
Η κυβέρνηση «βάζει χέρι» στα διαθέσιμα Δήμων, Περιφερειών, Οργανισμών του 

Δημοσίου…για την πληρωμή του χρέους! Οι διοικήσεις ΤΕΕ -ΤΣΜΕΔΕ -ΕΤΑΑ συνει-

σφέρουν εθελοντικά 100εκ. Ευρώ στην κυβέρνηση… για να διαπραγματευτεί! 

«Πρώτη φορά αριστερή» η ληστεία των ταμειακών διαθεσίμων του ΤΣΜΕΔΕ. Αρχικά, η κυβέρνηση, με νομοθετική ρύθμι-
ση, πρότεινε στα ασφαλιστικά ταμεία –μεταξύ άλλων ΝΠΔΔ– να παραχωρήσουν «εθελοντικά» τα ταμειακά τους διαθέσι-
μα στη διαχείριση του κράτους. Έδωσε ως «τυράκι στη φάκα» την τοποθέτηση των διαθεσίμων με «πολύ ελκυστικά επι-
τόκια», για να θυσιάσουν «εθελοντικά» ό,τι έχει απομείνει από το ρευστό τους, ενώ απάλλαξε από «νομικές ευθύνες» τις 
διοικήσεις σε περίπτωση απώλειας της «επένδυσης». Στόχος η απαιτούμενη ρευστότητα για να φανεί «συνεπής η χώρα» 
στις δεσμεύσεις της, να αποπληρώσει τις δανειακές υποχρεώσεις. Όταν η «εθελοντική αιμοδοσία» δεν απέδωσε, η κυ-
βέρνηση με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προχώρησε στην υποχρεωτική δέσμευση των διαθεσίμων Δήμων, Περιφε-

ρειών και άλλων φορέων του Δημοσίου. 

Η νεοδιορισμένη «πρώτη φορά αριστερή» διοίκηση του ΤΣΜΕΔΕ -που υποδείχτηκε από τη Διοικούσα του ΤΕΕ 
λίγες μέρες πριν - με την έγκριση της επίσης νέας διοίκησης του ΕΤΑΑ προχώρησε σε εθελοντική συνεισφορά 
100 εκ. ευρώ ως πρώτη δόση για τη στήριξη της κυβέρνησης στην «εθνική διαπραγμάτευση». 

Θα μας πουν ότι πρόκειται για «επικερδή τοποθέτηση» που ταυτόχρονα «ενισχύει τη θέση της χώρας». Τα ίδια μας 
έλεγαν παλιότερα για τα ομόλογα, την κατάθεση στην Τράπεζα της Ελλάδας, την αγορά μετοχών («καλή ώρα» της Attica 
Bank) και πάει λέγοντας. Από «έξυπνες», «ευέλικτες» και «αποδοτικές» επενδυτικές «προτάσεις» ο λαός μεν έχει χορτά-
σει αέρα κοπανιστό, οι μονοπωλιακοί όμιλοι δε, άφθονα δις για να ενισχύσουν την κερδοφορία τους. Όσο για τα αποθε-
ματικά των ταμείων, αυτά είναι ένα βήμα πριν την κατάρρευση – πάνω από 2 δις οι απώλειες του ΤΣΜΕΔΕ συνολικά 
από όλες αυτές τις «ευγενείς» επενδυτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του PSI που «στοίχισε» τα 
μισά μας αποθεματικά στο βωμό της «σωτηρίας της χώρας» το 2012. Η κυβέρνηση για την αναπλήρωση αυτών των 

προηγούμενων απωλειών δε λέει κουβέντα. 

Σήμερα ζητούν, ξανά για τη «σωτηρία της χώρας», να ρισκάρουμε τα ταμεία να μην μπορούν να πληρώσουν συντάξεις, 
να μην έχουν δεκάρα για φάρμακα, εξετάσεις, νοσήλια. Η «άμεση ρευστοποίηση»  και «προστασία από ζημιές» που υπό-
σχεται η κυβέρνηση είναι κενό γράμμα, εφόσον η αιτία πίσω απ’ τον εσωτερικό δανεισμό είναι ακριβώς η έλλειψη ρευ-
στότητας του κράτους. Την ίδια στιγμή, όμως, που κυβέρνηση και εκπρόσωποί της στις διοικήσεις ΤΕΕ και ΤΣΜΕ-
ΔΕ αξιοποιούν τα ταμειακά διαθέσιμα για την πληρωμή του χρέους, χιλιάδες μηχανικοί παραμένουν ανασφάλι-
στοι, χωρίς πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με πενιχρές συντάξεις και αβάσταχτες εισφορές. Στί-
βουν τις «τελευταίες σταγόνες από το αίμα τους» στη νέα ρύθμιση για να εξασφαλίσουν το αυτονόητο δικαίωμα 
σε υγεία και σύνταξη.  

