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Το 2017, η δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων θα σκαρφαλώσει 

περίπ ου στα 30,2 δις. ευρώ.

Το τεράστιο αυτό ποσό, θα χρηματοδοτηθεί σε ποσοστό 41% με τις 

ασφαλιστικές εισφορές που δίδουν για την καταβολή των συντάξεων οι 

εργαζόμενοι και οι εργοδότες. Ό σο για τα υπόλοιπα ποσά που απαιτούνται 

για να πληρωθούν εμπρόθεσμα οι συντάξεις, χρηματοδοτούνται και θα 

χρηματοδοτηθούν από τις επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού προς 

τα ασφαλιστικά ταμεία οι οποίες και θα ξεπεράσουν τα 16,372 δις. ευρώ. Τι 

σημαίνουν αυτά τα νούμερα σε απλά ελληνικά;

Ότι για να π ληρω θεί μια μέση σύνταξη στην Ελλά δα  -κατά μέσο όρο  

διαμορφώνεται στα 820 ευρώ- πρέπει να εργάζονται τουλάχιστον 3,5 

εργαζόμενοι π λήρους απ ασχόλησης ή 10 εργαζόμενοι μερικής  

απ ασχόλησης. Δυστυχώς, τέτοιος... πληθυσμός εργαζομένων δεν υπάρχει 

κάτι που σημαίνει ότι αν δεν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για βιώσιμη 

ανάπτυξη η οποία θα διαχυθεί με τέτοιο τρόπο στην πραγματική οικονομία 

ώστε να οδηγήσει και σε αύξηση εισοδημάτων, η επ όμενη μείωση των 

συντάξεων -π έραν αυτής π ου έχει δρομολογηθεί για το 2019- είναι 

απλώ ς θέμα χρόνου .

Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής που ψηφίστηκε

την προηγούμενη εβδομάδα, ενσωματώνει τις προβλέψεις της κυβέρνησης

για την εξέλιξη τόσο των ασφαλιστικών εισφορών που θα πρέπει να

εισπραχθούν μέχρι και το 2021 όσο και την πορεία της συνταξιοδοτικής

δαπάνης. Με βάση τα στοιχεία, προκύπτει ότι για να επιτευχθούν οι

δημοσιονομικοί στόχοι, θα πρέπει από τη μία να αυξάνονται τα έσοδα από
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ασφαλιστικές εισφορές και από την άλλη να μειώνεται η δαπάνη για τις 

συντάξεις. Το δεύτερο είναι σχετικά πιθανό καθώς από την 1/1/2019 

ενεργοποιούνται περικοπές 2,9 δις. ευρώ στο εισόδημα των συνταξιούχων 

λόγω  της κατάργησης της προσω πικής διαφοράς. Ό σ ο ν  αφορά όμω ς στην  

εκτίμηση για την αύξηση των εισπράξεω ν από τις ασφαλιστικές  

εισφορές, τα πράγματα δεν είναι τόσο  εύκολα καθώς θα πρέπει να 

συντρέξουν πολλές π ροϋπ οθέσεις ταυτόχρονα:

1. Να μειωθούν αισθιτ^ά τα ποσοστά της ανεργίας από το 23% που 

είναι σήμερα, κοντά στο 16%

2. Το να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας δεν αρκεί. Θα πρέπει 

να αυξηθεί η μισθολογική δαπάνη των εργοδοτών καθώς μόνο 

έτσι θα καταλογιστούν και περισσότερες ασφαλιστικές εισφορές.

3. Να μην καταρρεύσει ο συντελεστής εισπραξιμότητας των 

ασφαλιστικών εισφορών για τα 1,4 εκατομμύρια ελεύθερους 

επαγγελματίες και επιτηδευματίες. Α π ό  το πρώτο κιόλας τρίμηνο 

εφαρμογής του νέου τρόπου υπολογισμού, τα δείγματα είναι 

απογοητευτικά καθώς ήδη, συνεπείς στις υποχρεώσεις τους είναι 

λιγότεροι από του<^6 στους 10. _

Οι προβλέψεις του μεσοπρόθεσμου όσον αφορά στην πορεία συντάξεων και 

ασφαλιστικών εισφορών, είναι οι εξής:

1. Η δαπάνη για τις συντάξεις από τα 30,201 δις. ευρώ το 2017 

προβλέπεται να αποκλιμακωθεί στα 29,764 δις. ευρώ το 2018, 

στα 27,306 δις. ευρώ το 2019 (σ.σ λόγω  της κατάργησης της 

προσω πικής διαφοράς ενώ προβλέπεται να αυξηθεί οριακά το 

2020 και το 2021 στα 27,441 δις. ευρώ και στα 27,405 δις. ευρώ 

αντίστοιχα.

2. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προορίζονται για τις συντάξεις, 

από τα 12,397 δις. ευρώ το 2017, προβλέπεται να διαμορφωθούν 

στα 12,776 δις. ευρώ το 2018, στα 13,392 δις. ευρώ το 2019 και 

να εκτοξευτούν στα 14,313 δις. ευρώ το 2021. Συνολικά, οι 

εισφορές το 2021 θα προσεγγίσουν τα 22 δις. ευρώ. Ωστόσο,
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μεγάλα ποσά προβλέπεται να καταβληθούν προς τον Ε Ο Π Υ Υ  

(4,388 δις. ευρώ) αλλά και προς τον Ο ΑΕΔ , ΟΕΚ κλπ (περίπου 

2,188 δις. ευρώ).

Οι δικαιούχοι είναι σχεδόν όσοι οι απασχολούμενοι

Το πρόβλημα με τις συντάξεις στην Ελλάδα δεν είναι τόσο το ύψος των 

αποδοχών των συνταξιούχων όσο ο τεράστιος αριθμός τους αναλογικά 

πάντοτε με τον αριθμό των απασχολούμενων αλλά και τις αποδοχές που 

αυτοί έχουν. Όταν ο μέσος μισθός είναι οριακά υψηλότερος από το μέσο 

εισόδημα από συντάξεις και ο αριθμός των απασχολουμένων οριακά 

υψηλότερος από τον αριθμό των συνταξιούχων, η κατάσταση από μόνη της 

είναι οριακή. Αποκαλυπτικά είναι τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Με βάση τα στοιχεία του συστήματος Ηλιος που δόθηκαν στη 

δημοσιότητα προς εκπλήρωση ενός ακόμη προαπαιτούμενου, οι 

συνταξιούχοι στην Ελλάδα είναι 2.631.052. Ο αριθμός τους 

ενδέχεται να αυξηθεί το επόμενο διάστημα καθώς κάποια στοιχεία 

ο ΕΦΚΑ θα πρέπει να αρχίσει το «ξεκαθάρισμα» των χιλιάδων 

αιτήσεων συνταξιοδότησης που παραμένουν σε εκκρεμότητα. Σε 

κάθε περίπτωση, με τα τωρινά δεδομένα, το μέσο εισόδημα από 

σύνταξη (πρό φόρων και κρατήσεων) διαμορφώνεται στα 819,4 

ευρώ.

2. Ο αριθμός των θέσεων εργασίας του ιδιωτικού τομέα, ανέρχεται 

αυτή τη στιγμή (5-2017) στα 2,066 εκατομμύρια. Σε κάθε 

εργαζόμενο, μπορεί να αντιστοιχούν περισσότερες από μία θέσεις 

κάτι όχι ασυνήθιστο ειδικά για τους εργαζόμενους με μερική 

απασχόληση. Ο μέσος μεικτός μισθός για τους εργαζόμενους με 

πλήρη απασχόληση ανέρχεται στα 1167 ευρώ ενώ για τους 

εργαζόμενους με μερική απασχόληση στα 407 ευρώ. Δεδομένου  

ότι οι εισφορές π ου π ληρώ νουν εργαζόμενοι και εργοδότες  

για τη χρημα τοδότηση τω ν συντάξεων ανέρχονται στο 2 0 %  

του μεικτού μισθού, προκύπ τει ότι για να πληρω θεί μια 

σύνταξη των 820 ευρώ απαιτούνται 3-4 εργαζόμενοι
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π λήρους απ ασχόλησης ή 10 εργαζόμενοι μερικής  

απ ασχόλησης. Στους απασχολούμενους θα πρέπει να 

προστεθούν και οι περίπου 700-750 χιλιάδες απασχολούμενοι 

στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα αλλά και περίπου ένα 

εκατομμύριο αυτοαπασχολούμενοι. Το πρόβλημα με τους 

τελευταίους βέβαια είναι ότι σε ποσοστό άνω του 40% δεν 

πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές. Έτσ ι, συνολικά η αναλογικά 

έχει ως εξής: περίπου 3,5 εκατομμύρια απασχολούμενοι για 2,6
ρ— ..........— -

εκατομμύρια συνταξιούχους. Και αν «απομονω θούν» αυτοί που 

πληρώνουν εισφορές, η αναλογία πλησιάζει επικίνδυνα στο «1 

προς ΐ » .
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Η δαπάνη για τις συντάξεις 

Ποσά σε εκατ. ευρώ

2015 30.006

2016 29.645

2017 30.201

2018 29.764

2019 27.306

2020 27.441

2021 27.405
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Πόσα π λη ρ ώ νο υ μ ε  σε α σ φ α λισ τ ικές  ε ισφ ορές

