
ΑΠΟΦΑΣΗ  

της συνεχιζόμενης 8ης τακτικής συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το 
Ασφαλιστικό 

 

Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση είναι το πλέον σοβαρό ζήτημα για τη χώρα μας, καθώς όχι μόνο 
θα κρίνει το μέλλον όλων των οικονομικά ενεργών πολιτών και των συνταξιούχων του 
συστήματος, αλλά θα αποτελέσει και το νέο κοινωνικό συμβόλαιο για τα επόμενα χρόνια . 

∆υστυχώς με το προτεινόμενο νομοσχέδιο η κυβέρνηση βάζει στο στόχαστρο ό,τι έχει 
απομείνει απ’ τον χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης και με την αδιανόητη αύξηση 
εισφορών οδηγεί στην έξοδο από το επάγγελμα χιλιάδες ασφαλισμένους δυναμιτίζοντας εξ’ 
αρχής το εγχείρημα. 

Η δραματική αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών αγνοεί την υπαρκτή αδυναμία πολλών 
ασφαλισμένων να καταβάλλουν τις ήδη υψηλές ασφαλιστικές τους εισφορές.  

Η σύνταξη μετατρέπεται σε ατομική υπόθεση του κάθε ασφαλισμένου και καταλήγει να είναι 
επίδομα φτώχειας για τους σήμερα ενεργούς μηχανικούς καθώς προβλέπονται μειώσεις 
τουλάχιστον 30-40% σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα . 

Η αντιμετώπιση της ενοποίησης όλων των Ταμείων ως αυτοσκοπό και όχι ως εργαλείο που θα 
λύσει προβλήματα και θα δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας, θα έχει σαν αποτέλεσμα  την 
προσωρινή μόνο στήριξη των ελλειμματικών φορέων, και την καταστροφή των επιμέρους 
υγιών κλάδων και ταμείων. Η σχεδιαζόμενη ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων που είδε το 
φως της δημοσιότητας σημαίνει εξίσωση των παροχών προς τα κάτω και αξιοποίηση των 
αποθεματικών, όσων ταμείων διαθέτουν, για να καλύψουν τις «τρύπες» των υπολοίπων.  

Είναι προφανές ότι με την ενοποίηση ολοκληρώνεται η λεηλασία των αποθεματικών του 
ΤΣΜΕ∆Ε που άρχισε με το PSI και συνεχίστηκε με τις αυτοκτονικές επενδύσεις της διοίκησης 
στην Τράπεζα Αττικής.  

 

Ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό ασφαλιστικό σύστημα θα ήταν αποδεκτό από την κοινωνία 
αν βασιζόταν στις ακόλουθες παραδοχές: 

Να είναι δίκαιο για τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους και να αίρει τις στρεβλώσεις 
του παρελθόντος .  

Να στηρίζεται στην ισονομία και να εγγυάται την αλληλεγγύη των γενεών. 

Να μην στηρίζει την βιωσιμότητά του στην οικονομική εξαθλίωση των ασφαλισμένων.  

Να μην προδιαγράφει την εισφοροαποφυγή. 

Να έχει σωστή οργανωτική δομή. 

Αυτό το νομοσχέδιο απέχει πολύ από τις παραπάνω αρχές και δεν διορθώνεται με επιμέρους 
τροποποιήσεις.  

Το πραγματικό δίλημμα σήμερα είναι, ή  ανατροπή της σχεδιαζόμενης πολιτικής ή σβήσιμο του 
κλάδου των μηχανικών. 

Από την πλευρά μας δηλώνουμε ότι μπορούμε και θα υπερασπιστούμε την κοινωνική 
ασφάλιση. 



Απαιτούμε 

 Απόσυρση της πρότασης της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό και έναρξη διαλόγου στη 
βάση τεκμηριωμένων – κοστολογημένων προτάσεων που θα λαμβάνουν υπ’ όψη την 
αξιοπρεπή διαβίωση των μηχανικών. 

 Την αυτοτέλεια του ΤΣΜΕ∆Ε, προκειμένου να συνεχίσει να μπορεί να ανταπεξέρχεται 
στις υποχρεώσεις έναντι των μελών του .   

 Πλήρη αποκατάσταση των λεηλατημένων αποθεματικών του PSI. ∆ιασφάλιση των 
αποθεματικών του ταμείου. Αξιολόγηση των μέχρι σήμερα ενεργειών των διοικήσεων 
του ταμείου για την διαχείρισή τους 

 Να καταργηθούν όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόμοι και οι ρυθμίσεις που προωθήθηκαν τα 
τελευταία χρόνια της μνημονιακής πολιτικής. Να καταργηθεί η διάκριση σε παλαιούς 
και νέους ασφαλισμένους. 

 Άμεση κατάργηση των διατάξεων του ν. 3986/2011, άρθρο 44, § 14 κ΄15. Άμεση 
δραστική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που να ανταποκρίνονται στην τρέχουσα 
εισφοροδοτική ικανότητα των ασφαλισμένων. 

 Θεσμοθέτηση της δυνατότητας ευνοϊκής ρύθμισης των οφειλών των  ελεύθερων 
επαγγελματιών που δεν θα συνδέεται με την εξυπηρέτηση των τρεχουσών εισφορών. 

 Ένταξη των αμοιβών μελετών, επιβλέψεων και παροχής υπηρεσιών των μηχανικών 
για τα έργα των Σ∆ΙΤ και των συμπράξεων παραχώρησης, στο πλαίσιο των 
αναλογικών εισφορών προς τον ασφαλιστικό μας φορέα  

 Την τήρηση της νομιμότητας με την καταβολή εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που 
οφείλει το   κράτος στο ταμείο από την τριμερή χρηματοδότηση. 

 Κατάργηση του ΚΕΑΟ και του νόμου για τις κατασχέσεις των αυτοαπασχολουμένων, 
ακύρωση της βεβαίωσης των ασφαλιστικών χρεών των εργαζόμενων στην εφορία! 

 ∆ιασφάλιση της πρόσβασης όλων των ασφαλισμένων του ΤΣΜΕ∆Ε στο σύστημα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ανεξαρτήτως της ενδεχόμενης οφειλής τους, με 
άμεση θεώρηση των ατομικών ασφαλιστικών βιβλιαρίων υγείας. 

 Άμεση λειτουργία του κλάδου ειδικών παροχών  για την επιδότηση των ανέργων και 
υποαπασχολουμένων μηχανικών από τις ήδη καταβαλλόμενες σήμερα εισφορές υπέρ 
ΟΑΕ∆ 

 ∆ιατήρηση της μηνιαίας σύνταξης των μηχανικών στα σημερινά επίπεδα, χωρίς 
περαιτέρω περικοπές. Επιδίωξη για επαναφορά των συντάξεων στα αρχικά επίπεδα. 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη 7 Μαρτίου 2016 


