
 
ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 

 

“ΩΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΜΔΓΔ”: ΣΙ ΑΚΡΙΒΩ ΝΑ “ΩΟΤΜΔ”;;; 
 
Σε ζηηγκή πνπ γξάθνληαη απηέο νη γξακκέο, πηζαλόηαηα δε ζα έρεη αθόκα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλάληεζε ηνπ Γ. 

Αιαβάλνπ, πξνέδξνπ ηνπ ΣΕΕ κε ηε λέα ππνπξγό Αζθάιηζεο, θ. Πεηξαιηά. Γξάθνληαη, σζηόζν, κεηά από ηελ 

απνθαιππηηθόηαηε ζρεηηθά κε ηηο πξνζέζεηο ηεο εγεζίαο ηνπ ΣΕΕ ζπλεδξίαζεο ηεο ΔΕ, ηεο 22αο Ιαλνπαξίνπ. ηε ζπλεδξίαζε 

απηή, ινηπόλ, κάζακε – εθηόο από ηνπο βαξεηνύο “ιενληαξηζκνύο” πεξί “εκκνλήο ζηηο ζέζεηο καο” – θαη πνην είλαη ην πιαίζην 

ηεο δηαπξαγκάηεπζεο πνπ επηζπκεί λα θάλεη ην ΣΕΕ κε ηελ θπβέξλεζε γηα ην ΣΜΕΔΕ. Μάζακε ινηπόλ – θαη πξέπεη λα ην 

κάζνπλ θαη νη ζπλάδειθνη ΣΩΡΑ, όζν ππάξρεη αθόκα θαηξόο – όηη: 

□ Σν ΣΕΕ είλαη έηνηκν λα ζπδεηήζεη ηε μεπική ενοποίηζη κλάδων ησλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ (εηδηθόηεξα ησλ θιάδσλ 

πγείαο), ζην όλνκα ησλ “νηθνλνκηώλ θιίκαθαο” πνπ επηθαιείηαη θαη ε θπβέξλεζε, 

□ Σν ΣΕΕ είλαη έηνηκν λα ζπδεηήζεη (άιισζηε έρεη θαη ην ίδην αλάινγεο ζθέςεηο θαη πξνηάζεηο ζηα ζπξηάξηα ηνπ) γηα ηε 

δημιοςπγία ημικπαηικών εηαιπειών αξιοποίηζηρ ησλ απνζεκαηηθώλ ησλ ηακείσλ – ε, ηη ηόζα ιεθηά έρνπκε, λα ηα 

αθήζνπκε λα θάζνληαη;;;; 

□ Σν ΣΕΕ είλαη έηνηκν λα πξνηείλεη “ζςμθωνία κςπίων” (επί ιέμεη!!!) ζηελ θπβέξλεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ 

εθαπμογή ηος Ν.3518/06, ηελ απνδνρή ηεο αθόκα κεγαιύηεξεο μείωζηρ ηηρ κπαηικήρ ζςμμεηοσήρ ζηελ αζθάιηζε 

(“έηζη θη αιιηώο εκείο δελ έρνπκε θνηλσληθνύο πόξνπο” ιέεη ε εγεζία ηνπ ΣΕΕ, “μερλώληαο” ηηο νθεηιέο ηνπ θξάηνπο 

πνπ μεπεξλνύλ ήδε ηα 300 εθ. €), κε “αληάιιαγκα” ην “απηνδηνίθεην” ηνπ ΣΜΕΔΕ θαη ηελ “αιιαγή θξνπξάο” ζηε 

δηνίθεζή ηνπ, όπσο δεηά δηαθαώο ην κπινθ ΠΑΚ-πκπαξάηαμεο, ήδε από ην θαινθαίξη... 

Είλαη θαλεξό, ινηπόλ, όηη ην ΣΜΕΔΕ πνπ ζέιεη λα “ζώζεη” ε εγεζία ηνπ ΣΕΕ – όπσο από ηελ αξρή ιέγακε θαη δε ζα 

θνπξαζηνύκε λα ην ιέκε – είλαη ην ΣΜΕΔΕ ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο, ην ΣΜΕΔΕ ηεο ρεηξόηεξεο ζρέζεο εηζθνξώλ-

παξνρώλ, ην ΣΜΕΔΕ ησλ επηρεηξεκαηηθώλ business plan κε ηελ Σξάπεδα Αηηηθήο θαη ην Υξεκαηηζηήξην. Οη ιενληαξηζκνί 

πεξί αγώλσλ θαη δεκόζηαο αζθάιηζεο, από ηελ αξρή ήηαλ θαη παξαπιαλεηηθνί θαη θνύθηνη. Απνδεηθλύεηαη πεξίηξαλα κε ην 

λέν ειηγκό ηεο εγεζίαο ηνπ ΣΕΕ, όηη εμ αξρήο απηόο ήηαλ ν ζθνπόο ηεο – ε “ζσηεξία” ηεο νπζίαο ηεο αληηαζθαιηζηηθήο 

πνιηηηθήο, κε “αληάιιαγκα” ηε δηαζθάιηζε ηνπ δηθνύ ηεο αλαβαζκηζκέλνπ ξόινπ ζηελ εθαξκνγή ηεο. Απηό ην 

“απηνδηνίθεην” ΣΜΕΔΕ ζέιεη θη απηό ππεξαζπίδεηαη. Μόλν πνπ θακηά ζρέζε δελ έρεη απηό – ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη 

εληειώο αληίζεην – κε ηα ζπκθέξνληα ηεο ηεξάζηηαο πιεηνςεθίαο ησλ εξγαδόκελσλ κεραληθώλ, πνπ αγσλίδνληαη θαη 

ζπλερίδνπλ ρσξίο “ζπκθσλίεο θπξίσλ” ηελ πάιε γηα ΔΗΜΟΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ, ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ!!! Οη αγώλεο πνπ έξρνληαη, πην καδηθνί θαη απνθαζηζηηθνί, ζα δώζνπλ ηελ απάληεζε... 

 


