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Τεχνικών 

 
 
 

πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 

Κιηκαθώλεηαη ε επίζεζε ζηα δηθαηώκαηά καο! Σα εηδνπνηεηήξηα κε ηηο ηξνκαθηηθέο απμήζεηο 

θαηέθζαζαλ! Σν ραξάηζη ηνπ ΣΜΕΔΕ ππεξβαίλεη ηα 5000 επξψ εηεζίσο γηα αζθαιηζκέλνπο 10εηίαο. 

Οη απμήζεηο απηέο θαζηζηνχλ ηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ κεραληθψλ αλαζθάιηζηνπο. Σαπηφρξνλα, ην 

40% ησλ απηαζθαιηζκέλσλ ζην ΣΜΕΔΕ έρνπλ ζσξεχζεη ήδε ηεξάζηηα ρξέε ζην Σακείν, 

πξαγκαηνπνηείηαη λέα θινπή 400 εθ. επξψ ζηα απνζεκαηηθά ηνπ ΣΜΕΔΕ κε απφθαζε ηεο δηνίθεζεο 

ηνπ ΣΕΕ γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο Αηηηθήο θαη νη παξνρέο πγείαο 

ππνβαζκίδνληαη ζεκαληηθά κε ηελ έληαμε ζηνλ ΕΟΠΤΤ. Η θξίζε έρεη νδεγήζεη ρηιηάδεο κεραληθνχο 

ζηελ αλεξγία, ελψ φζνη δνπιεχνπλ, δνπιεχνπλ γηα έλα θνκκάηη ςσκί κε εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο θαη 

κε ην θφβν ηεο απφιπζεο. Η θπβέξλεζε πξνσζεί, ηε κηα κεηά ηελ άιιε, ηηο αλαδηαξζξψζεηο ζηα 

επαγγεικαηηθά, εξγαζηαθά θαη κνξθσηηθά καο δηθαηψκαηα, κε ην ΣΕΕ λα απνηειεί ζπλέλνρν ζηελ 

πξνψζεζε ηεο πνιηηηθήο απηήο ζην ρψξν ησλ κεραληθψλ. 

Οη απμήζεηο δελ πέθηνπλ απ΄ ηνλ νπξαλό! 

Σν ΣΔΔ θαη νη ζπλνδνηπόξνη ηνπ ζέινπλ λα εκθαλίζνπλ ηηο ηειεπηαίεο απμήζεηο σο αλαπάληερεο, σο 

απνηέιεζκα θαθψλ εθηηκήζεσλ ηεο ηειεπηαίαο δηεηίαο, σο απνηέιεζκα ηεο Σξφηθαο θαη ηνπ Μλεκνλίνπ, 

αλαγνξεχνληαο ηε δηθαζηηθή πξνζβνιή ηνπο ζην ηΕ σο ην βαζηθφ φπιν ησλ κεραληθψλ. Ζ 

πξαγκαηηθόηεηα είλαη ηειείσο αληίζεηε! Οη φςηκνη ηηκεηέο ησλ απμήζεσλ ησλ εηζθνξψλ, πξνζπαζνχλ 

λα ζπζθνηίζνπλ φηη ε αληαπνδνηηθή ιεηηνπξγία ελόο Σακείνπ νδεγεί ζε απμήζεηο ησλ εηζθνξώλ 

(γηαηί αιιηώο «δελ βγαίλεη» ην Σακείν), ζε κφληκεο αλαινγηζηηθέο κειέηεο πνπ αλαπξνζαξκφδνπλ 

ζπληάμεηο θαη εηζθνξέο κε γλψκνλα ηνλ ηζνζθειηζκέλν πξνυπνινγηζκφ ηνπ Σακείνπ, νδεγνχλ ζε 

ππνβάζκηζε ησλ παξνρψλ πγείαο. Οη ηειεπηαίεο απμήζεηο είλαη ζπλέρεηα ηεο πνιηηηθήο ΔΔ-άξρνπζαο 

ηάμεο γηα ηελ αληαπνδνηηθόηεηα ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε πνπ πξνσζήζεθε όιε ηελ πξνεγνύκελε 

πεξίνδν, κε πιεζώξα λόκσλ, λαπαξρίδα ησλ νπνίσλ ήηαλ, γηα ην ΣΜΔΓΔ, ν λ.3518/2006.   

