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«Α» ΤΕΕ/ΤΚΜ: ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ
ΣΕ «ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ» ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΑΑ

«Η έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων με 
την κυβέρνηση με στόχο την ίδρυση ταμείου 
επαγγελματικής ασφάλισης και την αυτόνομη 
πορεία του ΤΣΜΕΔΕ, αποτελεί τη μόνη βιώ-
σιμη και ρεαλιστική λύση για τον όλον τον τε-
χνικό κόσμο», αναφέρεται στην Απόφαση της 
3ης τακτικής συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας 
ΤΕΕ/ΤΚΜ για το Ασφαλιστικό. Την παρουσία-
ση και το σκεπτικό της Απόφασης έκανε στην 
κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, ο πρόεδρος 
της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πά-
ρις Μπίλλιας. Η αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
με την απόφασή της ξεκαθαρίζει ότι: «το ΤΕΕ/
ΤΚΜ ζητά από το ΤΕΕ να αναλάβει τις απαραί-
τητες πρωτοβουλίες προκειμένου να προχω-
ρήσουμε στην ίδρυση επαγγελματικού ταμείου 
για τον κλάδο της επικουρικής ασφάλισης». 
Την ίδια ώρα, η ενέργεια του ΕΤΑΑ, με την 
οποία οι μηχανικοί καλούνται ξαφνικά και πα-
ράνομα να πληρώσουν αναδρομικά και εφάπαξ, 
το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών της τε-
τραετίας 2011-2014 και μάλιστα εξωπραγμα-
τικά αυξημένες μαζί με επίσης δυσθεώρητες  
προσαυξήσεις δήθεν υπερημερίας, έχει προ-
καλέσει την οργή του τεχνικού κόσμου. Το ΤΕΕ 
προγραμματίζει δυναμικές κινητοποιήσεις.
 
Απόφαση 3ης τακτικής συνεδρίασης της Αντι-
προσωπείας ΤΕΕ/ΤΚΜ για το Ασφαλιστικό
Στην Απόφαση, η οποία στο σύνολό της έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
(www.tkm.tee.gr), αναφέρεται ότι με δεδομέ-
νη την αναλογία εργαζομένων προς συνταξιού-
χους κάτω από το όριο του 2:1, με το πλήθος 
των εργαζομένων περίπου στα 3,7 εκατ. άτομα 
ενώ το πλήθος των συνταξιούχων να κινείται 
στην περιοχή των 2,7 εκατ. ατόμων, η συνολική 
συσσωρευμένη αναλογιστική υποχρέωση του 
συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης (Κύριες 
& Επικουρικές Συντάξεις) ανέρχεται στα 800 
δις ευρώ!!! (781,8 δις σύμφωνα με τη σχετική 
ανάλυση). 
Αλλά και στο ΤΣΜΕΔΕ, ο χρόνος λειτουργεί εις 
βάρος μας:
α) η αυξανόμενη τάση μη έγγραφής νέων με-
λών,
β) η εντεινόμενη πίεση των μελών μας να δια-
γραφούν, σε συνδυασμό με την αυξητική τάση 
μη έγκαιρης καταβολής των εισφορών,
γ) το άσχημο οικονομικό και επενδυτικό πε-
ριβάλλον το οποίο οδηγεί σε συνταξιοδότηση 
αυξημένο αριθμό μελών και μπορεί να οδηγή-
σει σε ακραίες καταστάσεις, τόσο το Επιμελη-
τήριο, όσο και τον Ασφαλιστικό μας Φορέα,
δ) η επικείμενη, περαιτέρω ενοποίηση του 
ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ με τον ΟΑΕΕ και το ΙΚΑ,
ε) το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων και 
οι οφειλές του κράτους από την τριμερή χρη-
ματοδότηση, δεν επιτρέπουν εφησυχασμό και 
ολιγωρίες.
