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ΘΕΜΑ: Μερίδα ασφαλισμένων μηχανικών και προστατευόμενων μελών δίχως ασφαλιστική
ικανότητα εξαιτίας αβλεψίας της Πολιτείας

Σημαντική μερίδα μηχανικών νυν μισθωτών οι οποίοι παλαιότερα ήταν είτε ελεύθεροι 
επαγγελματίες είτε άνεργοι, και ενώ ήταν πλήρως εντάξει με τις εισφορές τους ως προς τον 
ασφαλιστικό τους φορέα ΤΣΜΕΔΕ (νυν ΤΜΕΔΕ), ήρθαν από τα τέλη του 2016 αντιμέτωποι με ένα
πολύ σοβαρό και καθόλα άγνωστο μέχρι πρότινος σε αυτούς ζήτημα. Επιχειρώντας να προβούν σε 
συνταγογράφηση φαρμάκων ή/και την έκδοση παραπεμπτικού για ιατρικές εξετάσεις, το 
ηλεκτρονικό σύστημα αποκρινόταν ότι δεν διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα δηλαδή ότι στην 
ουσία είναι ανασφάλιστοι και ότι το ατομικό βιβλιάριο υγείας τους δεν είναι σε ισχύ. Το θέμα είναι 
πολύ σοβαρό καθώς πέραν από τους άμεσους ασφαλισμένους οι οποίοι διέτρεχαν κίνδυνο καθώς 
δεν είχαν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας το ίδιο συνέβαινε και για τους έμμεσα ασφαλισμένους 
(προστατευόμενα μέλη) όπως σύζυγοι και ιδίως μικρά παιδιά τα οποία ήταν και αυτά ανασφάλιστα.
Το ζήτημα που έχει εγερθεί είναι πολύ μεγάλο καθώς όλοι αυτοί οι ασφαλισμένοι δεν γνώριζαν 
τίποτε και πολλοί από αυτούς ακόμα δεν το γνωρίζουν, καθώς δεν είχαν καμία έγγραφη 
γνωστοποίηση για τους λόγους ξαφνικής απώλειας της ασφαλιστικής τους ικανότητας. Κανείς από 
τους επίσημους φορείς και το αρμόδιο Υπουργείο δεν έλαβε ειδική μέριμνα ενημέρωσης προς 
αυτές τις κατηγορίες ασφαλισμένων ότι εντάσσονται στη διαδικασία είσπραξης των αναδρομικών 
διαφορών του ν.3986/2011, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να λάβουν τις υπηρεσίες τις οποίες 
υποχρεούται το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας να τους παρέχει. Εκ των υστέρων μόνο και όντας 
σε ανάγκη, ανακάλυψαν ότι ο λόγος της απώλειας της ασφαλιστικής τους ικανότητας ήταν κάποιες 
αναδρομικές εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ για τα έτη 2011-2012 οι οποίες ουδέποτε επισήμως και 
εγγράφως είχαν ζητηθεί από τους ασφαλισμένους και κατά συνέπεια έγιναν ληξιπρόθεσμες εν 
αγνοία τους. Προφανώς και όσοι εκ των μηχανικών επιθυμούσαν και επιθυμούν να λάβουν 
ασφαλιστική ενημερότητα δεν έχουν αυτή η δυνατότητα καθώς το σύστημα ηλεκτρονικής 
χορήγησης βεβαιώσεων του ΤΣΜΕΔΕ (νυν ΤΜΕΔΕ) απορρίπτει σχετικά αιτήματα.
Επειδή ήδη οι Έλληνες ασφαλισμένοι και ανάμεσα τους οι Έλληνες μηχανικοί συμμετέχουν στο 
σύστημα ασφάλισης με υπέρογκες εισφορές λαμβάνοντας υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας.
Επειδή ένα κράτος το οποίο σέβεται τον κάθε Έλληνα πολίτη οφείλει να ενημερώνει όλους 
εγκαίρως για τις μεταβολές οι οποίες συμβαίνουν και να μην τους αφήνει έρμαια της τύχης και της 
αδιαφορίας.
Επειδή τα θέματα υγείας και η πρόσβαση στις συναφείς υπηρεσίες δεν αποτελούν ένα απλό 
διαδικαστικό ζήτημα για να αδιαφορεί η πολιτεία και οι φορείς της, όταν μάλιστα διακυβεύεται η 
υγεία ακόμη και μικρών παιδιών.

Ερωτάται η κα. Υπουργός:
1. Ποιος είναι ο λόγος μη γνωστοποίησης σε μερίδα ασφαλισμένων μηχανικών της απαίτησης 

αναδρομικών εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ για τα έτη 2011-2012 ή έστω μετέπειτα ενημέρωσής 
τους για τη γένεση ληξιπρόθεσμων οφειλών;

2. 2. Ποιες κατηγορίες ακριβώς, ασφαλισμένων μηχανικών αφορά αυτή η εκκρεμότητα ώστε 
να γνωρίζουν ποιοι οφείλουν να κάνουν έλεγχο ως προς την ύπαρξη ή μη ασφαλιστικής 
ικανότητας και να προβούν στην τακτοποίησή της;

3. Ποιος ευθύνεται για τη μη ενημέρωση των εν λόγω ασφαλισμένων ώστε να γνωρίζουν την 
προκύπτουσα οφειλή και να έχουν εγκαίρως προβεί στην τακτοποίησή της προτού 
αντιμετωπίσουν τα ως άνω περιγραφέντα σοβαρά προβλήματα;

4. Θεωρείτε ότι έπρεπε να υπάρξει κάποια σχετική μέριμνα από το Υπουργείο προκειμένου να 
μην έχει συμβεί αυτή απαράδεκτη κατάσταση;
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