Ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής
ΤΕΕ για το ασφαλιστικό
Ο παραλογισμός και οι εμμονές με βάση τις οποίες προσδιορίζεται νομοθετικά η
πρόσβαση στο επάγγελμα και η προοπτική των χιλιάδων ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ
αποδεικνύεται περίτρανα με την ψήφιση στις 17 Οκτωβρίου του άρθρου 21 του
νόμου 4337 και την κατάργηση της δυνατότητας επιλογής χαμηλότερης
ασφαλιστικής κατηγορίας, ως μνημονιακό προαπαιτούμενο. Στη συγκεκριμένη
ρύθμιση, που είχε ψηφισθεί μόλις στις 2 Ιουλίου (ν. 4331 – άρθρο 39) και
είχαν ενταχθεί 20.000 ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί είχε σαν αποτέλεσμα
την αύξηση των εσόδων του ΤΣΜΕΔΕ – ΕΤΑΑ κατά 15% για το 1ο εξάμηνο του 2015,
και την εισροή 9,5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου στο ταμείο του ασφαλιστικού μας
φορέα.
Η αρχή της ασφάλισης της επιστημονικής μας ιδιότητας, που αποτελεί
την
αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού και η
παράλογη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, με αποκλειστικό κριτήριο το χρόνο
ασφάλισης στον ασφαλιστικό μας φορέα – και όχι το 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.
Πρόσθετα, και σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου του 3ου μνημονίου (ν.4336 /
14-08-2015) προβλέπεται:
α. η ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων σε ένα, καθώς και η ουσιαστική
κατάργηση της οικονομικής και λογιστικής αυτοτέλειας του ΤΣΜΕΔΕ – ΕΤΑΑ, που
μπορεί να έχει ως πιθανή καταστροφική συνέπεια την κατάργηση της δυνατότητας
ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ του ασφαλιστικού μας Φορέα προς τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και
τις Τεχνικές Εργοληπτικές και Μελετητικές Εταιρίες,
β. η ένταξη του επικουρικού κλάδου του ΤΣΜΕΔΕ στο ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο
Επικουρικής Ασφάλισης) από την 1η Σεπτεμβρίου 2015, με αποτέλεσμα την
«αναγκαστική παράδοση» και τελική υφαρπαγή των αποθεματικών του, που έχουν
συσσωρευτεί από το 2006, έτος δημιουργίας του κλάδου, και ο οποίος ακόμη δεν
έχει προσφέρει ανταποδοτικές παροχές στους ασφαλισμένους μας,
Και βέβαια πρέπει να επισημανθεί η πρόσφατη ανακοίνωση που εξέδωσε το
υπουργείο Δικαιοσύνης και σύμφωνα με την οποία «δεν παρατείνεται εκ νέου η
Αναστολή των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης» με αποτέλεσμα να απειλούνται με
«ξαφνικό θάνατο» και άμεση κατάσχεση των περιουσιακών τους στοιχείων όσοι
έχουν χρέη σε ασφαλιστικούς φορείς πλέον των 5.000 €, δηλαδή για μας τους
μηχανικούς ασφαλιστικές εισφορές μόλις 2 ως 3 εξαμήνων.
Συνάδελφοι,
Η βιωσιμότητα του ΤΣΜΕΔΕ για τα επόμενα 15 χρόνια, με βάση τόσο τα ιδιαίτερα

ποιοτικά χαρακτηριστικά του, όσο και τις αναλογιστικές μελέτες που έχει
εκπονήσει το Αναλογιστικό Παρατηρητήριο του ΤΕΕ, σε συνεργασία με τον
Επίκουρο Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου, Αναλογιστή, τ. Πρόεδρο της
Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής κ. Αλέξανδρο Ζυμπίδη, μας δίνει την απαραίτητη
χρονική δυνατότητα για την περαιτέρω θωράκιση του ασφαλιστικού μας φορέα,
παρόλες τις δυσμενείς επιπτώσεις από:
α. τη δραματική απομείωση του αποθεματικού κεφαλαίου του ΕΤΑΑ, λόγω του PSI,
ύψους 2,6 δις, εκ των οποίων 1,8 δις για το ΤΣΜΕΔΕ.