Η έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων με 
την κυβέρνηση με στόχο την ίδρυση ταμείου 
επαγγελματικής ασφάλισης και την αυτόνομη 
πορεία του ΤΣΜΕΔΕ, αποτελεί τη μόνη βιώσι-
μη και ρεαλιστική λύση για όλον τον τεχνικό 
κόσμο. Πρόσθετα, η βιωσιμότητα του ΤΣΜΕΔΕ 
για τα επόμενα 15 χρόνια, σύμφωνα με το βα-
σικό σενάριο της τελευταίας αναλογιστικής 
μελέτης, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα ποι-

οτικά χαρακτηριστικά του, μας δίνει την ελά-
χιστη χρονική δυνατότητα για την παραπάνω 
μετεξέλιξη του ασφαλιστικού μας φορέα. Το 
πρώτο δίλλημα είναι μπροστά μας. Με βάση 
τις επιταγές του Νόμου 4281/8.8.2014 (άρθρο 
220, παρ. 6) θα πρέπει να αποφασίσουμε την 
ίδρυση επαγγελματικού  ταμείου (ΤΕΑ) για τον 
κλάδο επικουρικής ασφάλισης, μέχρι τις 30 
Ιουνίου του 2015. Ο δρόμος είναι προφανής, η 
ευθύνη και οι επιλογές δικές μας.

κοί ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ παρότι 
υπόκεινται και πληρώνουν εισφορές επί σειρά 
ετών δεν καλύπτονται από παροχές ανεργίας, 
που μαστίζει τον τεχνικό επιστημονικό κλάδο, 
καθώς υπουργείο Εργασίας και διοίκηση του 
ΕΤΑΑ προκλητικά αδιαφορούν στο σχετικό αί-
τημα.
Το ΤΕΕ εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση αναφο-
ρικά με την συγκεκριμένη απόφαση που φέρει 
την υπογραφή του προέδρου του ΕΤΑΑ κ. Σελ-
λιανάκη και έκανε λόγο για «νέο εισπρακτικό 
πραξικόπημα, μαζικής οικονομικής εξόντω-
σης των διπλωματούχων μηχανικών»
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης ζητά 
την άμεση απομάκρυνση του προέδρου του ΔΣ 
ΕΤΑΑ κ Σελλιανάκη, με ταυτόχρονο καταλο-
γισμό ευθυνών για τα «έργα και τις ημέρες» 
του. Ταυτοχρόνως, προειδοποιεί προς κάθε 
κατεύθυνση ότι ο τεχνικός επιστημονικός κό-
σμος στο σύνολο του, οι διπλωματούχοι μηχα-
νικοί της χώρας είναι ανάστατοι και εξοργι-
σμένοι από το νέο εισπρακτικό πραξικόπημα 
του κ. Σελλιανάκη, οργανώνοντας  δυναμικές 
και προς κάθε νόμιμη και θεμιτή κατεύθυνση 
ενέργειες και αντιδράσεις. Ο κ. Σπίρτζης ειση-
γήθηκε, από κοινού με τους Επιστημονικούς 
Συλλόγους και τις Συλλογικότητες των μηχα-
νικών, να προχωρήσουν άμεσα σε δυναμικές 
κινητοποιήσεις, σε πανελλαδική κλίμακα και 
σε όλα τα μέτωπα επαγγελματικής και επιστη-
μονικής δραστηριότητας των μηχανικών, στο 
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με όποιες συνέ-
πειες αυτό συνεπάγεται. 
Οι μηχανικοί ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ-
ΔΕ έρχονται αντιμέτωποι, με εξωπραγματικές, 
εξοντωτικές και παράνομες εισφορές, αντιμε-
τωπίζοντας ταυτοχρόνως ακαριαία οικονομική 
και επαγγελματική εξόντωση, καθώς απει-
λούνται άμεσα με κατασχέσεις περιουσιακών 
στοιχείων,  παρακράτηση λογαριασμών και μη 
έκδοση ασφαλιστικής και φορολογικής ενη-
μερότητας, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
για την άσκηση των συναλλαγών και του επαγ-
γέλματος τους.
