
 Σώρα όλοι οι εργαζόμενοι μηχανικοί γνωρίζουμε... 

...όηη ε επίζεζε ζηα αζθαιηζηηθά καο δηθαηώκαηα δελ έρεη εκεξνκελία ιήμεο: ρξόληα πξηλ, ήηαλ ν λόκνο ηνύθα ηεο ΝΓ, πνπ καο 
ρώξηζε ζε «παιηνύο» θαη «λένπο», αύμεζε ηηο εηζθνξέο θαη πεηζόθνςε γηα πξώηε θνξά ηηο ζπληάμεηο καο. Μεηά, ήηαλ ν λόκνο Ρέππα 
ηνπ ΠΑΟΚ, πνπ καο ήξζε δήζελ σο «ζσηεξία» απέλαληη ζηα ρεηξόηεξα ηνπ Γηαλλίηζε, πνπ κείσζε θη άιιν ηηο ζπληάμεηο θαη 
ζεζκνζέηεζε γηα πξώηε θνξά ηελ θαηεύζπλζε ηεο ελνπνίεζεο ησλ Σακείσλ κε ζπκπίεζε ησλ δηθαησκάησλ πξνο ηα θάησ. Μόιηο 
πέξπζη, ςεθίζηεθε ν λόκνο 3518/06 γηα ην ΣΜΔΓΔ πνπ: 
- Απμάλεη ηηο εηζθνξέο καο, ζε ζεκείν λα καο θιέβνπλ έλα κεληάηηθν ην ρξόλν. 
- Μεηώλεη ηηο ζπληάμεηο ζε ζρέζε κε ην ύςνο πνπ εθδίθαζε ην πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο. Ννκνζέηεζαλ ηε κείσζε ηεο 

ζύληαμεο θαηά 900€ θαη κε ζξάζνο ην νλόκαζαλ απηό «αύμεζε» θαη «απνθαηάζηαζε ησλ παξαιείςεσλ θαη ησλ αδηθηώλ 
δεθαεηηώλ»... 

Καη ηε ζηηγκή πνπ ε αγαλάρηεζε από ην ραξάηζη έθηαλε ζην θαηαθόξπθν, καο πξνέθπςε θαη ην «θεξαζάθη» ζηελ αληηαζθαιηζηηθή 
«ηνύξηα» πνπ καο ζεξβίξνπλ εδώ θαη 15 ρξόληα ΔΔ-ΔΒ-ΝΓ-ΠΑΟΚ: ην ζρέδην γηα ηελ «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ησλ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 
ΤΑΜΕΙΩΝ», πνπ ζα ζπξξηθλώζεη αθόκα πεξηζζόηεξν ηα αζθαιηζηηθά καο δηθαηώκαηα, ζα κεηώζεη θη άιιν ηηο ζπληάμεηο καο θαη ζα 
απμήζεη ηηο εηζθνξέο, κηαο θαη ζα θιεζεί λα «θαιύςεη» ηηο «ηξύπεο» ησλ ιηγόηεξν «επγελώλ» ηακείσλ. Άιισζηε, ε θπβέξλεζε δήισζε 
όηη ην 10% ηνπ απνζεκαηηθνύ ησλ «επγελώλ» ηακείσλ ζα πάεη γηα λα θαιύςεη ηα ειιείκκαηα ησλ ππνινίπσλ, γηα λα κελ πιεξώζεη 
ηίπνηα ην θξάηνο θαη ην κεγάιν θεθάιαην. 

 Σην ίδια στιγμή ποιος ωφελείται;  

 Φπζηθά, νη εξγνδόηεο θαη ην θξάηνο, αθνύ ήδε κεηώλνληαη νη εξγνδνηηθέο θαη θξαηηθέο εηζθνξέο ζρεδόλ ζην κηζό κε ην 
λ.3518/06. ηνπο 3 από ηνπο 4 ζπληαμηνδνηηθνύο θιάδνπο ηνπ ΣΜΔΓΔ, δελ πξνβιέπεηαη θακία θξαηηθή ζπκκεηνρή θαη ζηνπο 2 
νύηε θαλ εξγνδνηηθή, ιεηηνπξγνύλ δειαδή ζαλ απηαζθάιηζε!!!   

