
 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

ΦΖΦΙΕΔΣΑΙ ΜΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ – EXPRESS ΣΟ ΝΔΟ ΑΝΣΙΑΦΑΛΙΣΙΚΟ ΔΚΣΡΧΜΑ 

ΟΙ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΙ ΜΖΥΑΝΙΚΟΙ ΓΙΔΚΓΙΚΟΤΝ: 

ΝΑ ΚΑΣΑΡΓΖΘΟΤΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΣΙΑΦΑΛΙΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ – ΝΑ 
ΠΑΡΘΔΙ ΣΧΡΑ ΠΙΧ ΣΟ ΚΤΒΔΡΝΖΣΙΚΟ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟ! 

 

Σε ζηηγκή πνπ γξάθνληαη απηέο νη γξακκέο, πηζαλόηαηα έλα αθόκε αληηαζθαιηζηηθό «έγθιεκα» ζα έρεη δηαπξαρζεί ζε βάξνο ησλ 
αζθαιηζηηθώλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη, αλάκεζά ηνπο θαη ησλ εξγαδόκελσλ κεραληθώλ. Σν δηαβόεην λνκνζρέδην γηα ηελ 
«Ελνπνίεζε ησλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», πνπ δεκνζηνπνηήζεθε κόιηο πξηλ 2 βδνκάδεο θαη πάεη πξνο ςήθηζε κε 
δηαδηθαζίεο-express, έξρεηαη λα θαηαθέξεη έλα αθόκα ζθιεξό πιήγκα ζηα εξείπηα ηνπ νηθνδνκήκαηνο ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Με 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ, πξνρσξά ζε εθηεηακέλεο ελνπνηήζεηο αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ, δήζελ γηα ιόγνπο νηθνλνκηώλ θιίκαθαο, αιιά ζηελ νπζία 
γηα λα «πεηζνθόςεη» πξνο ηα θάησ ηα αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Κη απηό ην θάλεη κε πνιινύο θαη δηάθνξνπο ηξόπνπο: 

 Με ηελ αύμεζε ηωλ νξίωλ ζπληαμηνδόηεζεο ζε επξύηαηεο θαηεγνξίεο αζθαιηζκέλσλ 

 Με ηε γελίθεπζε ηνπ ππνρξεωηηθνύ πιαθόλ ηνπ 20% γηα ηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο 

 Με ηε λέα κεγάιε ιεζηεία ζηα απνζεκαηηθά από ηε κεηαθνξά πόξσλ, βαζηθά από ηα «επγελή» ηακεία, ππέξ ελόο «Εζληθνύ 
Σακείνπ Αιιειεγγύεο Γελεώλ» πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ελ ιεπθώ ε θπβέξλεζε γηα λα κπαιώλεη ηξύπεο ηνπ πξνππνινγηζκνύ θαη λα 
πξνρσξά ζε λέεο «πξνηθνδνηήζεηο» ησλ κνλνπσιηαθώλ νκίισλ 

 Με ηελ ελζωκάηωζε ζην πιαίζηό ηνπ, όιωλ ησλ επαρζώλ πξνβιέςεσλ ησλ πξνεγνύκελωλ αληηαζθαιηζηηθώλ λόκωλ, ζε ό,ηη 
αθνξά ηηο εηζθνξέο θαη ηηο παξνρέο 

 Με ηε δπλαηόηεηα πνπ δίλεη ζηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε λα ξπζκίδεη κε απιέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο – θπζηθά επί ηα ρείξσ – ην 
ζύλνιν ζρεδόλ ησλ δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ Σακείσλ  

Φπζηθά, ζα κπνξνύζε θαλείο λα ζηαζεί ζε ρηιηάδεο ιεπηνκέξεηεο γηα λα ππνζηεξίμεη ηηο παξαπάλσ γεληθέο δηαπηζηώζεηο. Αιιά 
δελ είλαη εθεί ην θύξην. Σν θύξην είλαη όηη νη εξγαδόκελνη κεραληθνί ζπλεηδεηνπνηνύλ πιένλ όιν θαη θαζαξόηεξα, όηη ην λνκνζρέδην απηό 
δελ έπεζε από ην «πνπζελά», δελ ήηαλ «θεξαπλόο ελ αηζξία». Είλαη έλα αθόκα επεηζόδην ζην καθξύ ζήξηαι ηεο αληηαζθαιηζηηθήο 
απνξξύζκηζεο, πνπ βηώλνπλ νη εξγαδόκελνη αδηαιιείπησο από ην 1992 κέρξη ζήκεξα. Δίλαη έλα αθόκε βήκα πξνο ηελ θαηεύζπλζε 
ηεο πιήξνπο εθαξκνγήο ηωλ θαηεπζύλζεωλ ηεο ΔΔ γηα ηελ αληαπνδνηηθή, θεθαιαηνπνηεηηθή αζθάιηζε, ζηε βάζε ηωλ 
απνθάζεωλ ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβόλαο. Σν εθηαιηηθό «κνληέιν» ησλ «ηξηώλ ππιώλσλ», κε ηα ςίρνπια ηεο ειάρηζηεο 
εγγπεκέλεο ζύληαμεο, ηα δήζελ «δεκόζηα», αληαπνδνηηθά «επαγγεικαηηθά ηακεία» πνπ ζα ιεηηνπξγνύλ σο πιήξεο απηαζθάιηζε θαη ηα 
«κεγάια αθεληηθά» ησλ ηδησηηθώλ αζθαιηζηηθώλ νκίισλ, θαληάδεη ζήκεξα αθόκα πην θνληηλό. 