Εισφ ορές  για 

συντάξεις
Ο Α Ε Δ , Ο Ε Ε - Ο Ε Κ Ε Ο Π Υ Υ

2017 12.397 1.836 4.366

2018 12.776 1.918 4.398

2019 13.392 2.005 4.288

2020 13.949 2.095 4.333

2021 14.313 2.188 4.388

Σε ένα από τα λεγάμενα πολυνομοσχέδια που ψηφίστηκε Ν.4281/2014, 

προκειμένου η κυβέρνηση να λάβει το «πράσινο φω ς» για την εκταμίευση 

μίας ακόμα δόσης του 1 δισ. ευρώ, υπάρχει διάταξη που προβλέπει τη 

δυνατότητα στα ταμεία μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2015, στις 

αντιπροσω πευτικές οργανώ σεις των συγκεκριμένω ν κλάδω ν (το ΤΕ Ε  

στην περίπτωση μας) να αποφασίσουν μετά την εκπ όνησ η  αναλογιστικής  

μελέτης, τη μετατροπή των ταμείων μας σε επαγγελματικά, Νομικά Πρόσωπα 

Ιδιωτικού Δικαίου. Αλλιώ ς, εκ των πραγμάτων θα ακολουθούν τις περικοπές 

που θα αποφασίζονται ανά τρίμηνο, με βάση τη ρήτρα μηδενικού  

ελλείμματος, δηλαδή την αυτόματη π ερικοπ ή συντάξεων -  αύξηση 

εισφορώ ν, ώστε να μην παρουσιάζουν αναλογιστικό έλλειμα.

Τα T E A  μπορούν να ιδρύονται σε προαιρετική βάση ύστερα από 

πρωτοβουλία των εργαζομένων ή των εργοδοτών ή ύστερα από κοινού 

συμφωνία των εργαζομένων και των εργοδοτών ή των αυτοτελώς 

απασχολούμενων κτλ.
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Λειτουργούν ως νομικά π ρόσω π α  ιδιωτικού δικαίου -μ η  κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα- και καλύπτουν διαφόρους κινδύνους συμπ ληρω ματικούς ως 

προς το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου, 

κτλ). Η Κύρια Σύνταξη συνεπώς είναι εκτός και παραμένει ως έχει (λόγω 

Συντάγματος παραμένει κρατική υπόθεση). Σύμφωνα με την αιτιολογική 

έκθεση του Νόμου: “η επαγγελματική  -  συμπληρω μα τική  ασφάλιση είναι 

προαιρετική και ω ς  π ρ ο ς  τη ίδ ρ υ ση ...κα ι ω ς  π ρ ο ς  την υ π α γω γή  τω ν  

α σφ α λισμένω ν", (βλέπε εδώ ). Ωστόσο, σε ορισμένα κράτη- μέλη της ΕΕ έχει 

επιτραπεί η λειτουργία της επαγγελματικής ασφάλισης και από τις ιδιωτικές 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις με βάση το ειδικό καθεστώς που προβλέπει η 

ευρωπαϊκή Οδηγία (2003/41/ΕΚ άρθρο 4).

Το σύστημα χρηματοδότησης μπορεί να είναι το αναδιανεμητικό ή το 

κεφαλαιοποιητικό. Στις περιπτώσεις που τα T E A  χορηγούνσυντάξεις τότε το 

σύστημα χρημα τοδότησης είναι αποκλειστικά και μόνο  το 

κεφαλαιοποιητικό.

Η ίδρυση ενός τέτοιου Ταμείου γίνεται κατόπιν σύνταξης ειδικού καταστατικού 

εισφορών και παροχών, σχετικής αναλογιστικής μελέτης, έγκρισης 

βιωσιμότητας από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και τελική αποδοχή και 

δημοσίευσησχετικής Υπουργικής Απόφασης. Επ ιπλέον τα Ταμεία υπόκεινται 

στον ετήσιο έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Α ρ χή ς  και την εποπτεία  

του Υπ ουργείου  Εργασίας και Κοινω νικώ ν Ασφαλίσεω ν. Πρόσφατα 

μάλιστα ανατέθηκε η εποπτεία των επ ενδύσεω ν τους στην Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς .

Οσον αφορά τα αποθεματικά: Η ασφαλιστική τοποθέτηση των ταμείων 

επαγγελματικής ασφάλισης γίνεται ως εξής: Ποσοστό μέχρι 1 0 %  των 

τεχνικώ ν αποθεματικών επενδύεται σε ακίνητα, ποσοστό μέχρι 7 0 %  των 

τεχνικώ ν αποθεματικών επενδύεται σε μετοχές, μεταβιβάσιμα αξιόγραφα 

εξομοιούμενα με μετοχές και σε ομολογίες εταιρειών σε αναγνωρισμένα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, σε χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένω σης και λοιπές χώρες της αλλοδαπής και ποσοστό μέχρι 2 0 %  των 

τεχνικώ ν αποθεματικών τους σε έντοκα γραμμάτια και τραπεζικές 

καταθέσεις."

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2017 06 10 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 7

ΤΕΕ



Υπάρχει τέλος ασάφεια για το φ ορολογικό  καθεστώς, δηλαδή για το αν 

εξαιρούνται της φορολόγησης οι εισφορές στα TEA .

Ήδη η ΔΕ του ΤΣΜ ΕΔ Ε  από το Σεπτέμβριο 2014 αποφάσισε την ανάθεση σε 

αναλογιστή την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης για να εξετάσει με προφανή 

πρόθεση να διερευνήσει αυτό το ενδεχόμενο. Αντίστοιχα η Α/ΤΕΕ έχει 

συγκροτήσει επιτροπή για το ασφαλιστικό η οποία μέχρι στιγμής κυρίως έχει 

ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Επιπρόσθετα η 4η Τεγνικη Αναφορά για το 

ΤΣΜ ΕΔΕ εξετάζει το θέμα (προφανώς κατόπιν σχετικής εντολής του ΤΕΕ), 

ενώ από τις παρατάξεις ξεκάθαρα υπέρ έγει τοποθετηθεί η ΔΚΜ .

Μόνη λύση, ακόμα και εάν συλλογικά  αττοφασιστεί ότι η εφαρμογή  

του Μ νημονίου και η τήρηση των κάκιστω ν μνημονιακώ ν όρω ν είναι η 

μόνη εφικτή λύση, ας κατανοήσουμε τουλάχιστον τα πιο πάνω, ας 

διαπραγματευτούμε με κάθε τρόπ ο και όσο  καλύτερα γίνεται με την  

άλλη πλευρά και ας π ροσπ α θήσουμε για την ουσιαστική ενεργοπ οίηση  

των μηχανικώ ν, μέσω συλλογικώ ν δράσεω ν κατά των μνημονιακώ ν  

επιπτώ σεων.

Θα τα πούμε το Σάββατο 10-06-2017 στην Αντιπροσωπεία 
ΤΕΕ 

PAPAGIANNIDIS DIMITRIOS 
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ΓΠΗΧήΝΙΚΩΝ

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2017

ΠΡΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

ΘΕΜΑ 5°: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Συνάδελφοι,

Αμεση ανάκληση της διαδικασίας της αποστολής στο ΚΕΑΟ όλων των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών Μηχανικών, ανεξαρτήτως ύφους και εισπραξιμότητας, 
είτε βρίσκονται, είτε δεν βρίσκονται σε καθεστώς ενεργούς ρύθμισης.
Άμεση Ανάκληση της Υπουργικής Απόφασης για δέσμευση από τις ΔΟΥ των 
περιουσιακών στοιχείων ασφαλισμένων με ληξιπρόθεσμες οφειλές στο πρώην 
ΤΣΜΕΔΕ.
Πάγωμα των παλαιότερων ασφαλιστικών οφειλών προς το πρώην ΤΣΜΕΔΕ, 
δικαίωμα για ρύθμιση αποπληρωμής των οφειλών των Μηχανικών από παλαιές 
ασφαλιστικές εισφορές σε 100 άτοκες δόσεις.
Αύξηση του ορίου οφειλών για να βγει κάποιος/α σε σύνταξη, από τις 15.000,00 
€ στις 25.000,00 €. Να δίνεται επιπρόσθετα η δυνατότητα στον ασφαλισμένο (με 
αίτησή του) να διαγράφει την οφειλή του, με αντίστοιχη απώλεια ασφαλιστικού 
χρόνου.
Επίλυση του ζητήματος που δημιουργήθηκε από την πρόσφατη επιβολή 
αναδρομικών εισφορών από το 2011 σε μισθωτούς Μηχανικούς, πολλοί από 
τους οποίους μπορεί να είναι άνεργοι σήμερα.
τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας σε ασφαλισμένες που δεν έχουν 
ασφαλιστική ενημερότητα.
Διερεύνηση οποιαδήποτε δυνατότητας για τρόπο αντιμετώπισης με κοινωνικά 
κριτήρια των αναδρομικών εισφορών των ετών 2011— 2014 του Ν. 3986/11.

