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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Είναι διαπιστωμένο ότι η Πολιτεία, τα τελευταία χρόνια, επιδίδεται σε συνεχή ολομέτωπη επίθεση εναντίον
του τεχνικού κόσμου μέσω των λαμβανομένων αντι-κοινωνικών, αντι-εργασιακών και αντι-ασφαλιστικών
μέτρων.
Στις σημερινές συνθήκες της οικονομική κρίσης, η κατάσταση στο κλάδο μας επιδεινώνεται καθημερινά και
είναι πλέον δραματική. Οι Μηχανικοί, ως επιστήμονες-επαγγελματίες-σημαντικοί φορείς της προόδου και
βασικοί συντελεστές της Εθνικής αναπτυξιακής προσπάθειας, εξωθούνται σε ανεργία, σε αφανισμό και
διακοπή των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, σε μετανάστευση.
Συγχρόνως, το ασφαλιστικό μας σύστημα αντί να στέκεται προστατευτικά υπέρ των μελών του, επιβαρύνει
ακόμη περισσότερο την απόγνωσή τους, οδηγώντας χιλιάδες συναδέλφους εκτός επαγγέλματος. Σήμερα
υφιστάμεθα τα αποτελέσματα μιας επαχθούς πολιτικής πού μας αφήνει ανασφάλιστους, που μας αφαιρεί τις
παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και το δικαίωμα της άσκησης του επαγγέλματός μας, μιας
πολιτικής που οδηγεί σε μαζικές κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, μιας πολιτικής που απειλεί πλέον
άμεσα και την κατάργηση του Ασφαλιστικού Ταμείου ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.
Ειδικά μετά την ψήφιση του Ν.4336/15 είναι δεδομένο ότι η Κυβέρνηση προχωρά με ταχύτατα βήματα στην
ολοκληρωτική διάλυση του ασφαλιστικού συστήματος.
Η πρόβλεψη στο Ν.4336/15 για ενοποίηση των Φ.Κ.Α. σε ένα Φορέα και πρόσφατα η ψήφιση του άρθρου
21 του Ν.4337/15 προβλέπει την κατάργηση των άρθρων 38 και 39 του Ν.4331/15, αποδεικνύουν περίτρανα
τον παραλογισμό και τις εμμονές με βάση τις οποίες προσδιορίζεται νομοθετικά η πρόσβαση στο επάγγελμα
και η προοπτική των χιλιάδων ασφαλισμένων Μηχανικών καθώς και την ″τουλάχιστον εχθρότητα" με την
οποία αντιμετωπίζονται οι Έλληνες Επιστήμονες.
Είναι τραγικό τη Νομοθετική ρύθμιση που η ίδια Κυβέρνηση "έχτισε″ πριν μερικούς μήνες κατόπιν χρόνιων
πιέσεων του ΤΕΕ και των χιλιάδων Μηχανικών του, να έρχεται σήμερα αυτή η ίδια Κυβέρνηση να την
″γκρεμίζει". Είναι άδικο να καταργείται η Νομοθετική ρύθμιση που με την εφαρμογή της αφ’ ενός έδωσε
ψήγματα ανακούφισης σε περίπου 20.000 συναδέλφους μας μέσω της δυνατότητας επιλογής χαμηλότερης
ασφαλιστικής κατηγορίας, ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών και συνταξιοδοτικών θεμάτων, πρόσβασης
στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και απόκτησης ασφαλιστικής ενημερότητας και αφ’ ετέρου έδωσε
εισπρακτική ανάσα στο ΤΣΜΕΔΕ μιας και υπήρξε αύξηση των εσόδων του Ταμείου μας κατά 15% για το 1ο
εξάμηνο του 2015 χωρίς συγχρόνως να δημιουργεί δημοσιονομικό πρόβλημα και να επιβαρύνει τον κρατικό
προϋπολογισμό.
Είναι γνωστό ότι η ασφάλιση της επιστημονικής μας ιδιότητας του Μηχανικού αποτελεί την αναγκαία
προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματός μας. Η αρχή αυτή σε συνδυασμό με την παράλογη αύξηση
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των ασφαλιστικών εισφορών, με αποκλειστικό κριτήριο το χρόνο ασφάλισης στον ασφαλιστικό μας φορέα και όχι το πραγματικό εισόδημα από την άσκηση του επαγγέλματος - οδηγούν σε απόγνωση τους
συναδέλφους, θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη βιωσιμότητά του ΤΣΜΕΔΕ και έχουν ως τελικό στόχο την
υφαρπαγή των αποθεματικών, που έχουν συσσωρευτεί αποκλειστικά από τους Μηχανικούς, χωρίς καμία
κρατική επιχορήγηση.
Επιπροσθέτως, ο Ν.4336/15 προβλέπει ότι η Κυβέρνηση:
α. "έως το Δεκέμβριο του 2015, (βασικό παραδοτέο) θα ενοποιήσει όλα τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης σε
μια ενιαία οντότητα″
β. ″θα εγκρίνει επίσης πρόγραμμα για τη δημιουργία κοινού συνόλου κεφαλαίων που θα τεθεί σε πλήρη
λειτουργία μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2016" και