Η «λίστα Σελλιανάκη»  κρίνεται απολύτως ανα-
ξιόπιστη. Περιλαμβάνει ηλεκτρονικό αρχείο, 
που δεν είναι επικαιροποιημένο και ελεγμένο 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου, με 
εξοντωτικές και εξωπραγματικές οφειλές, οι 
οποίες κατά βάση είναι πλαστές. Δεν έχουν 
ληφθεί υπόψη χιλιάδες περιπτώσεις ρύθμισης 
των οφειλών, που ήδη έχουν γίνει και εξυ-
πηρετούνται, οι οποίες τινάζονται στον αέρα, 
με μεγάλη ζημία του Ταμείου και εκδικητική 
ταλαιπωρία των ασφαλισμένων. Επίσης δεν 
περιλαμβάνονται πλήθος περιπτώσεων, που 
αφορούν σε νόμιμες ειδικές ρυθμίσεις και 
εξαιρέσεις ασφαλισμένων, όπως επίσης δεν 
λαμβάνονται υπόψη δικαιούχοι που έχουν κι-
νήσει διαδικασίες συνταξιοδότησης,  οι οποίοι 
οδηγούνται τώρα σε νέο «εισπρακτικό Καιά-
δα» και χάνουν δικαιώματα τους.
Παραβιάστηκε κάθε κανόνας εύρυθμης και 
νόμιμης λειτουργίας του ασφαλιστικού φορέα 
και  καταργήθηκαν συλλήβδην αποφάσεις του 
ΔΣ ΤΣΜΕΔΕ και ΔΣ ΕΤΑΑ, οι οποίες όπως είναι 
γνωστό έχουν ληφθεί μετά από πολύμηνους 
αγώνες και δυναμικές κινητοποιήσεις του ΤΕΕ 
και των φορέων των μηχανικών την τελευταία 

φωτο: Nώντας Στυλιανίδης

Προϋποθέσεις μέχρι την μετεξέλιξη του 
ΤΣΜΕΔΕ
Όλοι γνωρίζουμε ότι πριν πάμε στο επόμενο 
βήμα πρέπει νηφάλια και υπεύθυνα να αντι-
μετωπίσουμε τη σημερινή πραγματικότητα και 
την τραγική οικονομική συγκυρία που βιώνου-
με όλοι μας. Το επάγγελμα του μηχανικού ευη-
μερεί όταν ευημερεί η κοινωνία και δυστυχώς 
η έλλειψη παραγωγής έχει διαμορφώσει ένα 
περιβάλλον που συνθλίβει το ασφαλισμένο 
μηχανικό. Είναι ορατός ο κίνδυνος εάν σήμερα 
δεν ληφθούν μέτρα ανακούφισης, το ΤΣΜΕΔΕ 
να μετεξελιχθεί μεν, αλλά να μην υπάρχει ικα-
νός αριθμητικά και υγιής οικονομικά, αριθμός 
μελών που θα στηρίξει το ταμείο στη νέα του 
μορφή. Ο κύκλος αυτός πρέπει να κλείσει 
με παρεμβάσεις που θα ανακουφίσουν τους 
μηχανικούς. Πρέπει να δοθούν τουλάχιστον 
εκείνες οι λύσεις που ισχύουν στους άλλους 
ασφαλιστικούς φορείς (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ ), και για 
τις οποίες έχουμε λάβει υποσχέσεις από τα 
αρμόδια Υπουργεία, αλλά δεν έχουν υλοποι-
ηθεί. Η αίσθηση της κοινωνίας και της πολι-
τείας ότι «οι μηχανικοί είναι εύπορος κλάδος» 
έχει παρέλθει προ πολλού. Οι μηχανικοί δεν 
μπορεί να αντιμετωπίζονται ως «έχοντες και 
κατέχοντες». Το ΤΣΜΕΔΕ και οι μηχανικοί δεν 
είναι δυνατόν να θυσιαστούν στο βωμό των αυ-
τοσχεδιασμών του ασφαλιστικού συστήματος. 