 Φπζηθά νη κέηνρνη ηεο Τξάπεδαο Αηηηθήο, ζηελ νπνία βαζηθόο κέηνρνο είλαη ην ΤΣΜΕΔΕ: 7,17εθαη. € ζην Α΄εμάκελν 

ηνπ 2007, δειαδή ζην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ εθαξκόδεηαη ν Νόκνο 3518/06, ήηαλ ηα θέξδε ηεο!!! Σελ ίδηα ζηηγκή, ΣΔΔ θαη 
ΣΜΔΓΔ επέλδπζαλ άιια 63εθ.€ ζηελ ηξάπεδα Αηηηθήο (πέξαλ ησλ 88 εθ. € πνπ επέλδπζαλ ζηελ 7εηία 1997-2003) γηα λα 
ζηεξίμνπλ ηελ ηξάπεδα ώζηε λα «αληέμεη ζηνλ αληαγσληζκό κεηαμύ ησλ ηξαπεδηθώλ νκίισλ» θαη ζηε ζπλέρεηα λα πνπιεζεί σο 
θεξδνθόξα ζηνπο ζεζκηθνύο επελδπηέο, όπσο ζρεδηάδεη άκεζα ε θπβέξλεζε, κε δώξν ζηε «ζπζθεπαζία» ηα απνζεκαηηθά ηνπ 
ηακείνπ. 

 Ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται...  

Καη λα πνπ, Πξόεδξνο θαη εγεζία ηνπ ΤΕΕ (ΠΑΚ, πκπαξάηαμε, ΓΚΜ, ΓΑΠ θιπ), «αλαθάιπςαλ» όηη ν Νόκνο πνπ πξνώζεζαλ θαη 
ΟΜΟΦΩΝΑ απνδέρηεθαλ ζηελ πξνεγνύκελε Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ, έρεη αδηθίεο! Χύλνπλ θξνθνδείιηα δάθξπα γηα ηηο δπζβάζηαρηεο εηζθνξέο 
πνπ καο θόξησζαλ. Γηα λα θξύςνπλ ηηο πειώξηεο επζύλεο ηνπο, πξνζπαζνύλ λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ απηαπάηε γηα «δηόξζσζε» ηνπ 
λόκνπ, γηα «ζεηηθέο απνζαθελίζεηο» ζε «γθξίδεο δώλεο» ηνπ θαη άιια ηέηνηα θαηδξά. Γηα λα πεξάζεη πην εύθνια απηή ε απαηειή 
θαξακέια, εθεπξίζθνληαη δηάθνξα «επηρεηξήκαηα»: πξνζπαζνύλ λα καο δηράζνπλ ζε εξγαδόκελνπο θαη ζπληαμηνύρνπο. Βάδνπλ ην 
ςεπηνδίιεκκα: κείσζε εηζθνξώλ ή αύμεζε ησλ ζπληάμεσλ; Μαο δεηνύλ, δειαδή, λα δηαιέμνπκε πνηνη από εκάο ζα ζπζηαζηνύλ 
πξώηνη θαη πνηνη αξγόηεξα! Παδαξεύνπλ κε ηελ θπβέξλεζε, ρσξίο λα ζίγνπλ ην πιαίζην ηνπ Νόκνπ, ηελ θαηεύζπλζε ηεο 
αληαπνδνηηθόηεηαο πνπ κεηαθέξεη ηα βάξε απ΄ ηελ εξγνδνζία θαη ην θξάηνο ζηηο πιάηεο ηνπ εξγαδόκελνπ κεραληθνύ.  