1
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Συνεισφορά στην εισήγηση για το ασφαλιστικό - Δέσμη προτάσεων

Με την ψήφιση του ν. 4472/2017 προκύπτουν επιπλέον επιβαρύνσεις στις ασφαλιστικές εισφορές 
των ελευθέρων επαγγελματιών λόγω της μη αφαίρεσης των ασφαλιστικών εισφορών από το 
εισόδημα του προηγουμένου έτους για τον υπολογισμό τους. Παράλληλα παρατηρούνται 
σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία του ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται οι μηχανικοί 
στην άσκηση του επαγγέλματος τους, ενώ ταυτόχρονα οι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί 
εξακολουθούν ποικιλοτρόπως να αντιμετωπίζονται δυσμενώς σε σχέση με άλλες κατηγορίες 
ελευθέρων επαγγελματιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ, από την 
οποία οι μηχανικοί ουσιαστικά δεν έχουν καμία απολαβή.

Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι είναι σημαντική η κατάθεση μιας βασικής δέσμης προτάσεων που 
μπορεί να υποστηριχτεί ευρέως από τους συναδέλφους, με κύριο σκεπτικό αφενός τη 
διευκόλυνση όσων δεν είναι ασφαλιστικά ενήμεροι προκειμένου να επιστρέφουν στην ασφάλιση 
και αφετέρου την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος του συνόλου των συναδέλφων.

Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, προτείνουμε, ως ελάχιστα κοινά αποδεκτά, τα ^ης· :—  
--- ·— Δυνατότητα ρύθμισης παλαιών οφειλών σε πολλές δόσεις

• Δυνατότητα παγώματος παλαιών οφειλών σε συναδέλφους που είχαν χαμηλά εισοδήματα
• Μείωση των ποσοστών των ασφαλιστικών εισφορών
• Δυνατότητα πληρωμής τμήματος του συνολικού ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που 

προκύπτει, με αντίστοιχη μείωση του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης
• Προαιρετικότητα κλάδων εφάπαξ και επικουρικού, σε αντιστοιχία με τα όσα ισχύουν για 

χουςπρώΓίν ασφαλισμένβυς του QAEE----------- ------ ------------- ----------------------------------- ------------- —
• Ρύθμιση με βάση την οποία αν κάποιο ΑΜΚΑ εμφανίζεται σε ΑΠΔ, να ακυρώνονται 

αυτόματα οι ασφαλιστικές εισφορές που προκύπτουν με βάση την τελευταία φορολογική 
δήλωση και αν προκύψουν επιπλέον εισοδήματα, η επιβολή ασφαλιστικής εισφοράς να 
υπολογίζεται με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης.

• Δυνατότητα έκδοσης ενημερότητας με οφειλές
• Διάρκεια ασφαλιστικής ενημερότητας πρώην ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, 

αντίστοιχη αυτής που εκδιδόταν από το πρώην ΙΚΑ (δμηνη στην περίπτωση που δεν 
υπάρχουν οφειλές)



Εισήγηση για το ασφαλιστικό για την τακτική συνεδρίαση  

της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, της ΙΟ^δι 11ης Ιουνίου 2017

1. Σύντομη περιγραφή του προβλήματος

Οι αρνητικές εξελίξεις στο χώρο της ασφάλισης του κλάδου (PSI, υπέρογκη αύξηση των 

ασφαλιστικών εισφορών με την άνοδο ασφαλιστικής κλάσης ανά τριετία, με 

αναδρομική ισχύ από το 2011, κτλ.), έφτασαν στο αποκορύφωμα τους με την 

ασφαλιστική «μεταρρύθμιση» του Ν.4387/16, που δήμευσε το ταμείο μας και την Q  ,

περιουσία του, αυξάνοντας υπέρογκα τις εισφορές των μηχανικών, μεγαλώνοντας την I  ̂ /  V 
αναντιστοιχία τους, με τις συντάξεις που πρόκειται να λάβουν. f t  I *| f 'o v^  1

Ο νέος νόμος που βρίσκεται πλέον σε ισχύ, σύμφωνα και με την τελευταία υ

αναλογιστική μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό του ΤΕΕ, είναι απαράδεκτος 

ακόμη και για όσους ασπάζονται τις αρχές των πιο παρωχημένων θεωριών της 

«λογιστικής ισορροπίας», με βάση τα αναλογιστικά δεδομένα του ασφαλιστικού μας 

φορέα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα σενάρια που επεξεργάστηκε η 

αναλογιστική μελέτη του ΤΕΕ, το «μοντέλο Κατρούγκαλου» οδηγεί σε απίστευτες 

αδικίες και όπως αναφέρει π.χ. η μελέτη: «....Οι μέλλουσες γενεές, όπως φαίνεται στο 

αναλογιστικά ισοζύγιο, επιβαρύνονται υπέρμετρα σε σχέση με τις παροχές που ϋα 

λάβουν. Συγκεκριμένα, ο λόγος εισφορών/παροχών διαμορφώνεται στην κύρια 

σύνταξη ίσος με 223% για τους ελεύθερους επαγγελματίες....».

Δηλαδή σε μια χώρα με σημαντικό ποσοστό συνταξιούχων κάτω των εξήντα χρόνων, 

ασφαλισμένων σε ταμεία που έχουν χρεωκοπήσει, η κυβέρνηση δημεύει την περιουσία 

του ταμείου των μηχανικών, τους επιβάλλει εισφορές με φορολογική χροιά που 

επιβαρύνουν την επαγγελματική τους προσπάθεια και το βιοπορισμό τους , είναι 

υπερδιπλάσιες από τις όποιες συντάξεις θα πάρουν και όλα αυτά στο όνομα μιας



μάταιης προσπάθειας για την επιβίωση ενός ασφαλιστικού συστήματος, που είναι 

καταδικασμένο.

Επίσης η περιουσία του ταμείου κατά την μετάβαση στο νέο σύστημα, ήταν νύρω στα

2,5 δις ευρώ και οι οφειλές προς το ΤΣΜΕΔΕ, από την τριμερή χρηματοδότηση έφταναν 

το 1 δις. Σύμφωνα με όλες τις αναλογιστικές μελέτες και εκθέσεις που έχουν 

δημοσιευθεί για το ΤΣΜΕΔΕ, το ταμείο είχε αναλογιστικά δεδομένα που θα 

επέτρεπαν να χορηγεί συντάξεις, τουλάχιστον για τα επόμενα 40 χρόνια.

Συνεπώς είναι προφανές ότι είναι καθήκον του ΤΕΕ, να διεκδικήσει την αποκατάσταση 

των αδικιών αυτού του πολιτικοοικονομικού εγκλήματος σε βάρος του κλάδου μας,
c\n.\ ττηι n r v W  rv Ωηι ττ λλ r-ττ r- ■ \ »/-ν Xirui ιγ\ο<4\ζ.'\/τπ u r r A  /νττΛ Λ Λ ΐι/ ν ικ .ιιιΑ ιη  m m  λττλ T C C

μορφή λειτουργίας ΝΠΙΔ. (Σχετική πρόταση παρατίθεται στο παράρτημα Α της 

εισήγησης).

• Ανταποδοτικές συντάξεις σε σχέση με τις εισφορές.

• Πλήρης αποσύνδεση της ασφάλισης από την ιδιότητα του μέλους τους ΤΕΕ, ώστε 

οι Μηχανικοί που δεν μπορούν να αποδώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, να 

μην χάνουν την ιδιότητα του μέλους του ΤΕΕ, δηλαδή τη δυνατότητα άσκησης του 

Γπαγγέλματος.

διόρθωση αδικιών όπως π.χ. ανισότητες στη μισθοδοσία των Δ.Υ. λόγω 

σφαλιστικών εισφορών.



\ '  η
παναφορά του μέτρου της ασφαλιστικής ενημερότητας ανά έργο. ^ X * ̂  Τ 1

Διεκδίκηση επιστροφής των ασφαλιστικών εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης η 

οποία καταργήθηκε και την καταβολή του συνόλου των εισφορών στους 

δικαιούχους μηχανικούς ή συνυπολογισμός των εισφορών για την ειδική 

προσαύξηση για επιπλέον συντάξιμες αποδοχές.

Εξάντληση όλων των δυνατοτήτων για παροχή πρόσθετων παροχών στα μέλη του 

ΤΕΕ (υγείας, κατασκηνώσεις, παροχές εκπαίδευσης σε τέκνα κλπ.) qe συνεργασία

και υε τον ι^ '' · 'τιι/Α Tn||cry

( · \ Διεκδίκηση περιόδου «ασφαλιστικής» χάριτος πέντε (5) ετών για τους νέους 

μηχανικούς όπου η τεκμηριωμένη αδυναμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 

δεν θα επηρεάζει την άσκηση επαγγέλματος. 

j  Δυνατότητα «παγώματος» των ασφαλιστικών εισφορών για τους άνεργους 

μηχανικούς, αφού γίνει σαφής θεσμικός προσδιορισμός του όρου «άνεργος

Αποτροπή της μεταφοράς των ασφαλιστικών οφειλών των συναδέλφων στο 

Κ.Ε.Α.Ο.

