
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ EΠΕΣΑΝ 

ΤΟ ΤΣΜΕ∆Ε ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΜΠΗ 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ Α∆ΙΕΞΟ∆Ο 

ΠΕΡΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ 

Μετά το σχέδιο Νόµου για την ''Αναδιάρθρωση των κλάδων'' του ΤΣΜΕ∆Ε, που είδε το φως της δηµοσιότητας σαν 

''σχέδιο επιτροπής εµπειρογνωµόνων'' τον Οκτώβριο του 2005, και σαν πρόταση της Κυβέρνησης τον Ιανουάριο 

2006 οριστικοποιήθηκε τον Αύγουστο, & εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή και προωθείται στη Βουλή για 

ψήφιση, νέος γύρος ξεκινάει µε τις προσπάθεις της κυβέρνησης για αυθαίρετες ενοποιήσεις των ταµείων ώστε να 

πλήξει τις κοινωνικές κατακτήσεις. Οι αυθαιρεσίες δεν σταµατούν εδώ, αλλαγή γίνεται στα δικαιώµατα των 

βαρέων-ανθυγιεινών κατά των εργατών και στην αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης των γυναικών κατά 5 χρόνια 

φτάνοντας το στα 60 χρόνια.   

Το ζήτηµα δεν είναι κλαδικό, συντεχνιακό. Οι προσπάθειες των τελευταίων κυβερνήσεων είναι διαχρονικά να 

καλύψουν τις αντιλαϊκές πολιτικές τους και να µετακυλήσουν τις ευθύνες στα ταµεία και στους ασφαλιζόµενους. 

Κοινωνική πολιτική µε καταληστευµένα ταµεία, µε το κράτος και τους ιδιώτες να χρωστάνε πάνω από 200 δεις, 

χωρίς καµία πολιτική πάταξη της γραφειοκρατίας & της φοροδιαφυγής, µε ανασφάλιστη εργασία, δε γίνεται. 

Υπάρχει συντονισµένη προσπάθεια µετακύλισης της ευθύνης στος ασφαλιζόµενους. 

Εκτεθειµένοι η Ν∆ στην ΕΕ προσπαθεί να ελέγξει τα κεφάλαια των ταµείων όπως έγινε και µε τα οµόλογα, 

επισκιάζοντας την πραγµατική αλήθεια σχέσης δεξιάς µε ΕΕ. Η κυβέρνηση για να µην αποδεχτεί τα δικά της τα 

λάθη κατηγορεί µια ΕΕ που κινείται το ίδιο συντηρητικά µε αυτήν.  

Για άλλη µια φορά φαίνετε ασόβαρη η κυβέρνηση της δεξιάς όταν όλοι γνωρίζουµε ότι καµία µεταρρύθµιση δεν 

µπορεί να επιτευχτεί χωρίς κεφάλαιο, αντί να λύσει πρώτα το οικονοµικό πρόβληµα χτυπώντας την φοροδιαφυγή 

σπεύδει σε επιπόλαιες κινήσεις µε αποτέλεσµα τον κατακερµατισµό τον ήδη ελλειµµατικών ταµείων(για τα οποία 

ευθύνονται οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ κ Ν∆). 

Χωρίς την χρήση αναλογιστικών µελετών , σπεύδει στην αποτρόπαια ενοποίηση ταµείων(βλέπε κοινό ταµείο 

µηχανικών ,γιατρών, δικηγορών και δηµοσιογράφων), µε ορατό αποτέλεσµα την ολική διάλυση των ταµείων µε 

χρεοκοπία. Ακόµα µετά από  αυτή την «επιτυχία» της, αναµενόµενο είναι να έχει και τον έλεγχο στα ∆Σ ώστε η 

διαχείριση τον αποθεµατικών να γίνετε µονό από την κυβέρνηση ξεχνώντας το δικό τους σλόγκαν όλα στο φως!! 

 

Σαν Νέοι Μηχανικοί ζούµε µε το φάσµα της ανεργίας, εργασία µε δελτίο παροχής υπηρεσιών, χωρίς ασφαλιστική 

κάλυψη. Το πρόβληµα είναι ακόµα εντονότερο στο ΠΚ καθώς έχουµε Νέες Ειδικότητες, κα χωρίς την 

εξασφάλιση επαγγελµατικών δικαιωµάτων, είµαστε µηχανικοί 2
ης
 κατηγορίας. 

∆εν θα ανεχτούµε καµία προσπάθεια µείωσης των συντάξεων, αύξηση των ορίων εργασίας. 

 

 

Το ΤΣΜΕ∆Ε είναι το µόνο από τα ταµεία που έχει τεράστιους άλλους πόρους πέραν των εισφορών των 

ασφαλισµένων. 

Από τα 380 εκ. ευρώ έσοδα του 2003 (κύρια σύνταξη, ΕΛΠΠ) τα 210 εκ. (55%) προέρχονται από ασφαλιστικές 

εισφορές και τα 170 εκ. (45%) από «άλλους πόρους», δηλαδή 2% επί της αµοιβής των Μηχανικών. 

Για κάθε ευρώ εισφοράς στο ταµείο, πληρώνουµε περίπου άλλα τόσα έµµεσες εισφορές. 

