Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ
στην 1η Τακτική Συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2014 για το ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Σε μια περίοδο που ο κλάδος μας βρίσκεται σε απελπιστική κατάσταση λόγω
της έλλειψης επαγγελματικής ύλης, με την οικοδομή και τη βιομηχανική
παραγωγή να έχουν εξαλειφθεί, η κυβέρνηση δείχνει πρωτοφανή αναλγησία,
δρομολογώντας μέτρα εναντίον των μηχανικών όπως η αποστολή στο κέντρο
είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών (ΚΕΑΟ) των ληξιπρόθεσμων οφειλών από
ασφαλιστικές εισφορές, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία κατάσχεσης των
περιουσιακών στοιχείων χιλιάδων συναδέλφων. Οι κυβερνητικοί «φωστήρες»
του υπουργείου οικονομικών στην προσπάθειά τους να εκφοβίσουν, ένα πολύ
μικρό ποσοστό του κλάδου που μπορεί να πληρώσει και δεν το κάνει,
απειλούν χιλιάδες άλλων συναδέλφων, που οι πιο πολλοί δεν μπορούν να
εξασφαλίσουν όχι τις ασφαλιστικές εισφορές τους αλλά ούτε τα απαραίτητα
για τον βιοπορισμό των ιδίων και των οικογενειών τους.
Επίσης, ενώ υπάρχει, από τον προηγούμενο Νοέμβριο, ρητή δημόσια
δέσμευση του υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ.
Βρούτση, για νομοθετική ρύθμιση σχετικά με την ελεύθερη επιλογή
ασφαλιστικής κατηγορίας, όχι μόνο δεν έχουμε δει την υλοποίησή της αλλά
από τις 02/05/2014, το ταμείο εφαρμόζει τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία με
την υποχρεωτική κατάταξη στη 2η ασφαλιστική κατηγορία, που συνεπάγεται
σημαντική άμεση αύξηση στις εισφορές και εξωπραγματικές μελλοντικές
αυξήσεις ανά τριετία.
Ακόμη και ενώ το κεντρικό ΤΕΕ ανάλωσε μήνες για την εκλογή νέων οργάνων
διοίκησης –διαδικασία που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί- από διαρροές στον
τύπο πληροφορούμαστε ότι η κυβέρνηση δρομολογεί περαιτέρω συγχώνευση
ταμείων με ότι κινδύνους αυτό συνεπάγεται για το ύψος των συντάξεων του
κλάδου, τις εγγυοδοσίες και τα αποθεματικά του ταμείου μας.
Η αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ αποφασίζει σε αυτή την κρίσιμη για τα
ασφαλιστικά θέματα του κλάδου να παρέμβει όπως έπραξε και στο
παρελθόν και απαιτεί:



Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους συναδέλφους,
ανεξάρτητα με το αν έχουν ενημερότητα ή όχι με περίοδο χάριτος 3-5
έτη σε όσους έχουν αδυναμία πληρωμής εισφορών, εναλλακτικά να
μπορούν να πληρώνουν εισφορές μόνο του ΚΥΤ.



Άμεση υλοποίηση της κυβερνητικής δέσμευσης για την ελεύθερη
επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας από τους συναδέλφους.
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Επιστροφή των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ μέσα από τη μεταφορά
δημόσιας περιουσίας ή δικαιωμάτων εκμετάλλευσής της, στο
ταμείο. Η δημόσια περιουσία που θα αποδοθεί στο ΤΣΜΕΔΕ πρέπει
να αξιοποιηθεί με βάση τη διεθνή πρακτική. Η αξιοποίησή της θα
συμβάλει τόσο στην αύξηση του κύκλου εργασιών των συναδέλφων
όσο και στην αύξηση του ΑΕΠ.



Διαφύλαξη του κλάδου εγγυοδοσίας του ΤΣΜΕΔΕ, που είναι το
οξυγόνο των μικρομεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων

