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Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Ασφάλισης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλη Μαγγίνα,
αναφορικά με την ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων, η ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ δηλώνει ότι :
Το ΤΣΜΕΔΕ είναι ένας από τους πλέον εύρωστους ασφαλιστικούς οργανισμούς, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και
στην Ευρώπη γενικότερα, με σχεδόν μηδενική επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και στηρίζεται
αποκλειστικά στις εισφορές και την επαγγελματική δραστηριότητα των ασφαλισμένων του. Τα συνολικά του
διαθέσιμα, η αναλογία διαθεσίμων ανά ασφαλιζόμενο, η αναλογία ενεργών ασφαλισμένων προς συνταξιούχους,
η αντιστοιχία περιουσίας ανά ασφαλιζόμενο είναι τα υψηλότερα στην Ελλάδα. Ασκεί λειτουργίες και έχει
χαρακτηριστικά που το καθιστούν μοναδικό μεταξύ των ταμείων, δίνοντάς του τη δυνατότητα να συμβάλει στην
άσκηση του επαγγέλματος των μηχανικών, που αδυνατούν να συναλλάσσονται υπό ληστρικούς όρους με τις
τράπεζες.
Η περιουσία του ΤΣΜΕΔΕ ανήκει στους ασφαλισμένους του, γιατί αυτοί συνέβαλλαν στη δημιουργία της, και δεν
ανήκει στο κράτος το οποίο δεν έχει συμβάλλει, επομένως δεν μπορεί να επεμβαίνει στη διαχείρισή της και πολύ
περισσότερο να την υφαρπάζει.
Οι προτάσεις για ενοποίησή του με άλλα ταμεία, μας βρίσκουν όλους τους μηχανικούς αντίθετους και
αποφασισμένους να εναντιωθούμε σε κάθε προσπάθεια απαξίωσης της περιουσίας μας ως μελών του ΤΣΜΕΔΕ,
πολύ δε περισσότερο αφού ποτέ δεν υπήρξαμε οι ευνοημένοι του ασφαλιστικού συστήματος. Οι προτάσεις για
συλλήβδην ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων, χωρίς τις απαιτούμενες μελέτες, μόνο με οικονομίστικες
προσεγγίσεις, στοχεύουν στην πλήρη κατάλυση της αυτονομίας τους, σε σύρραξη μεταξύ ταμείων και κλάδων
εργαζομένων και στην καλύτερη περίπτωση σε λογιστική μόνο τακτοποίηση των όποιων ταμειακών προβλημάτων των
προβληματικών ασφαλιστικών ταμείων.
Η ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ πιστεύει ότι:
Το σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης και Προστασίας πρέπει να παραμείνει Δημόσιο, να διέπεται από ενιαίους
κανόνες ασφάλισης για το σύνολο του ασφαλιζομένου πληθυσμού και να συνδυάζει τις αρχές της
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και της ανταποδοτικότητας.
Οι όποιες προτάσεις  ενέργειες για την επίλυση των ασφαλιστικών προβλημάτων γενικώς και των Μηχανικών
ιδιαιτέρως, θα πρέπει να επιδιώκουν τη μέγιστη δυνατή συναίνεση της κοινωνίας και του κλάδου μας κατ΄ αντιστοιχία.
Οι παρεμβάσεις δεν πρέπει να ανατρέπουν τους βασικούς ασφαλιστικούς σχεδιασμούς των ήδη ασφαλισμένων, δεν
πρέπει να αδυνατίζουν οικονομικά το ταμείο ούτε να μεταφέρουν υπέρμετρα ασφαλιστικά βάρη στις επόμενες γενιές
και ούτε φυσικά να επιδιώκουν να επιλύσουν τις αδυναμίες του προϋπολογισμού εις βάρος των εργαζομένων και των
ταμείων τους .
Σε κάθε περίπτωση προϋπόθεση για την οποιαδήποτε συζήτηση είναι καταρχήν η πραγματική και όχι
λογιστική ανταπόκριση της πολιτείας στις υποχρεώσεις της έναντι όλων των ασφαλιστικών
φορέων (τακτοποίηση οφειλών, διασφάλιση τριμερούς χρηματοδότησης, επέκταση της αυτοτέλειας, κατάργηση του
διαχωρισμού σε παλιούς και νέους συναδέλφους). Μόνο έτσι είναι εφικτή η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης το οποίο
είναι προϋπόθεση για περαιτέρω διερεύνηση λύσεων και προτάσεων αντιμετώπισης του ασφαλιστικού προβλήματος.
Η ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ καλεί τους μηχανικούς σε εγρήγορση και αγωνιστική ετοιμότητα ώστε να διατηρηθεί η αυτοτέλεια
και το αυτοδιοίκητο του ΤΣΜΕΔΕ. Ζητάμε από το ΤΕΕ πανελλαδικά να αναλάβει αποτελεσματικές πρωτοβουλίες
διεκδίκησης.

