
 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

Αζθαλιζηικό: ζςνένοση ζηο έγκλημα η ηγεζία ηος ΤΕΕ! 
 
Τηο επόκελεο εκέξεο δίλεηαη ζηε δεκνζηόηεηα ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή ην λνκνζρέδην-έθηξσκα ηεο θπβέξλεζεο γηα ην 
αζθαιηζηηθό. Αλεμάξηεηα από ηηο ηειηθέο δηαηππώζεηο θαη ην αλ ζ’απηό ζα πεξηιεθζνύλ ηειηθά θαη νη ξπζκίζεηο γηα ηα 
εξγαζηαθά, ην πεξηερόκελό ηνπ είλαη ήδε γλσζηό. Πεξηθνπή ηνπ ύςνπο ηεο ζύληαμεο θαηά 75% γηα ηνπο λένπο 
ζπλαδέιθνπο, αύμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο, θαηάξγεζε ηεο 13εο θαη 14εο ζύληαμεο, ηζνπέδσζε ησλ 
όπνησλ ππνιεηκκάησλ θνηλσληθνύ ραξαθηήξα ηεο αζθάιηζεο θη αθόκα απειεπζέξσζε ησλ απνιύζεσλ, νπζηαζηηθή 
θαηάξγεζε ηεο απνδεκίσζεο απόιπζεο, εθηίλαμε ηεο αλεξγίαο θαη ηεο ππναπαζρόιεζεο, εμαληιεηηθά σξάξηα 
αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο ρσξίο δηθαηώκαηα. 
 
Η επίζεζε απηή μεδηπιώλεηαη ζε όια ηα θξάηε – κέιε ηεο ΔΔ είηε έρνπλ πςειό είηε ρακειόηεξν δεκόζην ρξένο. 
Δμαπνιύεηαη ζηα θξάηε ηεο ΔΔ εληόο θαη εθηόο ηεο Δπξσδώλεο. Κιηκαθώλεηαη θαη ζηε θάζε ηεο θξίζεο θαη όηαλ 
εθδειώλεηαη ξπζκόο αλαηκηθήο αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο. Σηόρνη ηεο επίζεζεο είλαη αθελόο λα γίλεη θζελόηεξε ε 
εξγαηηθή δύλακε γηα λα ζσξαθηζηεί ε αληαγσληζηηθόηεηα θαη ε θεξδνθνξία ησλ κνλνπσιηαθώλ νκίισλ θαη αθεηέξνπ λα 
εκπνξεπκαηνπνηεζνύλ πιήξσο όιεο νη θνηλσληθέο αλάγθεο, απ΄ ηελ ύδξεπζε κέρξη ηελ πγεία θαη ηελ παηδεία. 
 
Απέλαληη ζηελ επίζεζε απηή, ε ζηάζε ηεο εγεζίαο ηνπ ΤΔΔ είλαη αιεζηλά πξνθιεηηθή. Καιππηόκελε πίζσ από ηελ πνιύ 
«βνιηθή» γη απηήλ δηαδηθαζία ζπγθξόηεζεο ησλ λέσλ νξγάλσλ, ε εγεζία ηνπ ΤΔΔ ζε όιεο ηηο απνρξώζεηο ηεο 
εμαθνινπζεί λα παίδεη ην παηρλίδη ηεο εμππεξέηεζεο ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο, ηνπ κλεκνλίνπ, ηεο ΔΔ-ΓΝΤ θαη ηεο 
άξρνπζαο ηάμεο. Γε ζα ζπκθσλήζνπκε κε όζνπο «θαηεγνξνύλ» ηελ εγεζία ηνπ ΤΔΔ γηα ζησπή. Μηα ηέηνηα ηνπνζέηεζε 
αζσώλεη ηελ οςζιαζηικόηαηη ζςμμεηοσή ηεο ηειεπηαίαο ζηε πξνώζεζε ηεο αληηαζθαιηζηηθήο επίζεζεο. Δδώ δελ 
πξόθεηηαη κόλν γηα ην όηη ην ΤΔΔ εκθαλίδεηαη λα κελ ην απαζρνινύλ ηα εξγαζηαθά ή ηα όξηα ειηθίαο πνπ απμάλνληαη 
δξακαηηθά. Σε όια ηα άιια «θιέγνληα» δεηήκαηα πνπ ζίγεη ην λνκνζρέδην, ην ΤΔΔ έρεη ήδε ηνπνζεηεζεί κέζσ ησλ 
ζέζεσλ ηνπ. Μέζσ ηνπ 3518/06 γηα ην ΤΣΜΔΓΔ πνπ ην ίδην δηακόξθσζε καδί κε ηελ θπβέξλεζε ηεο ΝΓ, ν νπνίνο 
πξνώζεζε ηελ αληαπνδνηηθόηεηα θαη επέβαιε ηηο ζεκεξηλέο ππέξνγθεο εηζθνξέο. Μέζσ ηνπ 3655/08, ηελ εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ νπνίνπ επηθαιείηαη ζήκεξα σο «θόθθηλε γξακκή», ηάρα, ελάληηα ζηα ρεηξόηεξα. Τη «δεηά», ινηπόλ, 
ζήκεξα ε εγεζία ηνπ ΤΔΔ, «ελάληηα» ηάρα ζε όζα πξνβιέπεη ην κλεκόλην; 
 
