ΣΧΟΛΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ
ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΙΣ 31/03/2016
(η - αντισυνταγματική - κλοπή της μέλλουσας γενιάς από την παρούσα
γενιά )
-------------------------------------------------------------------------------------------------

•

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/press/IMAGES-FILES/tee-analogistikoparatiritirio.pdf
η παρουσίαση της μελέτης

•

http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2016/03/αναλογιστικη-μελετη-για-τοτσμεδε_29_3_2106.pdf η αναλογιστική μελέτη της PRUDENTIAL

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

MEPOΣ ΔEYTEPO
Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα
Άρθρο 4
1. Οι Έλληνες είναι ίσoι ενώπιoν του νόμου.
2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις

1 ) Η ΚΛΟΠΗ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΥΣΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ( δηλ. των ασφαλισμένων μετά από 1-1-93 )
Πέρα από τα όσα ανέφερε στη παρουσίαση ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός , σας καλώ
να δείτε μόνοι σας τη σελίδα 39 όπου παρουσιάζεται το αναλογιστικό ισοζύγιο σύμφωνα με το
σενάριο που εφαρμόζεται σήμερα ( στις σελ 42 και 45 παρουσιάζεται το ίδιο ισοζύγιο εφόσον
εφαρμοστούν είτε η αύξηση ασφαλιστικής κλάσης είτε η καταστροφική πρόταση της
κυβέρνησης ) και κυρίως εξετάστε τις 2 πρώτες σειρές που έχουν κιτρινιστεί (σημ: ΠΑ =
παρούσα αξία)

Διαπιστώνετε και εσείς την ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΟΠΗ επί της μέλλουσας γενιάς ή ΟΧΙ ; ΄
Πάντως ο πρόεδρος του ΤΕΕ δεν την είδε ή τουλάχιστον δεν την έκρινε άξια σοβαρής
αναφοράς .Λοιπόν έχουμε
Δισ €

Δισ €

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΑ
εισφορών 1.550.028 ΠΑ
παροχών 3.251.256
παρούσας γενιάς ΕΕ
παρούσας γενιάς

+ 1.700.776 !

ΠΑ
εισφορών 1.966.865 ΠΑ
παροχών 1.502.636
μέλλουσας γενιάς ΕΕ
μέλλουσας γενιάς

-

464.229 !

Συμπέρασμα 1 : Η παρούσα γενιά ( που της έτυχαν τα χρόνια των παχιών αγελάδων με πάρα
πολλά έργα και ανάπτυξη !)θα πάρει (= θα κλέψει) μόνο για κύρια σύνταξη παραπάνω 1,7 δισ
€ ενώ η μέλλουσα γενιά (που μένει άνεργη ...) θα πάρει 0,464 δις € λιγότερα!

Αν τώρα υπολογίσουμε το άθροισμα για κύρια+ επικουρική + εφάπαξ τότε έχουμε
Δισ €

Δισ €

ΠΑ
εισφορών 1.550.028 ΠΑ
παροχών 3.251.256
παρούσας γενιάς ΕΕ
παρούσας γενιάς
ΠΑ
εισφορών
παρούσας
γενιάς
επικουρική ΕΕ

589.037 ΠΑ
παροχών
παρούσας
γενιάς
επικουρική ΕΕ

ΠΑ
εισφορών
παρούσας γενιάς ΕΕ
εφάπαξ

559.197 ΠΑ
παροχών
παρούσας
γενιάς
ΕΕ εφάπαξ
2.698.262

ΔΙΑΦΟΡΑ
+ 1.700.776 !

814.597

+ 225.560

749.292

4.815.145

+ 190.095

+ 2.116.883 !!

ΠΑ
εισφορών 1.966.865 ΠΑ
παροχών 1.502.636
μέλλουσας γενιάς ΕΕ
μέλλουσας γενιάς

-

464.229

ΠΑ
εισφορών
μέλλουσας
γενιάς
επικουρική ΕΕ

470.538 ΠΑ
παροχών
μέλλουσας γενιάς
επικουρική ΕΕ

488.871

+

18.333

ΠΑ
εισφορών
μέλλουσας γενιάς ΕΕ
εφάπαξ

508.556

524.738

ΠΑ
παροχών
μέλλουσας γενιάς
ΕΕ εφάπαξ

2.945.959

2.516.545

+

-

16.182

429.714

Συμπέρασμα 2 : Η παρούσα γενιά θα πάρει (= θα κλέψει) συνολικά παραπάνω 2,116 δισ €
ενώ η μέλλουσα γενιά θα πάρει 0,429 δια € λιγότερα
Να ξαναθυμηθούμε το σύνταγμα ;
2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις

2 ) Η ΑΔΙΕΞΟΔΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΑΣ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΑ

Θα συμφωνήσω με τον πρόεδρο του ΤΕΕ ότι η πρόταση του Υπουργείου είναι μη αποδεκτή ,
όχι μόνο γιατί στραγγαλίζει όποιον τυχαίνει να έχει ακόμα δουλειά, αλλά και γιατί μεγαλώνει
εξωφρενικά την παραπάνω αναφερομένη ΚΛΟΠΗ της μέλλουσας γενιάς ( δείτε σελ 45 )