/ 3.Λογοδοσία και απόδοση ευθυνών για την Τράπεζα Αττικής

• Δημοσιοποίηση και άμεσα απόδοση ενδεχόμενων ευθυνών για τη διαχείριση του

Ο 1
ΤΣΜΕΔΕ και ειδικά τη σχέση του με την Τράπεζα Αττικής.

ιαλεΰκανση της διαχείρισης στην Τράπεζα Αττικής και των εταιρειών που 

συνδέονται με αυτήν, άμεση απόδοση ευθυνών για τυχόν διορισμούς, δουλειές, 

δάνεια σε άτομα και επιχειρήσεις που συνδέονται με τις διοικήσεις του ΤΕΕ και δεν 

πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

ροστασία της περιουσίας του ταμείου και των χρημάτων που έχουν δώσει οιC · '} ___________ . ................... . . . .............., ..........,  ..

Μηχανικοί, προστασία της επένδυσης μέσω της εξυγίανσης της Τράπεζας Αττικής 

και μετατροπής της σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αναπτυξιακού χαρακτήρα, με 

διοίκηση αμιγώς τραπεζική .



Το τεχνικό επιμελητήριο θα πρέπει να κινηθεί σε τέσσερις άξονες:

Q v a  οργανώσει άμεσα ένα διάλογο εσωτερικά στο επιμελητήριο όπου όλοι θα 

καταθέσουν τις απόψεις τους, για όλα τα θέματα που αφορούν την ασφάλιση του 

κλάδου με βάση τα νέα δεδομένα και θα ληφθούν αποφάσεις από την Αντιπροσωπεία 

του ΤΕΕ, για ζητήματα όπως η ασφάλιση ιδιότητας, το επαγγελματικό ταμείο κτλ.

^ y a  ενημερώσει εκ νέου όλα τα πολιτικά κόμματα με βάση τα δεδομένα του νέου 

νόμου για την απαλλοτρίωση του ΤΣΜΕΔΕ, και να ζητήσει να πάρουν θέση για το 

πρόβλημα. Τόσο τα κόμματα της συμπολίτευσης όσο και αυτά που διεκδικούν την 

κυβερνητική εξουσία. Θα πρέπει η ηγεσία του επιμελητηρίου να τους θέσει επίσημα το 

ερώτημα, αν προτίθενται να διαπραγματευθούν με τους θεσμούς για το θέμα 

αποτελεσματικά και όχι για την τιμή των όπλων. Παράλληλα η διοίκηση του ΤΕΕ θα 

πρέπει να ενημερώσει επίσημα το κουαρτέτο, για τη βιωσιμότητα του ΤΣΜΕΔΕ.

b  α ορίσει κατόπιν διαγωνισμού, τεχνοκράτες σύμβουλους για χρηματοοικονομικά και 

νομικά θέματα.

V4.va συνεχίσει την ενημέρωση των συναδέλφων και της κοινής γνώμης για το 

θίκονομικό έγκλημα που διαπράχθηκε με την αναγκαστική απαλλοτρίωση της 

περιουσίας των μηχανικών, με όσα μέσα διαθέτει.

Τα παραπάνω 1,3 τελούν πλέον υπό το πρίσμα του νέου νόμου 4387/16 άρα θα 

είναι δράσεις που θα έχουν σαν σκοπό να τον βελτιώσουν, με πιθανή δικαστική 

παρέμβαση του ΤΕΕ, σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία του.
Η<»ι_Ίθ I .

ί{ προτείνουμε η αντιπροσωπεία να αποφασίσει την άμεση σύσταση 

διαπαραταξιακής επιτροπής, στην οποία θα συμμετέχει και εκπρόσωπός μας, για τη 

,αμόρφωση πρότασης για την ίδρυση ταμείου επαγγελματικής ασφάλισης.

4. Προτεινόμενο σχέδιο δράσεων για το ασφαλιστικό σε τέσσερεις άξονες



Ενημερωτικά παραθέτουμε στο παράρτημα A , πρότασή μας που θα μπορούσε να 

εξετασθεϊΓμέταξύ άλλων, από αυτή την επιτροπή.

Τέλος ζητοΰ(ίε να υπάρξει το συντομότερο δυνατόν, έκτακτη συνεδρίαση της Α/ΤΕΕ, 

στην οποία θα κληθούν άμεσα, οι συνάδελφοι εκπρόσωποί μας στο ταμείο και την 

τράπεζα και να απαντήσουν σε ερωτήσεις των αντιπροσώπων για όσα 

διαδραματίσθηκαν τα τελευταία χρόνια και οδήγησαν στη σημερινή τραγική για τον 

' eo κατάσταση.

Παράρτημα A

Πρόταση για τη δημιουργία Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.)

Η πρόταση για τη δημιουργία ταμείου επαγγελματικής ασφάλισης δεν είναι νέα. Το 

2014 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία να προλάβουμε τα χειρότερα και να 

προχωρήσουμε στη δημιουργία του. Παρόλα αυτά το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο και μια 

πιθανή τροποποίηση του, για τους πρώην ασφαλισμένους στο ΤΣΜΕΔΕ, θα μπορούσε 

να ικανοποιήσει και τις συνταγματικές επιταγές της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 και 2 

Συντ.), της προστασίας της περιουσίας (άρθρο 17 παρ. 1 Συντ.), της αναλογικότητας 

(άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ' Συντ.) και την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.

Προτείνουμε τη δημιουργία ταμείου επαγγελματικής ασφάλισης, που θα είναι νομικό 

πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κατόπιν συμπλήρωσης με 

βάση το νέο νομικό πλαίσιο, των αναλογιστικών διερευνήσεων που έχει κάνει το 

τεχνικό επιμελητήριο για το θέμα.

Στοιχεία της πρότασης

Η βασική αρχή που προτείνουμε να διέπει τη λειτουργία του νέου ταμείου, είναι ότι η 

συμμετοχή σε αυτό θα είναι προαιρετική και θα τίθεται εναλλακτικά με τη συμμετοχή 

στον Ε.Φ.Κ.Α. και το Ε.Τ.Ε.Α.Π. Οι συμμετέχοντες αντί να συμμετέχουν με τα σημερινά 

ποσοστά (20% για κύρια σύνταξη και 11% για σύνταξη και εφάπαξ) σε αυτούς τους 

φορείς, θα μπορούν εναλλακτικά και στο πλαίσιο της αλληλεγγύης των γενεών, να



συμμετέχουν με ένα τμήμα του 20% στον ΕΦΚΑ, κατοχυρώνοντας ανάλογα με τις 

εισφορές τους συνταξιοδοτικά δικαιώματα και να εννράφονται στο νέο ταμείο 

επαγγελματικής ασφάλισης στο οποίο θα πληρώνουν το υπόλοιπο του ποσοστού και το 

11% που θα πλήρωναν για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ. Η παραπάνω κατανομή 

των ποσοστών θα καθοριστεί με βάση την αναλογιστική μελέτη που θα συνοδεύει την 

ίδρυση του νέου ταμείου. Επίσης το συνολικό ποσοστό και ο τρόπος υπολογισμού των 

εισφορών, θα αναπροσαρμόζεται με βάση τις εκάστοτε αλλαγές στην ευρύτερη 

ασφαλιστική νομοθεσία.

Παράλληλα το νέο Τ.Ε.Α. θα πρέπει να διεκδικήσει (όπως έχει εξετασθεί από το ΤΕΕ στο 

παρελθόν) κεφάλαια από την περιουσία του πρώην ΤΣΜΕΔΕ αφού θα αναλάβει 

υποχρέωση μέρους των συντάξεων των πρώην ασφαλισμένων του, σύμφωνα με τα 

σύγχρονα αναλογιστικά δεδομένα, για ισοσκελισμένο ισοζύγιο υποχρεώσεων και 

κεφαλαίων. Επιπλέον το ΤΕΕ θα πρέπει να διεκδικήσει για το νέο ταμείο, μέρος της 

«απαλλοτριωμένης» ακίνητης περιουσίας του ΤΣΜΕΔΕ και του μετοχικού κεφαλαίου 

της τράπεζας Αττικής.

Σύμφωνα με το Ν. 3029/02 τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης που χορηγούν 

συνταξιοδοτικές παροχές, λειτουργούν με βάση το κεφαλαιοποιητικό-ανταποδοτικό 

σύστημα. Προτείνεται στο νέο ταμείο να προβλέπεται για κάθε μέλος του, ένας 

Ατομικός λογαριασμός στον οποίο θα πιστώνονται οι εισφορές του και το ποσοστό από 

την μεταφερθείσα περιουσία του πρώην ΤΣΜΕΔΕ που θα του αναλογεί, αφού 

αφαιρεθεί ένα μικρό ποσοστό που θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες λειτουργίας του 

νέου φορέα και απρόβλεπτες καταστάσεις. Ο λογαριασμός αυτός θα είναι ατομική 

ιδιοκτησία του κάθε εργαζομένου και όχι δημόσιος πόρος και θα μπορεί ο 

σφαλισμένος να ξέρει ανά πάσα στιγμή ποιο ποσό έχει συγκεντρώσει από τις 

ασφαλιστικές του εισφορές. Το ποσό αυτό θα επενδύεται σε ασφαλείς τοποθετήσεις 

με βάσει τα επενδυτικά πλάνα που θα ορίζει η διοίκηση του Τ.Ε.Α., που θα αποτελείται 

από εξειδικευμένους επιστήμονες-τεχνοκράτες. Το αποτέλεσμα του λογαριασμού του 

κάθε μέλους, θα του δίνει συμπληρωματική (σε αυτή που θα λαμβάνει από τον



Ε.Φ.Κ.Α.) σύνταξη και εφάπαξ, όταν συμπληρώσει τα όρια ηλικίας, πλήρως 

ανταποδοτικά.