Βηώλνπκε ηα απνηειέζκαηα ελόο Σακείνπ όπνπ ηα αζθαιηζηηθά βάξε κεηαθέξνληαη από ην θξάηνο 

θαη ηελ εξγνδνζία ζηηο πιάηεο ησλ εξγαδόκελσλ. Βηώλνπκε ηε ζθιεξή πξαγκαηηθόηεηα ηνπ 

αληαπνδνηηθνύ Σακείνπ-ηξαπεδίηε, πνπ ζηήξημαλ θαη ζπλερίδνπλ λα ζηεξίδνπλ όιεο νη δπλάκεηο ηνπ 

επξσκνλόδξνκνπ θαη ζην ΣΔΔ θαη ζην πνιηηηθό θαη ζπλδηθαιηζηηθό ζύζηεκα, από ηε ζεκεξηλή 

ζπγθπβέξλεζε θαη ηηο πξνεγνύκελεο θπβεξλήζεηο, κέρξη ην ΤΡΗΕΑ πνπ, σο εγεζία ηνπ ΣΔΔ, 

πξνώζεζε ηελ αληαπνδνηηθόηεηα ζηεξίδνληαο ην λ.3518/2006. 

Η έληαμε ζηνλ ΕΟΠΤΤ νδεγεί ζηελ εληαηνπνίεζε πξνο ηα θάησ ησλ παξνρψλ πινπνηψληαο ηελ 

πνιηηηθή ηεο ΕΕ γηα ηελ αληαπνδνηηθφηεηα, ζε πθαξπαγή ησλ απνζεκαηηθψλ ηνπ ΣΜΕΔΕ κε φρεκα ηελ 

θάιπςε ηεο καχξεο ηξχπαο ηνπ ΕΟΠΤΤ. Η κεηαηξνπή ηνπ θιάδνπ πγείαο ζε ΝΠΘΔ, πνπ πξνηείλεη ε 

δηνίθεζε ηνπ ΣΕΕ, δελ απνηειεί θηινιατθή ιχζε, αθνχ νδεγεί λνκνηειεηαθά ζε λέεο δξαζηηθέο απμήζεηο 

ζηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ζηελ πιήξε ηδησηηθνπνίεζε ηνπ θιάδνπ πγείαο.  

Η λέα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ είλαη απνηέιεζκα ηνπ ηακείνπ ηξαπεδίηε πνπ ζεκειίσζε ε 

αληαπνδνηηθφηεηα, θαη γη’ απηφ ζηεξίδεηαη απφ ηε δηνίθεζε ηνπ ΣΕΕ, δειαδή απφ ηηο δπλάκεηο ηνπ 

επξσκνλφδξνκνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη απφ ηηο δπλάκεηο ηνπ ΤΡΘΖΑ ζην ΣΕΕ. 

Γη’ απηφ είλαη απαξαίηεην ε δξάζε καο λα κελ απνπξνζαλαηνιίδεη κε ηνπθεθηέο ζηνλ αέξα, κε 

άζθαηξεο αληηπαξαζέζεηο φπσο κε ηε γλσζηή κέζνδν ηεο πξνζσπνπνίεζεο ηεο επζχλεο πνπ αζσψλεη ηνλ 

πξαγκαηηθφ αληίπαιν, ή κε άζθαηξεο θηλεηνπνηήζεηο, φπσο ηελ πξνζπάζεηα πίεζεο ηνπ Δ ηνπ ΕΣΑΑ γηα 

αιιαγή ςήθνπ, ιεο θαη αηηία ηεο αληηαζθαιηζηηθήο πνιηηηθήο είλαη νη θαθέο εθηηκήζεηο ησλ κειψλ ηνπ 

Δ…   



ήκεξα είλαη πεξηζζόηεξν επηβεβιεκέλν από πνηέ λα βάινπκε ζην ζηόραζηξν ηνλ πξαγκαηηθό 

αληίπαιν, ηελ πνιηηηθή ΔΔ-άξρνπζαο ηάμεο πνπ εθαξκόδεη ε ηξηθνκκαηηθή θπβέξλεζε θαη ζπζηάδεη 

ηα δηθαηώκαηά καο ζην βσκό ηεο θεξδνθνξίαο ησλ νκίισλ.  

