
 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

Αζθαλιζηικό: «παισνίδια» με ηην ηζέπη και ηη 
νοημοζύνη μαρ…  

 

Δηαβάδνπκε δηάθνξα δεκνζηεύκαηα ηνλ ηειεπηαίν θαηξό, ζρεηηθά κε ηελ «επόκελε κέξα» ζην ηακείν ηωλ κεραληθώλ (θαη λπλ 
ηνκέα κεραληθώλ ηνπ ΕΤΑΑ). Ιδηαίηεξα πξνθιεηηθό, όκωο, ήηαλ ην άξζξν ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Τνκέα Μεραληθώλ ηνπ ΕΤΑΑ θαη 
ζηειέρνπο ηεο ΠΑΣΚ Ιω. Γακβξίιε, ην νπνίν δεκνζηεύζεθε ζην ΕΔ 2557 ηεο 26εο Οθηώβξε. Σην άξζξν ηνπ απηό, ν πξόεδξνο ηνπ 
ΤΣΜΕΔΕ παξαδέρεηαη όηη ε πξνζπάζεηα ηεο δηνίθεζήο ηνπ είλαη ε απξόζθνπηε εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ 
«αληηαζθαιηζηηθνύ» λόκνπ 3655/08. Τα κόλα πξνβιήκαηα πνπ παξαδέρεηαη ν θ. Γακβξίιεο ζην λόκν είλαη ηα «πνιιά θελά θαη 
(νη) αζάθεηεο» πνπ παξνπζηάδεη, νπόηε πξνθαλώο δε κέλεη ηίπνηε άιιν παξά λα πξνζπαζήζεη (sic!) θαλείο λα εθαξκόζεη ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ κε «μεθάζαξν» θαη όρη αζαθή ηξόπν, ώζηε λα «πεξηνξίδεηαη ε ηαιαηπωξία ηωλ αζθαιηζκέλωλ». Καη βεβαίωο, δε 
ιείπεη ην θάιεζκα ζπλαίλεζεο πνπ αλεξπζξίαζηα απεύζπλε ν πξόεδξνο ηνπ ΤΣΜΕΔΕ πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο, «κέρξη ηελ 
ηειηθή απαιιαγή από ην λόκν» πνπ ν ίδηνο ηελ πξνζδηνξίδεη ωο ηελ «πξαγκαηηθή δηνηθεηηθή, ιεηηνπξγηθή θαη νηθνλνκηθή 
απηνηέιεηα ηνπ ΤΣΜΕΔΕ», δει. ζε έλα ηακείν πνπ ζα εθαξκόδεη ην ίδην αθξηβώο λνκνζεηηθό πιαίζην ζε ό,ηη αθνξά ηε δνκή, ηε 
ζρέζε εηζθνξώλ-παξνρώλ, ηελ αμηνπνίεζε ηωλ απνζεκαηηθώλ θιπ., αιιά «αλεμάξηεηα» - από πνηνλ; Τν ξόιν ηνπ ΔΣ ηνπ ΕΤΑΑ, 
άξαγε, ζην πξώελ ΤΣΜΕΔΕ δελ ηνλ έπαηδε ν θπβεξλεηηθόο επίηξνπνο; Πνηνο δε ζπκάηαη ηελ πξόζθαηε πεξίπηωζε (πξηλ ηελ 
ελνπνίεζε) πνπ ν ηειεπηαίνο καηαίωζε απόθαζε ηνπ ΔΣ ηνπ ΤΣΜΕΔΕ, κε ηελ νπνία «ζηξνγγπιεύνληαλ» κεξηθέο αθξαία 
πξνθιεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3518/06, ν νπνίνο εθαξκόδεηαη θαη ζήκεξα απαξάιιαθηνο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΤΣΜΕΔΕ; Πνηνο 
εξγαδόκελνο κεραληθόο έρεη μεράζεη όηη ην «αλεμάξηεην ΤΣΜΕΔΕ» ήηαλ ην ηακείν κε ηελ κηθξόηεξε θξαηηθή ζπκκεηνρή ζην 
απνζεκαηηθό ηνπ, έλα αιεζηλό πξόηππν «επαγγεικαηηθνύ ηακείνπ», ηνπ δεύηεξνπ δειαδή «ππιώλα» ηνπ αζθαιηζηηθνύ 
ζπζηήκαηνο πνπ πξνωζεί ε ΕΕ θαη έρνπλ δεζκεπηεί ζηελ πινπνίεζή ηνπ, ηόζν ην ΠΑΣΟΚ, όζν θαη ε ΝΔ; Πνηνο έρεη μεράζεη ηηο 
«ζπνλδέο» (από ην κόρζν ηωλ αζθαιηζκέλωλ) ζην ρξεκαηηζηεξηαθό ηδόγν, κέζα από ηε ζπκκεηνρή ζηελ Τξάπεδα Αηηηθήο, ήδε 
πνιύ πξηλ ηε ζεκεξηλή ελνπνίεζε; 