γ. "από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 θα υπαγάγει στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕTEA) όλα τα
ταμεία επικουρικών συντάξεων και θα διασφαλίσει ότι όλα τα επικουρικά συνταξιοδοτικά ταμεία θα
χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από ίδιες εισφορές″.
Η εφαρμογή όλων αυτών θα έχει σαν αποτέλεσμα όχι απλώς την ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων σε
ένα ενιαίο Ταμείο, αλλά την ουσιαστική κατάργηση της οικονομικής και λογιστικής αυτοτέλειας του ΤΣΜΕΔΕ
και την τελική υφαρπαγή των αποθεματικών του.
Να επισημανθεί ότι η κατάργηση της αυτοτέλειας του ΤΣΜΕΔΕ θα έχει ως άμεση καταστροφική συνέπεια την
κατάργηση της σημερινής δυνατότητας Εγγυοδοσίας του ασφαλιστικού μας Φορέα προς τους Ελεύθερους
Επαγγελματίες και τις Τεχνικές Εργοληπτικές και Μελετητικές Εταιρείες.
Επίσης η ένταξη του επικουρικού κλάδου ασφάλισης του ΤΣΜΕΔΕ στο ΕΤΕΑ σημαίνει υφαρπαγή όλων των
αποθεματικών του που έχουν συσσωρευτεί από το 2006, με σκοπό τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν
για τη χρηματοδότηση ελλειμματικών κλάδων άλλων Ταμείων, ουσιαστικά να καλύψουν την μαύρη τρύπα
των άλλων επικουρικών Ταμείων σε συνδυασμό με την εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος.
Πρέπει ακόμη να αναφέρομε και την πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την
οποία δεν παρατείνεται εκ νέου η ισχύς της υπ’ αριθμ. 49214/15 Κ.Υ.Α. ″Αναστολή πράξεων αναγκαστικής
εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή
ποινών" με αποτέλεσμα να απειλούνται με αφανισμό όσοι έχουν χρέη σε ασφαλιστικούς φορείς πλέον των
5.000 € (δηλ. ποσό που αντιστοιχεί σε ασφαλιστικές εισφορές μόλις 2 εξαμήνων για τους Μηχανικούς),
χωρίς να λαμβάνεται καθόλου υπόψη από τους κυβερνώντες, ότι η μη πληρωμή των ασφαλιστικών
εισφορών των αυτοαπασχολούμενων ελεύθερων επαγγελματιών Μηχανικών αποτελεί αποδεδειγμένη
αδυναμία πληρωμής και δεν είναι δυνατόν να ταυτιζόμαστε με κακοπληρωτές εργοδότες, που δεν
καταβάλλουν τις εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων τους και να απειλούμαστε με άμεση κατάσχεση των
περιουσιακών μας στοιχείων.
Επίσης να τονίσομε ότι, αν και η εκπονηθείσα αναλογιστική μελέτη του Ιουλίου 2014 από το Παρατηρητήριο
του ΤΕΕ δίνει τουλάχιστον 15 χρόνια βιωσιμότητα και χωρίς κρατική επιχορήγηση στο ΤΣΜΕΔΕ, ήδη έχουν
φανεί οι επιπτώσεις και θα γίνουν δυσβάστακτες από:
α. τη δραματική απομείωση του αποθεματικού κεφαλαίου του ΕΤΑΑ από την κλοπή του PSI, ύψους 2,6 δις €
για όλους τους τομείς, εκ των οποίων 1,8 δις € για το ΤΣΜΕΔΕ
β. τη γιγάντωση της οφειλής του Κράτους από την τριμερή χρηματοδότηση των Φ.Κ.Α. (Ν. 2084/92) ύψους
μεγαλύτερου του 1,0 δις €
γ. την κατάργηση πόρων του Ταμείου με το πρόσχημα των "κοινωνικών πόρων″
δ. την ένταξη του Κλάδου Υγείας στο ΕΟΠΠΥ με μειωμένες-ισοπεδωτικές παροχές
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ε. την προβλεπόμενη ένταξη των κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών σε αντίστοιχα
ενιαία Ταμεία όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης,
Από όλα τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι είμαστε πλέον στα πρόθυρα της οριστικής κατάρρευσης του
Ταμείου μας με την ενοποίησή του με τα άλλα ασφαλιστικά Ταμεία, της εξόντωσης των ασφαλισμένων του με
την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και τη μείωση των συντάξεων και της ολοκληρωτικής υφαρπαγής
και εξαφάνισης των αποθεματικών του που έχουν συσσωρευθεί αποκλειστικά από τις εισφορές των
Μηχανικών-Μετόχων του όλα αυτά τα χρόνια.
Συνεπώς πρέπει άμεσα να προβούμε σε ενέργειες αποτροπής της ενοποίησης του ΤΣΜΕΔΕ και συγχρόνως
υλοποίησης των απαιτούμενων νομοθετικών ρυθμίσεων για την ανάσχεση της αρνητικής πορείας του και του
αφανισμού του τεχνικού κόσμου.
TO TEE ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
-

