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Με αθνξκή ηηο πξόζθαηεο δειώζεηο ηνπ Τπνπξγνύ Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θ. Βαζίιε Μαγγίλα, αλαθνξηθά κε ηελ
ελνπνίεζε ησλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ, ε ΓΔ ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ δειώλεη όηη :
Σν ΣΜΔΓΔ είλαη έλαο από ηνπο πιένλ εύξσζηνπο αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο, όρη κόλν ζηε ρώξα καο αιιά θαη ζηελ Δπξώπε
γεληθόηεξα, κε ζρεδόλ κεδεληθή επηρνξήγεζε από ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό θαη ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο εηζθνξέο θαη ηελ
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ. Σα ζπλνιηθά ηνπ δηαζέζηκα, ε αλαινγία δηαζεζίκσλ αλά αζθαιηδόκελν, ε
αλαινγία ελεξγώλ αζθαιηζκέλσλ πξνο ζπληαμηνύρνπο, ε αληηζηνηρία πεξηνπζίαο αλά αζθαιηδόκελν είλαη ηα πςειόηεξα ζηελ
Διιάδα. Αζθεί ιεηηνπξγίεο θαη έρεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην θαζηζηνύλ κνλαδηθό κεηαμύ ησλ ηακείσλ, δίλνληάο ηνπ ηε δπλαηόηεηα λα
ζπκβάιεη ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ησλ κεραληθώλ, πνπ αδπλαηνύλ λα ζπλαιιάζζνληαη ππό ιεζηξηθνύο όξνπο κε ηηο
ηξάπεδεο.
Ζ πεξηνπζία ηνπ ΣΜΔΓΔ αλήθεη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ, γηαηί απηνί ζπλέβαιιαλ ζηε δεκηνπξγία ηεο, θαη δελ αλήθεη ζην θξάηνο
ην νπνίν δελ έρεη ζπκβάιιεη, επνκέλσο δελ κπνξεί λα επεκβαίλεη ζηε δηαρείξηζή ηεο θαη πνιύ πεξηζζόηεξν λα ηελ πθαξπάδεη.
Οη πξνηάζεηο γηα ελνπνίεζή ηνπ κε άιια ηακεία, καο βξίζθνπλ όλοςρ ηοςρ μησανικούρ ανηίθεηοςρ και αποθαζιζμένοςρ να
ενανηιωθούμε ζε θάζε πξνζπάζεηα απαμίσζεο ηεο πεξηνπζίαο καο σο κειώλ ηνπ ΣΜΔΓΔ, πνιύ δε πεξηζζόηεξν αθνύ πνηέ δελ
ππήξμακε νη επλνεκέλνη ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο. Οη πξνηάζεηο γηα ζπιιήβδελ ελνπνίεζε ησλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ, ρσξίο
ηηο απαηηνύκελεο κειέηεο, κόλν κε νηθνλνκίζηηθεο πξνζεγγίζεηο, ζηνρεύνπλ ζηελ πιήξε θαηάιπζε ηεο απηνλνκίαο ηνπο, ζε ζύξξαμε
κεηαμύ ηακείσλ θαη θιάδσλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε ζε ινγηζηηθή κόλν ηαθηνπνίεζε ησλ όπνησλ ηακεηαθώλ
πξνβιεκάησλ ησλ πξνβιεκαηηθώλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ.
Ζ ΓΔ ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ πηζηεύεη όηη:
Σν ζύζηεκα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξνζηαζίαο ππέπει να παπαμείνει Δημόζιο, να διέπεηαι από ενιαίοςρ κανόνερ
αζθάλιζηρ για ηο ζύνολο ηος αζθαλιζομένος πληθςζμού και να ζςνδςάζει ηιρ απσέρ ηηρ αλληλεγγύηρ μεηαξύ ηων γενεών
και ηηρ ανηαποδοηικόηηηαρ.
Οη όπνηεο πξνηάζεηο – ελέξγεηεο γηα ηελ επίιπζε ησλ αζθαιηζηηθώλ πξνβιεκάησλ γεληθώο θαη ησλ Μεραληθώλ ηδηαηηέξσο, ζα
πξέπεη λα επηδηώθνπλ ηε κέγηζηε δπλαηή ζπλαίλεζε ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ θιάδνπ καο θαη΄ αληηζηνηρία. Οη παξεκβάζεηο δελ πξέπεη
λα αλαηξέπνπλ ηνπο βαζηθνύο αζθαιηζηηθνύο ζρεδηαζκνύο ησλ ήδε αζθαιηζκέλσλ, δελ πξέπεη λα αδπλαηίδνπλ νηθνλνκηθά ην
ηακείν νύηε λα κεηαθέξνπλ ππέξκεηξα αζθαιηζηηθά βάξε ζηηο επόκελεο γεληέο θαη νύηε θπζηθά λα επηδηώθνπλ λα επηιύζνπλ ηηο
αδπλακίεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εηο βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ηακείσλ ηνπο .
ε θάζε πεξίπησζε πποϋπόθεζη για ηην οποιαδήποηε ζςζήηηζη είναι καηαπσήν η ππαγμαηική και όσι λογιζηική
ανηαπόκπιζη ηηρ πολιηείαρ ζηιρ ςποσπεώζειρ ηηρ ένανηι όλων ηων αζθαλιζηικών θοπέων (ηαθηνπνίεζε νθεηιώλ,
δηαζθάιηζε ηξηκεξνύο ρξεκαηνδόηεζεο, επέθηαζε ηεο απηνηέιεηαο, θαηάξγεζε ηνπ δηαρσξηζκνύ ζε παιηνύο θαη λένπο
ζπλαδέιθνπο). Μόλν έηζη είλαη εθηθηή ε δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζύλεο ην νπνίν είλαη πξνϋπόζεζε γηα πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε
ιύζεσλ θαη πξνηάζεσλ αληηκεηώπηζεο ηνπ αζθαιηζηηθνύ πξνβιήκαηνο.
Ζ ΓΔ ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ θαιεί ηνπο κεραληθνύο ζε εγξήγνξζε θαη αγσληζηηθή εηνηκόηεηα ώζηε λα δηαηεξεζεί ε απηνηέιεηα θαη ην
απηνδηνίθεην ηνπ ΣΜΔΓΔ. Εεηάκε από ην ΣΔΔ παλειιαδηθά λα αλαιάβεη απνηειεζκαηηθέο πξσηνβνπιίεο δηεθδίθεζεο.

