής  ενημερότητας,  προκειμένου  να  δοθεί  η
δυνατότητα στους συναδέλφους που δεν είναι ασφαλιστικά ενήμεροι να
ασκήσουν το επάγγελμα

9. Κατάργηση του απαράδεκτου διαχωρισμού ασφαλισμένων προ του 1993
και μετά το 1993.

10.Θεσμοθέτηση  της  αναστολής  της  ιδιότητας  µέλους  του  ΤΕΕ  και  του
ΤΣΜΕ∆Ε για ορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να µειωθούν οι αιτήσεις
διαγραφής.

11.Ρύθμιση  παλαιοτέρων  οφειλών  σε  βάθος  χρόνου.  Η  ρύθμιση  να  μην
ακυρώνεται εξαιτίας  μη καταβολής μίας μηνιαίας δόσης

Ζητούμε ως Περιφερειακό Τμήμα, πριν από οποιαδήποτε συμμετοχή του ΕΤΑΑ
ΤΣΜΕΔΕ  στην  αύξηση  μετοχικού  κεφαλαίου  της  ATTICA BANK,  να  υπάρχει
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αναλυτική  ενημέρωση  των  Περιφερειακών  Τμημάτων  λόγω  της  ιδιαίτερης
σοβαρότητας του θέματος. 
Η μη πληρωμή των εισφορών δεν αποτελεί επιλογή για τους μηχανικούς,
αλλά αποδεδειγμένη αδυναμία πληρωμής.

Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 6  ο   

Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ27/2014
Στα  πλαίσια  της  αναγκαιότητας  περικοπών  των  δαπανών   του  Τμήματος
αποφασίζεται να γίνει εκδήλωση κοπής βασιλόπιττας έτους 2015 στα γραφεία
του τμήματος στην Κοζάνη με ύψος προϋπολογισμού τετρακοσίων  (400 € )
Ευρώ. 
Ως ύψος προϋπολογισμού  συνολικά για τις τρεις Νομαρχιακές Επιτροπές του
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  στα  Γρεβενά,  Καστοριά  και  Φλώρινα,  εφόσον  πραγματοποιηθεί
εκδήλωση κοπής βασιλόπιτας, ορίζεται το ποσό των  οχτακοσίων πενήντα ευρώ
(850 €).

ΘΕΜΑ 2  ο   
1δ) Το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. εκπροσωπείται στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής 
Διαβούλευσης του Δήμου Κοζάνης από τον Αντιπρόεδρο Δημήτρη Γιαννακίδη.

Γίνεται ενημέρωση για τα υπόλοιπα αναγραφόμενα του 2ου θέματος 

Ε.Η.1 Παρέμβαση του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για προβλήματα  σχετικά  με την 
εφαρμογή του  κτηματολογίου 
Ο συνάδελφος Γκάσης Δημήτρης εισηγείται την ανάγκη παρέμβαση με 
επιστολή για την άρση των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά την 
εφαρμογή του κτηματολογίου στην περιφέρειά μας.

Απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ27/2014
Αποφασίζεται να γραφεί σχετική επιστολή για το θέμα. Για τη σύνταξή της 
αρμοδίως ορίζονται οι συνάδελφοι Γκάσης Δημήτρης, Ντέλμας Κωνσταντίνος  
και Τζίτζικας Γεώργιος 

Ε.Η. 2 αίτημα για μετάταξη στο Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. δύο υπαλλήλων

Ο  Πρόεδρος  Δημήτρης  Μαυροματίδης αναφέρει  ότι  στη   συνάντηση  των
Προέδρων που έγινε στη Αθήνα ζητήθηκαν  από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε.  συν.
Χρήστο  Σπίρτζη  σχετικές  αποφάσεις  των  Περιφερειακών  Τμημάτων  για  την
κάλυψη αναγκών  προσωπικού του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. με μετατάξεις από υπηρεσίες.
Ακολουθεί  συζήτηση.

ΑΔΑ: 704Κ46Ψ842-ΦΕ9



Απόφαση Α8/Δ.Ε./Σ27/2014

Αποφασίζεται,   στα  πλαίσια  την  τελευταίας  συνάντησης  των  Προέδρων,  να
αποσταλεί  αίτημα  για  δυνατότητα  κάλυψης  θέσης  κατά  προτεραιότητα  με
μετάταξη στην  Νομαρχιακή Επιτροπή Καστοριάς  όπου είναι  στην  ιδιοκτησία
μας  το  Αρχοντικό  Παπατέρπου,  στολίδι  για  την  πόλη  της  Καστοριάς.
Σημειώνεται ότι η κάλυψη μέχρι τον προηγούμενο χρόνο πραγματοποιούνται με
Ομάδες Εργασίας και ότι δεν υπάρχει κανείς Μόνιμος Υπάλληλος στο Αρχοντικό
Παπατέρπου. 
Ως  δεύτερη  προτεραιότητα,  αν  υπάρχει  η  δυνατότητα,  θα  ήταν  χρήσιμη  η
πρόβλεψη  για  ένα  επιπλέον  υπάλληλο  για  την  Κοζάνη.  Για  τις  Νομαρχιακές
Επιτροπές Γρεβενών και Φλώρινας στην λογική της εξοικονόμησης πόρων ήδη
υπήρξε  φιλοξενία  σε  κτίρια  της  Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας  όπου
χορηγήθηκαν γραφεία εκτίμηση της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΔΜ  είναι ότι δεν χρειάζεται
να υπάρχει υπάλληλος.

Λύεται η συνεδρίαση.

      Ο Πρόεδρος                                                       Η Γενική Γραμματέας 

Δημήτρης Μαυροματίδης                            Κλεοπάτρα  Καλαμάρα   
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