Έκτακτη Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε 01.11.2015 .

Εισήγηση Απόφασης για το Ασφαλιστικό των Μηχανικών .

Η κατάργηση των άρθρων 38 και 39 του 4331/2015 οδηγεί για άλλη μια φορά το σύνολο των
ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ στην απελπισία, επειδή δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να ρυθμίσουν
συνταξιοδοτικά τους θέματα αλλά και να επιλέξουν χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία για τα έτη
2015-2016 ενώ ακυρώνεται το βασικό τους δικαίωμα στην πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη . Παράλληλα, η κατάργηση αυτών των άρθρων πλήττει, χωρίς καμία λογική, την
εισπραξιμότητα των ασφαλιστικών εισφορών.
Βιώσαμε επώδυνα, και κυρίως οι νέοι μηχανικοί, την επιμονή των προηγούμενων κυβερνήσεων
(ΝΔ-ΠΑΣΟΚ) :


στη μη ανακεφαλαιοποίηση των αποθεματικών του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ που βίαια κουρεύτηκαν
από το PSI.



στην άρνηση του Υπουργείου Εργασίας να εγκρίνει την πρόσληψη από το ΤΣΜΕΔΕ,
συμβούλου διαχείρισης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του (συμπεριλαμβανομένης της
τοποθέτησης του ταμείου στην Τράπεζα Αττικής).



στην ένταξη του Κλάδου Υγείας των ασφαλιστικών ταμείων στον ΕΟΠΥΥ, με διαφορετικές
εισφορές ανά κλάδο ασφαλισμένων και ισοπεδωτικά υποβαθμισμένες παροχές.



στη συστηματική επιβουλή του αποθεματικού του ΤΣΜΕΔΕ με στόχο την υφαρπαγή του.

Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι η ψήφιση του ν. 4331/2015 έδωσε μια ανάσα ελπίδας σε πλατιά
στρώματα Μηχανικών, στην τρέχουσα πολιτική συγκυρία η ψήφιση του 3ου Μνημονίου έδειξε ότι ο
αγώνας ενάντια στην κοινωνική ισοπέδωση είναι αναγκαίος όσο ποτέ.
Το Τ.Ε.Ε οφείλει να αρνηθεί το ρόλο του παθητικού σχολιαστή ή του επιλεκτικού συνομιλητή.
Δεν θα ακολουθήσουμε το δρόμο που επέλεξαν οι δυνάμεις του νεοφιλελευθερισμού και όλων
αυτών που επέβαλαν, ανέχτηκαν και εν τέλει υποστήριξαν τη δράση του προηγούμενου προέδρου
του ΕΤΑΑ, που ως μόνο στόχο είχε τη στοχοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας σε
μόνιμη βάση.
Οι δυνάμεις που δώσανε με συνέπεια τον αγώνα, τα προηγούμενα πέντε χρόνια, ενάντια στην
ισοπέδωση της κοινωνίας θα δώσουν και πάλι το αγωνιστικό ‘παρών’ με σαφή επιχειρήματα που
υπερασπίζονται το δικαίωμα στην ασφάλιση, στην εργασία, στην ίδια τη ζωή.
Με το παραπάνω σκεπτικό οι υπογράφοντες την εισήγηση, μέλη της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε,
ενόψει της πολιτικής μάχης που θα δοθεί άμεσα για το ασφαλιστικό, και γνωρίζοντας ότι ο πολιτικός
χρόνος κάθε άλλο παρά ουδέτερος είναι, προτείνουμε το κάτωθι πολιτικό και οργανωτικό πλαίσιο.

Εισήγηση για το Ασφαλιστικό των Μηχανικών

σελ. 1/4

Ως αφετηρία της στοιχειωδώς αξιοπρεπούς διαβίωσης του επιστημονικού δυναμικού το οποίο
ωθείται είτε στη μετανάστευση είτε στην ανεργία και την εξαθλίωση,
Απαιτούμε:

τη διακριτή ύπαρξη του ασφαλιστικού μας Φορέα με τη μετεξέλιξη του ΤΣΜΕΔΕ σε ένα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ εντός του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, που θα διοικείται από τους ασφαλισμένους του, θα διαχειρίζεται αυτοτελώς τα
αποθεματικά και τα περιουσιακά του στοιχεία και θα χαράζει και θα υλοποιεί αυτόνομα την
ασφαλιστική του πολιτική με γνώμονα το συμφέρον των ασφαλισμένων του και την βιωσιμότητ;ά του
ως τη μόνη ρεαλιστική λύση για όλον τον τεχνικό κόσμο.
 να καλυφθούν άμεσα τα αποθεματικά του Ταμείου που ληστεύτηκαν με το «κούρεμα» των
ομολόγων και να αποδεσμευτούν τα αποθεματικά του ταμείου από την άθλια διαχείριση της
Τράπεζας της Ελλάδος. Η διασφάλιση των αποθεματικών του Ταμείου, η αποσύνδεση τους από την
ΤτΕ και από κάθε επισφαλή επένδυση, η παραγωγική τους αξιοποίηση ως κρίσιμο σημείο για την
διασφάλιση ενός υγιούς ασφαλιστικού ταμείου με κοινωνικό χαρακτήρα. Η ανγκαιότητα των
παραπάνω προκύπτει από την ανάλυση του αναλογιστικού παρατηρητηρίου του Τ.Ε.Ε μέσα από
την οποία γίνεται σαφές ότι από τα μέσα του 2018, το κεφάλαιο του Ταμείου εισέρχεται σε αρνητική
μεταβολή με μέσο όρο απομείωσης 221 εκ €/έτος.


να αποδοθεί το 1 δις € από την τριμερή χρηματοδότηση και να διεκδικηθεί δικαστικά.


την άμεση ανάθεση από τον Τομέα Μηχανικών και ΕΔΕ του ΕΤΑΑ σε Ανεξάρτητο
Χρηματοπιστωτικό Σύμβουλο, κύρους, του έργου της παρακολούθησης της Τράπεζας Αττικής, της
προοπτικής της επένδυσης αυτής για το ΤΣΜΕΔΕ και της αξιοποίησης των αποθεματικών του
ταμείου με στόχο την ενίσχυση τόσο της βιωσιμότητας του όσο και την ενίσχυση της περιφερειακής
ανάπτυξης και του μικρομεσαίου Τεχνικού Δυναμικού. Σε αυτό το πλαίσιο συγκροτείται κοινή
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου του Ανεξάρτητου Συμβούλου με το Τ.Ε.Ε.

τη διασφάλιση της εγγυοδοσίας ως κόρη οφθαλμού και την αναχαίτιση κάθε πολιτικής που
θέλει το μικρομεσαίο Τεχνικό Δυναμικό, βορά στις συστημικές Τράπεζες και τους μεγάλους
κατασκευαστικούς ομίλους και μελετητικές εταιρείες.

τη διερεύνηση της δυνατότητας ένταξης (κατόπιν αναλογιστικής μελέτης) στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε
του συνόλου των επαγγελματιών που ασκούν τεχνικό έργο (Μελέτη- Επίβλεψη- Κατασκευή
Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων).


την εξαίρεση του ΕΤΑΑ από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ).

 την παραγραφή του όποιου ασφαλιστικού χρέους έχει βεβαιωθεί προς τους ασφαλισμένους
του ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ και αφορούν τον Κλάδο Υγείας, για το διάστημα που δεν καλύπτονταν με
αντίστοιχη επίπτωση στο ύψος των ρυθμίσεων των Μηχανικών.
 τη μείωση των πάγιων ασφαλιστικών εισφορών με παράλληλη αύξηση των αναλογικών
εισφορών, ώστε να καλύπτεται καταρχήν το δικαίωμα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την
ασφαλιστική ενημερότητα για την άσκηση επαγγέλματος και αναλογικά να διασφαλιστεί ο
αναδιανεμητικός χαρακτήρας της ασφάλισης. Ο καθορισμός των αναλογιών και της διαβάθμισης σε
ποσοτικό επίπεδο θα γίνει κατόπιν της σύνταξης σχετικής αναλογιστικής μελέτης από το Ταμείο.
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 Την ένταξη των ΣΔΙΤ και των Συμπράξεων Παραχώρησης στο πλαίσιο των αναλογικών
εισφορών προς το ασφαλιστικό σύστημα.
 την επαναφορά του δικαιώματος των ασφαλισμένων να επιλέγουν την ασφαλιστική
κατηγορία που θα εντάσσονται.
 την επαναφορά του δικαιώματος ρύθμισης οφειλών ασφαλιστικών εισφορών σε 100 δόσεις
από ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α οι οποίοι αυτή τη στιγμή υπολογίζονται στο 30% αυτών που
κατάφεραν, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, να υπαχθούν στη σχετική ρύθμιση.


