
Και να τι θέλουν να κά-

νουν τις τεράστιες ασφαλιστικές εισφορές μας! 
Μέσα στο καλοκαίρι η Διοίκηση του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕΔΕ αποφάσισε να 

«τοποθετήσει» περισσότερα από 200 εκ. ευρώ των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ για την ανακεφαλαιοποίη-

ση της Τράπεζας Αττικής, ποσό που προσεγγίζει το 15% των σημερινών αποθεματικών του Ταμείου και 

που πρέπει να προστεθεί στα πάνω από 400 εκ. ευρώ που έχουν «τοποθετηθεί» το προηγούμενο διάστη-

μα. 

Η απόφαση αυτή είναι προκλητική! Την ώρα που δεκάδες χιλιάδες μηχανικοί αδυνατούν να αποπληρώ-

σουν τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές, συνάδελφοι με βαριές, χρόνιες ασθένειες μένουν χωρίς ιατ-

ροφαρμακευτική κάλυψη, την ώρα που η κυβέρνηση μας εκβιάζει να καταβάλουμε τις ασφαλιστικές εισ-

φορές με την απειλή πλειστηριασμών, την ώρα που οι συντάξεις και οι παροχές είναι πείνας, ετοιμάζον-

ται για νέο γύρο κλοπής των αποθεματικών που έχουμε πληρώσει με τον ιδρώτα μας!  

Η πλειοψηφία της Διοίκησης του ΤΕΕ προωθεί τη συμμετοχή του Ταμείου 

στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Αττικής με το επιχείρημα ότι σε 

αντίθετη περίπτωση το Ταμείο «χάνει τα λεφτά του…». Αυτή τη λύση τελικά προωθεί και 

ο ΣΥΡΙΖΑ, από τα χείλη του Προέδρου του, μιλώντας για «ανάγκη αναβάθμισης της Τράπεζας Αττικής, 
στην οποία το Ταμείο Σύνταξης των Μηχανικών ΤΣΜΕΔΕ είναι ο πλειοψηφών μέτοχος, σε τράπεζα υπό 

δημόσιο έλεγχο». Οι διάφορες «κορώνες αντίθεσης» από τμήματα του ΣΥΡΙΖΑ στο χώρο των μηχανικών, 

είναι προφανώς για εσωτερική κατανάλωση και δεν μπορούν να πείσουν κανέναν, εκτός από όσους θέ-

λουν να πειστούν…. Τι προτείνει η λύση πλειοψηφίας ΤΕΕ-ΣΥΡΙΖΑ: Για να μη χάσουμε τα λεφτά μας και για 
να διατηρηθεί η Τράπεζα Αττικής υπό δημόσιο έλεγχο, να βάλουμε στη μαύρη τρύπα της Τράπεζας Αττι-

κής άλλα 200 εκ. ευρώ…. 

Η άλλη λύση είναι εξίσου επικίνδυνη …. Προτείνεται φανερά από τμήμα της σημερινής συγκυβέρνησης. 

Προβλέπει μειωμένη συμμετοχή του ΤΣΕΜΔΕ στην ανακεφαλαιοποίηση  της τράπεζας, που τελικά ισοδυ-

ναμεί με μείωση του ποσοστού συμμετοχής και τελικά σημαντικές απώλειες των κεφαλαίων που έχουμε 

ήδη υποχρεωθεί να καταβάλουμε το προηγούμενο διάστημα. Με απλά λόγια: Για να μη βάλετε άλλα 
λεφτά, αποδεχτείτε τη χασούρα των 400 εκ. ευρώ μέχρι σήμερα. 

Φυσικά, δεν καίγονται για τα αποθεματικά των μηχανικών… Πίσω από την αντιπαράθεση αυτή κρύβον-
ται διαφορετικά σχέδια για το μέλλον του χρηματοπιστωτικού συστήματος και για το ποιος θα ελέγχει 

τις τράπεζες. Ήδη έχουν εμφανιστεί διάφοροι υποψήφιοι επενδυτές για την Τράπεζα Αττικής, ορισμένοι εκ 

των οποίων έχουν σημαντικές τοποθετήσεις και σε άλλες εγχώριες τράπεζες. 

Στη διαπάλη αυτή εμπλέκεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, που διαρρέει ότι ενδέχεται να 

μπλοκάρει τη συμμετοχή του ΤΣΜΕΔΕ στην ανακεφαλαιοποίηση, θεωρώντας την κρατική ενίσχυση. 

Οι  δύο «λύσεις» 

ΦΕΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ 

 των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ! 

Η εξέλιξη δεν είναι «κεραυνός εν αιθρία» 
Όλοι τους προσπαθούν να εμφανίσουν τη συγκεκριμένη εξέλιξη ως αιφνιδιαστική! Λένε ψέματα… 

«Όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα, τον τρώνε οι κότες», λέει ο ελληνικός λαός… Η συμμετοχή του Τα-

μείου στο χρηματιστηριακό τζόγο ήταν αναπόφευκτο ότι θα οδηγούσε στην ανάγκη συνεχών τοποθετή-

σεων κεφαλαίων για να στηρίζεται η τράπεζα. Φτιάξανε ένα «Ταμείο-τραπεζίτη» που αντικειμενικά  θυσιά-

ζει τις ανάγκες μας ως εργαζόμενους, για να στηρίξει την κερδοφορία του κεφαλαίου…  

Αυτό το προφανές λογικό συμπέρασμα, το οποίο αναδεικνύουμε συνεχώς τα τελευταία 20 χρόνια από 

την πρώτη συμμετοχή του Ταμείου στην τράπεζα, αντιμετώπιζαν με λοιδορία όλες οι προηγούμενες Διοι-

