
 

 

Κάτω τα χέρια από την κοινωνική ασφάλιση! 

Μαζικός ξεσηκωμός για να μη χάσει κανένας 

συνάδελφος το σπίτι του!  

 
Σπλαδέιθηζζεο, Σπλάδειθνη,  
Ζ επίζεζε θπβέξλεζεο – άξρνπζαο ηάμεο ζηα αζθαιηζηηθά καο δηθαηώκαηα θιηκαθώλεηαη. Δλώ ήδε ην 50% ζρεδόλ ησλ 
εξγαδόκελσλ κεραληθώλ δελ κπνξεί λα απνπιεξώζεη ηηο δπζβάζηαρηεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη δελ θαιύπηεηαη νύηε θαλ 
ηαηξνθαξκαθεπηηθά, ε θπβέξλεζε πξνωζεί λέεο ηεξάζηηεο απμήζεηο ζηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Μεηά ηε δξαζηηθή ππνβάζκηζε 
ησλ παξνρώλ πγείαο κε ηελ ππνρξεσηηθή έληαμε ηνπ θιάδνπ πγείαο ζηνλ ΔΟΠΤΤ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΣΜΔΓΔ ζηελ αύμεζε 
κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο Αηηηθήο πνπ ήξζε λα απνηειεηώζεη όηη άθεζε όξζην από ηα απνζεκαηηθά ηνπ ηακείνπ ην 
«θνύξεκα», ηώξα, πξνωζείηαη ε κεηαθνξά ζηελ εθνξία ηωλ ιεμηπξόζεζκωλ νθεηιώλ άλω ηωλ 5.000 επξώ πξνο ην ΤΣΜΕΔΕ, 
κέζα από ην Κέληξν Είζπξαμεο Αζθαιηζηηθώλ Εηζθνξώλ (ΚΕΑΟ) θαη ε αλαγθαζηηθή ηνπο είζπξαμε σο δεκόζηα έζνδα, δειαδή 
κε θαηαζρέζεηο, πιεηζηεξηαζκνύο ηεο πξνζσπηθήο πεξηνπζίαο, αθόκα θαη πξνζσπνθξάηεζε! 

 

Πωο θηάζακε ωο εδώ; 
Ζ απεηιή ησλ αλαγθαζηηθώλ εηζπξάμεσλ είλαη έλαο θξίθνο κηαο κεγάιεο αιπζίδαο αληηαζθαιηζηηθώλ κέηξωλ ηα νπνία δελ 
μεθίλεζαλ ρηεο. Πξηλ εθδεισζεί ε θξίζε, πξηλ ην κλεκόλην, απ’ ην 2006, κε ην λ.3518/2006, θαζηεξώζεθε ζην ΣΜΔΓΔ ε 
αληαπνδνηηθόηεηα ζηελ θνηλωληθή αζθάιηζε, δειαδή ε κεηαθνξά ηωλ αζθαιηζηηθώλ βαξώλ ζηηο πιάηεο ηωλ εξγαδόκελωλ, 
σο έλα αθόκα κέζν εμαζθάιηζεο θζελόηεξεο εξγαηηθήο δύλακεο, δηαζθάιηζεο ηεο αληαγωληζηηθόηεηαο ηωλ νκίιωλ, γηα ηνπο 
νπνίνπο κεηώλνληαη νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο. Ζ αληαπνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ ηακείσλ απαηηεί έλα ηακείν «ηαθηνπνηεκέλν», πνπ νη 
εηζθνξέο ηνπ θάζε αζθαιηζκέλνπ πξέπεη λα ηζνζθειίδνληαη κε ηηο «δαπάλεο» γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ... Απηή ε πνιηηηθή, 
ελόο ηακείνπ πνπ πξέπεη λα «βγαίλεη», νδεγεί ζηηο αλαινγηζηηθέο κειέηεο, ζηελ αύμεζε ηωλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, ζηε 
κείωζε ηωλ ζπληάμεωλ θαη νδεγεί ηώξα θαη ζηε βεβαίωζε ηωλ ρξεώλ ζηελ εθνξία γηα λα δηαζθαιηζηεί ε βηωζηκόηεηα ηνπ 
ηακείνπ. 

 

Δελ έρνπκε επηινγή από ην λα μεζεθωζνύκε γηα λα απνθξνύζνπκε ηελ επίζεζε 
ζηα δηθαηώκαηα καο! 