ήκεξα, ινηπόλ, είλαη θαλεξό όηη κόλν ν εληαίνο ηαμηθόο αγώλαο ησλ εξγαδόκελσλ κπνξεί λα θάιεη θξέλν ζε απηή ηελ πνξεία. 
Μόλν έλαο αγώλαο πνπ ζα βάιεη ζην ζηόραζηξό ηνπ ηελ νπζία ηεο αληηαζθαιηζηηθήο «θαηαηγίδαο», ηε ινγηθή ηεο 
αληαπνδνηηθόηεηαο, θαζώο θαη όιν ην λνκνζεηηθό πιαίζην πνπ ηελ ππεξεηεί θαη ηελ πξνσζεί, κπνξεί ζήκεξα λα εκπλεύζεη θαη λα 
δώζεη πξννπηηθή ζηνπο εξγαδόκελνπο, λα ζθπξειαηήζεη έλα πξαγκαηηθά εληαίν κέησπν ζηε βάζε ησλ ιατθώλ αλαγθώλ, λα γηγαληώζεη 
ηελ αιιειεγγύε κεηαμύ όισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ ιανύ πνπ αγσλίδνληαη, λα απνκνλώζεη ηνπο απηαξρηθνύο, απεξγνζπαζηηθνύο θαη 
εξγνδνηηθνύο κεραληζκνύο, αιιά θαη ηηο ινγηθέο «θνηλσληθνύ απηνκαηηζκνύ» πνπ ελεξγνπνηνύλ νη κεραληζκνί ηνπ ζπζηήκαηνο. ε έλαλ 
ηέηνην αγώλα θαινύλ νη δπλάκεηο ηνπ ηαμηθνύ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο θαη ηνπ ΠΑΜΕ, ζε απηόλ ηνλ αγώλα θαιεί ε «Παλεπηζηεκνληθή» ηνπο 
εξγαδόκελνπο κεραληθνύο λα πάξνπλ ηε δηθή ηνπο ζέζε. 

ηνλ αληίπνδα, ε ινγηθή ηνπ εξγνδνηηθνύ ζπλδηθαιηζκνύ θαη ηεο ηαμηθήο ζπλεξγαζίαο (ΓΕΕ-ΑΔΕΔΤ, ΣΕΕ θιπ.), έρεη απνδερζεί 
ηελ αληαπνδνηηθόηεηα θαη νη όπνηεο αληηδξάζεηο ηεο είλαη ζηα επηκέξνπο θαη γηα λα ππεξαζπίζεη κνλάρα ην δηθό ηεο ηδηαίηεξν ξόιν 
γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ίδηαο πνιηηηθήο θαη όρη θπζηθά γηα ηελ αλαηξνπή ηεο. Η ζηάζε ηνπ ΣΕΕ είλαη ραξαθηεξηζηηθή. Δε ιέεη ιέμε γηα 
ηνπο λόκνπο ηνύθα, Ρέππα, γηα ην λόκν γηα ηελ πεξηνπζία ησλ ηακείσλ, παξόηη νη δηαηάμεηο ηνπο κεηαθέξζεθαλ απηνύζηεο ζην 
λνκνζρέδην. Επεμεξγάζηεθε ην έθηξσκα ηνπ 3518/06 πνπ κεηαηξέπεη ην ΣΜΕΔΕ ζρεδόλ ζε ηακείν απηαζθάιηζεο, ηακείν-ηξάπεδα κε ηε 
ρεηξόηεξε ζρέζε εηζθνξώλ-παξνρώλ θαη ηε ρακειόηεξε θξαηηθή ζπκκεηνρή ζηα απνζεκαηηθά ηνπ. Σν κόλν πνπ βιέπεη είλαη ε 
«απηνηέιεηα» ηνπ ΣΜΕΔΕ, δειαδή ην όηη ζίγεηαη ν δηθόο ηνπ ξόινο ζηε δηαρείξηζε ηνπ θηιέηνπ ησλ απνζεκαηηθώλ θαη ησλ εγγπεηηθώλ 
επηζηνιώλ. Γη απηό θαη πίζσ από ηηο «θνξώλεο», παδαξεύεη ζπλερώο κε ηελ θπβέξλεζε γηα «ζεηηθέο ηξνπνινγίεο», όπσο απηέο πνπ 
δήηεζε – θαη ακέζσο έζπεπζε ε ππνπξγόο λα δερζεί – ην πξνεδξείν ηεο ΔΕ ην άββαην 15/3, πίζσ από ηηο πιάηεο ηεο Αληηπξνζσπείαο 
ε νπνία αθόκε ζπλεδξίαδε θαη ζπδεηνύζε – θαηά ηα άιια – γηα «θαηαιήςεηο», «παξαηηήζεηο εθπξνζώπσλ» θαη άιια ηηλα... 