Όζν γηα ην αλ «πεξηνξίζηεθε ε ηαιαηπωξία ηωλ αζθαιηζκέλωλ», δε ρξεηάδεηαη λα κηιήζνπκε εκείο, ηα ιέεη ν ίδηνο ν 
πξόεδξνο ηνπ ΤΣΜΕΔΕ: παλεγπξίδεη, ρωξίο ληξνπή, πνπ ν ρξόλνο έθδνζεο ηεο ζύληαμεο από 16 κήλεο «έπεζε» ζηνπο 12 (!) – 
ιεο θαη αθόκα θαη έηζη λα’λαη (έρνπκε πιεζώξα θαηαγγειηώλ όηη είλαη πνιύ πεξηζζόηεξν), ν έλαο ρξόλνο ρωξίο θαλέλα εηζόδεκα 
είλαη θάηη αζήκαλην γηα κηα εξγαδόκελε νηθνγέλεηα. Οκνινγεί όηη ζήκεξα ηα λνζήιηα ζέινπλ πεξίπνπ 6 κήλεο γηα λα 
εηζπξαρζνύλ ζην θεληξηθό θαηάζηεκα(!). Επαίξεηαη γηα ην όηη ην ΤΣΜΕΔΕ εμαθνινπζεί λα ρνξεγεί εγγπεηηθέο επηζηνιέο, 
απνθξύπηνληαο ην πόζν ζθιεξνί έρνπλ γίλεη νη όξνη ρνξήγεζήο ηνπο. Καη, ηέινο, παλεγπξίδεη πνπ ηάρα κε παξέκβαζε ηωλ 
εθπξνζώπωλ ηνπ ΤΕΕ δέρζεθε ην ΔΣ ηνπ ΕΤΑΑ λα ζπδεηά ηα ζέκαηα ηωλ κεραληθώλ θαηόπηλ εηζήγεζεο ηεο ΔΕ ηνπ ΤΣΜΕΔΕ, ηε 
ζηηγκή πνπ απηό αθξηβώο πξνβιέπεηαη από ην λόκν(!), ρωξίο βεβαίωο – όπωο νκνινγεί θη ν ίδηνο – λα ππάξρεη ε παξακηθξή 
δέζκεπζε γηα ηελ ηπρόλ απόθαζε…  

Τν πξαγκαηηθό πξόβιεκα, ε πνιηηηθή ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο θαη ηωλ 3 ππιώλωλ, δειαδή ηεο ειάρηζηεο εζληθήο ζύληαμεο 
πηωρνθνκείνπ ηωλ 500 €, ηωλ επαγγεικαηηθώλ ηακείωλ απηαζθάιηζεο (όπωο ην ΤΣΕΜΔΕ) θαη ηεο ακηγώο ηδηωηηθήο αζθάιηζεο, 
νύηε θαλ απαζρνιεί ηνλ θύξην Γακβξίιε θαη ηελ εγεζία ηνπ ΤΕΕ. Κη επεηδή δε γεληθνινγνύκε θαζόινπ, ζε επόκελν δεκνζίεπκά 
καο ζα αλαθεξζνύκε εθηελώο ζην ηη «κέιινλ» επηθπιάζζνπλ θπβέξλεζε θαη εγεζία ηνπ ΤΕΕ ζηα αζθαιηζηηθά καο δηθαηώκαηα. 
Γειηνύληαη αλ λνκίδνπλ όηη ζα ζπλερίζνπλ κε ηνπο ρηιηάδεο εξγαδόκελνπο κεραληθνύο ζηε γωλία, λα παξαθνινπζνύλ απαζείο ηελ 
θαηεδάθηζε ηωλ ηειεπηαίωλ ππνιεηκκάηωλ ηεο θνηλωληθήο αζθάιηζεο, γηα ράξε ηνπ θπξίνπ Αικνύληα, ηνπ θπξίνπ Πξνβόπνπινπ 
θαη ηεο παξέαο ηνπο. Η απάληεζε ηνπ θόζκνπ ηεο δνπιεηάο ζηε λέα αληηαζθαιηζηηθή ιαίιαπα ζα έξζεη ζύληνκα θαη ζα είλαη 
ερεξή… 
 