Ο αγψλαο γηα ηα αζθαιηζηηθά καο δηθαηψκαηα είλαη αγψλαο ησλ εξγαδόκελσλ (κηζζσηώλ θαη 

απηναπαζρνινύκελσλ), άλεξγσλ θαη ζπληαμηνύρσλ κεραληθώλ, φισλ απηψλ πνπ ηζαθίδνληαη απ’ ηελ 

πνιηηηθή απηή. Πξνκεησπίδα ηνπ αγώλα δελ κπνξεί λα είλαη ην ΣΔΔ φπνπ έρεη θαηαιπηηθή επίδξαζε 

ην κεγάιν θεθάιαην, πνπ αληηθεηκεληθά σθειείηαη απ’ ηελ πνιηηηθή απηή πνηθηιόηξνπα, δελ κπνξεί 

λα είλαη ε λέα ςεπηνθηλεκκαηηθή εθδνρή ηνπ ηεο «Αλνηθηήο πλέιεπζεο Μεραληθώλ» πνπ 

ιεηηνπξγεί ζηε ινγηθή «φινη κεραληθνί είκαζηε» θαιψληαο ζχηεο θαη ζχκαηα φινπο καδί λα 

ζπλαπνθαζίζνπλ. Μηζζσηνί, απηναπαζρνινύκελνη θαη άλεξγνη κεραληθνί καρεηηθά θαη 

απνθαζηζηηθά απεγθισβίδνπκε ηνλ αγώλα από ην άζθαηξν θαη απνπξνζαλαηνιηζηηθό ππξνηέρλεκα 

ηνπ ΣΔΔ.   Ο αγψλαο πξέπεη λα δνζεί κε πξνκεησπίδα ηα ζσκαηεία φπνπ νξγαλψλνληαη νη κηζζσηνί 

κεραληθνί ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα, απφ ην σκαηείν Μηζζσηψλ Σερληθψλ, ην ΕΣΗΠ, ην Κιαδηθφ 

σκαηείν Ελέξγεηαο (ΕΕ), ηελ ΕΜΔΤΔΑ, κέζα απ’ ηελ Επηηξνπή Αγψλα Απηναπαζρνινχκελσλ 

Μεραληθψλ.  

Γελ ππάξρεη νύηε ιεπηό γηα ράζηκν. Απαηηείηαη ε άκεζε θιηκάθσζε ηνπ αγώλα, ζηνπο ηόπνπο 

δνπιεηάο, ζηνπο ηόπνπο θαηνηθίαο. Η επίζεζε δελ αθνξά κφλν ηνπο εξγαδφκελνπο, άλεξγνπο θαη 

ζπληαμηνχρνπο κεραληθνχο. Είλαη ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο επίζεζεο ζηα εξγαζηαθά, κηζζνινγηθά θαη 

θνηλσληθά δηθαηψκαηα φισλ ησλ εξγαδφκελσλ θαη ηνπ ιανχ, πνπ θιηκαθψλεηαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο, 

ηφζν ζηελ Ειιάδα φζν θαη ζε φιε ηελ ΕΕ. Κνηλή πξέπεη λα είλαη θαη ε αληεπίζεζή καο. Ο νπζηαζηηθφο 

αγψλαο πνπ ζεκαδεχεη ηνλ πξαγκαηηθφ αληίπαιν, ηελ πνιηηηθή ΕΕ-κνλνπσιίσλ, κπνξεί θαη πξέπεη λα 

δνζεί κόλν κέζα από ηνλ ηαμηθό πόιν ηνπ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο, κέζα από ηηο γξακκέο ηνπ ΠΑΜΔ 

θαη ηεο ΠΑΔΒΔ. 

