ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Ε.)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΗΣ 17ΗΣ -12-2009
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο κλάδος των μηχανικών αποτελείται στην πλειοψηφία του από μικροεπαγγελματίες και μισθωτούς με
συμφέροντα τελείως αντίθετα από αυτά που υπηρετεί η σημερινή πλειοψηφούσα ομάδα στη διοίκηση του
κεντρικού ΤΕΕ. Αυτό έγινε καθαρό και στα ζητήματα που αφορούν στον κλάδο ασφάλισής μας.
Από τον Απρίλιο του 2007, μια νέα αναλογιστική μελέτη μας οδήγησε να καταβάλλουμε νέες υπέρογκα
αυξημένες εισφορές, τις οποίες επέβαλε ο αντιασφαλιστικός νόμος 3518 / 06. Από το 1992, όλες οι αυξήσεις
των εισφορών έγιναν με τη δικαιολογία ότι κάποιες αναλογιστικές μελέτες το προέβλεπαν. Τότε μας έλεγαν
ότι το ΤΣΜΕΔΕ θα βουλιάξει σε 5 χρόνια. Το 1997, τα 5 χρόνια έγιναν 12.
Πρόσφατα το ΔΣ του ΤΣΜΕΔΕ αποφάσισε νέα αύξηση των εισφορών κατά 4 %, με πρόσχημα ότι ήταν
αναγκαία, προκειμένου να χορηγηθεί η ετήσια αναπροσαρμογή των συντάξεων.
Μας έβαλαν δηλαδή το δίλημμα να αποφασίσουμε ποια κοινωνική ομάδα «θα πληρώσει τη νύφη», οι
νυν εργαζόμενοι μηχανικοί, που θα επωμισθούν τα νέα ασφάλιστρα, ή οι συνταξιούχοι που θα δουν τη
ληστεία των συντάξεών τους να συνεχίζεται ?
Τα αποθεματικά όμως του ταμείου δαπανούνται για τον έλεγχο της Τράπεζας Αττικής.
Προτείνουν τώρα σαν λύση να παλέψουμε για την απαλλαγή από το νόμο 3655 / 08 , για μια
«πραγματική διοικητική, λειτουργική και οικονομική αυτοτέλεια του ΤΣΜΕΔΕ», μας καλούν δηλαδή να
συναινέσουμε για τη δημιουργία ενός Ταμείου που θα εφαρμόζει το ίδιο ακριβώς νομοθετικό πλαίσιο σε ότι
αφορά στη δομή, στη σχέση εισφορών – παροχών, στην αξιοποίηση των αποθεματικών κλπ, αλλά
«ανεξάρτητο».
Δεν ξεχνάμε ότι το «ανεξάρτητο ΤΣΜΕΔΕ» ήταν το Ταμείο με τη μικρότερη κρατική συμμετοχή στο
αποθεματικό του, ένα αληθινό πρότυπο «επαγγελματικού Ταμείου», του δεύτερου δηλαδή «πυλώνα» του
ασφαλιστικού συστήματος που προωθεί η ΕΕ και έχουν δεσμευτεί για την υλοποίησή του οι κυβερνήσεις
μέχρι σήμερα..
Αποδοχή της απάτης των αναλογιστικών μελετών, που συντάσσονται με βάση την ανταγωνιστικότητα,
το κεφαλαιοποιητικό σύστημα και την ανταποδοτικότητα, σημαίνει ότι αποδεχόμαστε να κάνουμε χαρακίρι
στις ανάγκες μας. Σημαίνει ότι αποδεχόμαστε να ζήσουμε με τα ψίχουλα που περισσεύουν από την
κερδοφορία των μεγάλων ομίλων και των τραπεζών.
Είναι σαφές πλέον ότι αν δεν αντιδράσουμε, η εφαρμογή αυτών των πολιτικών θα μας οδηγήσει σε
πολύ χειρότερες μέρες. Είναι ξεκάθαρο ότι οι πολιτικές αυτές υπαγορεύονται από τις κατευθύνσεις της ΕΕ
και της Συνθήκης της Λισαβόνας, που εισήγαγε τη λογική της ανταγωνιστικότητας και της μείωσης των
ασφαλιστικών παροχών και συντάξεων.
Συνάδελφοι, διέξοδος δεν μπορεί ν΄ αναζητηθεί μέσα από νόμους που προωθούν αυτήν την πολιτική.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

•
Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων.
•
Μια Δημόσια, υποχρεωτική, καθολική κοινωνική ασφάλιση, πλήρως αποδεσμευμένη από τον
χρηματιστηριακό τζόγο, με αποχώρηση του ΤΣΜΕΔΕ από την Τράπεζα Αττικής με συμφέροντες όρους, με
δωρεάν, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Υγείας και πρόνοιας για όλους, ικανοποιητικές συντάξεις με βάσει τις
λαϊκές ανάγκες, μετατόπιση των ασφαλιστικών βαρών από τους εργαζόμενους στην εργοδοσία και στο
κράτος.
• Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, στη βάση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών κατώτερο μισθό
τουλάχιστον 1840 € και με επίδομα ανεργίας στο 80% του βασικού μισθού για όλο το διάστημα της
ανεργίας.
• Σύνταξη στα 60 και τα 55 για άνδρες-γυναίκες, 5 χρόνια λιγότερα στα Βαρέα και Ανθυγιεινά,
επέκταση του θεσμού στις σύγχρονες κατηγορίες επαγγελματικών κινδύνων. Σύνταξη στο 80% των
αποδοχών της τελευταίας 3ετίας και κατώτερη σύνταξη 1472 €.