Επίσης θα δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του νέου Τ.Ε.Α., να 

συμμετέχουν προαιρετικά με ένα ποσοστό, του ποσού που έχει πιστωθεί στον Ατομικό 

λογαριασμό τους, σε προγράμματα ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών με τους όρους 

και προϋποθέσεις προγραμμάτων που θα έχει συμφωνήσει το ταμείο, με αυτές τις 

εταιρείες. Φυσικά θα πρέπει να υπάρξει θεσμική θωράκιση του νέου ασφαλιστικού 

φορέα, που θα προστατεύει τα μέλη του , από διοικητικές αστοχίες, επενδυτικές 

επιλογές υψηλού ρίσκου και αντιδεοντολογικούς χειρισμούς από πλευράς των 

ιδιωτικών εταιρειών.

Ακόμη θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα να μπορεί ο Ατομικός λογαριασμός 

κάθε μέλους του ταμείου, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, να παρέχει εγγύηση για τη 

λήψη επιχειρηματικών χρηματοδοτήσεων του μέλους, από τον τραπεζικό τομέα.

Τέλος να προβλεφθεί, αν προκύψει με βάση τα δεδομένα της σχετικής αναλογιστικής 

μελέτης ότι απαιτείται, μια μεταβατική περίοδος για τη σταδιακή μεταβίβαση πόρων , 

περιουσίας και υποχρεώσεων στο υπό σύσταση Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Χρονοδιάγραμμα ενεργειών

• Δημόσια διαβούλευση της πρότασης (ένας μήνας από τη λήψη της σχετικής 

απόφασης)

• Ανάθεση από την Α/ΤΕΕ και εκπόνηση σχετικής αναλογιστικής μελέτης (τρεις 

μήνες-χρηματοδότηση από τον κωδικό του προϋπολογισμό του ΤΕΕ που 

καλύπτει μελέτες-έρευνες).

• Ενημέρωση των κοινωνικών φορέων, των αρμόδιων κυβερνητικών παραγόντων, 

των πολιτικών κομμάτων και των εκπροσώπων των Θεσμών, για την πρόταση.

Οι Εισηγητές Αντιπρόσωποι
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Εισήγηση για το ασφαλιστικό για την τακτική συνεδρίαση  

της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, της 11ης Ιουνίου 2017

1. Σύντομη περιγραφή του προβλήματος

Οι αρνητικές εξελίξεις στο χώρο της ασφάλισης του κλάδου (PSI, υπέρογκη αύξηση των 

ασφαλιστικών εισφορών με την άνοδο ασφαλιστικής κλάσης ανά τριετία, με 

αναδρομική ισχύ από το 2011, κτλ.), έφτασαν στο αποκορύφωμα τους με την 

ασφαλιστική «μεταρρύθμιση» του Ν.4387/16, που δήμευσε το ταμείο μας και την 

περιουσία του, αυξάνοντας υπέρογκα τις εισφορές των μηχανικών, μεγαλώνοντας την 

αναντιστοιχία τους, με τις συντάξεις που πρόκειται να λάβουν.

Ο νέος νόμος που βρίσκεται πλέον σε ισχύ, σύμφωνα και με την τελευταία 

αναλογιστική μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό του ΤΕΕ, είναι απαράδεκτος 

ακόμη και για όσους ασπάζονται τις αρχές των πιο παρωχημένων θεωριών της 

«λογιστικής ισορροπίας», με βάση τα αναλογιστικά δεδομένα του ασφαλιστικού μας 

φορέα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα σενάρια που επεξεργάστηκε η 

αναλογιστική μελέτη του ΤΕΕ, το «μοντέλο Κατρούγκαλου» οδηγεί σε απίστευτες 

αδικίες και όπως αναφέρει π.χ. η μελέτη: «....Οι μέλλουσες γενεές, όηως φαίνεται στο 

αναλογιστικά ισοζύγιο, επιβαρύνονται υπέρμετρα σε σχέση με τις παροχές που da 

λάβουν. Συγκεκριμένα, ο λόγος εισφορών/παροχών διαμορφώνεται στην κύρια 

σύνταξη ίσος με 223% για τους ελεύθερους επαγγελματίες....».

Δηλαδή σε μια χώρα με σημαντικό ποσοστό συνταξιούχων κάτω των εξήντα χρόνων, 

ασφαλισμένων σε ταμεία που έχουν χρεωκοπήσει, η κυβέρνηση δημεύει την περιουσία 

του ταμείου των μηχανικών, τους επιβάλλει εισφορές με φορολογική χροιά που 

επιβαρύνουν την επαγγελματική τους προσπάθεια και το βιοπορισμό τους , είναι 

υπερδιπλάσιες από τις όποιες συντάξεις θα πάρουν και όλα αυτά στο όνομα μιας



μάταιης προσπάθειας για την επιβίωση ενός ασφαλιστικού συστήματος, που είναι 

καταδικασμένο.

Επίσης η περιουσία του ταμείου κατά την μετάβαση στο νέο σύστημα, ήταν γ ύ ρ ω  στα

2,5 δις ευρώ και οι οφειλές προς το ΤΣΜΕΔΕ, από την τριμερή χρηματοδότηση έφταναν 

το 1 δις. Σύμφωνα με όλες τις αναλογιστικές μελέτες και εκθέσεις που έχουν 

δημοσιευθεί για το ΤΣΜΕΔΕ, το ταμείο είχε αναλογιστικά δεδομένα που θα του 

επέτρεπαν να χορηγεί συντάξεις, τουλάχιστον για τα επόμενα 40 χρόνια.

Συνεπώς είναι προφανές ότι είναι καθήκον του ΤΕΕ, να διεκδικήσει την αποκατάσταση 

των αδικιών αυτού του πολιτικοοικονομικού εγκλήματος σε βάρος του κλάδου μας, 

ενώ παράλληλα θα πρέπει να διαμορφώσει, μετά από οργανωμένο διάλογο στο ΤΕΕ, 

ρεαλιστικές προτάσεις για το ασφαλιστικό του μέλλον. Μια από αυτές θα πρέπει να 

είναι η ίδρυση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) , για τους πρώην 

ασφαλισμένους στο ΤΣΜΕΔΕ και τους συναδέλφους που θα εισέρχονται στην αγορά 

εργασίας τα επόμενα χρόνια.

Πρόταση για τη δημιουργία Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.)

Η πρόταση για τη δημιουργία ταμείου επαγγελματικής ασφάλισης δεν είναι νέα. Το 

2014 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία να προλάβουμε τα χειρότερα και να 

προχωρήσουμε στη δημιουργία του. Παρόλα αυτά το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο και μια 

πιθανή τροποποίηση του, για τους πρώην ασφαλισμένους στο ΤΣΜΕΔΕ, θα μπορούσε 

να ικανοποιήσει και τις συνταγματικές επιταγές της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 και 2 

Συντ.), της προστασίας της περιουσίας (άρθρο 17 παρ. 1 Συντ.), της αναλογικότητας 

(άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ' Συντ.) και την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.

Προτείνουμε τη δημιουργία ταμείου επαγγελματικής ασφάλισης, που θα είναι νομικό 

πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κατόπιν συμπλήρωσης με 

βάση το νέο νομικό πλαίσιο, των αναλογιστικών διερευνήσεων που έχει κάνει το 

τεχνικό επιμελητήριο για το θέμα.



Στοιχεία της πρότασης

Η βασική αρχή που προτείνουμε να διέπεί τη λειτουργία του νέου ταμείου, είναι ότι η 

συμμετοχή σε αυτό θα είναι προαιρετική και θα τίθεται εναλλακτικά με τη συμμετοχή 

στον Ε.Φ.Κ.Α. και το Ε.Τ.Ε.Α.Π. Οι συμμετέχοντες αντί να συμμετέχουν με τα σημερινά 

ποσοστά (20% για κύρια σύνταξη και 11% για σύνταξη και εφάπαξ) σε αυτούς τους 

φορείς, θα μπορούν εναλλακτικά και στο πλαίσιο της αλληλεγγύης των γενεών, να 

συμμετέχουν με ένα τμήμα του 20% στον ΕΦΚΑ, κατοχυρώνοντας ανάλογα με τις 

εισφορές τους συνταξιοδοτικά δικαιώματα και να εγγράφονται στο νέο ταμείο 

επαγγελματικής ασφάλισης στο οποίο θα πληρώνουν το υπόλοιπο του ποσοστού και το 

11% που θα πλήρωναν για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ. Η παραπάνω κατανομή 

των ποσοστών θα καθοριστεί με βάση την αναλονιστική μελέτη που θα συνοδεύει την 

ίδρυση του νέου ταμείου. Επίσης το συνολικό ποσοστό k o l  ο  τρόπος υπολογισμού των 

εισφορών, θα αναπροσαρμόζεται με βάση τις εκάστοτε αλλαγές στην ευρύτερη 

ασφαλιστική νομοθεσία.

