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Πρόταση Πλαισίου Δράσης για το ΤΣΜΕΔΕ 

 
Είναι γνωστό ότι στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς και στις δεσμεύσεις που έχουν 

αναλάβει απέναντι στους δανειστές, είναι η ψήφιση νέου ασφαλιστικού νόμου που σύμφωνα με 
όλες τις εκτιμήσεις θα έρθει μέσα στο επόμενο διάστημα (Οκτώβρη-Νοέμβρη). 

Σ΄ αυτό το νομοσχέδιο είναι περισσότερο από βέβαιο ότι κυρίαρχη θέση θα έχει η 
ενοποίηση των Ασφαλιστικών Ταμείων, με εναλλακτικά σενάρια ενοποίησης όλων των ΦΚΑ, 
σ΄ ένα και μόνο Ταμείο ή σε τρία Ταμεία.  

Όλα τα δημοσιεύματα καθώς και τα στοιχεία (προσχέδιο)του ΚΕΠΕ στο οποίο το 
Υπουργείο Εργασίας έχει αναθέσει την μελέτη του Ασφαλιστικού (ώστε να προσδώσει "δήθεν" 
επιστημονική χροιά στην πλήρη διάλυση του Συστήματος Δημόσιας και Κοινωνικής Ασφάλισης), 
επιβεβαιώνουν τα παραπάνω. 

Εξαιτίας της κρισιμότητας του θέματος και του επείγοντος τέτοιων εξελίξεων, που θα 
σημαίνουν το οριστικό κλείσιμο του Ταμείου μας μετά από 75 χρόνια ιστορίας, την 
πλήρη κλοπή των αποθεματικών μας (όσα μας έχουν αφήσει από τις προηγούμενες, δηλ. 
περίπου 2,5 δισ. €) και την οριστική ισοπέδωση συντάξεων και λοιπών παροχών, 
προτάθηκε στην Αντιπροσωπεία (4-5/10/2014) ένα πλαίσιο σχεδιασμού δράσης, που στο πρώτο 
στάδιο περιλαμβάνει, την ενημέρωση του Κλάδου και την άσκηση πίεσης για αποτροπή τέτοιας 
εξέλιξης και στο δεύτερο στάδιο, μεγάλες και μαζικές κινητοποιήσεις με διάρκεια και σε πολλά 
κυβερνητικά μέτωπα, πρόταση που έγινε αποδεκτή και συγκεκριμενοποιείται σε: 

1ο στάδιο με χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλος του Οκτώβρη. 
α) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Περιφερειακά ΤΕΕ, Συνδικαλιστικοί Φορείς Μηχανικών, 

Επιστημονικοί Σύλλογοι και Εργοληπτικές Ενώσεις άμεσα, ξεκινούν καμπάνια ενημέρωσης του 
συνόλου των Μηχανικών με συσκέψεις, περιοδείες, συνελεύσεις, δημοσιεύματα στα ΜΜΕ και 
κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που θα επιλεγεί.  
 β) Το κεντρικό ΤΕΕ προκαλεί διάλογο με τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου (πλην 
ΧΑ). Τα Περιφερειακά ΤΕΕ και οι υπόλοιποι Φορείς των Μηχανικών ασκούν τις μέγιστες δυνατές 
πιέσεις σε όλους τους Βουλευτές των Περιφερειών τους.  
 2ο στάδιο με χρονοδιάγραμμα από την δημοσιοποίηση του σχεδίου νόμου μέχρι 
την ψηφοφορία. 
 α) Για το Κεντρικό ΤΕΕ και την περιοχή της Αθήνας, συνεχείς κινητοποιήσεις με 
αποκλεισμό του Υπ. Εργασίας, κλείσιμο του ΤΣΜΕΔΕ και του ΕΤΑΑ, κορύφωση με αποχή των 
Μηχανικών από κάθε επαγγελματική δραστηριότητα από την ημερομηνία κατάθεσης στην 
επιτροπή της Βουλής μέχρι την ψηφοφορία στην Ολομέλεια, διοργανώνοντας ταυτόχρονα μεγάλο 
συλλαλητήριο στο Σύνταγμα.  
 β) Για τα Περιφερειακά ΤΕΕ και τους υπόλοιπους Φορείς που δραστηριοποιούνται στις 
Περιφέρειες της χώρας, αποκλεισμοί γραφείων των τοπικών Βουλευτών τους, κλείσιμο των 
Περιφερειακών γραφείων του ΤΣΜΕΔΕ και συμμετοχή στην αποχή από κάθε δραστηριότητα στο 
τελευταίο διάστημα που προσδιορίστηκε παραπάνω.  
 Είναι αυτονόητο ότι, κάθε άλλη μορφή κινητοποίησης που θα προταθεί και θα συμβάλλει 
στο στόχο της απόσυρσης του νομοσχεδίου, θα ενταχθεί στον προτεινόμενο σχεδιασμό και θα 
τον ενισχύσει. 
 Εάν ο Κλάδος των Μηχανικών δε δώσει και αυτή τη φορά συντεταγμένα και 
μαζικά την μάχη, κανείς πια δε θα δικαιούται να μιλάει ούτε για κλοπή των χρημάτων 
μας, ούτε για τις συντάξεις επαιτείας που θα ακολουθήσουν ούτε για την διάλυση του 
επαγγέλματος και του ασφαλιστικού μας Φορέα.  
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