απαιτώντας ένα ασφαλιστικό σύστημα δίκαιο και υγιές που θα αποτελεί την προστασία και κοινωνική
πρόνοια των

Επιστημόνων Μηχανικών και όχι ένα μηχανισμό περιθωριοποίησης και εξόδου από το

επάγγελμα και με γνώμονα την αξιοπρεπή διαβίωση των Μηχανικών
-

πιστεύοντας ότι η αυτόνομη πορεία του ΤΣΜΕΔΕ αναμφίβολα αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική και βιώσιμη
λύση για όλον τον τεχνικό κόσμο

-

γνωρίζοντας ότι η παρούσα χρονική περίοδος είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και αν δεν ληφθούν μέτρα κινδυνεύει
η βιωσιμότητα του Ταμείου και η μετεξέλιξή του εφόσον δεν εξασφαλισθεί ικανός αριθμητικά και υγιής
οικονομικά αριθμός μελών που θα το στηρίξει
ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ

•

τη διακριτή ύπαρξη του ασφαλιστικού μας Φορέα με τη μετεξέλιξη του ΤΣΜΕΔΕ σε ένα Αυτόνομο,
Αυτοδιοίκητο και οικονομικά Αυτοτελή Ασφαλιστικό Οργανισμό εντός του Εθνικού Ασφαλιστικού
Συστήματος, έναν Ασφαλιστικό Οργανισμό που θα διοικείται από τους ασφαλισμένους του Μηχανικούς,
θα διαχειρίζεται αυτοτελώς τα αποθεματικά και τα περιουσιακά του στοιχεία, θα χαράζει και θα υλοποιεί
αυτόνομα την ασφαλιστική του πολιτική με γνώμονα το συμφέρον των ασφαλισμένων του και την
βιωσιμότητά του

•

την άμεση κατάργηση των διατάξεων του Ν.3986/2011 (αρθρ. 44 παρ.14-15) που επιβάλλουν
παράλογες αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών

•

την επαναφορά του δικαιώματος των ασφαλισμένων να επιλέγουν την ασφαλιστική κατηγορία που θα
εντάσσονται

•

την επαναφορά του δικαιώματος υπαγωγής οφειλών σε ρυθμίσεις 100 δόσεων από ασφαλισμένους του
ΕΤΑΑ

•

την εξαίρεση του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ) και τη μη
αποστολή

ληξιπρόθεσμων

ασφαλιστικών

εισφορών

των

αυτοαπασχολούμενων

ελεύθερων

επαγγελματιών Μηχανικών στο ΚΕΑΟ ή οπουδήποτε αλλού
•

τη διασφάλιση και ενίσχυση της νομικά κατοχυρωμένης εγγυοδοσίας και την αναχαίτιση κάθε πολιτικής
που θέλει το μικρομεσαίο Τεχνικό Δυναμικό, βορά στις συστημικές Τράπεζες και τους μεγάλους
κατασκευαστικούς ομίλους και μελετητικές εταιρείες