Παράλληλα το νέο Τ.Ε.Α. θα πρέπει να διεκδικήσει (όπως έχει εξετασθεί από το ΤΕΕ στο 

παρελθόν) κεφάλαια από την περιουσία του πρώην ΤΣΜΕΔΕ αφού θα αναλάβει 

υποχρέωση μέρους των συντάξεων των πρώην ασφαλισμένων του, σύμφωνα με τα 

σύγχρονα αναλογιστικά δεδομένα, για ισοσκελισμένο ισοζύγιο υποχρεώσεων και 

κεφαλαίων. Επιπλέον το ΤΕΕ θα πρέπει να διεκδικήσει για το νέο ταμείο, μέρος της 

«απαλλοτριωμένης» ακίνητης περιουσίας του ΤΣΜΕΔΕ και του μετοχικού κεφαλαίου 

της τράπεζας Αττικής.

Σύμφωνα με το Ν. 3029/02 τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης που χορηγούν 

συνταξιοδοτικές παροχές, λειτουργούν με βάση το κεφαλαιοποιητικό-ανταποδοτικό 

σύστημα. Προτείνεται στο νέο ταμείο να προβλέπεται για κάθε μέλος του, ένας 

Ατομικός λογαριασμός στον οποίο θα πιστώνονται οι εισφορές του και το ποσοστό από 

την μεταφερθείσα περιουσία του πρώην ΤΣΜΕΔΕ που θα του αναλογεί, αφού



αφαιρεθεί ένα μικρό ποσοστό που θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες λειτουργίας του 

νέου φορέα και απρόβλεπτες καταστάσεις. Ο λογαριασμός αυτός θα είναι ατομική 

ιδιοκτησία του κάθε εργαζομένου και όχι δημόσιος πόρος και θα μπορεί ο 

σφαλισμένος να ξέρει ανά πάσα στιγμή ποιο ποσό έχει συγκεντρώσει από τις 

ασφαλιστικές του εισφορές. Το ποσό αυτό θα επενδύεται σε ασφαλείς τοποθετήσεις 

με βάσει τα επενδυτικά πλάνα που θα ορίζει η διοίκηση του Τ.Ε.Α., που θα αποτελείται 

από εξειδικευμένους επιστήμονες-τεχνοκράτες. Το αποτέλεσμα του λογαριασμού του 

κάθε μέλους, θα του δίνει συμπληρωματική (σε αυτή που θα λαμβάνει από τον 

Ε.Φ.Κ.Α.) σύνταξη και εφάπαξ, όταν συμπληρώσει τα όρια ηλικίας, πλήρως 

ανταποδοτικά.

Επίσης θα δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του νέου Τ.Ε.Α., να 

συμμετέχουν προαιρετικά με ένα ποσοστό, του ποσού που έχει πιστωθεί στον Ατομικό 

λογαριασμό τους, σε προγράμματα ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών με τους όρους 

και προϋποθέσεις προγραμμάτων που θα έχει συμφωνήσει το ταμείο, με αυτές τις 

εταιρείες. Φυσικά θα πρέπει να υπάρξει θεσμική θωράκιση του νέου ασφαλιστικού 

φορέα, που θα προστατεύει τα μέλη του , από διοικητικές αστοχίες, επενδυτικές 

επιλογές υψηλού ρίσκου και αντιδεοντολογικούς χειρισμούς από πλευράς των 

ιδιωτικών εταιρειών.

Ακόμη θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα να μπορεί ο Ατομικός λογαριασμός 

κάθε μέλους του ταμείου, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, να παρέχει εγγύηση για τη 

λήψη επιχειρηματικών χρηματοδοτήσεων του μέλους, από τον τραπεζικό τομέα.

Τέλος να προβλεφθεί, αν προκύψει με βάση τα δεδομένα της σχετικής αναλογιστικής 

μελέτης ότι απαιτείται, μια μεταβατική περίοδος για τη σταδιακή μεταβίβαση πόρων , 

περιουσίας και υποχρεώσεων στο υπό σύσταση Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης.



φ

4. Χρονοδιάγραμμα ενεργειών

• Δημόσια διαβούλευση της πρότασης (ένας μήνας από τη λήψη της σχετικής 

απόφασης)

• Ανάθεση από την Α/ΤΕΕ και εκπόνηση σχετικής αναλογιστικής μελέτης (τρεις 

μήνες-χρηματοδότηση από τον κωδικό του προϋπολογισμό του ΤΕΕ που 

καλύπτει μελέτες-έρευνες).

• Ενημέρωση των κοινωνικών φορέων, των αρμόδιων κυβερνητικών παραγόντων, 

των πολιτικών κομμάτων και των εκπροσώπων των Θεσμών, για την πρόταση.

Οι Εισηγητές Αντιπρόσωποι 
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

0  αγώνας για τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα συνεχίζεται!
Η επίθεση της κυβέρνησης στα δικαιώματα μας κλιμακώνεται. Ο αντιασφαλιστικός νόμος - λαιμητόμος 
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εφαρμόζεται ήδη και κυριολεκτικά τσακίζει τα δικαιώματα στην κοινωνική 
ασφάλιση, όλων των εργαζόμενων και των εργαζόμενων μηχανικών ειδικότερα. Η εφαρμογή του φέρνει 
δραματική συρρίκνωση των συντάξεων, ακόμα και των υφιστάμενων και νέα κλιμάκωση των 
ασφαλιστικών εισφορών, που κατά περιπτώσεις φθάνει μέχρι και στο διπλασιασμό τους. Οι νέες αυξήσεις 
των εισφορών έρχονται να προστεθούν στις προηγούμενες, αφού η κυβέρνηση μονιμοποίησε όλους τους 
προηγούμενους αντιασφαλιστικούς νόμους. Ο νόμος προωθεί την ανταποδοτικότητα στην κοινωνική 
ασφάλιση και ουσιαστικά καταργεί τον κοινωνικό χαρακτήρα της. Πρόκειται για ένα αποτρόπαιο έγκλημα 
που αποδεικνύει πως η «κυβέρνηση της Αριστερός» επιλέχτηκε και στηρίζεται από το κεφάλαιο για να 
κάνει τη «βρώμικη δουλειά» που δυσκολεύτηκαν να ολοκληρώσουν προηγουμένως αστικά κόμματα χωρίς 
την «κόκκινη προβιά» του ΣΥΡΙΖΑ.

Πάνω από 60% η απώλεια εισοδήματος του μηχανικού για φόρους και 
εισφορέςΐ

0 νόμος Κατρούγκαλου ληστεύει το 40 %  σχεδόν του εισοδήματος μετατρέποντας σε ανασφάλιστους 
δεκάδες χιλιάδες μηχανικούς και εξωθώντας πολλούς στο κλείσιμο των βιβλίων, δηλαδή στο «πέταγμα 
εκτός επαγγέλματος» Αν συνυπολογίσει κανείς ασφαλιστικές εισφορές και φορολογία, η απώλεια του 
εισοδήματος ξεπερνά το 60% . Οι ασφαλιστικές εισφορές θα είναι απαιτητές ανά μήνα. Ακόμα και οι 
άνεργοι συνάδελφοι θα πρέπει να πληρώνουν 2800 € τον χρόνο για να έχουν υγειονομική κάλυψη!

1 στους 2 μηχανικούς ανασφάλιστος -  ξεκίνησαν οι κατασχέσεις!

Το πλαίσιο ασφάλισης που διαμορφώθηκε ήδη πριν την κρίση, έχει οδηγήσει το 50%  των 
αυτοασφαλιζόμενων μηχανικών να χρωστάνε στο ταμείο και να μην έχουν ασφαλιστική κάλυψη, ενώ ήδη 
έχουν ξεκινήσει οι κατασχέσεις λόγω της μεταφοράς στο ΚΕΑΟ των χρεών λόγω ΤΣΜΕΔΕ. Υπό την απειλή 
των κατασχέσεων βρίσκονται πλέον ακόμη και οι μηχανικοί που χρωστούν κάτω από 5.000 €.

Η κυβερνητική πρόκληση για τους εργαζόμενους με «μπλοκάκι»

Οι εργοδότες προχωρούν σε νέα επίθεση στους μισθούς με τα «χέρια λυμένα», καθώς με το ασφαλιστικό 
«Κατρούγκαλου» η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ νομιμοποίησε οριστικά το Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ) 
ως μορφή εξαρτημένης σχέσης εργασίας. Η κυβέρνηση ως πιστός «υπηρέτης» των εργοδοτών, πέταξε το 
«μπαλάκι» στους εργαζόμενους προκειμένου να αποδείξουν ότι έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας και δεν 
είναι αυτοαπασχολούμενοι, δηλαδή ότι «δεν είναι ελέφαντες». Την ίδια ώρα οι εργοδότες τρομοκρατούν 
τους εργαζόμενους προκειμένου να αποδεχτούν μειώσεις στους μιοθούς τους, είτε μέσω της εφαρμογής 
της ρύθμισης για τα «μπλοκάκια», είτε ζητώντας τους να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι είναι 
«ελεύθεροι επαγγελματίες» και να αναλάβουν το σύνολο του 38 %  των ασφαλιστικών εισφορών επί του 
μισθού τους. Τα δημοσιευμένα στοιχεία δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι με ΔΠΥ που δηλώθηκαν από τους 
εργοδότες στη ρύθμιση του άρθρου 39 του Ν4387/16 είναι λιγότεροι από 10.000, δηλ. αποτελούν μόνο 
ένα μικρό τμήμα του συνόλου των εργαζόμενων που στην πραγματικότητα εργάζονται με ΔΠΥ. 
Ξεσκεπάστηκε οριστικά η απάτη της κυβέρνησης ότι με το νόμο αυτό «καταπολεμά την ανομία» της 
δουλειάς με το «μπλοκάκι».