 

Με πνηνπο, απέλαληη ζε πνηνπο θαη γηα πνην ζηόρν; 
Ζ νξγάλσζε ηνπ αγώλα καο δελ πξέπεη λα αλαηεζεί ζηελ εγεζία ηνπ ΣΔΔ, νύηε κπνξεί λα πξνρσξήζεη απνθαζηζηηθά θαη κε 
δηάξθεηα από ζνιά ζρήκαηα όπσο ε απνθαινύκελε «Αλνηρηή πλέιεπζε». Σν ΤΕΕ είλαη ζύκβνπινο ηνπ πξαγκαηηθνύ αληίπαινπ, 
ηνπ αζηηθνύ θξάηνπο, ζηελ εγεζία ηνπ θπξηαξρνύλ νη εθπξόζσπνη ησλ κνλνπσιηαθώλ νκίισλ, ησλ κεγάισλ εξγνδνηώλ, ηεο 
άξρνπζαο ηάμεο. Οη δηαδηθαζίεο ηεο Αλνηρηήο πλέιεπζεο είλαη «αλνηρηέο» ζηε ζπκκεηνρή δηαθνξεηηθώλ αληαγωληζηηθώλ 
ηαμηθώλ ζπκθεξόληωλ, από ηνπο εξγνδόηεο κέρξη ηνπο κηζζωηνύο κεραληθνύο κε κπινθάθη. Οη δηεθδηθεηηθνί ζηόρνη πνπ 
πξνβάιινπλ ΣΔΔ θαη Αλνηρηή πλέιεπζε δηαθέξνπλ, αληηθάζθνπλ θαη δελ ζεκαηνδνηνύλ ηελ πξννπηηθή αλάθηεζεο ησλ κεγάισλ 
απσιεηώλ καο ηα ηειεπηαία ρξόληα. Τν ΤΕΕ πξνηάζζεη ηελ εμαίξεζε ηνπ ΕΤΑΑ από ην ΚΕΑΟ, ελώ ε Αλνηρηή Σπλέιεπζε 
ηαιαληεύεηαη κεηαμύ «θαηάξγεζεο ηνπ ΚΕΑΟ» θαη «άξλεζεο απνζηνιήο ζηνηρείωλ από ην ΕΤΑΑ ζην ΚΕΑΟ…». 
Πνηα όκσο ζα είλαη ε επόκελε κέξα αθόκα θαη αλ θαηαξγεζεί ην ΚΔΑΟ, αλ δελ αλαηξαπεί ην ζεκεξηλό λνκνζεηηθό πιαίζην θαη ε 
γεληθόηεξε αληεξγαηηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ θαη ηεο άξρνπζαο ηάμεο; 
Αο κελ θνξνϊδεπόκαζηε.   
Γηα λα δηαζθαιίζνπκε ηε ζπλέπεηα, ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο πάιεο καο, γηα λα πεηύρνπκε αθόκα θαη άκεζεο 
θαηαθηήζεηο, πξέπεη λα ζεκαδεύζνπκε ηνλ πξαγκαηηθό αληίπαιν, ηελ πνιηηηθή ηεο ΕΕ-άξρνπζαο ηάμεο γηα ηελ 
αληαγωληζηηθόηεηα ηωλ κνλνπωιίωλ γεληθόηεξα θαη ηελ πνιηηηθή ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο ζηελ θνηλωληθή αζθάιηζε,  
Σελ ίδηα ζηηγκή ν αγώλαο ελάληηα ζηελ θιηκάθσζε ηεο επίζεζεο κπνξεί λα έρεη απνηειέζκαηα κόλν αλ δνζεί καδί κε όια ηα 
ζύκαηα απηήο ηεο πνιηηηθήο. Η επίζεζε ζηα δηθαηώκαηά καο δελ αθνξά κόλν ηνπο εξγαδόκελνπο κεραληθνύο. Αθνξά 
ζπλνιηθά ηελ εξγαηηθή ηάμε, ηα ππόινηπα ιατθά ζηξώκαηα. Ζ απνζηνιή ησλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ ζην ΚΔΑΟ δελ αθνξά κόλν ην 
ΣΜΔΓΔ θαη ην ΔΣΑΑ. Αληίζεηα, αθνξά αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΗΚΑ, ηνπ ΟΑΔΔ θ.ιπ., αθνξά ζε ηειεπηαία αλάιπζε νιόθιεξν ην 
εξγαηηθό θίλεκα. Γη’ απηό θαη ηελ πξωηνθαζεδξία ζηελ νξγάλωζε ηεο πάιεο πξέπεη λα έρνπλ ηα νξγαλωκέλα ηαμηθά 
ζωκαηεία πνπ νξγαλώλνπλ κηζζσηνύο κεραληθνύο θαη αληίζηνηρα γηα ηνπο απηναπαζρνινύκελνπο. Μόλν έηζη κπνξνύκε λα 
εμαζθαιίζνπκε ζπλέρεηα, δηάξθεηα, αληνρή ζηνλ αγώλα καο, ζύλδεζε κε ηνπο ππόινηπνπο εξγαδόκελνπο κε ηνπο νπνίνπο 
έρνπκε θνηλά πξνβιήκαηα.  