 Επαιτώντας την «εξαίρεση» του ΣΜΕΔΕ ή παλεύοντας ενάντια στην  

ανταποδοτικότητα; 

Λίγν θαηξό πξηλ, νη εγεζίεο ΤΕΕ-ΤΣΜΕΔΕ έθεξλαλ λέα αλαινγηζηηθή κειέηε, γηα λα καο πνπλ όηη ην «Σακείνλ είλαη κείνλ», γηα λα 
δηθαηνινγήζνπλ ηελ επζπγξάκκηζή ηνπο κε ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή. ήκεξα, ζπκήζεθαλ όηη ην ηακείν είλαη «εύξσζην» θαη «πγηέο» 
θαη εθιηπαξνύλ γηα «εμαίξεζε»!!! Καη βέβαηα, θνπβέληα γηα ηα εθαηνληάδεο εθαηνκκύξηα επξώ νθεηιώλ εξγνδνζίαο θαη θξάηνπο 
πξνο ην ΤΣΜΕΔΕ. Πξνζπαζνύλ, όρη απιά λα «μεραζηεί» νηηδήπνηε ζρεηηθό κε ηνλ αληεξγαηηθό έθηξσκα ηνπ 3518/06 πνπ 
ζπλδηακόξθσζαλ θαη ππεξαζπίδνληαη (αθόκα θη όηαλ ν πξώελ πιένλ ππνπξγόο Απαζρόιεζεο δήισλε πξνθιεηηθά όηη ζα ηνλ 
ρξεζηκνπνηήζεη σο πξόηππν γηα ην λόκν ηνπ «Δληαίνπ Σακείνπ»), αιιά νπζηαζηηθά λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ θπβεξλεηηθή 
εμαγγειία γηα ηελ ελνπνίεζε σο όρεκα γηα λα απνζπάζνπλ ηελ απνδνρή ηνπ λόκνπ ζην όλνκα, ηάρα, ηνπ «κε ρεηξόηεξα». 
Έηζη, αζθνύλ ςεπδεπίγξαθε θξηηηθή ζηελ θπβέξλεζε γηαηί πξνρσξά ρσξίο δηάινγν θαη λέα αλαινγηζηηθή κειέηε, ρσξίο εγγπήζεηο. Σν 
«ηακείν-πξόηππν» πνπ θαινύλ ζε πάιε γηα ηε «ζσηεξία» ηνπ, είλαη: 

15 ΥΛΕΒΑΡΗ 2008: ΟΛΟΙ ΣΟ ΔΡΟΜΟ! 

ΕΝΑΝΣΙΑ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΓΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΟΦΡΕΩΣΙΚΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ 



 ην ηακείν κε ηε ρακειόηεξε θξαηηθή ζπκκεηνρή ζηα απνζεκαηηθά ηνπ (δειαδή ζηελ νπζία ν δεύηεξνο «ππιώλαο» ησλ 
πξνηάζεσλ Γηαλλίηζε-πξάνπ-Αλαιπηή), 

 ην ηακείν κε ηε ρεηξόηεξε ζρέζε εηζθνξώλ-παξνρώλ αλάκεζα ζε όια ηα «κεγάια» ηακεία (όπσο παξαδέρεηαη ε ίδηα ε ΓΔ 
ηνπ ΣΔΔ),  

 έλα Τακείν – Τξάπεδα πνπ ζα θιεζεί άκεζα λα ρξεκαηνδνηήζεη ην λέν θαγνπόηη ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ νκίισλ πνπ ηηηινθνξείηαη 
ΓΙΣ,  

 έλα Τακείν - ηδνγαδόξνο πνπ «επελδύεη» ηα απνζεκαηηθά ηνπ ζην θαδίλν ηνπ Χξεκαηηζηεξίνπ θαη ζηα θεξδνζθνπηθά παηρλίδηα 
ησλ ηξαπεδηηώλ, εθεί όπνπ ν ηδξώηαο κηαο δσήο ρηιηάδσλ κεραληθώλ κόιηο πνπ αγγίδεη ηα θέξδε ελόο ιεπηνύ 
δηαπξαγκάηεπζεο...  

