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    Απόφαση του ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς για το προσχέδιο του 

Ασφαλιστικού 
 

Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς µετά από οµόφωνη απόφαση της 
καλεί τη κυβέρνηση να αποσύρει άµεσα το προσχέδιο του ασφαλιστικού που υποθηκεύει 
µε το χειρότερο τρόπο την εργασία όλων των εργαζοµένων, των µηχανικών αλλά και των 
γενιών που έρχονται. 
 
∆εν θα πρέπει ούτε καν να αποτελέσει βάση συζήτησης µιας και είναι µαθηµατικά βέβαιο 
πως η όλη αρχιτεκτονική οδηγεί σε περεταίρω συρρίκνωση της οικονοµικής 
δραστηριότητας και τη µείωση των πόρων των ασφαλιστικών ταµείων µε ορατές 
συνέπειες στη βιωσιµότητα ολόκληρου του ασφαλιστικού συστήµατος. 
 
Η αναµόρφωση του ασφαλιστικού συστήµατος θα πρέπει απαραίτητα να 
συµπεριλαµβάνει τις εξής αρχές : 
 

• ∆ιατήρηση όλων των ταµείων που αποδεδειγµένα και κατόπιν αναλογιστικών 
µελετών έχουν ικανοποιητικό δείκτη βιωσιµότητας. 

• ∆ηµιουργία µεικτού συστήµατος ασφάλισης µε πάγιες και αναλογικές εισφορές µε 
χαµηλούς συντελεστές στα πρότυπα του ΤΣΜΕ∆Ε και του ΕΤΑΑ των 
προηγούµενων χρόνων. 

• Ενοποιηµένες εισφορές όλων των εργαζοµένων και των επαγγελµατιών για τον 
κλάδο υγείας από τη στιγµή που όλοι πλέον διαθέτουµε υγειονοµική περίθαλψη 
από τον ΕΟΠΠΥ 

• ∆ίχτυ προστασίας για εγγυηµένη υγειονοµική περίθαλψη για όλους τους πολίτες 
που αποδεδειγµένα αδυνατούν να ανταποκριθούν. 

• Αυστηρό θεσµικό πλαίσιο για εισφοροδιαφυγή και οφειλές εργοδοτικών εισφορών 
µε παράλληλο διαχωρισµό για περιπτώσεις αυτασφάλισης. 

 
∆υστυχώς γινόµαστε θεατές σε έναν παραλογισµό που θα θέσει σε κίνδυνο ολόκληρο το 
σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Το ΤΣΜΕ∆Ε και το ΕΤΑΑ υπήρξαν για χρόνια ταµεία 
πρότυπα, µε ισορροπηµένη διαχείριση παρά τα λάθη που έγιναν και τις διαρκείς 
παρεµβάσεις της πολιτείας για την εκµετάλλευση των αποθεµατικών τους. Αντί λοιπόν η 
κυβέρνηση να υιοθετήσει αυτές τις µεθόδους που οδηγούν σε βιωσιµότητα των ταµείων, 
υποθηκεύει µε τον χειρότερο τρόπο το µέλλον όλων µας 
 
Καλούµε όλους τους βουλευτές να συµβάλλουν στην απόσυρση του προσχεδίου και την 
έναρξη ουσιαστικού και γόνιµου διαλόγου. Σε αντίθετη περίπτωση οι κινητοποιήσεις µας θα 
είναι άµεσες και δυναµικές. 
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