Αριθ.Πρωτ.: 40
Αθήνα, 14/12/2015
Προς: Υπουργό Εργασίας κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο
Θέμα: Να καταργηθεί άμεσα η στρεβλή διάταξη που υποχρεώνει όσους μισθωτούς
Διπλωματούχους Μηχανικούς αμείβονται με τον κατώτατο μισθό να πληρώνουν
μεγαλύτερες εισφορές από αυτές που τους αναλογούν.
Κ. Υπουργέ,
Αμείλικτη και απολύτως παράλογη είναι η υποχρέωση των Διπλωματούχων Μηχανικών
των 400 ευρώ να καταβάλουν εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ μεγαλύτερες από αυτές που αναλογούν
στον "μισθό" τους.
Οι ατομικές συμβάσεις που έχουν υπογράψει ως νεοπροσλαμβανόμενοι, με τους
εργοδότες τους, χιλιάδες μηχανικοί μετά την αποδυνάμωση των Συλλογικών Συμβάσεων
Εργασίας λόγω των μνημονιακών νόμων, καθορίζουν ως αμοιβή τους την κατώτατη της
Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που είναι το ποσόν των 586,08 € και με
βάση αυτό το ποσό προκύπτουν και οι εισφορές που καταβάλλονται από τον εργοδότη προς το
ΤΣΜΕΔΕ.
Σύμφωνα όμως με το ΤΣΜΕΔΕ, οι κατ’ ελάχιστον εισφορές που θα πρέπει να
καταβάλλονται για κάποιον ο οποίος εργάζεται ως μισθωτός μηχανικός υπολογίζονται με
βάση το ποσό των 693,35 €. Η διαφορά που προκύπτει είναι ατομική και αφορά οικονομικά
τον κάθε εργαζόμενο. Άρα για το υπόλοιπο από τα 586,08 έως τα 693,35 που δεν
εισπράττεται από τον μισθωτό Μηχανικό, ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να
καταβάλει και τη "δική του" και την εργοδοτική εισφορά(!!!).
Κ. Υπουργέ, είναι αδιανόητη και παράλογη η εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης.
Απέναντι σε εργαζόμενους και επιστήμονες οι οποίοι αμείβονται με 400 ευρώ καθαρά τον
μήνα για ποιοτική, τεχνική- επιστημονική εργασία.
Σε αυτούς που λέτε ότι θα βασίσετε επάνω τους την ανάπτυξη.
Σε αυτούς που ο μόνος λόγος που παραμένουν στην Ελλάδα είναι η αγάπη για την πατρίδα και
η προσφορά τους σε αυτή.
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Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, ώστε να αρθεί άμεσα η παραπάνω στρεβλή
νομοθετική αξίωση και να υπολογίζονται στις περιπτώσεις αυτές, οι εισφορές με βάση τις
πραγματικές (ελάχιστες) αμοιβές των Διπλωματούχων Μηχανικών.
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