 



 

 

Η απνπξνζαλαηνιηζηηθή ινγηθή ηνπ «κηθξόηεξνπ θαθνύ» 
Δύθνια, θπζηθά, κπνξεί θαλείο λα ζθεθηεί: «Αο επηιέμνπκε ζήκεξα ηε ιηγόηεξε θαθή ιύζε… θαη βιέπνπκε». Ωζηόζν, εηδηθά γηα ην 
δήηεκα ηνπ αζθαιηζηηθνύ έρνπκε αξθεηή πείξα όιν ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα από ην πνπ καο νδήγεζε απηή ε ινγηθή. Απηή 
ηε ινγηθή, ηνπ κηθξόηεξνπ θαθνύ πνπ ζπκππθλώλεηαη ζηε θξάζε «λα δερηνύκε λα ράζνπκε ζήκεξα ιίγν, γηα λα κε ράζνπκε 
πεξηζζόηεξα ζηε ζπλέρεηα», πξνέηαζζε ε Αληηπξνζσπεία ηνπ ΣΔΔ ην 2003 θαη ε δηνίθεζε ΤΡΗΕΑ ηνπ ΣΔΔ όηαλ δερόηαλ ηελ 
θαζηέξσζε ηεο αληαπνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΣΜΔΓΔ, πνπ πξνσζήζεθε κε ην λ.3518/2006, ν νπνίνο γηα ην ΣΔΔ θαη ηε δηνίθεζε 
ηνπ «ρξεηαδόηαλ αιιαγέο ζε νξηζκέλα ζεκεία ηνπ….».  
Γύν ρξόληα κεηά, ην 2008 κε ην λόκν γηα ην ΔΣΑΑ πνπ έθεξλε λέεο αληηδξαζηηθέο αιιαγέο, μεράζηεθαλ ηα «αξλεηηθά ηνπ ζεκεία» θαη 
ν 3518/2006 γηα ην ΣΜΔΓΔ πξαθηηθά απνζεώζεθε κε ην πξόζρεκα όηη «δηαζθάιηδε ηε αλεμαξηεζία ηνπ ηακείνπ ησλ κεραληθώλ». Ζ 
πνξεία απηή θξαηά ήδε πνιιά ρξόληα, γηα λα θζάζεη ζην ζεκεξηλό ηξαγέιαθν ησλ αηηεκάησλ ηεο εγεζίαο ηνπ ΣΔΔ πνπ γηα λα 
ζπγθαιύςεη ηηο ππέξνγθεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο μεθίλεζε ηάρα «αλέλδνην» (κάιινλ αλέθδνην κπνξεί λα 
ηνλ ραξαθηεξίζεη θαλείο) κε ην αίηεκα λα κελ πεξάζνπλ νη απμήζεηο ζηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ 2012. ηελ πνξεία ην αίηεκα 
κεηαηξάπεθε ζην «ξεαιηζηηθόηεξν» λα «κελ εθαξκνζηνύλ νη απμήζεηο» θαη «λα κελ απνζηαινύλ ηα εηδνπνηεηήξηα», γηα λα γίλεη ζην 
ηέινο λα «εμαηξεζεί ην ΔΣΑΑ από ην ΚΔΑΟ».  
Απηή ε ινγηθή, λα επηιέγνπκε θαη λα ζηνρνπνηνύκε «ην κηθξόηεξν θαθό» είλαη ε ίδηα ινγηθή κε ηελ νπνία καο θαινύζαλ ην 2009 λα 
«πέζεη απ’ ηα θάησ θαη ηα αξηζηεξά» ε θπβέξλεζε Καξακαλιή, γηα λα ηε δηαδερζεί ε θπβέξλεζε Παπαλδξένπ, κεηά ε θπβέξλεζε 
Παπαδήκνπ θαη «ζόη πάεη ην βαζίιεην». Μηα ινγηθή πνπ εζηηάδνληαο ζηελ θάζε θνξά θπβέξλεζε απνπξνζαλαηόιηδε από ηελ 
πξαγκαηηθή πεγή ησλ βαζάλσλ, ηελ πνιηηηθή ΔΔ-κνλνπσιίσλ, ην ίδην ην θαπηηαιηζηηθό ζύζηεκα. 