Όκσο, αθόκα θαη ζ’απηά ηα ζέκαηα, ε ππνθξηζία δελ θξύβεηαη: είλαη παγθόζκηα πξσηνηππία λα έρεηο απνδερζεί ην πιαίζην 
«ηακείν-ηξάπεδα», λα έρεηο εγθξίλεη ηελ «επέλδπζε» 155 εθ. € ζηελ Σξάπεδα Αηηηθήο, ώζηε λα είζαη κεγαινκέηνρνο ηνπ 42% θαη κεηά λα 
θόπηεζαη γηα ηνπο κηθξνύο ειεπζεξνεπαγγεικαηίεο πνπ ζα ηνπο εθκεηαιιεπηνύλ νη ηξάπεδεο! Όζν γηα ηε ζύλζεζε ηνπ Δ θαη ηεο ΔΕ ηνπ 
ηνκέα κεραληθώλ ηνπ εληαίνπ ηακείνπ, είηε ε ζεκεξηλή ζύλζεζε ηνπ Δ ηνπ ΣΜΕΔΕ, είηε απηή πνπ πξνβιέπεη ην λνκνζρέδην, είηε κηα 
«βειηησκέλε» παξαιιαγή ηεο (όπσο παδαξεύεη ε ΔΕ ηνπ ΣΕΕ), θακία ζρέζε δελ έρεη κε ηελ εθπξνζώπεζε ησλ εξγαδόκελσλ κεραληθώλ 
νύηε ηππηθά, νύηε – πνιύ πεξηζζόηεξν – νπζηαζηηθά. Αο ζθεθηεί θαλείο κόλν ηη ζηάζε έρνπλ θξαηήζεη νη «εθπξόζσπνη» ζην Δ ηνπ 



ΣΜΕΔΕ ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ηνπ ΣΕΕ, ζε όινπο ηνπο αληηαζθαιηζηηθνύο λόκνπο, εγθπθιίνπο, ππνπξγηθέο απνθάζεηο θιπ., από ην 
1992 σο ζήκεξα θαη απηό αξθεί... 

Ζ «Παλεπηζηεκνληθή» θαιεί, ινηπόλ, θάζε ζπλάδειθηζζα/ιθν εξγαδόκελν κεραληθό λα δπλακώζεη κε ηελ ελεξγό 
ζπκκεηνρή ηνπ ηνπο αγώλεο πνπ ζα μεηπιηρζνύλ ελάληηα ζηελ αληηαζθαιηζηηθή πνιηηηθή ζπλνιηθά θη όρη κνλάρα ελάληηα ζε κηα 
έθθξαζή ηεο. Να δπλακώζεη ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνύο ηνπ θνξείο, ζπζπεηξσλόκελνο παξάιιεια γύξσ από ηηο ζέζεηο θαη πξσηνβνπιίεο 
ηνπ ΠΑΜΕ Μηζζσηώλ Σερληθώλ θαη ηνπ «πληνληζηηθνύ ησλ Κιαδηθώλ Επηηξνπώλ Αγώλα γηα ην Αζθαιηζηηθό», ηόζν ζην Δεκόζην, όζν 
θαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, αιιά θαη ζηνπο απηναπαζρνινύκελνπο κηθξνεπαγγεικαηίεο. Μόλν έηζη ζα ππάξρεη ζπλέρεηα θαη πξννπηηθή, 
ζα είλαη δπλαηό λα απνκνλωζνύλ νη θπβεξλεηηθνί «ειηγκνί» θαη ηα «παδάξηα» ηωλ εγεζηώλ ηύπνπ ΓΔΔ θαη ΣΔΔ θαη ν αγώλαο 
ζα θέξεη απνηειέζκαηα. Οη ζηηγκέο είλαη θξίζηκεο θαη ε ώξα ηεο επζύλεο, αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο, έρεη ζεκάλεη... 
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