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περιοδική έκδοση
του ΝΕΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Η απάτη με τις συντάξεις και το “μπάλωμα” των αμοιβών των μηχανικών
Το Εκτός Σχεδίου όπως είναι γνωστό είναι «αυτοχρηματοδοτούμενο» και τα κείμενά
του, τόσο τα ανυπόγραφα, όσο και τα ενυπόγραφα, που δεν εκφράζουν πάντα θέσεις του
Νέου Κινήματος Αρχιτεκτόνων (ΝΚΑ), γράφονται από συναδέλφους που ζουν από τη δουλειά τους. Η διαρκής συμπίεση του ελεύθερου χρόνου κάνει την κυκλοφορία του όλο και
πιο δύσκολη. Όμως σε πείσμα των καιρών με την συγγραφική και οικονομική στήριξη των
συναδέλφων του Νέου Κινήματος η εφημεριδούλα θα συνεχίσει να κυκλοφορεί, ασφαλώς,
όταν θα έχουμε σημαντικά γεγονότα. Θυμίζουμε ότι οι σελίδες του, όπως πάντα, μπορούν
να αποτελέσουν βήμα φιλοξενώντας απόψεις συναδέλφων, που δεν ανήκουν στο ΝΚΑ.
Η «συγκυρία» της προώθησης του «μίνι ασφαλιστικού» στη βουλή, που περιλαμβάνει
και απαράδεκτες ρυθμίσεις για το ΤΣΜΕΔΕ, ταυτόχρονα με την αναγγελία αλλαγής του
τρόπου υπολογισμού των αμοιβών των μηχανικών, με τις εκλογές του ΤΕΕ, προκάλεσαν

την έκδοση του φύλλου αυτού. Γιατί μπορεί η εξαγγελία για τις αμοιβές από την Δ.Ε. να
θυμίζει την ανασκαφή και το κακότεχνο μπάλωμα των δρόμων κατά τις παραμονές των
δημοτικών εκλογών, όμως η στάση της Δ.Ε. και των Δ.Σ. των συλλόγων των μηχανικών
σχετικά με την υπόθεση του ΤΣΜΕΔΕ συνιστά προδοσία και πρωτοφανή απάτη.
Όσο για τις αμοιβές, μειωμένες στο 1/3 περίπου από το 1989, υποτίθεται ότι αναπροσαρμόζονται κατά 80%, συμπαρασύροντας όμως και τις κρατήσεις και τους φόρους. Προστίθεται γραφειοκρατία, επιδιώκεται εξουσία για το ΤΕΕ, ενόψει και του προωθούμενου
ρόλου του ως φορέα πιστοποίησης, ενώ ψηφίστηκε τελικά χθες στο Ευρωκοινοβούλιο η
οδηγία Μπόλκενσταϊν για την ελευθερία παροχής υπηρεσιών στην Ε.Ε., μεγάλης σημασίας
για τα γραφεία των μηχανικών αλλά και για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους συναδέλφους.
Όμως για το θέμα αυτό θα επανέλθουμε στο επόμενο φύλλο.

Στη “γραμμή” των Βρυξελών
Το φλέγον ζήτημα των ημερών μας είναι το μίνι ασφαλιστικό που περιέχει και ρυθμίσεις για το ΤΣΜΕΔΕ. Στο
Εκτός Σχεδίου αρ. 12 σχολιάζαμε τις κατευθύνσεις της
Ε.Ε. για την «αξιοποίηση» των αποθεματικών των ασφαλιστικών των ταμείων των εργαζόμενων της Ευρώπης, με βάση τα δημοσιεύματα των ελληνικών αστικών
εφημερίδων. Όσοι τότε νόμισαν ότι έχουμε κάποια εμμονή με την Ε.Ε., ας προσέξουν τα περί το ΤΣΜΕΔΕ τεκταινόμενα. Ας προσπαθήσουν να εξηγήσουν τον ενθουσιασμό ή την ανοχή τη σχετική μ’ αυτά, των παρατάξεων που υποστηρίζουν την Ε.Ε. ή κρατούν απέναντι σ’
αυτήν απλώς κριτική στάση και φυσικά του συνόλου της
Διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ. Γιατί μηχανικοί δεν
μπορεί να μην είναι σε θέση να κάνουν απλές πράξεις
αριθμητικής για τον συσχετισμό εισφορών-παροχών, να
μην ξέρουν να διαβάσουν ένα άρθρο νομοσχεδίου, ή να
αγνοούν και μάλιστα μετά το 1999 τι είναι οι μετοχές και
το χρηματιστήριο για το οποίο προορίζονται τα αποθεματικά των ταμείων, και του ΤΣΜΕΔΕ.
Σήμερα εντείνεται η γενική επίθεση του «υπερκράτους» των Βρυξελών σε όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων, με θεαματικό αποκορύφωμα τη συζήτηση για