Για να μην κουράζω με μεγάλα πινακάκια , τα αντίστοιχα νούμερα είναι
ΠΑ
εισφορών 5.859.780 ΠΑ
παροχών 11,118.216 !
παρούσας γενιάς ΕΕ
παρούσας γενιάς
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΠΑ
εισφορών 6.158.095 ΠΑ
παροχών 4.551.215
μέλλουσας γενιάς ΕΕ
μέλλουσας γενιάς

+
5.258.4365 !!!!!!
!!!!!!!!!!
-

1.606.574

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Συμπέρασμα 3 : η πρόταση αυτής της κυβέρνησης , δίνει 5,285 δις παραπάνω στα σημερινά
πελατάκια και κλέβει 1,606 δις από τους μελλοντικές γενιές !

Πρόταση 1 : Να κινητοποιηθεί άμεσα ο τεχνικός κόσμος , με κύριο σύνθημα την ιση
αντιμετώπιση όλων των μηχανικών (παρούσας και μέλλουσας γενιάς) και με στόχο να
σταματήσει αυτή η απίστευτη και αντισυνταγματική ΚΛΟΠΗ

Πρόταση 2 : Να μηδενιστεί άμεσα νομοθετικά αυτή η ανισότητα , και τα προκύπτοντα
πλεονασματικά ευρώ να διατεθούν σε όποια δράση –πρόγραμμα δίνει δουλειά στους
μηχανικούς .

3 ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΕΕ- ΤΣΜΕΔΕ

Το ΤΕΕ πιστεύω ότι δεν είναι κοντά στον κόσμο των μηχανικών και λειτουργεί
απομονωμένο όπως η δημοσία γραφειοκρατική μηχανή έχοντας αναπτύξει κρατικίστικα
αντανακλαστικά. Φέρνω ως παράδειγμα:
α) την άρνηση εδώ και πολλά έτη του ΤΕΕ να επιτρέψει τη διαγραφή τεχνικών εταιρειών
από το μητρώο επωνυμιών με τραγικές ερμηνείες που καταλήγουν στο πομπώδες "...δεν
προβλέπεται διαγραφή !"
β) την δυσνόητη (άρα αδιαφανή) διαδικασία εκλογής των μελών της αντιπροσωπείας και
εν συνέχεια του προεδρείου , που παραπέμπουν σε απίστευτες ίντριγκες και μυστικές
συμφωνίες . Γιατί δεν εφαρμόζουμε την απλή αναλογική σε ένα και μόνο εκλογικό σώμα ;
γ) Την απαράδεκτη συνέχιση της σύνδεσης της ασφάλισης με την επαγγελματική
ιδιότητα. Αυτό σημαίνει ότι αν ένας μηχανικός μείνει άνεργος και δεν μπορεί να πληρώσει
το ΤΣΜΕΔΕ , τότε έχει επιλογή ή να χρεώνεται συνεχώς με απειλή κατάσχεσης ή να
διαγραφεί (!) από μηχανικός. Ακόμα και αν είναι άνεργος .
Τι σημαίνει το ευφυολόγημα κε πρόεδρε του ΤΕΕ ,ότι το ΤΣΜΕΔΕ ασφαλίζει
επαγγελματική ιδιότητα που αναφέρετε σε άρθρα σας . H επαγγελματική ιδιότητα νοσεί
από καρκίνο , η ιδιότητα παίρνει σύνταξη η περίθαλψη;; .Δεν το κατανοώ αυτό το φετίχ με
την ιδιότητα ,όταν παράλληλα δεν μου επιτρέπεται ( με νταβατζηλίκι) να σταματήσω να
πληρώνω ΤΣΜΕΔΕ όταν δεν έχω επαρκή έσοδα. Αυτό είναι φασίζουσα νοοτροπία ,
ειδικά αν συνδυαστεί με την επόμενη επισήμανση περί διαφάνειας.
δ) Μια και το θέμα μας είναι το ΤΣΜΕΔΕ , γνωρίζουν οι Έλληνες μηχανικοί , ότι το ταμείο
τους ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 2008 , που σημαίνει οτι οι
διοικούντες ¨γράφουν" στα παλιότερα των υποδημάτων τους την έννοια της διαφάνειας
και της χρηστής διοίκησης ;

Ανακοίνωση σε
•

Πρόεδρο ΤΕΕ

president@central.tee.gr

•

Πρόεδρο ΤΣΜΕΔΕ

proedros@tsmede.gr

•

ΣΑΤΕ

info@sate.gr

(με την επισήμανση να αναρτηθεί στη ιστοσελίδα στο ΒΗΜΑ ΜΕΛΩΝ)

Για το σχολιασμό 03.04.2016
Γιώργος B.Κυριακόπουλος
Μηχανολόγος μηχανικός, αρ.ΤΕΕ 66203

