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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ
επισκέφθηκε το ΤΕΕ/ΤΚΜ
Δεν τίθεται θέμα ενοποίησης του ΤΣΜΕΔΕ με άλλα Ταμεία Επιστημονικών Κλάδων
στην παρούσα φάση της επιχειρούμενης ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, τόνισε ο
Πρόεδρος του Ταμείου κ. Γιάννης Ζωϊόπουλος, κατά τη συνάντηση που είχε χθες με
τα μέλη της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Εκείνο το οποίο ενδέχεται μελλοντικά να εξεταστεί είναι η ενοποίηση των κλάδων
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ενώ πιθανότερο είναι, και μελλοντικά, οι κλάδοι
συντάξεων να παραμείνουν αυτοτελείς.
Ωστόσο, το ΤΣΜΕΔΕ προωθεί, σε αυτή την πρώτη φάση της ασφαλιστικής
μεταρρύθμισης, την επίλυση της εκκρεμότητας του Ειδικού Λογαριασμού Πρόσθετων
Παροχών, κάτι το οποίο έχει συζητηθεί με το αρμόδιο Υπουργείο και αναμένεται να
συμπεριληφθεί στο καταρτιζόμενο Σχέδιο Νόμου για τα ασφαλιστικά.
Ο κ. Ζωϊόπουλος ανακοίνωσε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχει ολοκληρωθεί η Βάση
Δεδομένων που αναπτύσσεται για την πλήρη μηχανοργάνωση του ΤΣΜΕΔΕ ενώ έχει
ήδη ολοκληρωθεί η μελέτη αναδιοργάνωσης των δομών του Ταμείου και θα εκπονηθεί
μελέτη ώστε το Λογισμικό που χρησιμοποιείται από τις υπηρεσίες του Ταμείου να
αξιοποιεί τα στοιχεία της Data Bank.
Η μηχανοργάνωση του Ταμείου θα επιτρέψει την αξιοποίηση του προσωπικού,
που με τις σημερινές συνθήκες δεν επαρκεί. Το ΤΣΜΕΔΕ θα πρέπει να αρχίσει να
εκτελεί και ελεγκτικό έργο καθώς έχει διαπιστωθεί εισφοροδιαφυγή, κυρίως από
πλευράς εταιριών.
Σε ότι αφορά την αξιοποίηση του αποθεματικού του ΤΣΜΕΔΕ που ανέρχεται στα
500 δις δρχ. τονίστηκε ότι η διοίκηση του Ταμείου έχει επιλέξει μια συντηρητική
πολιτική με την οποία επιχειρείται η εξασφάλιση των χρημάτων των ασφαλισμένων.
Σε αυτό το πλαίσιο, σαν μια ασφαλής επένδυση, έγινε και η είσοδος στο μετοχικό
κεφάλαιο της Τράπεζας Αττικής (34%) η οποία και έχει αποδειχθεί επιτυχής. Η
διοίκηση του Ταμείου ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία του ΤΣΜΕΔΕ,
αξίας 10 δις δρχ. περίπου.
Μετά από προτροπή του Ταμείου, πρόκειται να πραγματοποιηθούν ενημερωτικές
συγκεντρώσεις, σε όλους τους νομούς, στις οποίες στελέχη της Τράπεζας Αττικής θα
ενημερώνουν τους μηχανικούς για τους δυνατούς τρόπους αξιοποίησης των
προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει η Τράπεζα.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιάννης Οικονομίδης, ο Πρόεδρος Αντιπροσωπείας
του Τμήματος κ. Δημήτρης Κωτούλας όπως και τα μέλη της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ που
συμμετείχαν στη συνάντηση, τόνισαν με ιδιαίτερη έμφαση ότι θα πρέπει να
αναληφθούν πρωτοβουλίες και από το ΤΣΜΕΔΕ ώστε να μην εξαιρούνται εταιρίες από
την υποχρέωση καταβολής του πόρου υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, κάτι που συμβαίνει όταν ξένες
εταιρίες αναλαμβάνουν έργα με συμβάσεις παραχώρησης και μετά από σχετικές
ευεργετικές αποφάσεις της Βουλής.
Επίσης, τονίστηκε, ότι στις περιπτώσεις αυτές που με ευθύνη της κυβέρνησης και
του κοινοβουλίου στερείται το ΤΣΜΕΔΕ νομοθετημένων πόρων θα πρέπει να
εξευρίσκονται τρόποι κάλυψης των διαφυγόντων εσόδων.

Στη συνάντηση από πλευράς ΤΕΕ/ΤΚΜ και εκτός των κ. Οικονομίδη και Κωτούλα
συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. κ. Σάκης Τζακόπουλος, ο Γεν. Γραμματέας κ.
Βενέτης Μπούρας και τα μέλη της Δ.Ε. κ. Πηνελόπη Ράλλη, κ. Κορίνα Σοϊλεμετζίδου,
κ. Κώστας Κατσιάβαλος. Τον κ. Ζωϊόπουλο συνόδευε το μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ και
μέλος του Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ κ. Γιάννης Θεοδωράκης.
Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ

