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ΠΡΟΣ
Μέλη ΣΑΤΕ

ΘΕΜΑ:

Συνάντηση ΣΑΤΕ µε Υφυπουργό Εργασίας κ. Αντώνη Μπέζα,
αρµόδιο για θέµατα ΤΣΜΕ∆Ε

Αγαπητά Mέλη,
Σας ενηµερώνουµε ότι στις 29/7/2014 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων του
ΣΑΤΕ (κύριοι Ζαχαρίας Αθουσάκης Πρόεδρος, ∆ηµήτριος Κωνσταντινίδης Γεν. Γραµµατέας, &
Σπύρος Μουντρουίδης Γενικός ∆ιευθυντής) µε τον Υφυπουργό Εργασίας κ. Αντώνη Μπέζα
παρουσία των υπηρεσιακών στελεχών, κυρίας ∆έσποινας Πατούνα, Αν. Προϊσταµένη
∆ιεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολουµένων της Γ.Γ.Κ.Α., κυρίας Ελένης Ράπτη
υπαλλήλου Γ.Γ.Κ.Α. και της συµβούλου του Υφυπουργού, κυρίας Χρύσας Κυριακοπούλου.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέµατα, αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας.
Αυτοτέλεια ΤΣΜΕ∆Ε
Από τους εκπροσώπους του ∆.Σ. του ΣΑΤΕ ετέθη έντονα το θέµα της αυτοτέλειας του
ΤΣΜΕ∆Ε και της διατήρησης της δυνατότητας εγγυοδοσίας. Ενόψει των σηµαντικών πιέσεων
για την πλήρη ενοποίηση των τριών Ταµείων του ΕΤΑΑ µε προφανή στόχο τα αποθεµατικά
του ΤΣΜΕ∆Ε και µε δεδοµένο ότι τα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα του Ταµείου αναδεικνύουν
πλήρη ικανότητα οικονοµικής λειτουργικότητας ακόµη και µετά την αφαίρεση των
κοινωνικών πόρων, οι εκπρόσωποι του ΣΑΤΕ πρότειναν στον Υφυπουργό την πλήρη
αυτονόµηση του Ταµείου και την λειτουργία του µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια. Παράλληλα
σηµείωσαν ότι ενόψει µίας τέτοιας προοπτικής ο κλάδος είναι διατεθειµένος να παραιτηθεί
του δικαιώµατος διεκδίκησης της κρατικής συµµετοχής που επί σειρά ετών δεν καταβάλλεται
στο Ταµείο.

Αύξηση εισφορών ΤΣΜΕ∆Ε
Από τους εκπροσώπους του ∆.Σ. του ΣΑΤΕ ετέθη το φλέγον ζήτηµα της αύξησης των
ασφαλιστικών εισφορών που έχει οδηγήσει :
- σε µαζικές διαγραφές από το ΤΕΕ και το ΤΣΜΕ∆Ε, Μηχανικών, κυρίως των νεότερων και
- σε αδυναµία εγγραφής των νέων διπλωµατούχων Μηχανικών στο ΤΕΕ και το ΤΣΜΕ∆Ε.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ενώ προ ολίγων ετών οι νέες εγγραφές στο ΤΕΕ ανέρχονταν
ετησίως σε 4.300 πλέον µετά βίας ξεπερνούν τις 2.300.
Οι εκπρόσωποι του ΣΑΤΕ τονίζουν ότι µε τις επικείµενες αυξήσεις το φαινόµενο θα
επιδεινωθεί φέρνοντας αντίθετα αποτελέσµατα από αυτά που επιδιώκονται.
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Εναρµόνιση ισχύουσας νοµοθεσίας για την συνταξιοδότηση των Ε∆Ε µε τα ισχύοντα στον
ΟΑΕΕ δηλαδή, δυνατότητα άσκησης επί 18µηνο του επαγγέλµατος του Ε∆Ε από την
ηµεροµηνία υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης, υπό προϋποθέσεις, λόγω της µεγάλης
καθυστέρησης στην χορήγηση της σύνταξης
Από τους εκπροσώπους του ∆.Σ. του ΣΑΤΕ και σε συνέχεια της σχετικής επιστολής ζητήθηκε
να εναρµονιστεί η νοµοθεσία για την συνταξιοδότηση των Ε∆Ε µε τα ισχύοντα στον ΟΑΕΕ
δηλαδή, να δοθεί η δυνατότητα στους Ε∆Ε που υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης να
µπορούν, εφόσον το επιλέξουν, να ασκούν επί ένα ακόµη 18µηνο το επάγγελµα του Ε∆Ε,
λόγω της µεγάλης καθυστέρησης στην χορήγηση της σύνταξής τους. Τα υπηρεσιακά στελέχη
του Υπουργείου αφού ανέφεραν ότι η σχετική πρόβλεψη για τον ΟΑΕΕ δεν έχει τύχει ευρείας
εφαρµογής παραδέχθηκαν ότι δεν υπάρχει κανένα βάρος, µειονέκτηµα ή και κόστος από
ενδεχόµενη θέσπιση της εν λόγω προτεινόµενης από τον ΣΑΤΕ ρύθµισης, ως εκ τούτου και ο
Υφυπουργός εκφράστηκε θετικά.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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