65ωρο ή 60ωρο(!), παράλληλα με τις διαρκώς αυξανόμενες διευκολύνσεις στο μεγάλο κεφάλαιο, που σύμφωνα με τα δικά του στοιχεία διογκώνει κάθε μέρα τα κέρδη
του. Σε όποιον δεν είναι πολιτικά αδιάφορος, οι όροι της
«πολιτικής αργκό», Συνθήκη του Μάαστριχτ, Σύνοδος
της Μπολώνια, Στρατηγική της Λισσαβόνας, Οδηγία
Μπόλκενσταϊν, αποκτούν όλο και πιο συγκεκριμένο περιεχόμενο, η εικόνα διαγράφεται όλο και καθαρότερα
κάτω από το φως των μέτρων που προωθούνται καθημερινά. Και φυσικά δεν είναι κακή επιλογή της Ε.Ε. η
Στρατηγική της Λισσαβόνας.
Μια «στρατηγική» της Ε.Ε. μόνο συγκυριακά κάτω
από την πίεση των κινημάτων θα μπορούσε να είναι πιο
ήπια και σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορούσε να έχει
ποιοτικά διαφορετικό χαρακτήρα. Όπως είναι αυταπάτη
να νομίζει κανείς ότι το αστικό εθνικό κράτος μπορεί με
κάποιο τρόπο να μετασχηματιστεί, χωρίς να διαλυθεί,
από προστάτης και εκπρόσωπος των συμφερόντων του
κεφαλαίου σε εκπρόσωπο των εργαζόμενων, έτσι είναι
αυταπάτη ότι το ίδιο μπορεί να συμβεί και με το υπερεθνικό κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν το Κράτος
αυτό δεν έχει πλήρως συγκροτηθεί (π.χ. αναστολή της

διαδικασίας του Ευρωσυντάγματος), όμως και ισχυρή
διοίκηση έχει συγκροτήσει, και ευρωαστυνομία, και ευρωστρατό, και ευρωτράπεζα έχει. Νομίζουμε ότι πολύ
λίγα καθημερινά προβλήματα, όπως π.χ. του ΤΣΜΕΔΕ
μπορούν να κατανοηθούν χωρίς να πάρει κανείς υπ’
όψιν τις δυνάμεις και τις διαδικασίες, που διαμορφώνουν
αυτή την εξελισσόμενη πραγματικότητα.
Μπορεί η ανατροπή αυτών των εξελίξεων να φαίνεται
από πρώτη ματιά αδύνατη, όμως η σημερινή πλήρης αδυναμία των αμερικανονατοϊκών στο Ιράκ (οι αμερικανοί
προς το παρόν μέσω των πρόσφατων εκλογών έκαναν
τη συνηθισμένη αλλαγή των ρεπουμπλικάνων με τους
δημοκρατικούς) και οι συνεχιζόμενες εξελίξεις στη Λατινική Αμερική, δείχνουν μία άποψη των ορίων της ιμπεριαλιστικής βίας. Άλλωστε στην πραγματική ζωή τίποτε δεν
είναι οριστικό, αμετάκλητο και αιώνιο. Το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων, τη μια για το ΤΣΜΕΔΕ, τα εργασιακά, τις αμοιβές, την άλλη για τα ιδεολογικά ζητήματα της αρχιτεκτονικής και της πόλης, θα συνεχίσει με συλλογικότητα
στον διάλογο και στην πράξη, να προσπαθεί να είναι μια
κουκίδα στο μωσαϊκό του ελληνικού και του διεθνούς ανατρεπτικού λαϊκού κινήματος.

