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Θέµα : Αίτηµα για συνάντηση µε τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης         

κ. Α. Λοµβέρδο.  
 
Κύριε Υπουργέ, 

Θα θέλαµε κατ΄ αρχήν να συγχαρούµε εσάς καθώς και το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας 
του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, για την ανάληψη των καθηκόντων σας και 
να σας ευχηθούµε καλή επιτυχία στο δύσκολο πραγµατικά έργο που  καλείστε να διεκπεραιώ-
σετε.  
 Σας είναι γνωστό ότι η Οµοσπονδία µας είναι ο β΄/βάθµιος συνδικαλιστικός Φορέας των 
11.500 ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών, όλων των ειδικοτήτων, που υπηρετούν στην Κεντρική & 
Περιφερειακή ∆ιοίκηση, στα ΝΠ∆∆ και στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ 
βαθµού. 

Όλα τα προηγούµενα χρόνια, στον αντίποδα των γενικευµένων ιδιωτικοποιήσεων και  
µε στρατηγική επιδίωξη την οικονοµική και θεσµική αναβάθµιση των µελών µας και την ανα-
βάθµιση των Τεχνικών Υπηρεσιών ώστε να καταστούν ικανές να διασφαλίζουν τα συµφέροντα 
του Ελληνικού λαού και να αποτελούν αποτελεσµατικό µοχλό της αναπτυξιακής προσπάθειας 
της χώρας, η Οµοσπονδία µας έχει δώσει σοβαρούς αγώνες µε σχετική κάθε φορά επιτυχία.  

Πολλά όµως από τα προβλήµατα, θεσµικού και οικονοµικού χαρακτήρα συνεχίζουν να 
παραµένουν ανεπίλυτα παρά τις υποσχέσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων κάθε φορά. 

Ιδιαίτερη σηµασία και θέση στα προβλήµατα θεσµικού χαρακτήρα έχουν τα σχετικά µε 
το ασφαλιστικό. Αντίστοιχης σηµασίας είναι και στο συνολικό διεκδικητικό πλαίσιο της Οµο-
σπονδίας, όπως αυτό υπερψηφίστηκε στο 12ο Τακτικό µας Συνέδριο, τα αιτήµατα που αφο-
ρούν το ασφαλιστικό, τα οποία συνοπτικά παραθέτουµε ακολούθως: 

 
         Ασφαλιστικό. 

 Γενικά για την Κοινωνική Ασφάλιση  

  

Η Κοινωνική Ασφάλιση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις των εργαζο-

μένων στον 20ο αιώνα και συνεπώς όλοι (πολιτικά κόμματα, συνδικαλιστικό κίνημα,  
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κοινωνικοί φορείς, συλλογικότητες κλπ.) έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν τις 

απόψεις τους στην κατεύθυνση της υπεράσπισης και διεύρυνσής της, σήμερα που δέ-

χεται ολομέτωπη επίθεση από πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις του νεοφιλελευθερι-

σμού στη βάση των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΟΟΣΑ, του ΔΝΤ και 

της Παγκόσμιας Τράπεζας που προωθούν την ολοκληρωτική "μεταρρύθμισή" της με 

στόχο το πέρασμά της στο λεγόμενο τριφασικό σύστημα  προς όφελος της κερδοφορί-

ας του ιδιωτικού τομέα και του Κεφαλαίου.  

  

Η διασφάλιση του δημόσιου, καθολικού και κοινωνικού χαρακτήρα του ασφαλιστι-

κού συστήματος είναι υπόθεση αδιαπραγμάτευτη και άμεσες προτεραιότητες στην 

κατεύθυνση αυτή είναι: 

 

     Η συνεπής εφαρμογή της χρηματοδότησης του Συστήματος Κοινωνικής Ασφά-

λισης από το Κράτος και η εξόφληση των κρατικών οφειλών προς τα Ταμεία. 

