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ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟ ΕΣΑΑ ΜΕ ΣΙ «ΕΤΛΟΓΙΕ» ΣΟΤ ΣΕΕ... 
 

Σν πξόζθαην αληηαζθαιηζηηθό λνκνζέηεκα ηεο θπβέξλεζεο, εθαξκόδεηαη ήδε από ηελ άλνημε θέηνο θαη ζε 
ιίγεο κέξεο ην Εληαίν Σακείν Αλεμάξηεηα Απαζρνινπκέλσλ (ΕΣΑΑ), ζα έρεη αληηθαηαζηήζεη ην ΣΜΕΔΕ, ην ΣΑΤ 
θαη ην Σακείν Ννκηθώλ. Μήπσο ζπκάζηε ηηο «αληηζηαζηαθέο θνξώλεο» κε ηηο νπνίεο ην είρε ππνδερζεί ε εγεζία ηνπ 
ΣΕΕ, «μερλώληαο» ην δηθό ηεο βξώκηθν ξόιν ζηελ πξνώζεζε ηεο αληηαζθαιηζηηθήο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο θαη 
ηεο ΕΕ, κε ηε δηακόξθσζε θαη ππνζηήξημε ηνπ Ν. 3518/06, 2 κόιηο ρξόληα πξηλ; Σόηε, κηινύζακε γηα πεξίζζεηα 
ππνθξηζίαο θαη κεζνδεπκέλε πξαθηηθή δηεπθόιπλζεο ηεο πινπνίεζεο ηεο νπζίαο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, ηεο 
ινγηθήο ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο θαη ηνπ θεθαιαηνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο, κε παξάιιειε άζθαηξε αληηπνιηηεπηηθή 
θξαζενινγία, θνκκέλε θαη ξακέλε ζηηο αλάγθεο ηνπ ΠΑΟΚ θαη ησλ ΤΝεηαίξσλ ηνπ. ήκεξα, έλα εμάκελν κεηά, 
αθόκα θαη νη θνξώλεο εθείλεο έρνπλ μεραζηεί, ε «αληίζηαζε» έρεη «θιηκαθσζεί» κε ηε κνξθή ησλ ...δηθαζηηθώλ 
πξνζθπγώλ γηα ...ηε λνκηκόηεηα ηεο πξνθήξπμεο ηεο ζέζεο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ΕΣΑΑ θαη, ζα λα κελ έθηαλαλ όια 
απηά, πξόζθαηα ε ΔΕ απνθάζηζε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΣΕΕ κε εθπξνζώπνπο ηνπ ζηα όξγαλα ηνπ λένπ ηακείνπ, καδί 
κε ηηο εξγνιεπηηθέο νξγαλώζεηο. Κνηλώο, ό,ηη θάλακε, θάλακε, θαηξόο ηώξα λα κνηξάζνπκε ηηο ζεζνύιεο καο. Έηζι, 
όπυρ πληποθοπούμαζηε, ο ππόεδπορ ηος ΣΕΕ ζςμμεηείσε ζηην επιηποπή επιλογήρ και ζηήπιξε γνυζηό 
ζηέλεσορ ηηρ ΔΚΜ και μέλορ ηηρ ΔΕ, ζηην ςποτηθιόηηηά ηος για ηην πποεδπία ηος ΕΣΑΑ, μια διαδικαζία 
ηην οποία, καηά ηα άλλα, ηο ΣΕΕ θευπεί, ηάσα, «παπάνομη» και ηην έσει πποζβάλλει δικαζηικά!!! Κη όζν γηα 
ηνπο «αγώλεο», απηνί ζα ...ζπλερηζηνύλ, θάπνπ ζην απώηαην κέιινλ, αθνύ πξώηα ην ΙΝΕ ηεο ΓΕΕ (ην ηλζηηηνύην 
ησλ εξγαηνπαηέξσλ πνπ ηόζα ρξόληα κε ζπλέπεηα έρεη ζηεξίμεη «ζεσξεηηθά» όιεο ηηο αληεξγαηηθέο επηινγέο ησλ 
θπβεξλήζεσλ) ππνβάιιεη ...εηήζηεο εθζέζεηο γηα ηελ πνξεία ηνπ αζθαιηζηηθνύ θαη ...κεηά βιέπνπκε!!! 
Αλεξπζξίαζηα, ζηειέρε ηεο ΠΑΚ θαη ηεο πκπαξάηαμεο ζηε ΔΕ ηνπ ΣΕΕ, έθηαζαλ ζην ζεκείν λα εθηηκνύλ όηη «νη 
αγώλεο δελ ηειεζθόξεζαλ» θαη πξέπεη ε αληίδξαζε λα πάξεη «άιιεο κνξθέο» (πξνθαλώο, ηελ ςήθηζε ηνπ ΠΑΟΚ 
γηα λα εθαξκόζεη ηελ ίδηα πνιηηηθή...), ελώ, ζπγρξόλσο, «ζιίβνληαη πνπ ην αζθαιηζηηθό έρεη κνλνπσιήζεη ηε 
δξάζε ηνπ ΣΕΕ, ηε ζηηγκή πνπ ππάξρνπλ θη άιια ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο λένπο κεραληθνύο πνπ δελ ηνπο 
“θαίεη” ε ζύληαμε από ηώξα» (!!!) Καη κελ ηνικήζνπλ θάπνηνη λα ακθηζβεηήζνπλ ηα ιεγόκελα απηά, δηόηη ππάξρνπλ 
θαη ηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά. ΤΜΠΕΡΑΜΑ: ε εγεζία ηνπ ΣΕΕ, νινθιεξώλεη ην ξόιν ηεο ζην έγθιεκα 
ηεο δηάιπζεο ησλ αζθαιηζηηθώλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδόκελσλ κεραληθώλ θαη, από θνηλνύ νη δηάθνξεο 
παξαηάμεηο ηεο εηνηκάδνληαη λα «δξέςνπλ ηνπο θαξπνύο» ηνπ κόρζνπ ησλ. Άμηνο ν κηζζόο ηνπο. Οη εξγαδόκελνη 
κεραληθνί έρνπλ ήδε από θαηξό βγάιεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο... 
 