Όζν θη αλ «ηδξώλνπλ» θαη παζρίδνπλ λα ην θξύςνπλ πίζσ από θάιπηθνπο «όξθνπο πίζηεο» ζηε δεκόζηα αζθάιηζε (απηνί πνπ 
αγνξάδνπλ «παθέηα κεηνρώλ» ηεο Σξάπεδαο Αηηηθήο), ε πνιηηηθή πνπ εθαξκόδνπλ είλαη κηα: ε πνιηηηθή πνπ έρεη ηε ζθξαγίδα ηεο 
Ε.Ε. θαη ηεο Σπλζήθεο ηεο Ληζζαβόλαο, ε ινγηθή ηεο ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ πνπ ζεκαίλεη: Αύμεζε ησλ εηζθνξώλ, κείσζε 
ησλ παξνρώλ, απαιιαγή ηνπ θξάηνπο θαη ηεο εξγνδνζίαο από ην «πεξηηηό» αζθαιηζηηθό θόζηνο. Όκσο ηώξα νη κάζθεο 
έρνπλ πέζεη θαη γηα όιεο ηηο δπλάκεηο πνπ πξνζππέγξαςαλ (καδί θαη νη ιεγόκελεο «αξηζηεξέο»…πκπαξάηαμε θαη πζπείξσζε) 
ηελ απόθαζε ηεο Aληηπξνζσπείαο ηνπ TEE ηνπ Φιεβάξε ηνπ 2003 δξνκνινγώληαο σο πιαίζην απηή ηε ινγηθή. 

 Αν δεν αντεπιτεθούμε, η κατάσταση θα επιδεινωθεί. 

Τν θπβεξλεηηθό ζρέδην κε ην ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ είλαη έλαο αθόκε θξίθνο ηεο κεγάιεο αιπζίδαο αληηιατθώλ 
κέηξσλ. Η ινγηθή ηνπ ΤΕΕ πνπ πξνπαγαλδίδεη ηε κηα εθδνρή ηνπ θαθνύ σο αζπίδα ελάληηα ζηελ άιιε, καο ζπκίδεη απηά πνπ έιεγε 
θαη κε ην Νόκν ηνύθα, όηαλ «αλαθάιπςε» ηε «ιύζε» ηεο «αλαδηάξζξσζεο ησλ θιάδσλ» ηνπ ΣΜΔΓΔ, αληί ηεο πάιεο γηα ηελ 
θαηάξγεζή ηνπ. Σα ίδηα θαη κε ην λόκν Ρέππα, πνπ άλνημε ην δξόκν ζηε ζεκεξηλή ελνπνίεζε. Απηή ε ινγηθή ζα θέξεη ηα ρεηξόηεξα κηα 
ώξα λσξίηεξα θαη πην ζίγνπξα! Η δηάζπαζε ησλ εξγαδνκέλσλ από ηε κία ζε απηνδύλακα, βηώζηκα θαη από ηελ άιιε ζε θησρά ηακεία 
δελ πξέπεη λα πεξάζεη. 

ήκεξα ζην θίλεκα ζπγθξνύεηαη ε ηαμηθή θαηεύζπλζε ηνπ ΠΑΜΕ, πνπ αγωλίδεηαη γηα 
απνθιεηζηηθά δεκόζηα θαζνιηθή αζθάιηζε, γηα λα πιεξώζεη ην θξάηνο θαη ην κεγάιν 
θεθάιαην ΚΑΙ ε θαηεύζπλζε ηεο ππνηαγήο ζηελ αληηιαϊθή πνιηηηθή ηεο 
αληαπνδνηηθόηεηαο, ε γξακκή ηωλ εγεζηώλ ΓΕΕ, ΑΔΕΔΤ θαη ΣΕΕ. Σξίηνο δξόκνο δελ 
ππάξρεη! Η ΓΕΕ απνδέρεηαη ηελ νπζία ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, πξνβάιιεη ωο «ιύζε» 
ηηο αληηιαϊθέο ξπζκίζεηο ηνπ ΠΑΟΚ όπωο ν λ. Ρέππα. Σν ΣΕΕ, ζύκβνπινο ηνπ θξάηνπο, 
ειέγρεηαη απ΄ ηνπο κνλνπωιηαθνύο νκίινπο θαη δελ εθθξάδεη ηα πξαγκαηηθά ζπκθέξνληα 
ηωλ εξγαδόκελωλ κεραληθώλ. 