ΤΣΜΕΔΕ: ΨΕΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ
Με το κείμενο αυτό δεν φιλοδοξούμε να τοποθετηθούμε
εφ’ όλης της ύλης σχετικά με το ζήτημα της κοινωνικής
ασφάλισης, ούτε καν με το σύνολο του προβλήματος της
ασφάλισης των μηχανικών. Το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων (ΝΚΑ) έχει κατ’ επανάληψιν εκφράσει τις απόψεις
του για διάφορες πλευρές του ασφαλιστικού και έχει
προσπαθήσει να δημιουργήσει ερεθίσματα για σχετική
συζήτηση και προβληματισμό. Όσον αφορά τις γενικές
κοινωνικοπολιτικές παραμέτρους του θέματος το ΝΚΑ
συμφωνεί με τις θέσεις της Πανεπιστημονικής που δημοσιεύτηκαν στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ αρ.
2414, της 6ης Νοεμβρίου 2006.
Το παρόν άρθρο έχει ως σκοπό να διαλευκάνει ορισμένα σημεία του «μίνι ασφαλιστικού», που έχει κατατεθεί
στη βουλή, να αποκαταστήσει την αλήθεια για όσα ζητήματα έχουν παρουσιαστεί πλήρως διαστρεβλωμένα
λόγω ιδεολογικοπολιτικών σκοπιμοτήτων, προεκλογικών μικροπολιτικών επιδιώξεων αλλά και ένοχης παραταξιακής προϊστορίας. Να καταδείξει το ρόλο της Δ.Ε.
του ΤΕΕ και της πλειοψηφίας των διοικήσεων των κλαδικών συλλόγων.
Δεν θυμηθήκαμε τώρα τον διαχωρισμό
παλιών νέων ασφαλισμένων
Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι με το Ν/Σ όχι μόνο
διατηρείται η διάκριση παλιών-νέων ασφαλισμένων αλλά και δημιουργούνται πλήθος νέων υποκατηγοριών.
Το πρόβλημα αυτό φυσικά δεν είναι νέο, αλλά από το
1993. Επειδή υπάρχει παραπληροφόρηση, ότι τάχα σήμερα το ανακαλύψαμε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα
εξής: Όταν το 1993 καθιερώθηκε με νόμο ο διαχωρισμός, το ΝΚΑ είχε βρεθεί στην πρώτη γραμμή της τότε
επιτροπής αγώνα για το ασφαλιστικό των μηχανικών,

μιας επιτροπής που είχε την αποτροπή αυτού του διαχωρισμού ως πρωτεύοντα στόχο, σε ελάχιστες μέρες κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 5000 υπογραφές διαμαρτυρίας και που η δουλειά της εξουδετερώθηκε
όταν αυτή «αγκαλιάστηκε» θανάσιμα από την τότε Δ.Ε.
του ΤΕΕ, ενώ παράλληλα υπήρξαν διαφοροποιήσεις και
αργότερα υποχωρήσεις από το πλαίσιο του αγώνα ενός
τμήματος στο εσωτερικό της Συσπείρωσης Αριστερών
Μηχανικών, που θεώρησε πως είχε δεσπόζουσα σημασία η προώθηση της δημιουργίας κλάδου προνοιακών παροχών στο ταμείο.
Μειώνονται και όχι αυξάνονται
οι συντάξεις των παλιών ασφαλισμένων
Mετά τη σχετική απόφαση του ΣτΕ για τον νόμιμο τρόπο υπολογισμού της σύνταξής μας, με αντιστοίχηση του βασικού μισθού του Δ.Υ. δεύτερου βαθμού του
Ν. 915/1979 με το αντίστοιχο μισθολογικό κλιμάκιο
για ίσο χρόνο ασφάλισης και τίτλους σπουδών, η σύνταξη «παλιού» ασφαλισμένου αναπροσαρμόστηκε, με καθυστέρηση 13 χρόνων, για αυτούς που έχουν προσφύγει
και συνεχίζουν να προσφεύγουν μαζικά, από τα 1400€
στα 2600€ περίπου. Η αντίστοιχη σύνταξη που προκύπτει αν ψηφιστεί ως έχει το σχέδιο νόμου θα είναι σήμερα 1900€. Αν δεν κάνουμε λάθος το 1900 είναι μικρότερο από το 2600. Πρόκειται για συνειδητό ψέμα.
Άλλωστε ο πρόεδρος του ΤΕΕ σε σύσκεψη με τους Συλλόγους στις 6/9/2006 χαρακτήρισε το 2600 μαξιμαλιστικό!
Παγώνουν οι συντάξεις των παλιών ασφαλισμένων
Με βάση την απόφαση του ΣτΕ για την αντιστοίχιση με
τους μισθούς των μηχανικών του Δημοσίου, η σύνταξη
πρέπει να αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με τις αυξή-