Νέο χαράτσι στις εισφορές αυτοαπασχολούμενων ελ. επαγγελματιών - 
εργαζομένων που αμείβονται με «μπλοκάκι»!

Δεν προλάβαμε καλά - καλά να πληρώσουμε τη «λυπητερή», τα πρώτα ειδοποιητήρια του 2017 με τα 
υπέρογκα χαράτσια του νόμου Κατρούγκαλου, και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έφερε νέες αυξήσεις 
εισφορών. Με νέα ρύθμιση αλλάζει τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, προσθέτοντας 
στο καθαρό εισόδημα τις ασφαλιστικές εισφορές που πληρώθηκαν την προηγούμενη χρονιά, με 
αποτέλεσμα οι ασφαλιστικές εισφορές να αυξάνονται από 20% μέχρι 38% (Ι!1)....
Επόμενο βήμα στην εξόντωσή μας είναι και η φορολόγησή τους...

Η κυβερνητική κοροϊδία της «έκπτωσης» στις εισφορές!
Είναι προκλητικοί! Επιχειρούν να «θολώσουν τα νερά» και επαναλαμβάνουν την κοροϊδία περί 
«εκπτώσεων», ισχυριζόμενοι ότι «για το 2018, 1η χρονιά που θα εφαρμοστεί η ρύθμιση θα υπάρξει 
έκπτωση 15%  στη βάση υπολογισμού και άρα δε θα υπάρξουν απώλειες». Μας κοροϊδεύουν 
κατάμουτρα! Σε πολλές περιπτώσεις οι ασφαλιστικές εισφορές αυξάνουν λόγω αύξησης της βάσης 
υπολογισμού πολύ πάνω από το 15%, ενώ η «έκπτωση» είναι μόνο για μια χρονιά. Συγχρόνως δεν λένε 
κουβέντα για τις τεράστιες ασφαλιστικές εισφορές που ισχύουν ήδη και σπρώχνουν εκτός επαγγέλματος 
χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους, ενώ φορτώνουν με τεράστια βάρη τους μισθωτούς. Αν συνυπολογίσουμε 
τη φορολογία εισοδήματος, το τέλος επιτηδεύματος και την εισφορά αλληλεγγύης, η απώλεια στο 
εισόδημά μας ξεπερνά το 50-75% ανά περίπτωση. Ακόμα και οι άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι 
καλούνται να πληρώνουν 2800 € τον χρόνο για να έχουν υγειονομική κάλυψη και δικαίωμα σε μια 
σύνταξη «επίδομα πτωχοκομείου».
Η περιβόητη έκπτωση που έχουν τάχα οι νέοι ασφαλισμένοι κάτω πενταετίας, αποδεικνύεται κοροϊδία 
αφού όπως οι μειωμένες εισφορές θα μετατραπούν σε οφειλή. Η οφειλή θα πρέπει να εξοφληθεί μεταξύ 
6ου και 10ου χρόνου ασφάλισης για όσους έχουν εισόδημα άνω των 18.000C και από το 6ο έως το 20ο 
έτος ασφάλισης για όσους έχουν εισόδημα κάτω από 18.000 €.

Μοναδικός κερδισμένος το μεγάλο κεφάλαιο
Η κυβερνητική πολιτική δεν είναι αποτέλεσμα μιας «κακής συνταγής». Τα κυβερνητικά μέτρα είναι 
απόλυτα στοχευμένα στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πολιτικών αφεντικών της κυβέρνησης, 
των μονοπωλιακών ομίλων. Οι διαδοχικές αντιασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις των προηγούμενων 
δεκαετιών στην Ελλάδα και ο κομβικός 3518/2006 για το ΤΣΜΕΔΕ που προώθησε αποφασιστικά την 
ανταποδοτικότητα, αποδεικνύουν πως τα μέτρα δεν είναι τυχαία, δεν είναι προσωρινά. Η 
ανταποδοτικότητα στην ασφάλιση μεταφράζεται σε μειωμένες εργοδοτικές εισφορές και σε μείωση της 
κρατικής συμμετοχής στο ασφαλιστικό σύστημα, δηλαδή σε περισσότερα κρατικά κονδύλια για τη 
χρηματοδότηση των επιχειρηματικών ομίλων. Το χτύπημα των αυτοαπασχολούμενων, απόρροια της 
κρίσης, της ασφαλιστικής και φορολογικής επίθεσης που κατατρώει το 60-65% του εισοδήματος, αλλά 
και της προώθησης της «απελευθέρωσης» που εφαρμόζει η κυβέρνηση κατεπειγόντως με πλήθος 
ρυθμίσεων, επιτρέπει στους μονοπωλιακούς ομίλους να αυξήσουν τα μερίδια αγοράς τους, οδηγεί σε 
επιτάχυνση της συγκέντρωσης της παραγωγής και ταυτόχρονα παράγει φρέσκο εργατικό δυναμικό 
διαθέσιμο να εργαστεί με λιγότερα χρήματα. Η κυβέρνηση προσεχώς φέρνει νέο γύρο επίθεσης στα 
εργασιακά δικαιώματα, ώστε να διαμορφωθούν οι περιβόητες ευνοϊκές συνθήκες για την καπιταλιστική 
ανάπτυξη. Δεν πρόκειται για καινοφανείς στόχους ή μέτρα, αλλά για την κεντρική επιδίωξη των 
μονοπωλιακών ομίλων, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Για μέτρα που κωδικοποιούνται στη στρατηγική της ΕΕ 
και που εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη.

Οι τεράστιες ευθύνες του ΤΕΕ
Πολύχρωμες ηγεσίες του ΤΕΕ (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ) και κυρίαρχες παρατάξεις των διοικήσεων των 
επιστημονικών συλλόγων των μηχανικών, έχουν από κοινού την ευθύνη για το σφαγιασμό των 
ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων! Συμφώνησαν στην κατεύθυνση της ανταποδοτικότητας. Απέναντι στην 
κλιμάκωση της αντιασφαλιστικής επίθεσης, οι δυνάμεις αυτές, όχι απλά δεν απάντησαν με βάση τα 
προβλήματα και τις ανάγκες των εργαζόμενων μηχανικών, αλλά οργάνωσαν άσφαιρες κινητοποιήσεις 
περιεχόμενο των οποίων ήταν μια διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση για το επαγγελματικό ιδιωτικό 
ταμείο, το ΤΜΕΔΕ, του οποίου τη διαχείριση θέλουν να αναλάβουν οι ίδιοι. Σήμερα, οι δυνάμεις αυτές.



ue επικεφαλής την ηνεσία του ΤΕΕ. δεν ζητούν ούτε το ελάχιστο, την άμεση κατάργηση του νόμου 
Κατοούνκαλου. Αντίθετα, το ΤΕΕ ζητά περισσότερο μερίδιο απ’ τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ για το νέο 
ταμείο, προβάλλει το αυτόνομο ασφαλιστικό επαγγελματικό ταμείο ως λύση, περιορίζεται να ζητά 
«διευκολύνσεις πληρωμών...με 100 δόσεις» για τις ληστρικές ασφαλιστικές εισφορές, αποδεχόμενο στην 
πράξη το σύνολο των αντιασφαλιστικών νόμων.

Η απόλυτη στρατηγική τους σύμπλευση με την κυβέρνηση δεν είναι τυχαία. Στην ουσία το ΤΕΕ δεν
διαφοροποιείται απ’ την κυβέρνηση στον ανταποδοτικό χαρακτήρα του ασφαλιστικού και συνεπώς στον 
τρόπο καταλογισμού των εισφορών και υπολογισμού των παροχών. Άλλωστε, ο νόμος Κατρούγκαλου 
κινείται στα πλαίσια της απόφασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ για το ασφαλιστικό που είχε ως 
βασικούς άξονες τη φορολόγηση του εισοδήματος ως μέσου υπολογισμού των εισφορών και τον 
ανταποδοτικό υπολογισμό των συντάξεων. Το ΤΕΕ διαφοροποιείται απ’ την κυβέρνηση υποστηρίζοντας 
πως μέσα στα πλαίσια ενός ανταποδοτικού συστήματος είναι δυνατή μια ευνοϊκότερη σχέση εισφορών 
με παροχές. Το ΤΕΕ όμως συγκαλύπτει πως «τα λεφτά δεν πέφτουν απ’ τον ουρανό». Αν δεν καταβάλλει 
ασφαλιστικές εισφορές το κράτος και το μεγάλο κεφάλαιο, κάποιος πρέπει να το κάνει. ΓΓ αυτό και κάθε 
λύση για το ασφαλιστικό είναι στην ουσία της ταξική. Τα Βάοη νια το ασφαλιστικό θα τα καταβάλλουν 
ΕΙΤΕ οι εοναζόυενοι ΕΙΤΕ το υενάλο κεφάλαιο και το κοάτοο του. Η λύση του επαγγελματικού ταμείου 
οδηγεί στην ίδια αβάσταχτη κατάσταση για τους εργαζόμενους, όπως και ο νέος νόμος.