Με αθεηηπία ηην ΑΜΔΗ ΑΝΑΚΛΗΗ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΑ ΣΙ ΣΔΛΔΤΣΑΙΔ 
ΑΤΞΗΔΙ, ηο ζςνηονιζμό με ηα ςπόλοιπα ζωμαηεία για ΟΡΓΑΝΩΜΔΝΗ ΑΡΝΗΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΩΝ 
ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΔΙΦΟΡΩΝ και ηην ΑΚΤΡΩΗ ηηρ ΝΔΑ ΛΗΣΔΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟΤ ΣΟΤ 
ΣΜΔΓΔ ΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΟΤΜΔΝΗ ΑΤΞΗΗ ΜΔΣΟΥΙΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ξεδιπλώνοςμε ηην 
ανηεπίθεζή μαρ ενανηίον ολόκληπηρ ηηρ ανηιαζθαλιζηικήρ πολιηικήρ παλεύονηαρ για: 
 Άκεζε, δξαζηηθή κείσζε ησλ εηζθνξώλ καο κε ηαπηόρξνλε αύμεζε εξγνδνηηθώλ θαη θξαηηθώλ ζηελ θαηεύζπλζε ηεο 

πιήξνπο απαιιαγήο ησλ εξγαδόκελσλ. Καηάξγεζε ησλ εηζθνξώλ ζηνλ θιάδν πγείαο. 

  Πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ αλέξγσλ κεραληθώλ-επίδνκα αλεξγίαο ζην 80% ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ αλεμάξηεηα από 
ηνλ ηξόπν πιεξσκήο (κηζζόο – ΔΠΥ). Να ζεσξνύληαη άλεξγνη θαη νη απηναπαζρνινύκελνη κερ/θνί πνπ έρνπλ 
αλαγθαζηεί λα δηαθόςνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα, έρνπλ απνδεδεηγκέλα θαηαζηξαθεί ή ην εηζόδεκά 
ηνπο βξίζθεηαη ζε εμεπηειηζηηθό επίπεδν. 

 Καηάξγεζε όισλ ησλ αληηαζθαιηζηηθώλ λόκσλ πνπ δηαιύνπλ ηα δηθαηώκαηά καο, καδί κε ηνπο 3518/06, 3655/08 θαη 
ησλ πξόζθαησλ ξπζκίζεσλ (λόκνο Λνβέξδνπ, κεζνπξόζεζκν θ.ιπ.). Απνθιεηζηηθά δεκόζηα, θαζνιηθή θαη 
ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε. Καηάξγεζε ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ θνηλσληθή 
αζθάιηζε. 

 Απνθιεηζηηθά δεκόζηα δσξεάλ πγεία – πξόλνηα. Πεξίζαιςε γηα όινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΤΣΜΕΔΕ αλεμάξηεηα 
από ρξέε πξνο ην ηακείν. 

 Σύληαμε ζηα 60 γηα ηνπο άλδξεο θαη ζηα 55 γηα ηηο γπλαίθεο. Αύμεζε ησλ ζπληάμεσλ.  

 Κάησ ηα ρέξηα απ’ ηα απνζεκαηηθά – έμσ ην ηακείν από Τξάπεδα Αηηηθήο-ρξεκαηηζηήξην-νκόινγα. Πιήξε θάιπςε απ’ 
ην θξάηνο όισλ ησλ απσιεηώλ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ζπκκεηνρή ζε ρξεκαηηζηήξην – Τξάπεδα Αηηηθήο θ.ιπ. 

 

Σε συντονισμό με τα υπόλοιπα σωματεία που συσπειρώνονται 

μηχανικοί διοργανώνουμε  κινητοποίηση διαμαρτυρίας έξω απ’ το  

Υπουργείο Εργασίας μέσα στον Απρίλη 
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