σεις των μισθών των μηχανικών του δημοσίου. Με το
Ν/Σ η αντιστοίχηση αυτή καταργείται, οι συντάξεις παγώνουν «και με το νόμο». Ακόμα και με 4% πληθωρισμό
θα έχουμε φτάσει ξανά στα 1400€ σε σημερινές τιμές σε
8 περίπου χρόνια και η μείωση θα συνεχίζεται με βάση
το νομοσχέδιο αν γίνει νόμος. Άρα το νομοσχέδιο
έρχεται να αποσοβήσει τις αυξήσεις που προέβλεπε ο
προηγούμενος νόμος και που κερδήθηκαν με την ερμηνεία του από το ΣτΕ. Αυτό είναι το δεύτερο ψέμα στους
ισχυρισμούς περί αύξησης των συντάξεων.
Το τραγικό καθεστώς ασφάλισης των νέων
Στον ΟΤΕ προσφάτως οι πενηντάρηδες έθαψαν
τη νέα γενιά για να σώσουν τα κεκτημένα τους. Σήμερα
από τη μεριά του ΤΕΕ, με τη δημιουργία ανάλογων αντανακλαστικών, γίνεται προσπάθεια να πεισθούν οι
«παλιοί», των οποίων πετσοκόβονται και παγώνουν οι
συντάξεις, να αισθάνονται τυχεροί στη μιζέρια τους.
Σήμερα πλήττεται βάναυσα η κάθε μια από τον ατέλειωτο αριθμό κατηγοριών που δημιουργούνται, για να
δυσκολεύεται η ταύτισή τους στις διεκδικήσεις. Ας δούμε τι συμβαίνει με τους συναδέλφους που έχουν εγγραφεί στο ΤΣΜΕΔΕ τα 10 τελευταία χρόνια.
Για να έχουν το θεωρητικό δικαίωμα μετά 40
δουλειάς να πάρουν σύνταξη 2.637,42€, δηλ. περίπου
το ποσό πού αποφάσισε για τους «παλιούς» το ΣτΕ ως
νόμιμο, πρέπει με βάση το Ν/Σ να πληρώνουν 661,16€
το μήνα ή 7933,97€ το χρόνο, δηλ. να ασφαλιστούν στη
10η κατηγορία, που ας σημειώσουμε ότι ούτε ένας
στους 1000 συναδέλφους δεν ξέρει καν τι σημαίνει, γιατί όλοι ασφαλίζονται στην 1η (δηλ. στη φθηνότερη) κατηγορία. Όσοι παραμείνουν στην πρώτη κατηγορία θα
(Συνέχεια στη σελίδα 2)
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Νέου Κινήματος Αρχιτεκτόνων
την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2006,
8.00μμ στα γραφεία ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
Κλάδου & Βρυσσακίου 15 Πλάκα
Θέματα:
Ενημέρωση για το ΤΣΜΕΔΕ και τις
αμοιβές
Απολογισμός εκλογών ΤΕΕ
Προγραμματισμός 2006-2007