κήσεις του ΤΕΕ, που ήταν πάντα μια μίξη ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ. Οι Διοικήσεις αυτές αποφάσισαν τη 

συμμετοχή και τη σταδιακή διεύρυνση της συμμετοχής του Ταμείου στην Τράπεζα Αττικής. Γι’ αυτό και δεν 
πρέπει να εκπλήσσει κανέναν η σημερινή στάση του ΣΥΡΙΖΑ για νέα συμμετοχή στην ανακεφαλαιοποίη-

ση. Έχει στηρίξει και τις προηγούμενες…  
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Δεν θα συμπαραταχθούμε με κανένα απ’ τα δύο σχέδια 

Απαιτούμε ΑΜΕΣΗ απεμπλοκή του Ταμείου απ’ την Τράπεζα Αττικής με πλήρη κάλυψη των α-

πωλειών του αποθεματικού, τόσο από το χρημαστηριακό τζόγο, όσο και απ’ την ανακεφα-

λαιοποίηση των τραπεζών, απ’ το κράτος. Δεν συμμετείχαν οι μηχανικοί στην Τράπεζα Αττικής! Συμμετεί-

χαν οι κυβερνήσεις, οι συνδικαλιστικοί εκφραστές τους στο ΤΕΕ, οι όμιλοι που χρηματοδοτήθηκαν. 

Δεν θα επιτρέψουμε ΚΑΜΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ των αποθεματικών του Ταμείου, παλαιά ή νέα!  

Απαιτούμε:  

ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ των ασφαλιστικών εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των αντιασφαλιστικών νόμων ΠΑΣΟΚ-ΝΔ 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του ΚΕΑΟ και του νόμου για τις κατασχέσεις, ΑΚΥΡΩΣΗ της βεβαίωσης των ασφαλιστικών χρεών 

των εργαζόμενων στην εφορία 

ΔΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ και ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ανεξάρτητα από τα χρέη προς το ταμείο 

για όλους (ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής, μισθό ή ΔΠΥ, και για τους αυτοαπασχολούμενους που 

έχουν αναγκαστεί να διακόψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, έχουν αποδεδειγμένα καταστραφεί ή 

το εισόδημά τους βρίσκεται σε εξευτελιστικό επίπεδο). 

Το τι κέρδισαν οι εργαζόμενοι μηχανικοί από την τοποθέτηση των αποθεματικών στην τράπεζα Αττι-

κής, που τάχα θα λειτουργούσε ως έσοδο στο Ταμείο, είναι γνωστό στις τσέπες μας… Απ’ τα μέσα 

της δεκαετίας του 1990 οι ασφαλιστικές εισφορές πολλαπλασιάστηκαν, οι συντάξεις και οι παροχές 

υγείας  πετσοκόφτηκαν, το ΤΣΜΕΔΕ προετοιμάζει κατασχέσεις και κάθε λίγο πακέτα εκατοντάδων εκα-

τομμυρίων από τα αποθεματικά μας σπρώχνονται στην Τράπεζα. Η ίδια η ιστορία απέδειξε ότι οι μηχα-

νικοί όχι απλά δεν κέρδισαν, αλλά μάτωσαν και ματώνουν από το χρηματιστηριακό τζόγο. Κανείς δεν 
πρόκειται να «τσιμπήσει» πάλι στο ίδιο επιχείρημα. 

Η ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης και η πολιτική της ανταποδοτικότητας είναι κατεύθυνση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντά στις ανάγκες των μονοπωλιακών ομίλων που θέλουν φθηνότερη 

εργατική δύναμη και άρα μετατόπιση των ασφαλιστικών εισφορών στις πλάτες των εργαζόμενων, ε-

νώ βλέπουν τα αποθεματικά των ταμείων σαν νέα κεφάλαια προς αξιοποίηση της κερδοφορίας τους. 

Γι’ αυτό και οι πολιτικές δυνάμεις του ευρωμονόδρομου και οι εκφραστές τους στο ΤΕΕ στήριξαν και 

στηρίζουν αυτή την πολιτική. Όλοι μαζί στήριξαν, για παράδειγμα, το ν.3518/2006 για το ΤΣΜΕΔΕ που 

προώθησε αποφασιστικά την ανταποδοτικότητα και εκτίναξε τις ασφαλιστικές εισφορές μας, γι’ αυτό 

και όλοι μαζί  στήριξαν το τζογάρισμα των αποθεματικών. 

Σήμερα, οι ίδιες δυνάμεις παριστάνουν «τις μωρές παρθένες…» που κόπτονται για τα αποθεματικά του 

Ταμείου… Δεν πείθουν… 

Αγωνιστικός συναγερμός για τα αποθεματικά του Ταμείου! Όλοι στην κινητοποί-

ηση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τρ.Αττικής, Δευτέρα 10 Νοέμβρη 

10.30 π.μ., για να μπλοκάρουμε τη νέα συμμετοχή του ΤΣΜΕΔΕ στην τράπεζα.  

ΟΛΟΙ στο πανελλαδικό συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ, Σάββατο 1η Νοέμβρη 

Σύνταγμα. 

Ο κάλπικος εκβιασμός των «δύο» λύσεων 
Ο εκβιασμός των δύο λύσεων είναι ΚΑΛΠΙΚΟΣ γιατί ζητά από τους εργαζόμενους μηχανικούς να ΔΙΑ-
ΛΕΞΟΥΝ ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΧΑΝΟΥΝ! Αν θα χάσουν με τη νέα ανακεφαλαιοποίη-

ση ή αν θα αποδεχτούν τη χασούρα μέχρι σήμερα. Καλεί τους εργαζόμενους να συμπαραταχθούν με 

το ένα ή με το άλλο σχέδιο επιχειρηματικών ομίλων για το μέλλον της Τράπεζας Αττικής. 


