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ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ... 
 

Από ηελ πιεξνθόξεζε πνπ έδνζαλ νη εθπξόζσπνη ηνπ ΤΔΔ ζην ΓΣ ηνπ ΤΣΜΔΓΔ, ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο ΓΔ, ηεο 20 

Μαίνπ, πξνέθπςαλ κεξηθά πνιύ δηδαθηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο εξγαδόκελνπο κεραληθνύο. Αιιά, αο δνύκε πξώηα ηα 
γεγνλόηα θαη ηα ζρόιηα ζα έξζνπλ από κόλα ηνπο.  
 

Δδώ θαη θάπνηεο κέξεο, ην ΓΣ ηνπ ΤΣΜΔΓΔ είρε απνθαζίζεη λα κελ ππνινγίδνληαη ζηηο εηζθνξέο ησλ κηζζσηώλ πξό 
ηεο 1.1.1993, νη κε ζπληάμηκεο απνδνρέο (δώξα, επίδνκα αδείαο, επηρώξηα επηδόκαηα, 6 θαη 7 ‰ θιπ.) θαη έηζη λα ππάξμεη 
κηα νξηζκέλε κείσζή ηνπο. Η απόθαζε απηή, όπσο θαη θάζε απόθαζε ηνπ ΓΣ, ηεινύζε ππό ηελ αίξεζε ηεο ζπκθσλίαο ηεο 

θπβεξλεηηθήο επηηξόπνπ, ε νπνία έρεη πξνζεζκία δέθα εκεξώλ γηα λα ζέζεη βέην ή όρη. Κη εδώ  αξρίδνπλ ηα «σξαία». Δλώ 
παξήιζε ην δεθαήκεξν ρσξίο ππνβνιή βέην θαη, άξα, ε απόθαζε όθεηιε λα είλαη ηζρπξή θαη ακεηάθιεηε, ην ΓΣ ηνπ ΤΣΜΔΓΔ 
κε δηαδηθαζηηθά ηεξηίπηα γηα ηα νπνία δε δόζεθαλ εμεγήζεηο, επαλεηζήγαγε ην ζέκα γηα ζπδήηεζε! Φπζηθά, όπσο ήηαλ 

επόκελν, ε επίηξνπνο δελ έραζε επθαηξία θαη έζεζε ην αλακελόκελν (;) βέην, κπινθάξνληαο ηελ απόθαζε, ην κέιινλ ηεο 
νπνίαο ηώξα βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηεο ππνπξγνύ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Βέβαηα, ε πξνηζηνξία παξόκνησλ πεξηζηαηηθώλ δελ 
αθήλεη πεξηζώξηα αηζηνδνμίαο: ζε όιεο ή ζρεδόλ όιεο ηηο παξόκνηεο πεξηπηώζεηο, ε εθάζηνηε ππνπξγηθή ζέζε δηθαίσλε ηνλ 

επίηξνπν θαη καηαίσλε νξηζηηθά ηε κε αξεζηή απόθαζε. 
 

Σπκπέξαζκα πξώην. Τν «απηνδηνηθνύκελν ΤΣΜΕΔΕ» γηα ην νπνίν έβγαδαλ δεθάξηθνπο ιόγνπο νη θύξηνη ηεο 
εγεζίαο ηνπ θαη ηεο εγεζίαο ηνπ ΤΕΕ, δελ είλαη παξά έλα ηεξάζηην παξακύζη.  Οπδέπνηε – θαη βέβαηα πνιύ πξηλ ην λόκν 

Πεηξαιηά – ππήξμε ηέηνην Τακείν θαη δε ζα κπνξνύζε άιισζηε λα ππάξμεη. Κη απηό, ηόζν δηόηη αλέθαζελ ππήξραλ νη 
αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο κε ηα βέην, ηνπο επηηξόπνπο θιπ. ζε επίπεδν θαζαξά θπβελξεηηθό, όζν θαη δηόηη νη «εθπξόζσπνη» 
ησλ αζθαιηζκέλσλ απνδείρζεθαλ πνιύ θαινί ζηελ «απνζηνιή» πνπ ηνπο είρε αλαηεζεί, δειαδή ηεο εθαξκνγήο – θαη κε 

ππεξβάιινληα δήιν πνιιέο θνξέο – ηεο γαιαδνπξάζηλεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ επξσκνλόδξνκνπ. Κη όπνηε ηύραηλε – ή 
ην απαηηνύζαλ ηα «κάηηα ηνπ θόζκνπ» αλ ην πξνηηκάηε – λα γίλεη θαλέλα «ιάζνο», θξόληηδαλ κε ηηο «θαηάιιειεο» θηλήζεηο 
(βιέπε π.ρ. επαλεηζαγσγή γηα ζπδήηεζε θαη βέην, ζην παξάδεηγκά καο) γηα λα απνθαζίζηαηαη ε «ηάμε». Γηα ηελ 

ππεξάζπηζε απηήο ηεο «αλεμαξηεζίαο» θαινύζαηε θύξηνη ηνπ ΤΕΕ θαη ηνπ ΤΣΜΕΔΕ ηνπο εξγαδόκελνπο κεραληθνύο 
λα αγωληζηνύλ; Δ, δε ζέιεη θαη πνιύ ξώηεκα γηαηί ε έθβαζε απηνύ ηνπ αγώλα ήηαλ απηή πνπ όινη γλσξίδνπκε... 