2003-2006 μ. Χ. :
Ο ιδεολογικός και
επιστημονικός κατήφορος
της Διοικούσας Επιτροπής
του ΤΕΕ
Δεν υπάρχει τίποτα πλέον … κρυφό κάτω από
τον ήλιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
(ΤΕΕ) …οι απόψεις όλων είναι ‘… ευδιάκριτες
δια γυμνού οφθαλμού.’
Η απερχόμενη Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ) του
ΤΕΕ , μαζί με όλες τις ηγεσίες των παρατάξεων
του δικομματισμού και οι «ΣΥΝ αυτού» που συμπαρατάσσονται μαζί της και στην Αντιπροσωπία
του ΤΕΕ κι όχι μόνο, είναι πλέον «ολόγυμνη».
Όλες οι μάσκες μηχανισμών μηχανικών υποκρισίας έπεσαν…
Ίσως πουθενά αλλού η ΔΕ και οι «ΣΥΝ αυτής»
να μην αποκάλυψαν τόσο φωναχτά πως αντιλαμβάνονται το ρόλο του ΤΕΕ, σε κύριο άρθρο (‘Στο
ρυθμό των εκλογών’, τ. 2413 του ΕΔ , σελ. 7,
30/10/06), με αφορμή τις επικείμενες εκλογές και
την επέτειο 80 χρόνων ίδρυσής του.
Ενώ το κείμενο μας θυμίζει ότι το ΤΕΕ είναι
‘ένας επιστημονικός οργανισμός’ (που ορκίζεται να υπερασπίζεται πάντα την επιστημονική αλήθεια…σωστά ;), βάζει σαν προαπαιτούμενο ότι ‘…
πρέπει να αναπτύσσεται η συνεργασία , η σύζευξη των απόψεων και οι κοινά αποδεκτές
θέσεις’, ταυτόχρονα (!!!). ‘Παραβλέπει’ όμως να
μας πει ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ !
Ως τεχνικός σύμβουλος του κράτους το ΤΕΕ,
οφείλει να είναι και «συνεργάτης» με τη κυβέρνηση στη παραγωγή επιστημονικής αλήθειας, όχι
όμως και «συνένοχος» ή «φερέφωνο» στις πολιτικές της επιλογές (‘απόψεις’) του ψεύδους και του
κέρδους !
Μπορεί ‘… η σύζευξη των απόψεων…’ να
σημαίνει πολιτική συναίνεση με τις πολιτικές επιλογές της εκάστοτε κυβέρνησης όταν αυτές δεν
εκπροσωπούν το επιστημονικά σωστό ; Σωστό
επιστημονικά, σημαίνει ωφέλιμο για την ανθρωπότητα. Αυτή την έννοια έχει ότι : « Νόμος είναι το
δίκιο του εργάτη», του εργάτη-μισθωτού μηχανικού , στη περίπτωσή μας. Η γη δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και σφαιρική και επίπεδη ! Ο
άνθρωπος δεν μπορεί να είναι και ζωντανός και
νεκρός!
Το ΤΕΕ π.χ. , σαν ‘… επιστημονικός οργανισμός…’, δεν μπορεί να υποστηρίζει ή να
‘βελτιώσει’ Ν/Σ για τη ‘σύζευξη’ ή Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με ‘… κοινά αποδεκτές θέσεις…’ τριπλής λεηλασίας : Του παραγωγού- φορολογούμενου, του καταναλωτή και
της γης, για να πάρει νέα ‘ανάσα’ κέρδους το κεφάλαιο !!!
Ή με το δημόσιο συμφέρον-την ΕΡΓΑΣΙΑ θα
είσαι, ή με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ.
Αναμφίβολα η «Διοικούσα» επέλεξε χωρίς
‘σκέψη’ (αυτόνομα !; σαν αυτοδιοίκητος φορέας !;), ‘… τα όρια της δουλειάς που οφείλει να
διεκπεραιώσει.’, π.χ. α) να υπηρετούν πιστά-με
‘επιμέλεια’…το ιδιωτικό συμφέρον (βιομηχάνων
και μεγαλο-κατασκευ-αστών), β) ενάντια ακόμα και
στις στοιχειώδης ανάγκες των μισθωτών τεχνικών
και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, του νέου
μικροεπαγγελματία, που ζητούν την άμεση απόσυρση του ‘μηχανοκτόνου’ Ν/Σ για το ΤΣΜΕΔΕ.
Δια ταύτα , το λόγο στις 26/11/2006 πρέπει να
πάρει η ΕΡΓΑΣΙΑ-η συντριπτική πλειοψηφία, των
εργαζόμενων συναδέλφων μηχανικών και το δημόσιο συμφέρον της χώρας. Η ΑΛΗΘΕΙΑ αυτή
πρέπει να πάρει περιεχόμενο και μορφή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ !!!
Παναγιώτης Κ. Κουμουνδούρος, Αρχιτέκτων

Εκτός Σχεδίου
Περιοδική έκδοση του
Νέου Κινήματος Αρχιτεκτόνων
τηλ. 210 36.33.506
Φύλλο αρ. 19 - Νοέμβριος 2006
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο
Μπαρδάκης Κώστας
Δαφνομήλη 49Α, 11471 Αθήνα
Διανέμεται δωρεάν