Η κυβέρνηση προχωρά στην είσπραξη των αναδρομικών αυξήσεων (περίπου 3000 

ευρώ ανά ασφαλισμένο) και «προσφέρει» δικαίωμα ένταξης των οφειλών στο νό-

μο για τις 100 δόσεις… 

«Πρώτη φορά αριστερή» και η εφαρμογή της πολιτικής της ανταποδοτικότητας στην ασφάλιση που έχει καταστήσει 2 
στους 3 αυτασφαλισμένους στο ΤΣΜΕΔΕ ανασφάλιστους. Ενώ χιλιάδες συνάδελφοι αγωνιούν για την πληρωμή ανα-
δρομικά των βαρών των αυξημένων (ελέω μεσοπρόθεσμου) εισφορών, μιας και το ΣτΕ απέρριψε την 
«αγωνιστική» προσφυγή του ΤΕΕ (θα ψελλίσουν μια λέξη αυτοκριτικής, άραγε, όσοι επέμεναν και επιμένουν ότι ο προ-
σανατολισμός του «αγώνα» πρέπει να είναι η πίεση στον εκάστοτε πρόεδρο του ΕΤΑΑ, οι μνημονιακές κυβερνήσεις και η 
δικαστική οδός;) έρχονται νέα, ακόμα πιο δυσβάσταχτα ειδοποιητήρια με την οριστική εφαρμογή των αυξήσεων 
στο ειδοποιητήριο του επόμενου εξαμήνου. Είναι προφανές ότι όταν η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι θα διαφυλάξει την 
κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα της «υγιούς επιχειρηματικότητας», τότε δεν υπάρχει άλλη «δεξαμενή» ρευστότητας 

από τον ακόμα μεγαλύτερο, διαρκή, πιο συστηματικό οικονομικό στραγγαλισμό του λαού. 

Προς παλιούς και νέους 

«διαπραγματευτές»:           ΚΑΤΩ ΤΑ ΞΕΡΑ ΣΑΣ 

ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ!  

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΡΑ  

ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ! 

  ΔΕN ΣΥΝΑΙΝΟΥΜΕ  

ΣΤΗ ΣΦΑΓΗ ΜΑΣ! 



www.dpk.tee.gr, email: esak.mis.texnik@gmail.com, aytoapasx.mixanikoi@gmail.com, τηλ. 6946799833, 6977806266, 6977911896  

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ Μισθωτών & Αυτοαπασχολούμενων Μηχ/κών   

Aπαιτούμε:  

 ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙ-

ΣΗ, ΤΟΥ 3518/2006 ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ! 

 ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ! ΚΑΜΙΑ ΣΚΕΨΗ ΓΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥ-

ΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ PSI! 

 ΔΗΜΟΣΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΔΩΡΕΑΝ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΧΡΕΗ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ (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)! 

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

εφορία! 

1η Μάη AΠΕΡΓΟΥΜΕ, ΟΛΟΙ στην απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, 10.00 π.μ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ! 

Άλλωστε, αυτό ακριβώς περιγράφεται στις «μεταρρυθμίσεις» που προωθεί η κυβέρνηση: η ανακύκλωση της φτώχειας ανά-
μεσα στα φτωχά και στα πιο φτωχά στρώματα του λαού, έτσι ώστε τα κέρδη των μονοπωλίων και οι δόσεις στους 
«δανειστές» να μένουν πάντα στο απυρόβλητο. Μήπως, άραγε, αυτό δεν «υπόσχεται» και στους εργαζόμενους μηχανικούς; 
Κουβέντα, για κατάργηση των αντιλαϊκών, αντιασφαλιστικών νόμων που από το 1992 μέχρι και σήμερα έχουν εκτο-
ξεύσει τις εισφορές στα ύψη, ενώ οι παροχές κατρακυλούν στα Τάρταρα. Κουβέντα για την κατάργηση του αντια-
σφαλιστικού Ν.3518/2006 που άλλωστε οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ ως ηγεσία του ΤΕΕ, με πρόεδρο Γ. Αλαβάνο, συμ-
φώνησαν και προώθησαν με την κυβέρνηση Καραμανλή. Ο νόμος αυτός στέρησε την ασφάλιση από 1 στους 2 ασφαλι-
σμένους στο ΤΣΜΕΔΕ, πριν κιόλας την εφαρμογή των τελευταίων αυξήσεων. Ακόμα και μια πιθανή θέσπιση της 
«ελεύθερης επιλογής» ασφαλιστικής κλάσης από τον ασφαλισμένο θα οδηγήσει σε συνολική απώλεια ασφαλιστικών δικαι-
ωμάτων, άμεση συρρίκνωση των συντάξεων βάσει των αναλογιστικών μελετών, ενώ πρακτικά θα συνεχίσουν να είναι ανα-

σφάλιστοι οι συνάδελφοι που σήμερα χρωστούν.  