 
Σπκπέξαζκα δεύηεξν. Από ηελ ηζηνξηνύια πνπ πεξηγξάςακε, έπεζε θη άιινο έλαο κύζνο ηεο πξνπαγάλδαο ΤΔΔ θαη 

ΤΣΜΔΓΔ, πεξί «γθξίδσλ δσλώλ» ζηνλ Ν. 3518/06 θαη, ηάρα, «δηνξζώζεσλ» πνπ ζα ηνλ απνθαζηζηνύζαλ ζηα πξννδεπηηθά 
ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. Έλα από απηά, όπσο ζπκνύληαη νη πεξηζζόηεξν η, ήηαλ θαη ην ζέκα κε ην αλ ζα ζπλππνινγίδνληαη ζηηο 
εηζθνξέο θαη νη κε ζπληάμηκεο απνδνρέο. Όπσο, όκσο, αλαγθάζηεθαλ νη εθπξόζσπνη ηνπ ΤΔΔ ζην ΓΣ ηνπ ΤΣΜΔΓΔ λα 

παξαδερηνύλ, (α) απηό αθνξά κόλν ηηο εηζθνξέο ησλ «παιηώλ» κηζζσηώλ, επεηδή γη απηνύο ν Ν. 2084/92 (Σηνύθα) 
αλαθεξόηαλ ζηηο «θαηά κήλα απνδνρέο» αθήλνληαο έλα πεξηζώξην εξκελείαο γηα ην κε ζπλππνινγηζκό ησλ δώξσλ, 
επηδνκάησλ θιπ., ελώ γηα ηνπο «λένπο» κηζζσηνύο, ηόζν ν 2084/92, όζν θαη ν Ν.3518/06 θάλνπλ ιόγν γηα ππνινγηζκό «επί 

ησλ πάζεο θύζεσο απνδνρώλ», ζπκπεξηιακβάλνληαο, επνκέλσο θαη κάιηζηα ξεηά, όιεο ηηο κε ζπληαμηκεο απνδνρέο. 
Γειαδή, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ κηζζσηώλ κεραληθώλ, λένη κηζζσηνί, παιηνί θαη λένη κηζζσηνί κε ΓΠΥ, 
απηαπαζρνινύκελνη θιπ. είλαη από ρέξη εθηόο ηεο όπνηαο ξύζκηζεο θαη (β) έγηλε θαλεξό όηη νη πξνζπάζεηεο κε λνκηθίζηηθεο 

εξκελείεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθεδαζηνύλ νη εληππώζεηο από ηελ ζηάζε ΤΔΔ -ΤΣΜΔΓΔ κέρξη ζήκεξα, όρη κόλν δελ νδεγνύλ 
πνπζελά, αιιά απνθαιύπηνπλ αθόκα πην αλάγιπθα πόζν «βξώκηθε δνπιεηά» έρεη γίλεη από ην 1992 κέρξη ζήκεξα, 

ζε βάξνο ηωλ αζθιηζηηθώλ δηθαηωκάηωλ ηωλ εξγαδόκελωλ κεραληθώλ.  Η εγεζία ηνπ ΤΔΔ θαη ηνπ ΤΣΜΔΓΔ, νύηε θαλ 
ζην επηκέξνπο δήηεκα ηνπ ππνινγηζκνύ ησλ εηζθνξώλ δελ ηόικεζε λα δηεθδηθήζεη άξζε ηεο δηάθξηζεο «παιηώλ» -«λέσλ» 

πνπ εηζήγαγε ν λόκνο Σηνύθα θαη παγηνπνίεζε ν 3518/06 θαη έηζη, ηελ όπνηα ζεηηθή δηεθδίθεζε λα ηελ έζεηε ηνπιάρηζηνλ γηα 
όινπο ηνπο κηζζσηνύο κεραληθνύο εληαία. Αληίζεηα, αμηνπνίεζε ηηο δηαηάμεηο πνπ ζεζκνζεηνύλ ηε δηάθξηζε, γηα λα ζέζεη κηα 
δηεθδίθεζε πνπ, αθόκα θαη εάλ γηλόηαλ δεθηή, ζα όμπλε αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ ςαιίδα κεηαμύ ησλ δπν θαηεγνξηώλ 

αζθαιηζκέλσλ. 
 

Σε θάζε πεξίπησζε, γίλεηαη θαλεξό όηη κόλν ν αγώλαο κε ζεκαία ην ζύλνιν ησλ αλαγθώλ θαη δηθαησκάησλ ησλ 

εξγαδόκελσλ κεραληθώλ κπνξεί λα απνηειέζεη ηε δηέμνδν θαη λα δώζεη πξννπηηθή. Καη ηίπνηε ιηγόηεξν από ην αίηεκα γηα 



ηελ θαηάξγεζε όινπ ηνπ αληηαζθαιηζηηθνύ λνκηθνύ «νπινζηαζίνπ» πνπ – θαη κε αθνξκή ην κηθξό απηό παξάδεηγκα – 

απνδεηθλύεη θαζεκεξηλά όηη ιεηηνπξγεί ζαλ εληαίνο κεραληζκόο ζύλζιηςεο ησλ θνηλσληθναζθαι ηζηηθώλ καο δηθαησκάησλ, δε 
κπνξεί λα πείζεη γηα ηελ εηιηθξίλεηα ηωλ δηαθεξύμεωλ θαη ηωλ όξθωλ πίζηεο ζηε δεκόζηα, θαζνιηθή, ππνρξεωηηθή 
θνηλωληθή αζθάιηζε. Όπνηνο ηελ επηδηώθεη ζη’αιήζεηα, ινηπόλ, έρεη ζαθή επηινγή λα θάλεη. Καη επθαηξίεο πξνο ηνύην, ζα 

δνζνύλ πνιιέο θαη ζην κέιινλ... 
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