β. τη γιγάντωση της οφειλής του Κράτους από την τριμερή χρηματοδότηση των ΦΚΑ
(Ν. 2084/92) ύψους μεγαλύτερου του 1 δις €
γ. την κατάργηση πόρων του Ταμείου με το πρόσχημα των «κοινωνικών πόρων»
δ. την
ένταξη των κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης
σε νέα ενιαία Ταμεία
αντίστοιχων κλάδων, κοινά για όλους τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,
που απαιτούν όμως κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις για την αποκατάστασή τους.
Βέβαια, μπορεί η αυτόνομη πορεία του ΤΣΜΕΔΕ – ΕΤΑΑ να αποτελεί τη μόνη
ρεαλιστική και βιώσιμη λύση για όλον τον τεχνικό κόσμο, αλλά βιώνουμε ήδη τον
κίνδυνο, εάν σήμερα δεν ληφθούν μέτρα ανακούφισης, να μην επιβιώσει το ΤΣΜΕΔΕ
εφόσον δεν εξασφαλισθεί ικανός αριθμητικά και υγιής οικονομικά, αριθμός μελών
που θα στηρίξει το ταμείο .
Για το λόγο αυτό και μέχρι τη νομοθετική λύση όλων των δίκαιων και
αναλογιστικά αποδεδειγμένων ασφαλιστικών μας αιτημάτων, ζητούμε:
την άμεση κατάργηση των διατάξεων του Ν. 3986/2011, άρθρο 44, § 14 κ΄15
που επιβάλουν παράλογες αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών
τη μη αποστολή των Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ
προς το ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών), μέχρι τις
31-12-2017
την άμεση λειτουργία του ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ του νόμου 3518 / 2006
για την επιδότηση των ανέργων και υποαπασχολούμενων Μηχανικών από τις
ήδη καταβαλλόμενες σήμερα εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ,
τη θεσμοθέτηση της δυνατότητας ευνοϊκής ρύθμισης των οφειλών των
ελεύθερων επαγγελματιών που έχουν δημιουργηθεί μετά το 2008, και
συνδυάζονται με την πρωτόγνωρη και διαρκή οικονομική κρίση, και τη
δραματική συρρίκνωση της οικοδομικής δραστηριότητας
την μείωση των πάγιων ασφαλιστικών εισφορών, ύστερα από την εκπόνηση
ειδικής αναλογιστικής μελέτης.
τη παροχή πλήρους υγειονομικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε
όλους τους ασφαλισμένους χωρίς προϋποθέσεις
τη χορήγηση των προνοιακών παροχών σε όλους τους ασφαλισμένους.
τη κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος στα 35 χρόνια ασφάλισης η
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

Συνάδελφοι, δεν χρειάζεται κάποια πρόσθετη επιχειρηματολογία για τις
καταστροφικές συνέπειες, που θα επιφέρει μία περαιτέρω ενοποίηση του
Ταμείου μας καθώς « …χωρίς την αναστύλωση της καταρρέουσας παραγωγικής
μας βάσης, χωρίς την εξυγίανση του υπερχρεωμένου μας κράτους, νέος
πλούτος δεν μπορεί να παραχθεί. Το ίδιο το κορυφαίο αίτημα της
κοινωνικής δικαιοσύνης, έκφανση και εφαρμογή της οποίας είναι ο θεσμός
της κοινωνικής ασφάλισης, χωρίς παραγωγική οικονομία και υγιές κράτος
μένει γράμμα κενό.»
Καλούμε όλους τους Συναδέλφους Μηχανικούς σε αγωνιστική εγρήγορση για την
υπεράσπιση των ανωτέρω περιγραφομένων αιτημάτων.
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