Ερωτήσεις-απαντήσεις για θέματα ΤΣΜΕΔΕ
από την 10η τακτική συνεδρίαση της
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ παρουσία
του Προέδρου του ταμείου κ. Μακέδου
Με βάση τις ερωτήσεις που είχε ετοιμάσει ο σύνδεσμος της ΔΕ ΤΕΕ/ΤΚΜ με τη
μόνιμη επιτροπή επαγγελματικών θεμάτων και φίλος της παράταξης «Ανασυγκρότηση
Μηχανικών», συν. Δημήτρης Μήτρου, κατόπιν συνεδρίασης της επιτροπής και αφού
συνέλεξε ερωτήματα και από τους συναδέλφους, παραθέτουμε συνοπτικά τις
απαντήσεις που έδωσε ο πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ:
Α. ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ερ: Θα γίνει νέος υπολογισμός των εισφορών των ειδοποιητηρίων του Α
εξαμήνου 2016, ώστε να συμπεριληφθούν όλοι οι ασφαλισμένοι προ του 1993
και όσοι μετά το 1993 για κάποιο λόγο έχασαν τη ρύθμιση υπαγωγής σε
κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία?
Απ: Ναι γίνεται προσπάθεια, θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις και θα
σταλούν νέα ειδοποιητήρια,μάλλον τον Αύγουστο.

Ερ:Τι ακριβώς ισχύει με τις αναδρομικές εισφορές που προέκυψαν από τις
αυξήσεις του Ν.3986/11; Έχει το ταμείο αποφασίσει τον αριθμό των δόσεων
που θα πληρώσουν οι συνάδελφοι και πότε θα αρχίσει η καταβολή τους;
Απ: Θα πληρωθούν σε οκτώ δόσεις με την πρώτη, μάλλον στο ειδοποιητήριο
του Β΄εξαμήνου του 2016. Το συνολικό ποσό ανάλογα με την
περίπτωση,κυμαίνεται από 2000 εως 4000 ευρώ.

Ερ:Τι θα γίνει με την εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ, του οποίου τα επιδόματα δεν
λαμβάνουν στην πλειοψηφία τους οι συνάδελφοι μηχανικοί, που τα έχουν
ανάγκη;
Απ: Ήδη έχουν χρεωθεί στους ασφαλισμένους τα αναδρομικά για δύο έτη και
παρά το γεγονός ότι πληρώνουμε αναδρομικά για πρόνοια που δεν
απολαμβάνουμε,ακόμη δεν διαφαίνεται λύση στο θέμα.

Ερ: Τόσο με το Ν.4387/16 για τους νέους συναδέλφους, όσο και με την
τροποποίηση του μόλις μια εβδομάδα μετά τη ψήφισή του, οι εκπτώσεις που
είχαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί για τα πρώτα έτη από την
εφαρμογή του νόμου μετατράπηκαν σε «διευκολύνσεις» , καθότι θα πρέπει οι
διαφορές να πληρωθούν μέσα στα επόμενα χρόνια. Οι διαφορές θα πληρωθούν
εντόκως ; Mήπως θα πρέπει να βγάλει το ταμείο μια σχετική ανακοίνωση για
το θέμα, γιατί πολλοί δεν το γνωρίζουν και ενδεχομένως όταν το μάθουν θα
επαναπροσδιορίσουν τα οικογενειακά και τα επαγγελματικά τους πλάνα για
την επόμενη περίοδο;
Απ: Η επιστροφή των εκπτώσεων θα γίνει μόνο από τους νέους συναδέλφους
όπως ορίζει ο Ν.4387/16.Οι υπόλοιπες μειώσεις που προβλέπονται από τον
ίδιο νόμο για τα πρώτα τέσσερα χρόνια εφαρμογής του δεν θα
επιστραφούν.Θα εκδοθεί σύντομα οδηγός με παραδείγματα για τις νέες
εισφορές που θα ισχύουν από το 2017.