την άμεση λειτουργία του ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ του νόμου 3518/ 2006.

 την πρόβλεψη πόρων χρηματοδότησης του ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ από τις
υφιστάμενες εισφορές των Μηχανικών υπέρ ΟΑΕΔ αλλά και από μέρος των αναλογικών εισφορών
των Μηχανικών.
 την επαναφορά της αύξησης του πλαφόν των 15.000 ευρώ οφειλών για την προώθηση
συνταξιοδοτικής απόφασης που εγκλωβίζει τους ασφαλισμένους μηχανικούς από την σύνταξη και
ταμείο από την είσπραξη των οφειλομένων.
 την πρόβλεψη αντιμετώπισης ανεργίας για Μηχανικούς στο Δημόσιο, ειδικών κατηγοριών, οι
οποίοι τίθενται εκτός εργασίας σε μη συντάξιμη ηλικία.

την άμεση προώθηση των συλλογικών συμβάσεων για το σύνολο των Μηχανικών που δεν
είναι αυτοαπασχολούμενοι και τη δραστική αντιμετώπιση της «κρυφής» εξαρτημένης εργασίας μέσα
από συμβάσεις έργου ή παροχή υπηρεσιών.

την ενίσχυση οικονομικά και διοικητικά των Περιφερειακών Γραφείων του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε,
ώστε οι συνάδελφοι να μπορούν να ρυθμίζουν το σύνολο των θεμάτων (συνταξιοδότηση κλπ) στους
τόπους κατοικίας τους.

την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των Μηχανικών για το σύνολο των θεμάτων που αφορούν
τους Μηχανικούς.

Πλαίσιο Δράσης
Με αυτό το πλαίσιο, η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε εξουσιοδοτεί τη Διοικούσα του Τ.Ε.Ε, ώστε σε
συνεργασία με τη Δ.Ε του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ να αναλάβουν κάθε πρωτοβουλία και συμμετοχή σε
αγώνα διεκδίκησης για την ευόδωση των δίκαιων και αναπτυξιακά ωφέλιμων πολιτικών, όπως


την άμεση επαφή με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης



την ενημέρωση των Μηχανικών-Βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου



την άμεση επαφή και διερεύνηση της δυνατότητας συντονισμού με το σύνολο του Τεχνικού
Κόσμου



την ενημέρωση των Μηχανικών σε πανελλαδικό επίπεδο μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2015
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τη διενέργεια συνέντευξης τύπου σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο με ευθύνη της Δ.Ε
του Τ.Ε.Ε και των Περιφερειακών Τμημάτων του Τ.Ε.Ε



την οργάνωση της συμμετοχής των Μηχανικών στην πανεργατική απεργιακή κινητοποίηση
στις 12 Νοεμβρίου 2015



την καταχώρηση των κωδικοποιημένων θέσεων σε ηλεκτρονικά και έντυπα Μ.Μ.Ε



την ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων, πλην χρυσής αυγής



την επανεξέταση της πορείας των εξελίξεων από τη Δ.Ε έως 15 Νοεμβρίου 2015 και την
κλιμάκωση των κινητοποιήσεων εφόσον αυτό απαιτηθεί.

Τα μέλη της Αντιπροσωπείας
1. Βαφειάδης Κώστας
2. Γιανναδάκης Θανάσης
3. Κοτζαμπασάκης Γιάννης
4. Παντουβάκης Χριστόφορος
5. Παπαδόπουλος Θόδωρος
6. Ρεκατσίνας Γιώργος
7. Σαμιωτάκης Αντώνης
8. Σταματάκης Γιώργος
9. Συγγελάκης Πολυάνθης
10. Τσιμπλοστεφανάκης Βαγγέλης
11. Τσουρέκας Δημήτρης
12. Φωτάκης Γιώργος
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