Οι πόροι αυτοί επιµελώς αποκρύπτονται. 

Στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου αλλά και στις εισηγήσεις της ∆.Ε. έσοδα υπάρχουν µόνο από τις εισφορές των 

ασφαλισµένων!  

Συλλογική ενοχή ή κάποιοι θεωρούν τους Μηχανικούς «κορόιδα»; 

  

Οι συντάξεις των µηχανικών 

Σύµφωνα µε στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το ΤΣΜΕ∆Ε βρίσκεται στις 

τελευταίες θέσεις ως προς το ύψος των χορηγούµενων συντάξεων µεταξύ 20 ταµείων. 

Κατά τα άλλα το ταµείο µας θεωρείται εύρωστο. Έχει λέει τεράστιο αποθεµατικό! Ποιος αλήθεια το 

καρπούται; 

  



Η αναλογιστική µελέτη 

Αναζητώντας απάντηση σε τέτοια ερωτήµατα πάντα βρίσκουµε µπροστά µας µία αναλογιστική µελέτη που δεν 

έγινε, ή που έγινε και είναι αναξιόπιστη, ή που θα γίνει! Γιατί µόνο το ΤΣΜΕ∆Ε δεν έχει την κατάλληλη 

αναλογιστική µελέτη; Γιατί οι πρόσθετοι πόροι δεν έχουν καµία επίπτωση στις παροχές µας;  Ποιος ωφελείται από 

αυτό; Πάντως όχι οι Μηχανικοί. 

  

Τα ερωτηµατικά για το ΤΕΕ 

  Τα δικαστήρια µας δίνουv 1150 ΕΥΡΩ σύνταξη.  

  Η κυβέρνηση και οι διοικούντες το ΤΕΕ 650 ΕΥΡΩ  

  ΓΙΑΤΙ;  

Το Εφετείο Αθηνών πρόσφατα επικύρωσε απόφαση του Σ.τ.Ε., βάσει της οποίας είναι παράνοµη η χορήγηση 

κύριας σύνταξης ύψους 650€ έναντι 1.150€ που έπρεπε να καταβάλλεται.  

Έτσι οι «Ηρακλείς» του ταµείου (ΤΕΕ, πρόσωπα, παρατάξεις) που υπεράσπιζαν (!) τα συµφέροντά µας έµειναν 

χωρίς δουλειά. ∆εν είχαν καταλάβει (!)την κλοπή των συντάξεών µας που γινόταν τόσα χρόνια; 

Στο νέο Νοµοσχέδιο παρακάµπτει το αυτονόητο, δηλαδή τη θεσµοθέτηση σύνταξης ύψους 1.200€ .  αντ αυτού 

εισηγείται 816€. 

Σε πρόσφατη ανακοίνωση του Προέδρου (Ε.∆. 2405/4.9.2006) το περιστατικό αυτό δεν καταγγέλλεται, δεν 

σχολιάζεται καν, άρα θεωρείται ικανοποιητικό! 

Η στάση του ΤΕΕ δηµιουργεί µεγάλα ερωτηµατικά. Θα παραµείνουµε παρατηρητές; 

 

Απαιτούµε: 

-Κύρια Σύνταξη του ΤΣΜΕ∆Ε στα 1.200,00 € 

-Ειδική Προσαύξηση της Κύριας σύνταξης στα 1.200,00 x 1,33 = 1.596,00 €. 

- Πλήρη οµογενοποίηση µεταξύ ''παλιών'' και ''νέων'' ασφαλισµένων και άρση των ανισοτήτων και των 

προσπαθειών της κυβέρνησης για την πολυδιάσπαση του κλάδου µας. 

- Ουσιαστικό ''πάγωµα'' των εισφορών και σύνταξη αναλογιστικής µελέτης.  

- Πλήρη και χωρίς εκπτώσεις συµµετοχή του κράτους και της εργοδοσίας στις δαπάνες του ασφαλιστικού 

συστήµατος στα πλαίσια της τριµερούς χρηµατοδότησης. 

- Ολοκλήρωση του ρόλου του ΤΣΜΕ∆Ε µε την ανάπτυξη του προνοιακού του χαρακτήρα και την αναβάθµιση των 

παρεχόµενων δυνατοτήτων υγειονοµικής περίθαλψης. 

- Σωστή και διάφανη διαχείριση της περιουσίας, των αποθεµατικών του, και περιστολή της εισφοροδιαφυγής. 

- Καµία εισφορά για τους άνεργους µηχανικούς. 

- Μείωση των εισφορών σε Νέους Μηχανικούς που συνεχίζουν τις σπουδές τους. 

- Συνεργασία ΤΕΕ µε τα ΑΕΙ για την προώθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της έρευνας και των καινοτόµων 

σχολών. 

Συµµετέχουµε στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ την ηµέρα ψήφισης του νοµοσχεδίου στη Βουλή. Καµία 

εκπαιδευτική διαδικασία την ηµέρα εκείνη. 

    

    

ΠΠΠΠ....ΑΑΑΑ....ΣΣΣΣ....ΠΠΠΠ. . . .  Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης 

∆ύναµή µας... η συµµετοχή σας 

http://pasptuc.blogspot.com 