� Η πλήρης αποκατάσταση από το Κράτος και τους εργοδότες της ζημιάς που έ-

καναν στα ασφαλιστικά Ταμεία με την καταλήστευση των αποθεματικών τους, 

με την επιστροφή των κλεμμένων. 

� Η καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής, η κατάργηση 

των χαριστικών ρυθμίσεων προς τους κακοπληρωτές εργοδότες καθώς και η 

απόδοση των χρωστούμενων από τις μεγάλες επιχειρήσεις. 

    Η κατάργηση της ανασφάλιστης εργασίας νέων, γυναικών και των οικονομικών 

μεταναστών, καθώς και των ελαστικών μορφών απασχόλησης και της μαύρης 

εργασίας που εκτός των άλλων οδηγούν σε συντάξεις φτώχειας με την δημι-

ουργία θέσεων πλήρους και σταθερής εργασίας και καταπολέμηση της ανεργί-

ας. 

     Η κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων των Κυβερνήσεων  Ν.Δ. και 

ΠΑΣΟΚ (2084/92, 3029/02 και 3655/08 ). 

    Η κατάργηση όλων των ασφαλιστικών διακρίσεων που έχουν θεσπισθεί σε βά-

ρος των νέων ασφαλισμένων από το 1992 έως σήμερα. 

    Η δραστική αύξηση των συντάξεων και κυρίως των κατώτερων. Καμία αύξηση 

ασφαλιστικών εισφορών και ορίων ηλικίας, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Πλήρης 

τουλάχιστον αναπλήρωση του μισθού, από την κύρια και επικουρική σύνταξη 

(δηλ. 80% Κ.Σ+ 20% Επικ. Σύνταξη). 

    Η βελτίωση των παροχών υγείας. 

    Η διαφύλαξη και η επέκταση του θεσμού των Βαρέων και ανθυγιεινών και στο 

δημόσιο και ουσιαστικά μέτρα Υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόμενους. 

 

Ειδικά για το ΤΣΜΕΔΕ : 

 

Επιδιώκουμε και θα αγωνιστούμε με κάθε πρόσφορο μέσο για κατάργηση του 

Ν.3655/08  ο οποίος στα πλαίσια των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που προαναφέρθηκαν 

και πέραν των γενικότερων ρυθμίσεών του που μειώνουν τις επικουρικές συντάξεις, 

αυξάνουν τα όρια ηλικίας και επιβάλλουν από το 2009 μείωση της σύνταξης κατά 6% 

για κάθε χρόνο «πρόωρης» αποχώρησης, έχοντας στόχο όχι την εξυγίανση του συστήμα-

τος αλλά την μόνιμη και οργανωμένη μεταφορά πόρων από τους ασφαλισμένους 

στο κράτος για να καλυφθούν οι «μαύρες τρύπες» του προϋπολογισμού, καταργεί το 
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ΤΣΜΕΔΕ μετά από 74 χρόνια λειτουργίας για να επιχειρήσει στην συνέχεια την ουσι-

αστική «δήμευση» των τεράστιων αποθεματικών του. 

 Ακόμα με τον Ν.3655/08 καταργείται η αυτοτέλεια του Ταμείου μας, ανοίγει μια 

περίοδος αμφισβήτησης και αβεβαιότητας για σειρά από κατακτήσεις που διαχρονικά 

είχαμε επιτύχει, δεν προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπων των Δημ. Υπαλλήλων στο 

Δ.Σ. του νέου Ενιαίου Ταμείου ενώ ακόμα και στην Διοικ. Επιτροπή του Τομέα στον οποίο 

υποβαθμίζεται διοικητικά και ουσιαστικά το ΤΣΜΕΔΕ η συμμετοχή μας είναι δυνητική. 

Η αντίσταση της ΕΜΔΥΔΑΣ μαζί με το ΤΕΕ, τους φορείς των διπλ. Μηχανικών και 

το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας μας δεν θα σταματήσει με την ψήφιση του νόμου 

αλλά θα συνεχιστεί την αμέσως επόμενη περίοδο αξιοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο 

(νομικές προσφυγές κ.λ.π.) με προτεραιότητα στην ανάπτυξη συντονισμένων απεργια-

κών κινητοποιήσεων με στόχο την κατάργηση του νόμου. 