Ερ: Η Ειδική Προσαύξηση καταργήθηκε αναδρομικά από 1/1/2016. Τι θα γίνει
με την παρακράτηση που έγινε από την αρχή του έτους στους μισθωτούς του
ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα;
Απ: Θα συμψηφιστεί με επόμενες κρατήσεις

Ερ: Για τους μετά το 1993 ασφαλισμένους, υποχρεωτικά μόνο στο ΤΣΜΕΔΕ και
κατ΄ εφαρμογή του Ν. 3518/2006, από την 1-1-2007 ήταν υπόχρεοι Ειδικής
Προσαύξησης που καταργήθηκε. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3518/16 πρέπει
να έχουν διανύσει υπερδεκαετή χρόνο ασφάλισης που με την κατάργηση δεν
έχει συμπληρωθεί. Επίσης στο άρθρο 94 παρ.4 δεν γίνεται μνεία σε αυτή
την περίπτωση. Έχετε εικόνα για το τι θα ισχύσει για τα χρήματα που
κατέβαλαν αυτοί οι συνάδελφοι ;
Απ: Για όσους έχουν πάνω από δέκα έτη θα πάρουν την αντίστοιχη
σύνταξη.Για όσους δεν είχαν μέχρι την 1-1-2016 συμπληρώσει δεκαετία θα
τους επιστραφούν τα χρήματα. (από τους παρευρισκομένους έγινε η εκτίμηση
ότι μάλλον θα υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση και θα έχουν και αυτοί
την ανάλογη συνταξιοδοτική παροχή με βάση τα αντίστοιχα τριακοστά
πέμπτα).

Ερ: Από τη δημιουργία του ΕΤΑΑ οι μηχανικοί πληρώνουν υπέρ ΤΣΜΕΔΕ
εισφορές και κρατήσεις από τις αμοιβές υπέρ του ταμείου τους, που δεν
συμψηφίζονταν ετησίως όπως στους νομικούς και τους ιατρούς. Για το
διάστημα από την ίδρυση του ΕΤΑΑ, μήπως πρέπει να διερευνηθεί ο
συμψηφισμός αυτών των εισφορών και κρατήσεων;

Απ: Δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη ή δυνατότητα.

Ερ:Έχετε εσείς κάποια πληροφόρηση σχετικά με το τέλος 1% υπέρ ΕΜΠ που
ενώ υπολογίζεται ως το ήμισυ του τέλους υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, κάποιες υπηρεσίες
το ζητούν ακόμη;
Απ: Θα εκδοθεί σχετική εγκύκλιος που θα διευκρινίζει ότι καταργείται

Β.ΝΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερ:Για το θέμα της δημιουργίας επαγγελματικού ταμείου που ήρθε ξανά στην
επικαιρότητα μέσα από πρόταση του Υπουργού, έχουμε κάτι νεότερο; Υπάρχει
όντως τέτοια πρόταση ή είναι λάθος η πληροφόρησή μας από τα ΜΜΕ;
Απ: Ναι υπάρχουν σχετικές σκέψεις

Ερ:Η εγγραφή στο ΤΜΕΔΕ θα είναι υποχρεωτική για όλους τους συναδέλφους;
Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για το ποια περιουσιακά στοιχεία θα
μεταφερθούν στο νέο ταμείο; H συμμετοχή στην τράπεζα Αττικής θα είναι
ένα από αυτά;
Απ: Όλα αυτά τα ζητήματα είναι σύνθετα και υπό εξέταση. Θα υπάρξει τον
Οκτώβριο ένα νομοσχέδιο «σκούπα» που θα ρυθμίζει όλες τις εκκρεμότητες
για τη μετάβαση στο νέο ασφαλιστικό σύστημα.Στο ΤΜΕΔΕ σίγουρα θα
συμμετέχουν όσα μέλη του ΤΣΜΕΔΕ έχουν ή θέλουν να έχουν πρόσβαση στις
εγγυοδοτικές παροχές του νέου ταμείου. Μέρος της συμμετοχής του ΤΣΜΕΔΕ
θα μεταφερθεί στο ΤΜΕΔΕ, όχι το σύνολο γιατί θα προκύψουν θέματα
κρατικοποίησης της τράπεζας.

Ερ: Συντάσσεται κάποια μελέτη ώστε να διατηρηθούν οι ισχύουσες παροχές
εγγυοδοσίας προς τους συναδέλφους;
Απ: Ναι αυτή την οποία προβλέπει ο Ν.4387/16.

Γ.ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ερ: Mε ποια διαδικασία προτάθηκαν από το ταμείο στην πρόσφατη ΓΣ της
τράπεζας Αττικής οι επτά μηχανικοί που συμμετέχουν στο νέο Δ.Σ; Με ποια

σύνθεση ελήφθη η σχετική απόφαση από το Δ.Σ. ; Με δεδομένο ότι οι πέντε
εξ αυτών διατήρησαν τη θέση τους και συμμετείχαν και τα προηγούμενα
χρόνια στη διοίκηση της τράπεζας, θα θέλαμε να ρωτήσουμε το συνάδελφο
πρόεδρο του ταμείου τα ακόλουθα:

1. είναι ικανοποιημένη η διοίκηση του ταμείου από την πορεία της τελευταίας
επένδυσής της στην τράπεζα, μετά από την απώλεια εκατοντάδων εκατ. και
αν όχι τι προτίθεται να κάνει για αυτό;
2. υπάρχει η σχετική έκθεση σκοπιμότητας της επενδυτικής επιτροπής του
ΤΣΜΕΔΕ που να αιτιολογεί τη συμμετοχή στην τελευταία ΑΜΚ;
3. έχει καταθέσει η Διοίκηση της τράπεζας ένα σύγχρονο πλάνο αναδιάρθρωσης
και λειτουργίας, όπως ζητείται εδώ και 2 χρόνια από την ΤτΕ;

Απ: ο συν. Μακέδος χαρακτήρισε την ερώτηση «εσωστρεφή» και μεταξύ άλλων
απάντησε ότι για τη επιλογή των νέων μελών και τη διατήρηση των πέντε
μηχανικών που συμμετείχαν τα τελευταία χρόνια στο Δ.Σ. ότι: «η επιλογή
όλων των μελών (και των μηχανικών) του ΔΣ της τράπεζας Αττικής έγινε με
την τήρηση όλων των κανόνων της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης,
κρίθηκαν και είναι όλα τραπεζικά στελέχη με εμπειρία».Σε ότι αφορά την
επένδυση στην τράπεζα Αττικής, δήλωσε ότι επιχειρείται ο μετασχηματισμός
της με δράσεις που θα ενισχύσουν την πραγματική οικονομία.Σε ερώτηση μας
(δύο φορές) αν ελήφθη η απόφασή ορισμού τους με μειωμένη σύνθεση από το
ΔΣ του ΤΣΜΕΔΕ και ποια ήταν αυτή, απέφυγε να απαντήσει δηλώνοντας (και
αυτός δυο φορές) ότι η απόφαση ελήφθη με νόμιμο τρόπο… (δείτε εδώ
παλαιότερη ανακοίνωση της Ανασυγκρότησης για το θέμα.)

Ερ: Πρόσφατα η ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ αποφάσισε να ζητήσει από όλες τις τράπεζες
προσφορές, για τις εισφορές ανά συναλλαγή, για τις συσκευές POS.Η
τράπεζα Αττικής σκοπεύει να κάνει μια πιο ανταγωνιστική προσφορά για
τους μηχανικούς ;
Απ: Θα εξετασθεί το θέμα.
Σε ότι αφορά τους πολιτικούς προϊσταμένους του υπουργούς και τα στελέχη του
υπουργείου , δήλωσε ότι αντιλαμβάνονται πλήρως τα προβλήματα και έχει μαζί
τους μια εξαιρετική συνεργασία.
Τέλος δήλωσε ότι στο ΚΕΑΟ το ΤΣΜΕΔΕ μέχρι στιγμής έστειλε εταιρείες που
χρωστούσαν εισφορές του προσωπικού τους και όχι σε φυσικά πρόσωπα.