σελίδα 2

ΤΣΜΕΔΕ: ΨΕΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

προσδοκούν θεωρητικά 1656,39€ σε 40
χρόνια, πληρώνοντας σήμερα 307,45€ το
μήνα ή 3689,39€ το χρόνο, δηλαδή για σύνταξη 300€ περίπου λιγότερη από την προβλεπόμενη (πετσοκομμένη και παγωμένη
στα 1900€ περίπου) από το Ν/Σ για τους
«παλιούς». Τέλος, για να προσδοκούν
1917,29€ σε 40 χρόνια πρέπει πληρώνουν
401,74€ το μήνα ή 4820,93€ το χρόνο.
Αν πάρουμε υπ’ όψιν τα εισοδήματα των
νέων συναδέλφων, τι άλλο είναι αυτό εκτός από τρομοκράτηση, απαξίωση της κοινωνικής ασφάλισης και προώθηση τους
στην παγίδα της ιδιωτικής ασφάλισης;
Το άρθρο 10 δαμόκλειος σπάθη
επί των κεφαλών παλιών και νέων
Γιατί λέγαμε προηγουμένως για προσδοκία
και «θεωρητικό δικαίωμα»; Γιατί υπάρχει
το επαίσχυντο άρθρο 10 που λέει:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, που εκδίδεται
ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΣΜΕΔΕ και αναλογιστική
μελέτη, μπορεί να καθορίζονται ίδια ή διαφορετικά ποσά επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές και οι παροχές του κλάδου
κύριας σύνταξης του ταμείου, καθώς και
της Ειδικής Προσαύξησης. Με ίδια απόφαση ρυθμίζονται και οι συντάξεις των ήδη
συνταξιούχων. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να αυξάνονται τα ποσά αυτά».
Μπορεί και να αυξάνονται, μπορεί
και να μειώνονται, δηλ. δύο υπουργοί κάνουν ότι θέλουν, και ξέρουμε τι κάνουν αν
τους αφήσουμε ανενόχλητους. Με βάση αυτό κάθε προσπάθεια να ανακαλύψει κανείς
ευνοημένους από το Ν/Σ, είναι αφέλεια ή
απάτη.
Ο πόνος για τα αποθεματικά
Κατά έναν περίεργο τρόπο, αγωνία
για τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ εκδηλώνουν αυτοί, που δεν φαίνεται να περιμένουν να ζήσουν από την σύνταξή τους. Τα
αποθεματικά όμως δεν απειλούνται κυρίως
από τις συντάξεις, αλλά από τις εξελίξεις
στην Τράπεζα Αττικής, όπου έχει επενδυθεί ένα σημαντικό μέρος τους, από τις απώλειες του χρηματιστηρίου, όπως αυτές
του 1999-2000 και κυρίως από την απειλούμενη αύξηση του ποσοστού των αποθεματικών, που θα επενδύονται σε μετοχές.
Ας μην ξεχνάμε ότι τα ταμεία ήταν ο ζημιωμένος ή και κατεστραμμένος αιμοδότης
των μονοπωλίων μέσω της επένδυσης των
αποθεματικών τους σε μετοχές όχι μόνο
στην Ελλάδα. Κατά την περίοδο 1999-2002
χάθηκαν (δηλαδή άλλαξαν χέρια) στο χρηματιστήριο στις ΗΠΑ ένα τρισεκατομμύριο
δολάρια συνταξιοδοτικών κεφαλαίων και
πανεπιστημιακών κληροδοτημάτων (Μ.
Μουρ, Που πάει η Αμερική, εκδ. Αιώρα,
σελ. 202). Μήπως ορισμένοι από αυτούς
που αγωνιούν για τα αποθεματικά, τα
χρειάζονται για τις επιχειρήσεις που τους
ανήκουν ή με τις οποίες συνδέονται;
Άλλωστε αυτό είχε εκφραστεί ανοιχτά από

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ &
"ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ" ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ “ΜΙΝΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ”
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΙΑ

ΜΕΤΑ 1993

ΠΡΟ 1993
Απόφαση ΣτΕ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΑ

1η

307,45 €

3.689,39 €

1.656,39 €

3η

401,74 €

4.820,93 €

1.917,92 €

7η

561,22 €

6.734,61 €

2.360,22 €

10η

661,16 €

7.933,97 €

2.637,42 €

14η

794,42 €

9.533,04 €

3.007,01 €

269,37 €

3.232,50 €

1.901,28 €

269,37 €

3.232,44 €

2.679,50 €

μεγάλες κατασκευαστικές επιχειρήσεις μέσα στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ όταν στις
αρχές της δεκαετίας του ’90 είχε γίνει χωρίς επιτυχία η προσπάθεια να συρθεί το
ΤΣΜΕΔΕ στην αγορά της Τράπεζας Κεντρικής Ελλάδος (βλ. πρακτικά της Αντιπροσωπείας).
Τα αποθεματικά απειλούνται από τις αναπόφευκτες κατά περιόδους απώλειες του
χρηματιστηρίου, εφ’ όσον τα αποθεματικά
συνεχίσουν να πηγαίνουν εκεί, από την
εισφοροδιαφυγή, από τη μαύρη εργασία,
από την απασχόληση με απόδειξη παροχής
υπηρεσιών, που δεν βαρύνεται με εργοδοτική εισφορά, από την ανεργία που οδηγεί
νέους συναδέλφους να μην γράφονται στο
ΤΕΕ «μέχρι να συγκεντρώσουν μερικά
χρήματα για να πληρώνουν το ΤΣΜΕΔΕ»,
από τις απαλλαγές έργων όπως τα ολυμπιακά. Ας αφήσουμε τη συζήτηση για τις συντάξεις.
Τι ρόλο παίζει η Δ.Ε. του ΤΕΕ;
Ποιος ορίζει τον πρόεδρο και 3 μέλη της
διοίκησης του ΤΣΜΕΔΕ; Η Δ.Ε. του ΤΕΕ.
Αυτή και οι παρατάξεις που συμμετέχουν
στη σύνθεσή της (ΔΑΚ Νο 1 και Νο 2,
ΠΑΣΚ και παραλλαγές της, ΕΛΕΜ και φυσικά οι παρατάξεις του ΣΥΝ) έχουν, μετά
τις κυβερνήσεις, την κύρια ευθύνη για όσα
αναφέραμε παραπάνω, για την κατάσταση
της ασφάλισης και περίθαλψης των μηχανικών, για την ανοχή της διαίρεσής τους σε
άσπρα και μαύρα πρόβατα, για την υπεξαίρεση των συντάξεων επί 13 χρόνια και τους
δικαστικούς αγώνες με στόχο αυτές να μην
πληρωθούν ποτέ, για την διοχέτευση των
αποθεματικών του ταμείου σε μετοχές και
πρώτα και κύρια στην Τράπεζα Αττικής,
για την αποδοχή της αρχής της ανταποδοτικότητας για τους νέους ασφαλισμένους
(ανάλογα πόσα θα δόσεις, τόσα θα πάρεις),
που σε συνδυασμό με τη μετοχοποίηση των
αποθεματικών, δεν είναι παρά έμμεση ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης μέσω του ίδιου
του ΤΣΜΕΔΕ. Ακόμα περισσότερο που θεωρούν ότι το νομοσχέδιο είναι σε θετική
κατεύθυνση, αφού κυρίως αυτοί το έχουν

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
Σε εξέλιξη βρίσκεται η νέα επίθεση στα
ασφαλιστικά δικαιώματα των μηχανικών με
το νομοσχέδιο για το ΤΣΜΕΔΕ που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή.
Το Ν/Σ αυτό οδηγεί σε συνολική αναδιάρθρωση του ασφαλιστικού συστήματος αφού
προβλέπει
• Την προώθηση της ανταποδοτικότητας
μετατρέποντας το δικαίωμα στην ασφάλιση σε εμπόρευμα.
• Την διατήρηση του απαράδεκτου διαχωρισμού “παλιών” και “νέων” ασφαλισμένων που εισήγαγαν οι προηγούμενοι νόμοι 2084/93 (νόμος Σιούφα, της
Ν Δ), 3029/02 (νόμος Ρέππα, του ΠΑΣΟΚ)
• Την υπέρογκη αύξηση των εισφορών,
κύρια για τους νέους (μετά το 1993)
ασφαλισμένους
• Την απαράδεκτη και αυθαίρετη βάση
υπολογισμού των συντάξεων μειώνοντας την κύρια σύνταξη σε σχέση και
με τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ,
αλλά και με τη δυνατότητα που δίνει

ΣΥΝΤΑΞΗ

στους υπουργούς να αλλάζουν τις
παροχές του κλάδου κύριας και επικουρικής σύνταξης με υπουργικές
αποφάσεις.
Πρωταγωνιστικό ρόλο στη σύνταξή του έχει
το ΤΕΕ, το οποίο εργολαβικά έχει αναλάβει
να μας πείσει ότι το νομοσχέδιο βρίσκεται
σε θετική κατεύθυνση, δείχνοντας τέτοιο
ζήλο που το ίδιο το υπουργείο, στο πρόσωπο της Δ.Ε. του ΤΕΕ, να έχει βρει τον καταλληλότερο υποβολέα, υποστηρικτή και
προπαγανδιστή αυτού του απαράδεκτου
νομοσχεδίου.
Ο σύλλογος Αρχιτεκτόνων είχε την ευκαιρία
αλλά και την υποχρέωση να προβάλλει την
άποψή του αλλά και να καταδείξει την αντίθεσή του σ’ αυτό το κείμενο. Παράλληλα να
σεβαστεί την προσπάθεια και τις απόψεις
της επιτροπής του συλλόγου για το ασφαλιστικό.
Παρόλα αυτά στην τελική του τοποθέτηση
αφενός μεν αποφεύγει να καταλογίσει στη
ΔΕ του ΤΕΕ τις ευθύνες που της αναλογούν, απορρίπτοντας την πρόταση του ΝΚΑ

