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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ 10ης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ σχετικά με τις εξελίξεις στο
ΤΣΜΕΔΕ

Τα τελευταία τρία χρόνια οι συνάδελφοι Μηχανικοί έχουν υποστεί σημαντική μείωση του
εισοδήματος τους εξαιτίας της πρωτοφανούς κρίσης που βιώνει η χώρα μας. Η κατάσταση
έχει ξεπεράσει πλέον τα αποδεκτά όρια, όχι μόνον για τους νέους, αλλά και για τους
παλαιότερους συναδέλφους. Η ανεργία και η υποαπασχόληση πλήττει όλους τους
Μηχανικούς. Τεχνικά Γραφεία, Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, λόγω της άτυπης στάσης
πληρωμών, εκ μέρους της πολιτείας, της ύφεσης και της παντελούς σχεδόν απουσίας
αντικειμένου, αντιμετωπίζουν πραγματικά πρόβλημα επιβίωσης. Στρατιές συναδέλφων,
ιδιαιτέρως νέων, ψάχνουν διέξοδο για εργασία εκτός Ελλάδας. Οι Έλληνες Μηχανικοί είναι
επιστήμονες που έχουν λάβει, με μεγάλο κόστος για την πολιτεία, πολύ υψηλού επιπέδου
εκπαίδευση, έχουν σχεδιάσει, μελετήσει και κατασκευάσει έργα με σημαντικό βαθμό
δυσκολίας, και συναγωνίζονται με επιτυχία το τεχνικό δυναμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο σημερινό εκρηκτικό οικονομικό μείγμα που βιώνουμε καθημερινά, και έχει διαμορφωθεί
από την ανεργία, τους ανεξόφλητους λογαριασμούς του δημοσίου και τις δυσβάστακτες
ασφαλιστικές εισφορές του ΤΣΜΕΔΕ, σε συνδυασμό με τις μειωμένες παροχές και την
απαράδεκτη - προσβλητική λειτουργία των καταστημάτων του, η κυβέρνηση, με άλλοθι το
μνημόνιο και την υποταγή στις απαιτήσεις της «τρόϊκας», έχει δρομολογήσει και συνεχίζει να
δρομολογεί νέες παράλογες αυξήσεις εισφορών και ζοφερές εξελίξεις στον
ασφαλιστικό μας φορέα και τα αποθεματικά του.
Και σαν μην έφτανε η ανεξέλεγκτη και επισφαλής διαχείριση των αποθεματικών του ταμείου
μας, η κυβέρνηση φρόντισε στα πλαίσια των «διαρθρωτικών αλλαγών», να
θεσμοθετήσει με τον εφαρμοστικό νόμο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, την
υποχρεωτική κατάταξη των ελεύθερων επαγγελματιών που είναι ασφαλισμένοι μετά
την 1/1/93, σε πέντε ασφαλιστικές κατηγορίες ανάλογα με το χρόνο που ασκούν το
επάγγελμα. Αυτό σημαίνει π.χ. ότι ένας συνάδελφος με 15ετή επαγγελματική εμπειρία, θα
πληρώνει σχεδόν διπλάσιες ασφαλιστικές εισφορές, περίπου 650 ευρώ το μήνα !!!
Μάλιστα, και σύμφωνα με τη δημόσια δήλωση του προέδρου του ΤΣΜΕΔΕ Γιάννη
Γαμβρίλη στην 10η συνεδρία της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, η κυβέρνηση, αυτές τις
παράλογες εισφορές, τις επιβάλει με αναδρομική ισχύ από την 1/7/2011 !!! Δεν χρειάζεται
ιδιαίτερη φαντασία για να αναλογισθεί κανείς τα οικονομικά αδιέξοδα και τις
καταστροφικές συνέπειες από μία τέτοια αλόγιστη αύξηση των ασφαλιστικών
εισφορών, τόσο για τους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς όσο και για τις τεχνικές
εταιρείες. Απειλείται ακόμη εντονότερα η επιβίωση του συνόλου σχεδόν του τεχνικού
δυναμικού της χώρας, το οποίο θα περιέλθει σε κυριολεκτικά τραγική κατάσταση. Η
διαχειριστική ικανότητα του Ταμείου μας βρίσκεται διαπιστωμένα σε δεινή κατάσταση και οι
προσπάθειες που γίνονται για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος των Μηχανικών έχουν πολύ μικρή
αποτελεσματικότητα, που φθάνουν στα όρια της αξιοπρέπειας του Μηχανικού, οι οποίοι
χρόνια τώρα προσφέρουν στην Ελληνική κοινωνία υπηρεσίες αναμφισβήτητες.
