
«Επιστημονική συνεργασία»...  εξαπάτησης  

Το ΤΕΕ Μαγνησίας μαζί με τον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας βρήκαν τη «λύση» στο πρόβλημα των 

ανασφάλιστων συναδέλφων που αποκλείονται από την πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη! Τη δωρεάν 

ιατρική εξέταση ανασφάλιστων μηχανικών και των οικογενειών τους από το «ιατρείο κοινωνικής αλληλεγγύης» 

που λειτουργεί ο τοπικός Ιατρικός Σύλλογος. «Που είναι το πρόβλημα;» θα αναρωτηθεί κάποιος. 

Απλά πως μια τέτοια δωρεάν ιατρική εξέταση αποτελεί στην κυριολεξία «παρηγοριά στον άρρωστο», αφού 

δεν σημαίνει ουσιαστική και αναγκαία ανάλογα με την περίπτωση πρόσβαση σε νοσοκομειακή περίθαλψη, 

φαρμακευτική αγωγή, διαγνωστικές εξετάσεις… κ.λπ. 

Οι  δύο επιστημονικοί φορείς τίθενται πρόθυμα, μια ακόμη φορά, στην υπηρεσία εξαπάτησης τώρα των 

εργαζόμενων μηχανικών, όπως προηγουμένως και άλλων κατηγοριών εργαζομένων.  

Και αυτό συμβαίνει την ίδια ώρα που: Πάνω από το 60% των αυτασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ -ΕΤΑΑ δεν 

έχει εξοφλήσει τις οφειλές προς το Ταμείο τουλάχιστον για το Β’ εξάμηνο του 2014 λόγω της καπιταλιστικής 

κρίσης που οδήγησε χιλιάδες μηχανικούς εκτός παραγωγής και της πολιτικής της Ε.Ε. και των κυβερνήσεων του 

Ευρωμονόδρομου για την ανταποδοτικότητα στην κοινωνική ασφάλιση. Η αδυναμία πληρωμής των 

υπέρογκων εισφορών ήταν πραγματικότητα για το 50% των αυτασφαλισμένων ήδη πριν από την υλοποίηση 

των τελευταίων αυξήσεων που κλήθηκαν οι μηχανικοί να πληρώσουν στα τέλη Αυγούστου του 2014. Οι 

εισφορές του νόμου 3518/2006 για το ΤΣΜΕΔΕ είχαν ήδη οδηγήσει χιλιάδες ανασφάλιστους μηχανικούς και τις 

οικογένειες τους στη στέρηση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Για τις «παλιές» εισφορές δεν ψελλίζουν 

κουβέντα οι Διοικήσεις του Κεντρικού ΤΕΕ αλλά και του Περιφερειακού ΤΕΕ Μαγνησίας. Δε ζητούν καν την 

κατάργηση του αντιασφαλιστικού νομοθετικού πλαισίου, ζητούν μόνο την «ελεύθερη επιλογή» ασφαλιστικής 

κλάσης... 

Κουβέντα για το γεγονός ότι την ίδια ώρα το ΤΣΜΕΔΕ –ΕΤΑΑ, με σύμφωνη γνώμη του ΤΕΕ, συνεχίζει να 

«επενδύει» τα αποθεματικά στην Τράπεζα Αττικής, με την «επένδυση» να ξεπερνά πλέον τα 800 εκ. Ευρώ 

μετά την τελευταία ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας ή για την νέα παραχώρηση –δανεισμό 

[sic] των ταμειακών διαθεσίμων του ΤΣΜΕΔΕ για την εξυπηρέτηση του κρατικού χρέους που ζητά η  

κυβέρνηση. 

Κουβέντα για τη διαρκή «ελάφρυνση» των εργοδοτών από τη μείωση της συμμετοχής τους στις ασφαλιστικές 

εισφορές. 

Κουβέντα για την ελαστική εργασία με δελτίο παροχής υπηρεσιών μέσω της οποίας οι εργοδότες κλέβουν το 

ΤΣΜΕΔΕ απαλλασσόμενοι από καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. 

Αντί να οργανώσουν την πάλη για τα δικαιώματα και τις ανάγκες πουλάνε «παρηγοριά» και «κοινωνική 

αλληλεγγύη» για να εξαπατήσουν μαζικά τους εργαζόμενους, να τους μάθουν να ζουν με «ψίχουλα» να 

αθωώσουν τον πραγματικό αντίπαλό τους, την άρχουσα τάξη και την ΕΕ που τη στηρίζει. Ακολουθούν 

ουσιαστικά την ίδια πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση. 

Δεν ξεγελιόμαστε! Ξεκινώντας απ’ την ανάγκη άμεσης ανάκτησης των απωλειών μας, ξεδιπλώνουμε την πάλη 

μας και οργανώνουμε τη λαϊκή αντεπίθεση με αφετηρία τη διεκδίκηση δωρεάν ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης για όλους χωρίς όρους και προϋποθέσεις και ανεξάρτητα από χρέη προς τα ταμεία, δραστικές 

μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση της ανταποδοτικότητας και των αντιασφαλιστικών νόμων 

ΝΔ-ΠΑΣΟΚ μαζί και του ν.3518/2006, κατάργηση του ΚΕΑΟ και του νόμου για τις κατασχέσεις. Έχουμε το 

δίκιο με το μέρος μας και δεν θα αφήσουμε να μας κοροϊδέψουν για μια ακόμα φορά.    