To ΤΕΕ/ΤΚΜ ζητά από το ΤΕΕ να αναλάβει τις 
απαραίτητες πρωτοβουλίες προκειμένου να 
προχωρήσουμε στην ίδρυση επαγγελματικού 
ταμείου για τον κλάδο επικουρικής ασφάλι-
σης. Με τις προτεινόμενες βραχυπρόθεσμες 
και μεσοπρόθεσμες πρωτοβουλίες θα μπορέ-
σει το ΤΣΜΕΔΕ να διατηρήσει την βιωσιμότητα 
και την αυτοτέλειά αλλά και μέρος από τα απο-
θεματικά του.

«Βόμβα» από το ΕΤΑΑ
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προέκυψε απόφαση 
του ΕΤΑΑ σύμφωνα με την οποία οι μηχανικοί 
καλούνται ξαφνικά και παράνομα να πληρώ-
σουν αναδρομικά και εφάπαξ, το σύνολο των 
ασφαλιστικών εισφορών της τετραετίας 2011-
2014 και μάλιστα εξωπραγματικά αυξημένες 
μαζί με επίσης δυσθεώρητες προσαυξήσεις 
δήθεν υπερημερίας. Η πρόκληση συνεχίζε-
ται καθώς συνυπολογίζονται στις οφειλές και 
αναδρομικές και προσαυξημένες εισφορές 
υπέρ ΟΑΕΔ, όταν είναι γνωστό ότι οι μηχανι-
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διετία. Αποφάσεις, που προβλέπουν ότι δεν 
επιβάλλονται εξωπραγματικές εισφορές και 
προσαυξήσεις και μάλιστα εφάπαξ και ανα-
δρομικά, τις οποίες οι ασφαλισμένοι μηχανι-
κοί εξ αντικειμένου αδυνατούν να πληρώσουν 
αφού στην συντριπτική πλειοψηφία τους είναι 
άνεργοι, καταχρεωμένοι και οδηγούνται βίαια 
εκτός επαγγέλματος και αγοράς εργασίας. 
Οι αποφάσεις αυτές των ΔΣ ΤΣΜΕΔΕ και ΔΣ 
ΕΤΑΑ είναι ισχυρότατες και δεν ανακαλούνται 
καθώς εκκρεμεί  οριστική απόφαση του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας, όπου έχει προσφύ-
γει το ΤΕΕ.
Σε μία κρίσιμη λοιπόν πολιτική συγκυρία για 
τη χώρα και τους μηχανικούς, καταγγέλλει ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης ότι ο κ 
Σελλιανάκης επιχειρεί να καταλύσει τη νομι-
μότητα και να γκρεμίσει ότι κέρδισαν οι μη-
χανικοί με τους αγώνες τους την  τελευταία 
διετία με αποφάσεις του ΔΣ ΤΣΜΕΔΕ και ΔΣ 
ΕΤΑΑ, αγνοώντας τις επιταγές του Συμβουλίου 
της Επικρατείας. Μάλιστα καταλύει την ίδια τη 
λειτουργία του Ταμείου και των υπηρεσιών του,  
και προχωρά στο διαλυτικό και καταστροφικό 
έργο του συνεπικουρούμενος από μια μικρή 
ομάδα εγκάθετων υπαλλήλων, που ο ίδιος έχει 
διορίσει παράνομα και χωρίς αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου ΕΤΑΑ.

Η θέση της Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ για το 
Ασφαλιστικό
Στην απόφαση που έλαβε η Κεντρική Αντιπρο-
σωπεία ΤΕΕ για το ασφαλιστικό των μηχανικών 
αποτυπώνονται οι εξελίξεις στο ασφαλιστικό 
των μηχανικών, ενώ παράλληλα καταρτίζε-
ται πλαίσιο διεκδικήσεων και προτάσεων για 
το παρόν και την επόμενη ημέρα. Τον περιε-
χόμενο της απόφασης συζητήθηκε εκτενώς 
διαμορφώθηκε με δημοκρατικό διάλογο και 
αποφασίστηκε στις εργασίες της δεύτερης 
τακτικής συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας 
ΤΕΕ, που συγκάλεσε ο πρόεδρος της Αντιπρο-
σωπείας ΤΕΕ Γιάννης Κυριακόπουλος, ενώ το 
ασφαλιστικό των μηχανικών ήταν βασικό θέμα 
της ημερήσιας διάταξης.
Αναλυτικά στο κείμενο της απόφασης για μία 
ακόμη φορά τονίζεται με έμφαση «η δραμα-
τική κατάσταση των διπλωματούχων μηχανι-
κών και του τεχνικού κόσμου». Αναφέρεται ότι 
«συνεχίζονται τα άθλια νομοθετήματα, οι φο-
ρομπηχτικές πολιτικές, η λειτουργία ενός ανε-
ξέλεγκτου, αντιαναπτυξιακού και αντιπαραγω-
γικού τραπεζικού συστήματος, η στοχοποίηση 
του παραγωγικού κόσμου της χώρας και των 
διπλωματούχων μηχανικών. Συνέπειες ο μη-
δενισμός της οικοδομικής δραστηριότητας, η 
συσσώρευση δημόσιων και ιδιωτικών έργων 
σε λίγες εταιρείες, η πρωτοφανής ανεργία των 
μηχανικών, χωρίς να καταγράφεται από την Ελ-
ληνική Στατιστική Αρχή, η μετανάστευση μας 
σε όλες τις γωνιές του πλανήτη, χωρίς καμιά 
στήριξη ή καταγραφή από το ελληνικό κράτος. 
Σε αυτό το πλαίσιο, το ασφαλιστικό μας σύστη-
μα, αντί να στέκεται προστατευτικά υπέρ των 
Μελών μας, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο 
την απόγνωση των διπλωματούχων μηχανι-
κών, οδηγώντας χιλιάδες Συναδέλφους εκτός 
επαγγέλματος και δίνοντας στην ήδη άθλια 
κατάσταση, χαρακτήρα ανθρωπιστικής κρίσης, 

τόσο για τους ασφαλισμένους Μηχανικούς όσο 
και για τα Μέλη των οικογενειών τους.
Είναι ενδεικτικό ότι, παρά τις επανειλημμένες 
οχλήσεις μας, δεν έχει δεχθεί ούτε μία συνά-
ντηση ο Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
διατηρώντας στη θέση του τον, σε αποστολή 
αποδιοργάνωσης του ΕΤΑΑ και εξαθλίωσης 
των ασφαλισμένων, Πρόεδρο του ΔΣ του ΕΤΑΑ, 
κ. Σελλιανάκη. Η αδιέξοδη αντιαναπτυξιακή 
πολιτική της Κυβέρνησης και ο συνεχής εν-
δοτισμός σε απαράδεκτες και καταστροφικές 
απαιτήσεις συμφερόντων διά της Τρόικας και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φαίνονται και θα 
φαίνονται ακόμη περισσότερο στο άμεσο μέλ-
λον τόσο στα δραματικά αποτελέσματα του 
κλειστού ολιγοπωλίου των τραπεζών όσο και 
στα άλυτα προβλήματα του εθνικού ασφαλιστι-
κού συστήματος».
-Στην περίπτωση του ΕΤΑΑ και του κλάδου 
Μηχανικών και ΕΔΕ σημειώνεται ότι Έπειτα: 
Από το ληστρικό κούρεμα των αποθεματικών. 