«Νόθοι» εκππόζυποι, αποθαζίζοςν για ηην ηύση μαρ! 
 

Με ηα παξαπάλω ζπλδέεηαη, άκεζα κάιηζηα θαη ε παξαθάηω ηζηνξία. Σηηο ηειεπηαίεο εθινγέο ηεο ΕΣΤΑΜΕΔΕ, ε «Παλ/θή» 
πξνζέθπγε ζην δηθαζηήξην δηόηη ε εθνξεπηηθή επηηξνπή παξάλνκα ηεο ζηέξεζε (όπωο θαη ζηε ΔΚΜ) κηα έδξα, κε εθαξκόδνληαο 
ηελ απιή αλαινγηθή ζηελ θαηαλνκή ηωλ εδξώλ. Τν δηθαζηήξην δηθαίωζε ηελ πξνζθπγή καο, θξίλνληαο κε λόκηκε ηελ απόθαζε 
ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο γηα ηελ αλαθήξπμε ηνπ ΔΣ. Είλαη απηνλόεηε ππνρξέωζε ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο λα πξνρωξήζεη 
ζηελ άκεζε αλαθήξπμε ηνπ πξαγκαηηθνύ ΔΣ, θαζώο θαη ηεο λόζαο δηνίθεζεο ηεο ΕΣΤΑΜΕΔΕ λα ζπκκνξθωζεί άκεζα ζηε 
δηθαζηηθή απόθαζε, ρωξίο δηαδηθαζηηθά ηεξηίπηα. 

http://www.dpk.tee.gr/Politiki_ghs/26.10.2009.htm
http://www.dpk.tee.gr/Politiki_ghs/26.10.2009.htm


Πέξα από απηό, όκωο, ε δηθαζηηθή απόθαζε δεκηνπξγεί κείδνλ ζέκα ηόζν γηα ηε θαηαζηαηηθή λνκηκνπνίεζε ηωλ ζέζεωλ πνπ 
έρεη δηαηππώζεη ην λόζν ΔΣ ηεο ΕΣΤΑΜΕΔΕ κέρξη ζήκεξα (όπωο π.ρ. ε ζέζε ηνπ ππέξ ηνπ αληηαζθαιηζηηθνύ λόκνπ 3655/08) θαη 
ηε λνκηκόηεηα ηωλ εθπξνζώπωλ πνπ έρεη ππνδείμεη ζηα δηάθνξα όξγαλα (όπωο π.ρ. ε ΔΕ ηνπ ΤΣΜΕΔΕ), αιιά θαη ηελ ίδηα ηε 
λνκηκόηεηα ηωλ απνθάζεωλ ηωλ νξγάλωλ απηώλ. Θπκίδνπκε, απιώο, όηη ε ζεηηθή εηζήγεζε πξνο ην ΕΤΑΑ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ 
αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Attica Bank, λήθθηκε και με ηην (κπίζιμη) τήθο ηος εκπποζώπος ηυν ζςνηαξιούσυν. 
Με βάζε όια ηα παξαπάλω, αλακέλνπκε κε αθόκα κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ ηε ζηάζε ηεο εγεζίαο ηνπ ΤΕΕ θαη ηνπ ΤΣΜΕΔΕ, πνιύ 
πεξηζζόηεξν πνπ – όπωο πιεξνθνξνύκαζηε – εμεηάδνληαη «ζελάξηα» θαη γηα άιιεο «επηρεηξεκαηηθέο επηηπρίεο», ζαλ θη απηή ηεο 
Τξάπεδαο Αηηηθήο… 
 

Ποια θα είναι η επόμενη «επισειπημαηική επιηςσία» ηηρ 
Τπάπεζαρ Αηηικήρ;;; 


