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Σας αποστέλλουµε συνηµµένα δύο (2) αποφάσεις της Αντιπροσωπείας του
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•
Υφυπουργό αρµόδιο για θέµατα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Αναστ. Πετρόπουλο
•
Τ.Ε.Ε. & Π.Τ. Τ.Ε.Ε.
•
Σύλλογοι των Μηχανικών
Συνηµµένα:
•
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•
Απόφαση Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. - Τµήµατος Ανατολικής Κρήτης της 16/12/2015 µε θέµα
"ΑΠΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΣΜΕ∆Ε ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ"
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ΑΠΟΦΑΣΗ
ης

της 16

∆εκεµβρίου 2015

"ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015"

Η Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος Τµήµατος Ανατολικής Κρήτης
συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τµήµατος, οδός Πρεβελάκη και Γρεβενών την 16η
∆εκεµβρίου 2015 και µετά από πρόταση του Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Ελευθέρων
Επαγγελµατιών Ν.Ηρακλείου και του Πανελληνίου Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τµήµατος Ανατολικής Κρήτης και της ∆.Ε. του Τµήµατος, συζητήθηκε
το ως άνω θέµα και αποφασίσαµε:

Τα τελευταία χρόνια, η εξόφληση των ασφαλιστικών µας εισφορών έχει γίνει δυσβάστακτη,
τόσο λόγω της οικονοµικής κρίσης που βιώνουµε, όσο και λόγω της παράλογης αύξησης των
εισφορών, µε το Ν. 3986/11.
Η δραµατική οικονοµική καθίζηση, η τεράστια ανεργία (κυρίως νέων επιστηµόνων), η µαζική
µετανάστευση (κυρίως µηχανικών και γιατρών), η σχεδόν καθολική επέκταση της ελαστικοποίησης
της µισθωτής εργασίας (µπλοκάκια), έχουν δηµιουργήσει µεγάλες εισπρακτικές απώλειες στο
ταµείο και ταυτόχρονα δυσβάστακτες οφειλές που µε τα τοκογλυφικά πρόστιµα καθιστούν αδύνατη
την αποπληρωµή τους, µε συνέπεια τη συνεχή µαζική έξοδο από την ασφάλιση χιλιάδων
συναδέλφων και τη συσσώρευση τεράστιων ποσών οφειλής που δε θα εισπραχθούν ποτέ από το
ταµείο, δηµιουργώντας ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβληµα.
Έχουµε κατ’ επανάληψη :
•

δηλώσει την αντίθεσή µας στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, ζητώντας τη µείωσή τους
στα επίπεδα προ του 1992,

•

ζητήσει την κάλυψη υγείας όλων των συναδέλφων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις,

•

ζητήσει την κατάργηση του ΚΕΑΟ και του νόµου για τις κατασχέσεις,

•

την αποσύνδεση της ασφαλιστικής ενηµερότητας από τη δυνατότητα άσκησης του
επαγγέλµατος µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εργοδοτικών οφειλών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα
σε χιλιάδες συναδέλφους να δουλέψουν,

χωρίς να έχετε ενεργήσει στο ελάχιστο για τα παραπάνω.

Και σα να µην έφταναν όλα αυτά, το ΤΣΜΕ∆Ε ανάρτησε τη 10/12/2015 τα ειδοποιητήρια
πληρωµής του Β’ εξαµήνου του 2015, µε ηµεροµηνία εξόφλησης εντός µόλις δώδεκα ηµερών
(22/12/2015), την περίοδο δηλαδή που είναι ιδιαίτερα βεβαρηµένη από άλλες οικονοµικές
υποχρεώσεις.
Παράλληλα θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών του Α’
εξαµήνου του 2015 ήταν η 30/09/2015. ∆ηλαδή, σε λιγότερο από τρείς µήνες έχουµε κληθεί να
καταβάλλουµε εισφορές έως και 6000€. Η απόφασή σας αυτή θα οδηγήσει πλήθος συναδέλφων
να καταστούν εκπρόθεσµοι και πολλοί θα χάσουν και τη ρύθµιση στην οποία έχουν ενταχθεί.
Επειδή οι ανοχές µας και οι αντοχές µας έχουν εξαντληθεί, ζητάµε την καταρχήν
τρίµηνη τουλάχιστον παράταση εξόφλησης των εισφορών του Β’ εξαµήνου. ∆ιαφορετικά,
είµαστε αποφασισµένοι να προβούµε σε επαναλαµβανόµενες κινητοποιήσεις και κλείσιµο
των γραφείων του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕ∆Ε στην περιοχή µας.
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ΑΠΟΦΑΣΗ
της 16ης∆εκεµβρίου 2015
"ΑΠΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΣΜΕ∆Ε ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ"