Από τη μη απόδοση άνω των 715 εκ. στον κλά-
δο Μηχανικών και ΕΔΕ και άνω των 1.5 δις 
στο ΕΤΑΑ. Από τις ληστρικές αυξήσεις, παρά 
τη δέσμευση του Υπουργού Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων, κ. Βρούτση. Από την μη κάλυψη της 
ανεργίας μας από την δήθεν εισφορά αλλη-
λεγγύης που πληρώνουν όλοι οι μηχανικοί και 
χρεώνονται οι άνεργοι και χαμηλά αμοιβόμενοι 
μηχανικοί. Από τις παράνομες και αντισυνα-
δελφικές ενέργειες του Προέδρου του ΕΤΑΑ, 
κ. Σελλιανάκη για επιβολή των αυξήσεων και 
των κατασχέσεων. Από τον μη εφαρμόσιμο και 
περιπαιχτικό Νόμο των δόσεων των ασφα-
λιστικών οφειλών, έχουν αρχίσει τη, διά των 
διαρροών του Τύπου, σκηνοθεσία του νέου 
έργου: της ολοκλήρωσης της καταλήστευσης 
των αποθεματικών του Ταμείου και της περι-
ουσίας του. Από τις εκβιαστικές ειδοποιήσεις 
για κατασχέσεις από το ΕΤΑΑ μέσω του ΚΕΑΟ. 
Από το χριστουγεννιάτικο δώρο της Κυβέρνη-
σης και του κ. Σελλιανάκη των αναδρομικών 
αυξήσεων σε όλους από το 2011 και μάλιστα 
προσαυξημένο ως αναδρομικά ληξιπρόθε-
σμες εισφορές. Η νέα σκηνοθεσία ακόμη δεν 
έχει ολοκληρωθεί, μιας και οι συντάκτες δι-
αφωνούν αν το Ταμείο θα ενσωματωθεί στον 
ΟΑΕΕ, ώστε να καλύψει για ελάχιστους μήνες 
τα ελλείμματά του ή αν θα καταργηθούν οι 
κλάδοι του ΕΤΑΑ, ώστε να καλυφθούν ελλείμ-
ματα άλλων κλάδων και κυρίως του κλάδου 
Νομικών. Και τα δύο σενάρια θα διατηρήσουν 
τις αβάσταχτες ασφαλιστικές οφειλές και τις 
πενιχρές παροχές. Είναι προφανές ότι η ενδε-
χόμενη υλοποίηση ενός εκ των δύο παραπά-
νω σεναρίων θα είναι καταστροφική και για το 
ασφαλιστικό μέλλον των διπλωματούχων μη-
χανικών αλλά και για την άσκηση του επαγγέλ-
ματος. Ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες αλλαγές 
στα δημόσια έργα τόσο με την κατάργηση των 
ορίων όσο και με το Πολυνομοσχέδιο και με 
ένα αδιαφανές, συγκεντρωμένο και ελεγχόμε-
νο τραπεζικό σύστημα τόσο η εγγυοδοσία όσο 
και η πιστοληπτική ικανότητα των μηχανικών 
και των τεχνικών εταιρειών θα παίζει πρω-
τεύοντα ρόλο στην άσκηση του επαγγέλματος. 
