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Θέμα: "ΤΣΜΕΔΕ τέλος. Χαμένοι οι κόποι, οι οικονομίες και οι θυσίες των μηχανικών" 

 
Η επικείμενη ψήφιση του φορολογικού- ασφαλιστικού νομοσχεδίου της Κυβέρνησης εντός του 

Σαββατοκύριακου, βάζει ταφόπλακα στο ΤΣΜΕΔΕ. Ένα οικονομικά ισχυρό ταμείο- τα χρήματα 

των μηχανικών, οι κόποι και οι θυσίες τους σε μία πολύ δύσκολη εποχή για τον τεχνικό κλάδο, 

τους εργαζόμενους και τους αυταπασχολούμενους, ύστερα από τη χρήση για ανακεφαλαιοποίηση 

του τραπεζικού συστήματος θα χρησιμοποιηθούν για να κλείσουν τις τρύπες του ασφαλιστικού 

συστήματος. 

 Η λειτουργία ενός υπερμεγέθους ταμείου για το σύνολο των ασφαλισμένων δεν είναι 

επιχειρησιακά και διοικητικά εφικτή. Το τσουβάλιασμα όλων των ταμείων σε ένα ενιαίο, 

καθώς δεν διευκρινίζεται πόσο θα μετέχει κάθε κλάδος, οδηγεί στον «παραλογισμό» τα 

αποθεματικά των υγιών ταμείων να εξαφανίζονται με την συγχώνευση με τα μη υγιή, με 

αποτέλεσμα σε διάστημα ενός έτους να μην υπάρχει ανταποδοτικότητα των εισφορών και 

των υγιών ταμείων στους δικαιούχους τους και οι νέοι ασφαλισμένοι να υποχρεωθούν σε 

νέες αυξήσεις. 

 Οι ασφαλιστικές εισφορές των μηχανικών θα προσεγγίζουν στο 40% του εισοδήματος. 

 Ακόμα και οι υποτιθέμενες μειώσεις για τους νέους μηχανικούς κάτω της 5ετίας είναι 

βαθύτατα υποκριτικές καθώς για τη συνταξιοδότησή τους οι νέοι μηχανικοί θα καλούνται 

να καταβάλουν εντόκως (!!!) την έκπτωση της πρώτης πενταετίας. 

Υπάρχει πλήθος διατάξεων στο νομοσχέδιο που καθιστά ακόμα πιο δύσκολη τη διαβίωση 

μεγάλων τμημάτων της κοινωνίας.  

Επιλέγουμε όμως να αναδείξουμε την πολύ μεγάλη μείωση των αναπηρικών βοηθημάτων- 

συντάξεων, που οδηγεί τους συνανθρώπους μας με ειδικές ανάγκες σε αδυναμία εξυπηρέτησης 

των στοιχειωδών αναγκών διαβίωσης. 

Θεωρούμε αυτονόητο ότι οι πολιτικοί παράγοντες του τεχνικού κλάδου παραμένοντας σταθεροί 

στις απόψεις τους, θα καταψηφίσουν το νομοσχέδιο. Σε άλλη περίπτωση θα αναδειχθούν οι 

βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, τόσο των ιδίων αλλά και όσων κρύβονται από πίσω τους με δήθεν 

φιλολαϊκή διαλεκτική, αλλά συνεισφέρουν στην εξόντωση και στην εξαθλίωση των μηχανικών 

και της κοινωνίας και στην οριστική κατεδάφιση του τεχνικού κλάδου. 

 

     Για την Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε. 
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