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Καταστροφικό το ασφαλιστικό για τον τεχνικό κόσμο
τίθεται και θέμα αντισυνταγματικότητας
Το ΤΕΕ καλεί τους μηχανικούς να συμμετάσχουν μαζικά στην πανελλαδική
πανεργατική απεργία της 29ης Ιουνίου

Καταστροφικό, αλλά και αναποτελεσματικό κρίνεται το κυοφορούμενο από την
κυβέρνηση νομοσχέδιο για την ασφάλιση και συνταξιοδότηση, ιδίως για τον τεχνικό
κόσμο της χώρας.
Ανατρέποντας πλήρως όσα ίσχυαν έως σήμερα και παραβλέποντας ότι ειδικά οι
μηχανικοί με τις επαχθείς παρακρατήσεις, είχαν δημιουργήσει το υγιέστερο ταμείο στη
χώρα μας, το ΤΣΜΕΔΕ, σφαγιάζει τις συντάξεις και τις περιορίζει στο 1/3 των
σημερινών, ποσοστό αδιανόητο !
Τέτοια μείωση δεν έχει ιστορικά καταγραφεί πουθενά στον κόσμο και μάλιστα σε
τέτοια έκταση και σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.
Όπως αποκαλύπτεται, οι συντάκτες του νομοσχεδίου (ή έστω, του σχεδίου που
αναρτήθηκε προς διαβούλευση) δεν έχουν λάβει υπόψη τους το καθεστώς της ειδικής
προσαύξησης η οποία προστίθεται στην κύρια σύνταξη των μηχανικών, με χρήματα
που έχουν οι ίδιοι συνεισφέρει, και τους εξισώνει με όλους τους άλλους
ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι οι συντάξεις των μηχανικών, με
προϋπηρεσία 35 ετών, υπό το νέο καθεστώς, θα βρεθούν με σύνταξη 690 ευρώ !
Νομικοί και οικονομολόγοι, ειδικοί στα ασφαλιστικά ζητήματα, και στο σημείο αυτό
θέτουν ζήτημα αντισυνταγματικότητας του κυοφορούμενου νέου ασφαλιστικού.
Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι η δραστική περικοπή των μελλοντικών συντάξεων για τον
τεχνικό κόσμο, δεν προβλέπονται από το μνημόνιο που υπέγραψε η κυβέρνηση με
την «τρόϊκα», αλλά είναι επιλογές του εθνικού νομοθέτη.
Παράλληλα, σε ότι αφορά τις άλλες ρυθμίσεις – στο εργασιακό και ασφαλιστικό –
εκφράζεται μια συντονισμένη ισοπεδωτική πολιτική, η οποία με απόλυτη σαφήνεια και
με βίαιο τρόπο θέτει ως στόχο τους αυτοπασχολούμενους επιστήμονες και ειδικά του
μηχανικούς, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 55% των διπλωματούχων μηχανικών της
χώρας.
Την ίδια ώρα που επιχειρείται ισοπέδωση της ασφάλισης, εξελίσσεται και μια
προσπάθεια ισοπέδωσης της εργασίας και αυτό καταδεικνύεται σαφώς από
συγκεκριμένα στοιχεία:
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Κάθε χρόνο από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης προσεγγίζουν την αγορά
εργασίας 85.000 νέοι και από αυτούς απορροφώνται σε θέσεις εργασίας περίπου οι
45.000, ενώ οι υπόλοιποι κινούνται μεταξύ ανεργίας, υποαπασχόλησης και ελαστικών
σχέσεων εργασίας. Τη δεκαετία 2000-2010 δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα 450.000
θέσεις εργασίας για νεοεισερχόμενους. Την δεκαετία 2010-2020 όλες οι μελέτες που
έχουν γίνει προβλέπουν τη δημιουργία μόνο 107.500 νέων θέσεων εργασίας, που
σημαίνει ότι θα απορροφώνται νέοι εργαζόμενοι με ρυθμό 10.000 το χρόνο, ενώ οι
υπόλοιποι περίπου 75.000 θα οδηγούνται στην ανεργία, την υποαπασχόληση και τις
ελαστικές σχέσεις εργασίας. Με αυτή την προοπτική ούτε το σχεδιαζόμενο σήμερα
από την κυβέρνηση ασφαλιστικό σύστημα μπορεί να έχει βιωσιμότητα, όπως
υπογράμμισε ο καθηγητής Σάββας Ρομπόλης, σε ειδική εκδήλωση-συζήτηση που
οργάνωσε το ΤΕΕ την Δευτέρα.
Είναι προφανές ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια συνδυασμένη επίθεση στην
ασφάλιση και στην απασχόληση δίχως αύριο.
Με αυτά τα δεδομένα το ΤΕΕ και το σύνολο του τεχνικού κόσμου, δεν μπορεί να
μείνει απαθές. Αντιθέτως, θα αντιδράσει για να διασώσει το δικαίωμα στην εργασία
και στην ασφάλιση.
Γι’ αυτό και το ΤΕΕ καλεί τους μηχανικούς να συμμετάσχουν μαζικά στην
πανελλαδική πανεργατική απεργία της 29 ης Ιουνίου, από κοινού με όλους τους
άλλους επιστημονικούς, συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς φορείς.
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