Τη χρονική αυτή κρίσιμη στιγμή είναι αδήριτη ανάγκη οι διοικήσεις του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και
του ΤΕΕ να αρθούν στο ύψος των κρίσιμων περιστάσεων, να αναλάβουν άμεσα τις θεσμικές
τους ευθύνες.

¾
Πότε επιτέλους, η διοίκηση του ασφαλιστικού μας ταμείου και η κεντρική διοίκηση του
Τεχνικού Επιμελητηρίου, θα αναλάβουν τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για τη
διατήρηση των ασφαλιστικών μας εισφορών τουλάχιστον στα σημερινά επίπεδα;
¾
Πότε επιτέλους, η διοίκηση του ασφαλιστικού μας φορέα και η κεντρική διοίκηση του
Τεχνικού Επιμελητηρίου, θα αναλάβουν τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για τη
διασφάλιση των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ, που αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για τη
βιωσιμότητά του;
¾
Πότε επιτέλους, η διοίκηση του ασφαλιστικού μας φορέα και η κεντρική διοίκηση του
Τεχνικού Επιμελητηρίου θα απαιτήσουν να τερματιστεί η ανεξέλεγκτη και επισφαλής
διαχείριση των αποθεματικών μας από την Τράπεζα της Ελλάδος;
¾
Πότε επιτέλους, η διοίκηση του ασφαλιστικού μας φορέα και η κεντρική διοίκηση του
Τεχνικού Επιμελητηρίου θα απαιτήσουν την άμεση λειτουργία του θεσμοθετημένου
κλάδου των Ειδικών Παροχών, ώστε να είναι άμεσα εφικτή η οικονομική ενίσχυση των
νέων, των άνεργων και των στρατευμένων συναδέλφων μας για την πληρωμή των
ασφαλιστικών τους εισφορών;
¾
Πότε επιτέλους, θα εξοφληθούν οι φαρμακευτικοί σύλλογοι της περιφέρειας, για να
μπορούν οι συνάδελφοι να προμηθευτούν τη φαρμακευτική τους αγωγή σε μια τόσο δυσμενή
οικονομική περίοδο;
(Επισημαίνουμε τη δημόσια δήλωση-δέσμευση του προέδρου του ΤΣΜΕΔΕ κ. Γιάννη
Γαμβρίλη στην 10η συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη λύση του
συγκεκριμένου θέματος μέχρι την Παρασκευή 11/11).
¾
Πότε επιτέλους, η διοίκηση του ασφαλιστικού μας φορέα και η κεντρική διοίκηση του
Τεχνικού Επιμελητηρίου, θα προχωρήσουν σε άμεσες και δυναμικές αντιδράσεις του
κλάδου, τόσο σε πολιτικό όσο και σε νομικό επίπεδο;
Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ καλεί τον πρόεδρο του ΕΤΑΑ, τη διοίκηση του
ΤΣΜΕΔΕ και την Κεντρική Διοίκηση του ΤΕΕ να ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ όλους τους
συναδέλφους πανελλαδικά και να προβούν άμεσα στις απαραίτητες συντονισμένες
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ, τόσο πολιτικές, όσο και νομικές. Σε κάθε περίπτωση,
το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα προβεί στις δράσεις και τις κινητοποιήσεις που απαιτούνται για τη
διασφάλιση του συμφέροντος των συναδέλφων και του επαγγέλματος.