Η ενοποίηση του Ταμείου μας και με τα δύο 
διαρρέοντα σενάρια καταργεί την εγγυοδοσία 
από τον κλάδο Μηχανικών και ΕΔΕ, θέτοντας 

τη συντριπτική πλειοψηφία των μελετητών 
και των εργοληπτών δημοσίων έργων οριστικά 
εκτός επαγγέλματος και όλον τον κλάδο στην 
ιδιοκτησία των 4 δήθεν «συστημικών» τρα-
πεζών. Σύμφωνα με την 4η Τεχνική Αναφορά 
του Αναλογιστικού Παρατηρητηρίου, το Ταμείο 
μας για τα επόμενα 15 χρόνια είναι υγιές και 
βιώσιμο, χωρίς κρατική επιχορήγηση. Είναι 
προφανές ότι το αίτημά μας για επαναφορά 
του ΤΣΜΕΔΕ στην πρότερη κατάσταση, δηλαδή 
ως ένα ανεξάρτητο ασφαλιστικό Ταμείο, αλλά 
πραγματικά αυτοδιαχειριζόμενο, με δημόσιο 
έλεγχο και καθαρούς όρους αλλά όχι κυβερ-
νητική επιβολή είναι και παραμένει επίκαιρο. 
Για την συντριπτική πλειοψηφία των μελών της 
επιτροπής, η μετεξέλιξη του ΤΣΜΕΔΕ σε ένα 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 
εντός του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΟΣ, που θα διοικείται από τους ασφαλι-
σμένους του, θα διαχειρίζεται αυτοτελώς τα 
αποθεματικά και τα περιουσιακά του στοιχεία 
και θα χαράζει και θα υλοποιεί αυτόνομα την 
ασφαλιστική του πολιτική με γνώμονα το συμ-
φέρον των ασφαλισμένων του και την βιωσιμό-
τητα του αποτελεί τη μόνη βιώσιμη και ρεαλι-
στική λύση για όλον τον τεχνικό κόσμο»  n

ΤΡΕΙΣ ΝΕΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στη συγκρότηση τριών Ομάδων Εργασίας, για τις 
αλλαγές του θεσμικού πλαισίου στο χωροταξικό και 
πολεοδομικό σχεδιασμό, για τον Εσωτερικό και τον 
Εξωτερικό Οδικό Δακτύλιο καθώς επίσης και για τις 
επιπτώσεις από τη καύση της βιομάζας, προχώρησε 
η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από προτάσεις της ΜΕ 
Ανάπτυξης – Χωροταξίας (για τις δύο πρώτες) και της 
ΜΕ Ενέργειας – Περιβάλλοντος. Τα μέλη των Ομάδων 
Εργασίας θα προσφέρουν αμισθί το χρόνο και τις 
γνώσεις τους. 
ΟΕ για την κωδικοποίηση των αλλαγών του θεσμι-
κού πλαισίου του χωροταξικού και πολεοδομικού 
σχεδιασμού την τελευταία πενταετία
Στην Ομάδα μετέχουν οι: Ι. Αγγελίδης ΑΜ Πολεοδό-
μος,  Ν. Τασοπούλου ΜΧΠΠΑ, Ι. Τσαμπάζης Αγρ-ΤΜ 
Πολεοδόμος, Χ. Μαμαρίκας ΠΜ. Η επιτροπή θα ολο-
κληρώσει το έργο της σε χρονικό διάστημα τεσσάρων 
μηνών.
ΟΕ για ΕσΟΔ και ΕξΟΔ.
Στην Ομάδα μετέχουν οι: Γ. Χρίστογλου Αγρ-ΤΜ,  Θ. 
Νάτσινας ΠΜ- Συγκοινωνιολόγος,  Α π . 
Πρόιος ΠΜ-Συγκοινωνιολόγος, Κ. Σικαλίδης Αγρ-ΤΜ. 
Η επιτροπή θα ολοκληρώσει το έργο της σε χρονικό 
διάστημα δύο μηνών.
ΟΕ για τις επιπτώσεις στη ανθρώπινη υγεία από την 
καύση της Βιομάζας»
Στην Ομάδα μετέχουν οι: Α. Αθανασιάδης ΜΜ), Χ. 
Βλαχοκώστας ΜΜ, Α. Μιχαηλίδου ΜΜ, Σ. Δ. Σαρηγι-
άννης ΧΜ, Λ. Χουρδάκης ΜΜ. Εκτιμώμενη διάρκεια: 
3 - 6 μήνες. n


