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Η Αληηπξνζσπεία ηνπ ΤΔΔ, αλαθνξηθά κε ηηο εμειίμεηο ζην αζθαιηζηηθό, δηαπηζηώλνληαο όηη εληείλεηαη θαζεκεξηλά θαη 

πεξηζζόηεξν ε επίζεζε ζηα αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα ησλ εξγαδόκελσλ κεραληθώλ, κε αθνξκή θαη ηηο πξόζθαηεο εμειίμεηο 
ζην ζέκα ησλ Βαξέσλ θαη Αλζπγηεηλώλ Δπαγγεικάησλ θαη ηελ νπζηαζηηθή θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνύ πνπ πξνσζεί ε 
θπβέξλεζε, ζεσξεί όηη: 

 
1. Ο αγώλαο ελάληηα ζηελ αληηαζθαιηζηηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ πνπ εθαξκόδεηαη από ηηο θπβεξλήζεηο ησλ θνκκάησλ 

ηνπ επξσκνλόδξνκνπ από ην 1992 θαη κεηά, πξέπεη λα θιηκαθσζεί θαη λα εληαζεί, ζε ζπκπόξεπζε θαη 
ζπληνληζκό κε ην ηαμηθό εξγαηηθό θίλεκα θαη ην ΠΑΜΔ. 

2. Σηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, ε ζπκκεηνρή εθπξνζώπσλ ηνπ ΤΔΔ ζηα όξγαλα ηνπ ΔΤΑΑ θαη ε δηεθδίθεζε ζέζεσλ 
ζε απηά, απνδπλακώλεη θαη ππνλνκεύεη ηελ παξαπάλσ αλάγθε. 

3. Κάζε ελέξγεηα πνπ έρεη γίλεη σο ζήκεξα, ζηελ αληίζεηε από ηελ παξαπάλσ θαηεύζπλζε, είηε από πιεπξάο 
ζηειερώλ ηνπ ΤΔΔ, είηε από πιεπξάο άιισλ θνξέσλ ησλ κεραληθώλ πξέπεη λα απνδνθηκαζηεί απνθαζηζηηθά. 

4. Τν δηεθδηθεηηθό πιαίζην ηνπ ΤΔΔ θαη ε βάζε ζπζπείξσζεο ησλ ζπλαδέιθσλ, γηα ηνπο αγώλεο πνπ πξέπεη λα 
αλαπηπρζνύλ ην επόκελν δηάζηεκα, δε κπνξεί λα πεγαίλεη πίζσ από ηηο παξαθάησ βαζηθέο ζέζεηο θαη 
αηηήκαηα: 

 
 Καηάξγεζε ηνπ N.3518/2006 γηα ην ΤΣΜΔΓΔ, ηνπ πξόζθαηνπ N. 3655/2008 θαη όισλ ησλ αληηαζθαιηζηηθώλ 

λόκσλ ΝΓ θαη ΠΑΣΟΚ. Αληηπαιεύνπκε ηε ινγηθή ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο θαη ηνπ θεθαιαηνπνηεηηθνύ 
ζπζηήκαηνο ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε. 

 Απνθιεηζηηθά Γεκόζηα, Καζνιηθή θαη Υπνρξεσηηθή Κνηλσληθή Αζθάιηζε. Απνθιεηζηηθά δεκόζηα θαη 
δσξεάλ, πςεινύ επηπέδνπ Υγεία θαη Πξόλνηα. Γηαρσξηζκό ηεο Υγείαο θαη Πξόλνηαο από ηελ Κνηλσληθή 
Αζθάιηζε. 

 Άκεζε απόδνζε ησλ νθεηιώλ θξάηνπο θαη εξγνδνζίαο θαη ησλ απσιεηώλ ηνπ ΤΣΜΔΓΔ από ην 1950 σο 
ζήκεξα.  

 Άκεζε δξνκνιόγεζε ηεο δηαδηθαζίαο απνδέζκεπζεο από ηελ Τξάπεδα Αηηηθήο θαη ην Φξεκαηηζηήξην.  
 Σύληαμε κεηά από 30 ρξόληα δνπιεηάο (άλδξεο 60, γπλαίθεο 55), ζην 80% ηνπ ηειεπηαίνπ κηζζνύ. Γηα ηνπο 

ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο, επαλαζύλδεζε ηεο ζύληαμεο κε ηνλ θαηαιεθηηθό κηζζό ηνπ Γεκόζηνπ Υπαιιήινπ 
Β’ βαζκνπ, θιάδνπ ΠΔ. Σύληαμε 5 ρξόληα λσξίηεξα γηα ηα Βαξέα θαη Αλζπγηεηλά Δπαγγέικαηα. Κακκηά 
ζπξξίθλσζε, αληίζεηα δηεύξπλζε ηνπ ζεζκνύ ζύκθσλα κε ηα ζύγρξνλα δεδνκέλα επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ.  

 Μεηαηόπηζε ηνπ θπξίνπ βάξνπο ησλ εηζθνξώλ ζηελ εξγνδνζία θαη ην θξάηνο, ζηελ θαηεύζπλζε ηεο πιήξνπο 
απαιιαγήο ηνπ κηζζσηνύ κεραληθνύ από εηζθνξέο. Άκεζε θαη γελλαία κείσζε ησλ εηζθνξώλ, έθπησζε 50% 
γηα ηνπο λένπο θάησ 5εηίαο. Πιήξεο θάιπςε ησλ ζηξαηεπκέλσλ θαη ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ θαη 
εξεπλεηώλ από ηελ Πνιηηεία. Οη εηζθνξέο ησλ ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ λα θαζνξηζζνύλ ζηε βάζε ηεο 
θαηαβνιήο ησλ 2/3 απ΄ ην θξάηνο θαη ηνπ 1/3 από ηνλ αζθαιηζκέλν. 

 Άκεζε αλαγλώξηζε ησλ εξγνδνηηθώλ ππνρξεώζεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ γηα ηνπο εξγαδόκελνπο πνπ 
ακείβνληαη κε δειηίν παξνρήο ππεξεζηώλ θαη παξέρνπλ ζηελ νπζία εμαξηεκέλε ζρέζε εξγαζίαο. 
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