διαμορφώσει. Μαζί και η ΠΑΣΚ που εδώ
και ένα μήνα κάνει πως δεν ξέρει τίποτα
για το «φόνο». Αν έχετε σε γενικές γραμμές
συμφωνήσει με τις παραπάνω διαπιστώσεις,
μαυρίστε τους. Αν δεν μπορέσουμε σήμερα
να σώσουμε την ασφάλισή μας, ας τιμωρήσουμε τους υπεύθυνους της πολιτικής που
την διαλύει.
Η απαξίωση της κοινωνικής
και η προώθηση της ιδιωτικής ασφάλισης
Η 11η Νοεμβρίου ήταν η ημέρα της ιδιωτικής ασφάλισης! Τη σχετική τελετή άνοιξε
η πρόεδρος της βουλής. Παρευρέθηκαν και
μίλησαν υπουργοί. Το κράτος του μεγάλου
κεφαλαίου καταστρέφει και δυσφημίζει
την κοινωνική ασφάλιση και προβάλλει
την ιδιωτική. Την ασφάλιση απέναντι στην
οποία ο καθένας είναι μόνος του. Πρόκειται για μεγάλη οπισθοδρόμηση που πρέπει
να αποκρουστεί. Την εποχή της φεουδαρχίας δεν υπήρχαν συντάξεις και ασφαλιστικά
ταμεία, ο καθένας φρόντιζε για τον εαυτό
του. Ας μην επιτρέψουμε να επιστρέψουμε
εκεί.
Σε τελευταία ανάλυση και μακροπρόθεσμα
το ζήτημα της ασφάλισης, της περίθαλψης,
των δίκαιων συντάξεων, σε μια κοινωνία
που θέλει να λέγεται πολιτισμένη, δεν
μπορεί να είναι ατομικό, ούτε καν του κάθε κλάδου χωριστά. Είναι ευθύνη του συνόλου της κοινωνίας και ο τρόπος με τον
οποίο λύνεται αντικατοπτρίζει τον χαρακτήρα και την ποιότητα του εκάστοτε κοινωνικού συστήματος.
ΟΙ εργαζόμενοι μηχανικοί στις μέρες μας
δεν μπορεί παρά να απαιτούν: «Το κράτος
και το κεφάλαιο να εξασφαλίσουν βιώσιμο
ασφαλιστικό σύστημα, που να είναι αποκλειστικά δημόσιο και σύγχρονο, με αυξημένες συντάξεις, με μείωση του ορίου συνταξιοδότησης, με σύγχρονες παροχές δωρεάν στον κλάδο της Υγείας. Οι εισφορές
των εργαζομένων όχι μόνο δεν πρέπει να
αυξηθούν, αντίθετα να μειωθούν, να καταργηθούν στην πορεία.», που αποτελούν
το πυρήνα της θέση του ΚΚΕ για το ασφαλιστικό στις σημερινές συνθήκες.
για παραίτηση της ΔΕ του ΤΕΕ και του Δ.Σ.
του ΤΣΜΕΔΕ, αν προωθηθεί αυτό το νομοσχέδιο στη Βουλή. Την ίδια στιγμή «καλεί τη
ΔΕ του ΤΕΕ και το Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ, να
επανέλθουν με επιμονή (!!!) στο θέμα και να
ασκήσει δυναμικές πιέσεις (!!!)», θέση που
στην ουσία της απαλλάσσει το ΤΕΕ από τις
σοβαρότατες ευθύνες που έχει ως ο εμπνευστής αυτού του κειμένου.
Αφ’ ετέρου αρνείται να πάρει θέση για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις των μηχανικών
που βρίσκονται σε εξέλιξη (όπως αυτή του
σωματείου Τεχνικών Μισθωτών που έγινε
στις 26/10/06) δηλώνοντας ότι “θα πάρει
πρωτοβουλίες ενεργοποιώντας τους Αρχιτέκτονες “, διακηρύσοντας στην ουσία την
απραξία, αφού καμμια τέτοια πρωτοβουλία
ούτε προς τους συναδέλφους μηχανικούς
αλλά ούτε και προς τους υπόλοιπους
κλαδικούς συλλόγους έχει παρθεί.
Παράλληλα η θέση του Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣΠΕΑ για “σωστή και διάφανη διαχείρηση
των αποθεματικών του Ταμείου”
αποδυκνύει την ταύτηση του συλλόγου με
όλες εκείνες τις απόψεις που θεωρούν ότι
τα αποθεματικά του Ταμειου είναι κεφάλαιο
για τζογάρισμα και όχι κοινωνική περιουσία
που πρέπει να διασφαλιστεί.