Άλλωστε, η στρατηγική σύμπλευση του ΤΕΕ με το κράτος, τους μονοπωλιακούς ομίλους, την ΕΕ, δεν είναι 
τυχαία. Είναι απόρροια του χαρακτήρα του ως θεσμικού συμβούλου του κράτους. ΓΓ αυτό ο 
3518/2006 για το ΤΣΜΕΔΕ, που έφερε ορμητικά την ανταποδοτικότητα στο ταμείο και οδήγησε σε 
δραστική αύξηση των εισφορών, στηρίχθηκε ενεργά απ’ το ΤΕΕ και από όλες τις αστικές δυνάμεις που 
δραστηριοποιούνται στο ΤΕΕ, απ’ τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ που τότε είχε και την προεδρία του. 
Όλοι μαζί στήριξαν και συμμετείχαν ενεργά στις συνεχείς τοποθετήσεις των αποθεματικών των 
ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ στο χρηματιστήριο και στην Τράπεζα Αττικής, στην οποία έχουν «πετάξει» 
800 εκ. ευρώ. Είναι τεράστιες οι ευθύνες όλων των παρατάξεων του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, των 
τάχα απολιτικών συντεχνιακών σχημάτων, που βρίσκονταν και βρίσκονται στην ηγεσία του ΤΕΕ και των 
επιστημονικών συλλόγων. Όλοι αυτοί στήριξαν διαχρονικά τη συuμετοχή του ΤΣΜΕΔΕ και τις διαδοχικές 
ανακεφαλαιοποιήσειο της Τοάπεζαο και σήυεοα «ποιούνται την νήσσαν». Είναι ώρα να κάνουν οι 
εργαζόμενοι μηχανικοί ταμείο, να σκεφτούν πως όλοι αυτοί μας εξαπατούσαν όλη την προηγούμενη 
εικοσαετία όταν σε διαδοχικές συνεδριάσεις της Α-ΤΕΕ και της ΔΕ ΤΕΕ αποφάσιζαν αυξήσεις του 
μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας την ώρα που η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ προειδοποιούσε πως ο δρόμος 
αυτός είναι δρόμος κλοπής και καταστροφής των αποθεματικών του ταμείου.

Σήμερα, στο ρόλο «ψευτοαντιπολίτευσης» ζητούν «διευκολύνσεις» πληρωμών για τις ληστρικές 
ασφαλιστικές εισφορές, «αποφυγή του αιφνιδιασμού» με την αποστολή των εισφορών για επικουρική και 
εφάπαξ. Χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για τις νέες αυξήσεις των εισφορών που φέρνει το 4ο Μνημόνιο, 
ενώ αποδέχονται στην πράξη το σύνολο των προηγούμενων αντιασφαλιστικών νόμων και 
αναδιαρθρώσεων που πετούν εκτός επαγγέλματος σημαντικό τμήμα των συναδέλφων μας.
Η διαπραγμάτευση που επιχειρεί να κάνει το ΤΕΕ δεν αφορά τους εργαζόμενους μηχανικούς. Αφορά την 
πολιτικοσυνδικαλιστική ηγεσία του ΤΕΕ που επιδιώκει να ελέγξει το ΤΜΕΔΕ με αρκετά μεγάλη προίκα απ’ 
τα αποθεματικά του πρώην ΤΣΜΕΔΕ.

ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ!

Ο δικός μας δρόμος βρίσκεται στην οργάνωση της πάλης!
Μπροστά στις νέες θυσίες των δικαιωμάτων μας που απαιτεί η ανάπτυξη των επιχειρηματικών ομίλων, 
δικός μας δρόμος είναι η οργάνωση της πάλης στο ασφαλιστικό για αποκλειστικά κρατική καθολική 
κοινωνική ασφάλιση στη βάση των σύγχρονων αναγκών μας, για την επαναφορά και την υπογραφή 
κλαδικών συμβάσεων με αυξήσεις στους μισθούς για την αναπλήρωση των απωλειών μας.



Δεν είμαστε μόνοι μας!
Η επίθεση, που θα κλιμακωθεί ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα, αφορά το σύνολο των 
εργαζόμενων. Όλοι μαζί βρισκόμαστε στο ίδιο καζάνι. Η ανταποδοτικότητα και η φορολογία, οι ελαστικές 
εργασιακές σχέσεις και η απελευθέρωση των απολύσεων, η κατάργηση του δικαιώματος στην απεργία 
και ο περιορισμός των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων που είναι η επόμενη στάση του αντιλαϊκού 
μονόδρομου της καπιταλιστικής ανάπτυξης και της ΕΕ, αφορά όλους τους εργαζόμενους, όλο το λαό. Για 
τους εργαζόμενους μονόδρομος είναι ο συντονισμός της πάλης των μισθωτών και αυτοαπασχολουμένων 
μηχανικών με το ζωντανό αγωνιστικό κομμάτι του κινήματος που θέτει στο στόχαστρο τον πραγματικό 
αντίπαλο, τους μονοπωλιακούς ομίλους, το κράτος τους, την ΕΕ που τους στηρίζει, με τον ταξικό πόλο 
του εργατικού κινήματος, με τα ταξικά σωματεία και τις επιτροπές αγώνα, με το ΠΑΜΕ και την ΠΑΣΕΒΕ. 
Οργανώνουμε την πάλη μας, συγκεντρώνουμε νέες δυνάμεις, πολλαπλασιάζουμε τις εστίες αντίστασης 
απέναντι στην πολιτική τους που μας τσακίζει.

Συμμετέχουμε και στηρίζουμε τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των ταξικών 
σωματείων και επιτροπών αγώνα μ’ αυτόν τον προσανατολισμό!

Παλεύουμε για:
• Κατάργηση του ν. Κατρούγκαλου, των εγκυκλίων εφαρμογής του και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων ΝΔ -  

ΠΑΣΟΚ -  ΣΥΡΙΖΑ! Πλήρη αποκατάσταση των απωλειών σε συντάξεις -  παροχές -  αποθεματικά! Πλήρης και 
σταθερή εργασία για όλους. Κατάργηση του άθλιου καθεστώτος πληρωμής με ΔΠΥ - Κανονικές προσλήψεις με 
συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Καμία μείωση των αποδοχών. Αυτόματη αναγνώριση της εξαρτημένης 
σχέσης με βάση αντικειμενικά κριτήρια χωρίς υποχρέωση του εργαζόμενου να τη δηλώσει και καταβολή των 
εισφορών απ' τον εργοδότη.

• Αμεση και ριζική μείωση των εισφορών! Επίδομα ανεργίας για όλους (και για τους μισθωτούς με "μπλοκάκι" και για 
τους αυτοαπασχολούμενους)! Μείωση των οφειλών προς τις τράπεζες σε ποσοστό 30% για ύψος δανείων μέχρι 
300.000 € - πάγωμα χρεών προς το ΤΣΜΕΔΕ! Κατάργηση του ΚΕΑΟ και των ρυθμίσεων για τις κατασχέσεις! Καμία 
κατάσχεση πρώτης κατοικίας, επαγγελματικού εξοπλισμού, τραπεζικών λογαριασμών για χρέη προς το Ταμείο. 
Άμεση αποδέσμευση του ΤΣΜΕΔΕ από την Attica Bank, με πλήρη κάλυψη του κόστους από το κράτος και μεγάλους 
ομίλους! Όχι στα Επαγγελματικά Ταμεία! Αποκλειστικά Δημόσια, καθολική, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση για 
όλους στη βάση των σύγχρονων αναγκών μας. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ- Αποκλειστικά δημόσια και 
δωρεάν, σύγχρονη και υψηλού επιπέδου υγεία -  ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, ανεξάρτητα από χρέη 
προς το Ταμείο!

• Κατάργηση όλων των αντεργατικών φορομπηχτικών νόμων ΝΔ -  ΠΑΣΟΚ -  ΣΥΡΙΖΑ! Μείωση των ωρών εργασίας 
(35ωρο, δνθημερο, 7ωρο). Κατάργηση του αντεργατικού πλαισίου για τις ΣΣΕ. Υπογραφή ΣΣΕ με αυξήσεις στους 
μισθούς για αναπλήρωση των απωλειών μας! Να μπει φρένο στη φοροληστεία των εργαζομένων. Να πληρώσουν οι 
βιομήχανοι, οι τραπεζίτες και οι εφοπλιστές. Αφορολόγητο όριο ατομικό 20.000 € και επιπλέον 5.000€ για κάθε 
προστατευόμενο μέλος, φόρος 45% στους μονοπωλιακούς ομίλους.