Η Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος Τµήµατος Ανατολικής Κρήτης
συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τµήµατος, οδός Πρεβελάκη και Γρεβενών την
16η ∆εκεµβρίου 2015 και µετά από πρόταση της Παράταξης ‘ΑΜΑΚ’ και οµόφωνη
απόφαση της ∆.Ε. του Τµήµατος, συζητήθηκε το ως άνω θέµα και αποφασίσαµε:
Το ζήτηµα της Τράπεζας Αττικής µας έχει απασχολήσει πολλάκις στο παρελθόν και
όπως φαίνεται η επενδυτική αυτή αποτυχία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα.
Από το 1997 που ξεκίνησε η εµπλοκή του ΤΣΜΕ∆Ε

µε την τράπεζα Αττικής,

διαφαινόταν η προοπτική της µετατροπής του Ταµείου µας από ένα φορέα κοινωνικής
πρόνοιας σε κερδοσκοπικό οργανισµό παροχής υπηρεσιών, µε ιδιωτικοοικονοµικά
κριτήρια λειτουργίας. Η κυριαρχία των νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων (εντός του
διακοµµατικού µηχανισµού που διαχρονικά διοίκησε ΤΕΕ και ΤΣΜΕ∆Ε) είναι αυτή που
επέτρεψε τη συµµετοχή του Ταµείου σε Τραπεζικά και χρηµατιστηριακά παιχνίδια. Η
παταγώδης αποτυχία της συγκεκριµένης επενδυτικής κίνησης επιβεβαιώνεται από την
πραγµατικότητα των αριθµών: Από το 1997 µέχρι το 2013, το ΤΣΜΕ∆Ε έχει επενδύσει
στην Τράπεζα Αττικής περί τα 218 εκ €, ποσό που µε την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση
του 2013, ανήλθε περίπου στα 440 εκ. ευρώ.Η αξία της µετοχής (1/07/2014) ήταν 0,14
€/τεµ., ενώ η κεφαλαιοποίηση της τράπεζας ανέρχεται σε 146.860.100 €. Με µια πρώτη
προσέγγιση, το ΤΣΜΕ∆Ε κατέχει πλέον το 51% των µετοχών, ενώ η θέση της αξίας του
στην τράπεζα είναι : 0,51*146.860.100 = 74.898.651 €.
Επί του παρόντος και µετά τις τελευταίες ανακοινώσεις , η Τράπεζα της Ελλάδος έχει
θέσει

προθεσµία

έως

τις
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για

να

ολοκληρωθεί

η

ανακεφαλαιοποίηση της Attica bank, η οποία θα χρειαστεί 748 εκατ εκ των οποίων 584

εκατ στο βασικό σενάριο. Το ΤΣΜΕ∆Ε παρ΄ ότι έχασε 440 εκατ θα επενδύσει εκ νέου 374
εκατ νέα κεφάλαια και ουσιαστικά αναζητούνται 210 εκατ ευρώ από ιδιώτες για να
καλυφθεί το βασικό σενάριο.
Για µας, ο ρόλος ενός ταµείου δεν είναι να παριστάνει τον τραπεζίτη, αλλά να
προασπίζει τα χρήµατα των ασφαλισµένων του, εξασφαλίζοντας τους ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη και συντάξεις. Την ώρα που η µεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων αδυνατεί
ναεξοφλησει τις εισφορές (αυξηµένες ή µη), µην µπορώνταςουσιαστικά να ασκήσουν το
επάγγελµα (ενώ παράλληλα δεν έχουν πρόσβαση σε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη),
βλέποντας τις τεράστιες απώλειες του ταµείου µας από την εµπλοκή του στην τράπεζα ,
είναι πραγµατικά εξοργιστικό να συζητάµε για τις νέες κεφαλαιακές ανάγκες της τράπεζας.
Κατά την άποψη µας που έχουµε εκφράσει και παλαιότερα, πρέπει να αναζητηθούν
τρόποι απαγκίστρωσης του ταµείου από τη συγκεκριµένη επένδυση,µε ταυτόχρονη
αποζηµίωση του Ταµείου προκειµένου να προστατευτούν τα χρήµατα των ασφαλισµένων,
αντιµετωπίζοντας το ως πολιτικό ζήτηµα και όχι τεχνικό.
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