(α) ηην «εξαίπεζη» ηος ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ από ηελ ελνπνίεζε ησλ Τακείσλ. Σηα πιαίζηα απηά, εκθαλίδεηαη λα δηεθδηθεί 
ηελ απαιιαγή ηεο θαηαβνιήο ηεο ιεγόκελεο «βαζηθήο ζύληαμεο» από ηνπο πόξνπο ηνπ θαη ηελ αλάιεςε ηνπ βάξνπο ηεο 
ρξεκαηνδνηεζήο ηεο από ην θξάηνο, ζπγρξόλσο κε ηελ πλήπη παπαίηηζη από ηην κπαηική σπημαηοδόηηζη ηνπ 
«δεκόζηνπ» θαηά ηα άιια Τακείνπ! Κνηλώο, ηε κεηαηξνπή ηνπ ΔΤΑΑ/ΤΣΜΔΓΔ θαη ηππηθά ζε κηα ηδησηηθή αζθαιηζηηθή 
εηαηξεία πνπ ζα ιεηηνπξγεί κε πιήξσο αληαπνδνηηθή-θεθαιαηνπνηεηηθή ινγηθή. Απηή ε πξννπηηθή είλαη ε θπζηνινγηθή 
ζπλέρεηα ηνπ ζεκεξηλνύ, ήδε αληαπνδνηηθνύ ΤΣΜΔΓΔ, κε ηε κηθξόηεξε θξαηηθή ζπκκεηνρή ζην απνζεκαηηθό ηνπ, ζε 
ζρέζε κε όια ηα άιια Τακεία θύξηαο αζθάιηζεο, αιιά θαη ηνπ ΤΣΜΔΓΔ κε ηνπο 3 ζηνπο 4 θιάδνπο ρσξίο θξαηηθή 
ζπκκεηνρή θαη ηνπο 2 ζηνπο 4 ρσξίο θαλ εξγνδνηηθή, όπσο πξνέβιεπαλ ήδε νη λόκνη 3518/06 θαη 3655/08. 
 
(β) λα δνζεί ε δπλαηόηεηα ζην «απηόλνκν» ΔΤΑΑ/ΤΣΜΔΓΔ λα δηακνξθώλεη ηε ζρέζε εηζθνξώλ-παξνρώλ ηνπ, μέζα 
από αναλογιζηικέρ μελέηερ θαη «αλεμάξηεηε» δηαρείξηζε ηνπ απνζεκαηηθνύ ηνπ, επεηδή είλαη «πγηέο» θαη «βηώζηκν». 
Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη γηα λα παξακέλεη ηέηνην ην ηακείν, νη εξγαδόκελνη κεραληθνί ζα πξέπεη λα απνδερζνύλ είηε 
λέεο απμήζεηο ησλ ήδε ππέξνγθσλ εηζθνξώλ γηα λα κε κεησζνύλ νη παξνρέο, είηε κείσζε ζπληάμεσλ αληίζηνηρε κε απηή 
πνπ επηβάιιεη ν λόκνο ηνπ Λνβέξδνπ γηα λα κελ επηβιεζνύλ λέεο απμήζεηο ζηηο εηζθνξέο. Καη βέβαηα, όια απηά κε ηα 
κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα, κηαο θαη είλαη βέβαην όηη ε ζεκεξηλή αλαινγία 7:1 ζα αλαηξαπεί ηα επόκελα ρξόληα, νπόηε ζα 
θαηαζηεί ππνρξεσηηθή ηόζν ε αύμεζε ησλ εηζθνξώλ, όζν θαη ε κείσζε ησλ ζπληάμεσλ ράξηλ ηεο «βησζηκόηεηαο». 
 
(γ) λα κε δεζκεπηεί ην απνζεκαηηθό ηνπ «εμαηξεζέληνο» ΔΤΑΑ/ΤΣΜΔΓΔ ζην εληαίν θνξέα δηαρείξηζεο ησλ απνζεκαηηθώλ 
ησλ Τακείσλ. Κνηλώο, αληί λα απνθαζίδεη ε θπβέξλεζε γηα ην ζε πνηεο κεηνρέο, «δνκεκέλα» θαη κε νκόινγα, άηνθεο 
θαηαζέζεηο γηα ρξεκαηνδόηεζε ησλ κνλνπσιίσλ ζα ηνπνζεηεζεί ν κόρζνο ησλ εξγαδόκελσλ κεραληθώλ, λα ην θάλεη ε 
ίδηα ε εγεζία ηνπ ΤΔΔ, κέζσ ησλ εθπξνζώπσλ ηεο ζηηο ζεζνύιεο ηνπ ΔΤΑΑ θαη ηεο Τξάπεδαο Αηηηθήο. Τέηνηα δηαθνξά... 



 
Οη αγώλεο ησλ εξγαδόκελσλ κεραληθώλ, ζε ζπκπαξάηαμε κε ην ηαμηθό εξγαηηθό θίλεκα θαη ην ΠΑΜΔ, κε ην ξηδνζπαζηηθό 
θίλεκα ησλ απηαπαζρνινύκελσλ θαη ηελ ΠΑΣΔΒΔ, κε ην ξηδνζπαζηηθό θνηηεηηθό θίλεκα θαη ην ΜΑΣ ζα ζαξώζνπλ κε ηε 
δπλακηθή ηνπο ηέηνηεο δήζελ «αληηζέζεηο» ζηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή. Θα δεκηνπξγήζνπλ ηνπο όξνπο γηα ηε ιατθή 
αληεπίζεζε. 