  

Φηάλεη πηα! Οξγαλώλνπκε ηελ πάιε καο απέλαληη ζηνλ πξαγκαηηθό αληίπαιν! 
Μαδηθά, νξγαλσκέλα, κέζα από ηα ζσκαηεία καο δελ ζα επηηξέςνπκε θαλέλαλ πιεηζηεξηαζκό γηα ρξέε πξνο ηελ εθνξία ή πξνο ηηο 
ηξάπεδεο. Μαδί κε όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο, κε ηελ πξσηνθαζεδξία ησλ ηαμηθώλ ζσκαηείσλ, ζε ζπληνληζκό κε ην ηαμηθό εξγαηηθό 
θίλεκα, ην ΠΑΜΔ θαη ηελ ΠΑΔΒΔ, δηεθδηθνύκε ηα αζθαιηζηηθά καο δηθαηώκαηα, νξγαλώλνπκε ηελ πάιε καο ζεκαδεύνληαο ηνλ 
πξαγκαηηθό αληίπαιν, ηελ πνιηηηθή ηεο άξρνπζαο ηάμεο γηα ηελ αληαπνδνηηθόηεηα ζηελ θνηλωληθή αζθάιηζε, γεληθόηεξα 
ηελ πνιηηηθή ΕΕ-κνλνπωιίωλ γηα ηελ αληαγωληζηηθόηεηα ηωλ νκίιωλ.   

Με αθεηεξία ηελ άκεζε θαηάξγεζε ηνπ ΚΕΑΟ θαη ηνπ λόκνπ γηα ηηο θαηαζρέζεηο, ηελ αθύξσζε ηεο βεβαίσζεο ησλ 
αζθαιηζηηθώλ ρξεώλ ησλ εξγαδόκελσλ ζηελ εθνξία, ηελ θαηάξγεζε ηεο απόθαζεο γηα απμήζεηο θαη ηελ άκεζε 
δξαζηηθή κείσζε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, ηελ παξνρή δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο αλεμάξηεηα 
από ηα ρξέε πξνο ηα ηακεία, μεδηπιώλνπκε ηελ αληεπίζεζή καο απέλαληη ζην ζύλνιν ηεο αληηαζθαιηζηηθήο 
επίζεζεο παιεύνληαο γηα:  
 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 θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ησλ αλέξγσλ/ππναπαζρνινύκελσλ αλεμάξηεηα από ρξέε πξνο ην 
ηακείν, επίδνκα αλεξγίαο γηα όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο αλεξγίαο γηα όινπο αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν πιεξσκήο (κηζζόο – 
ΔΠΥ). Άκεζε επαλαθνξά ηνπ επηδόκαηνο αλεξγίαο θαη άιισλ θιαδηθώλ επηδνκάησλ ζηα επίπεδα ηνπ 2011 σο βάζε γηα κηα γελλαία 
αύμεζε. 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. Αλαδξνκηθή δηαγξαθή  
ησλ ρξεώλ ηνπο πξνο ην ηακείν γηα όιν ην δηάζηεκα ηεο αλεξγίαο ηνπο. Γηα ηνπο απηναπαζρνινύκελνπο, λα απνζπλδεζεί ε 
αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο, όζνλ αθνξά κηθξά έξγα θαη κειέηεο, ηδησηηθά θαη δεκόζηα. 
 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.  
 Σύληαμε ζηα 60 γηα ηνπο άλδξεο θαη ζηα 55 γηα ηηο γπλαίθεο. Άκεζε αύμεζε ησλ ζπληάμεσλ, ζην ύςνο πνπ πξνζδηνξίζηεθε κε ηηο 
δηθαζηηθέο απνθάζεηο. 
 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. 
 Πιήξε ζηαζεξή εξγαζία γηα όινπο, θαηάξγεζε ησλ ειαζηηθώλ κνξθώλ απαζρόιεζεο. 

Επηηξνπέο Αγώλα Μηζζωηώλ θαη 
Απηναπαζρνινύκελωλ Μεραληθώλ – Τερληθώλ 
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