Η κυβερνητική «ευαισθησία» εξαντλείται στην «εξασφάλιση» ένταξης των οφειλών για εισφορές στο νέο νόμο για 
τις 100 δόσεις: νομιμοποίηση της εισφοροληστείας και μάλιστα με επίκληση στο «πατριωτικό καθήκον» - αυτή είναι 
η «πρώτη-φορά-αριστερά» πρακτική του ΣΥΡΙΖΑ! 

Η διαπραγμάτευση αυτή δεν είναι «δική» μας! 

Είναι τελικά η διαπραγμάτευση «εθνικό καθήκον»; Η «επιτυχία της διαπραγμάτευσης» μπορεί να οδηγήσει στη λαϊκή ευη-
μερία; Στην πραγματικότητα, η διαπραγμάτευση πίσω απ’ την οποία μας καλεί να στοιχηθούμε η νέα κυβέρνηση είναι δια-
πραγμάτευση στο στρατόπεδο του εχθρού. Η κυβέρνηση διαπραγματεύεται διεκδικώντας καλύτερους όρους χρη-
ματοδότησης για λογαριασμό των μονοπωλιακών ομίλων, οι ανάγκες των οποίων απαιτούν φθηνή εργατική δύνα-
μη, με τσάκισμα δικαιωμάτων και βίαιη συρρίκνωση αυταπασχολούμενων. Γι’ αυτό, είτε η διαπραγμάτευση είναι λιγό-
τερο ή περισσότερο επιτυχημένη, είτε με ευρώ είτε με δραχμή, όσο το κριτήριο παραμένει η ανταγωνιστικότητα και τα κέρδη 
των μονοπωλίων, όσο τα κλειδιά της οικονομίας και η εξουσία παραμένουν στα χέρια τους, οι εξελίξεις δεν είναι και 
δεν μπορούν να είναι φιλολαϊκές. Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, απ’ το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης μέχρι τις προγραμματικές 
δηλώσεις και τη συμφωνία με το Eurogroup, που είναι το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης, δεν οδηγούν στην λαϊκή ευη-
μερία. Δεν οδηγούν στην αναγκαία άμεση αναπλήρωση των τεράστιων απωλειών μας και στην ικανοποίηση των 
αναγκών των εργαζόμενων. Το μόνο που προβλέπουν είναι ελάχιστα ψίχουλα προς την ακραία φτώχεια, τα οποία 
θα κληθούν να πληρώσουν τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα.  

Γίνεται πλέον ολοφάνερο ότι οι εργαζόμενοι και ο λαός δεν έχουν τίποτε να περιμένουν από μια τέτοια πολιτική εντός 
των τειχών της ΕΕ και των ομίλων, ανεξάρτητα από το ποιος είναι στο τιμόνι της διακυβέρνησης. Μονόδρομος είναι 
η οργάνωση της πάλης, μαζί με όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους, σε συντονισμό με τον ταξικό πόλο στο κίνημα, το 
ΠΑΜΕ και την ΠΑΣΕΒΕ.  Για να έχει πραγματικά αποτελέσματα ο αγώνας μας πρέπει να ξεκινά απ’ την απαίτηση για 
άμεση ανάκτηση των απωλειών και το να πληρώσουν τα μονοπώλια για την κρίση, να συγκρούεται με τις ανάγκες και 
την πολιτική των μονοπωλίων, ώστε να συγκεντρώνει δυνάμεις για την αποφασιστική αναμέτρηση, για τον άλλο 
δρόμο ανάπτυξης της χώρας, με το λαό στο τιμόνι της οικονομίας και της εξουσίας, με κοινωνικοποιημένα τα συγκεντρωμέ-
να μέσα παραγωγής, με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό και εργατικό έλεγχο, με αποδέσμευση της χώρας από την ΕΕ και 

το ΝΑΤΟ, με μονομερή διαγραφή του χρέους που δεν είναι του λαού και δεν οφείλει να πληρώσει ούτε μια δεκάρα του. 