Ταυτόχρονα δεν θα σταματήσει ο αγώνας μας για: 

 

        Απόδοση των οφειλών του Κράτους προς το ΤΣΜΕΔΕ οι οποίες  ήδη έχουν ξεπε-

ράσει τα 400 εκ. € καθώς και εκείνων της εργοδοσίας. 

        Θεσμικό πλαίσιο και οργάνωση των υποδομών του Ταμείου με όρους και προϋ-

ποθέσεις διαφάνειας που να διασφαλίζουν την αξιοποίηση των μεγάλων αποθεματικών 

του Ταμείου σε όφελος των ασφαλισμένων. Απαγκίστρωση από την Τράπεζα Αττικής με 

τον προσφορότερο οικονομικά τρόπο για τους ασφαλισμένους. 

        Ομογενοποίηση παλαιών και νέων ασφαλισμένων και στο επίπεδο των εισφο-

ρών και στο επίπεδο των συντάξιμων παροχών. 

        Καμία απώλεια πόρων για το ΤΣΜΕΔΕ, από ΣΔΙΤ και Συμβάσεις Παραχώρησης 

που οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές. 

Ειδικότερα σε σχέση με τις αρνητικές συνέπειες του Ν. 3518 διεκδικούμε ριζική 

τουλάχιστον αναμόρφωσή του που θα προβλέπει:  

  

        Εφαρμογή της τριμερούς χρηματοδότησης εκτός της Κ.Σ. και  στην Ειδική Προ-

σαύξηση. 

        Τροποποίηση του σε ότι αφορά την Κ.Σ. η οποία πρέπει να έχει συγκεκριμένη 

βάση υπολογισμού και ταυτόχρονα να αυξηθεί σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλί-

ου της Επικρατείας προσαρμοσμένη σήμερα στα 1.248 €. 

        Υλοποίηση της δέσμευσης για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών σε κατηγορί-

ες εργαζομένων και σε καμία περίπτωση ενεργοποίηση διατάξεων για άνοδο των εισφο-

ρών. 

        Απόσυρση της απόφασης της Υπουργού (Πετραλιά) που ακύρωσε ομόφωνη α-

πόφαση του Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ σχετικά με την βάση υπολογισμού των  εισφορών των μι-

σθωτών μηχανικών στις συντάξιμες μόνο αποδοχές και την κράτησή τους σε 12μηνη βά-

ση. 

        Τροποποίηση του νόμου σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του 

ΤΣΜΕΔΕ για ίση μεταχείριση μισθωτών ελεύθερων επαγγελματιών σχετικά με την επι-

κουρική ασφάλιση. 

        Άμεση σύνταξη του Κανονισμού Κλάδου Ειδικών Παροχών του Ν. 3518 και επο-

μένως άμεση ενεργοποίησή του δίνοντας προτεραιότητα στην ενίσχυση των οικονομικά 

ασθενέστερων εργαζομένων. 
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Τέλος διεκδικούμε: 

        Ανασύνταξη του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας. Πλήρη κάλυψη των ιατρο-

φαρμακευτικών και νοσηλευτικών αναγκών των ασφαλισμένων και αποτελεσματική 

εξυπηρέτησή τους. 

 

        Συνολική αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΤΣΜΕΔΕ Πανελλαδικά.     

 

Κύριε Υπουργέ, ζητάµε άµεσα συνάντηση µαζί σας, προκειµένου να δηµιουργήσουµε ένα µόνι-
µο και ειλικρινή διάλογο στα πλαίσια του οποίου θα δροµολογήσουµε από κοινού τις λύσεις 
που απαιτούνται για την ουσιαστική βελτίωση των ασφαλιστικών µας ζητηµάτων.  
 
 
 

 

 
 