•

την άμεση ενεργοποίηση του θεσμοθετημένου κλάδου ειδικών παροχών του Ν.3518/2006 με βάση τον
κανονισμό και την αναλογιστική μελέτη που έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο (εκκρεμεί αδικαιολόγητα η
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έκδοση σχετικής

Υπουργικής Απόφασης) για την επιδότηση της

ανεργίας των ελεύθερων

επαγγελματιών, που ήδη καταβάλλουν σήμερα εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ, για την κάλυψη των προβλημάτων
υγείας και της μητρότητας, για την καταβολή των εισφορών των ασφαλισμένων στους κλάδους του
ΤΣΜΕΔΕ και γενικά την κάλυψη παροχών για όλους τους ασφαλισμένους
•

την αναγνώριση και θεσμοθέτηση της ιδιότητας του ανέργου ελεύθερου επαγγελματία σε συνδυασμό με
το χαμηλό εισόδημα έτσι ώστε να διεκδικηθεί το αντίστοιχο επίδομα ανεργίας καθώς και η καταβολή της
αντίστοιχης ειδικής εισφοράς που θεσμοθετήθηκε και καταβάλλεται ήδη υπέρ ΟΑΕΔ για τον σκοπό αυτό

•

την παραγραφή οφειλόμενων ποσών εισφορών για τον κλάδο Υγείας για όσο διάστημα κάποιος
συνάδελφος δεν είχε κάλυψη στον κλάδο Υγείας

•

την μη επιβολή τόκων στις καθυστερούμενες οφειλές

•

την πρόσβαση όλων των ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
και πλήρης κάλυψη αυτής για τους Μηχανικούς και τα προστατευόμενα μέλη τους, ανεξαρτήτως της
ενδεχόμενης οφειλής τους

•

την αποσύνδεση των ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών από την υποχρέωση εξόφλησης τρεχουσών
εισφορών και την εξασφάλιση στους Μηχανικούς ασφαλιστικής ενημερότητας για την άσκηση του
επαγγέλματος

•

τη θεσμοθέτηση δυνατότητας ευνοϊκών ρυθμίσεων των οφειλών των ελεύθερων επαγγελματιών που
έχουν δημιουργηθεί ειδικά μετά το 2008 και συνδυάζονται με την πρωτόγνωρη και διαρκή οικονομική
κρίση, με τη δραματική συρρίκνωση της οικοδομικής δραστηριότητας και με τον επαγγελματικό μαρασμό
του κλάδου

•

την μείωση των πάγιων ασφαλιστικών εισφορών σε συνδυασμό με την αύξηση των αναλογικών
εισφορών ύστερα από την εκπόνηση ειδικής αναλογιστικής μελέτης. Η καταβολή της πάγιας
ασφαλιστικής εισφοράς θα αποτελεί τη μοναδική προϋπόθεση για την ασφάλιση της επιστημονικής
ιδιότητας, την παροχή πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και θα εξασφαλίζει ασφαλιστική
ενημερότητα για την απρόσκοπτη άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των ελεύθερων
επαγγελματιών

•

την επαναφορά της αύξησης του πλαφόν των 15.000ευρώ οφειλών για την προώθηση συνταξιοδοτικής
απόφασης που εγκλωβίζει τους ασφαλισμένους μηχανικούς από τη σύνταξη και το Ταμείο από την
είσπραξη των οφειλομένων

•

την κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος στα 35 χρόνια ασφάλισης ή στη συμπλήρωση της
ηλικίας των 60 ετών

•

τη διατήρηση της μηνιαίας σύνταξης στα σημερινά επίπεδα χωρίς περαιτέρω περικοπές

•

τη διατήρηση του δημόσιου και αναδιανεμητικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης
Για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Πελοποννήσου
ο Πρόεδρος

ΚΩΝ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

ο Αντιπρόεδρος

ΙΩΑΝ. ΒΟΥΡΝΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ο Γ. Γραμματέας

ΚΩΝ. ΜΑΝΩΛΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός
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