ΑΠΟΥΑΙΣΙΚΑ ΣΗΝ ΑΝΣΕΠΙΘΕΗ! 

 ΚΑΣΧ Ο ΝΟΜΟ 3518/2006 ΚΑΗ ΟΛΟΗ ΟΗ ΑΝΣΗΑΦΑΛΗΣΗΚΟΗ ΝΟΜΟΗ ΝΓ ΚΑΗ ΠΑΟΚ. 
 ΟΥΗ ΣΟ ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΔΠΗΣΖΜΟΝΧΝ, ΠΟΤ ΣΟΥΔΤΔΗ ΣΖ ΤΡΡΗΚΝΧΖ ΣΧΝ ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ ΜΑ 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ. 
 ΟΥΗ ΣΖΝ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ – ΠΛΖΡΖ, ΓΖΜΟΗΑ, ΚΑΘΟΛΗΚΖ, ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΑΦΑΛΗΖ. 
 ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΓΖΜΟΗΑ ΚΑΗ ΓΧΡΔΑΝ, ΤΦΖΛΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ. ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ.  
 ΤΝΣΑΞΖ ΜΔΣΑ ΑΠΟ 30 ΥΡΟΝΗΑ ΓΟΤΛΔΗΑ, ΣΑ 60 ΓΗΑ ΣΟΤ ΑΝΓΡΔ ΚΑΗ ΣΑ 55 ΓΗΑ ΣΗ ΓΤΝΑΗΚΔ. ΤΝΣΑΞΖ ΣΟ 80% ΣΧΝ 

ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΑΠΟΓΟΥΧΝ ΣΖ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 3ΔΣΗΑ. 
 ΑΜΔΑ, ΜΔΗΧΖ ΣΧΝ ΔΗΦΟΡΧΝ ΣΑ ΠΡΟ ΣΟΤ 1992 ΔΠΗΠΔΓΑ, ΔΗΓΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΧΣΖ ΠΔΝΣΑΔΣΗΑ ΔΚΠΣΧΖ 50%. ΟΗ ΔΗΦΟΡΔ 

ΣΡΑΣΔΤΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΚΑΣΑΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΟΛΗΣΔΗΑ. ΟΗ ΔΗΦΟΡΔ ΣΧΝ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ ΝΑ 
ΚΑΘΟΡΗΘΟΤΝ ΣΖ ΒΑΖ ΣΖ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΣΧΝ 2/3 ΑΠ΄ ΣΟ ΚΡΑΣΟ ΚΑΗ ΣΟΤ 1/3 ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟ. ΜΔΣΑΣΟΠΗΖ ΣΟΤ 
ΚΤΡΗΟΤ ΒΑΡΟΤ ΣΧΝ ΔΗΦΟΡΧΝ ΣΖΝ ΔΡΓΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΚΡΑΣΟ, ΣΖΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΠΛΖΡΟΤ ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΣΟΤ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΑΠΟ ΔΗΦΟΡΔ. 

 ΟΤΣΔ ΔΝΑ ΔΤΡΧ ΣΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΧΝ ΣΡΑΠΔΕΗΣΧΝ – ΑΜΔΖ ΑΠΟΓΔΜΔΤΖ ΣΟΤ ΣΜΔΓΔ ΑΠΟ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΟ ΣΕΟΓΟ ΚΑΗ 
ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΣΣΗΚΖ. 
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