
«Επί ποδός πολέμου» για το ασφαλιστικό! 

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ – ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ! 

Κάτω τα ξερά σας από τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ 
Με ταξική ενότητα και λαϊκή συμμαχία ενάντια στον πραγματικό αντίπαλο! 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες μηχανικοί, 

Η κλοπή των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ, του ιδρώτα χιλιάδων εργαζόμενων μηχανικών δεν έχει τέλος. 

Η διοίκηση των ΤΣΜΕΔΕ –ΕΤΑΑ συμμετέχει στη νέα ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Αττικής, με τη σύμφωνη γνώμη 
του ΤΕΕ. Σκοπεύουν να καταβάλλει το ταμείο 250 έως 380 εκατ. €, προκειμένου να διατηρήσουν τον έλεγχο της τράπε-
ζας. Ενώ ήδη έχουν πρακτικά εξαφανιστεί τα σχεδόν 430 εκ ευρώ απ’ τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ που έχουν τοποθε-
τηθεί στην τράπεζα απ’ το Ταμείο τα προηγούμενα χρόνια. Τα ποσά αυτά έρχονται να αθροιστούν στις απώλειες 1,8 
δις € από το ληστρικό «κούρεμα» του PSI, τις απώλειες από διάφορες άλλες «επενδύσεις» στο χρηματιστηριακό τζό-
γο, τα χρωστούμενα από τις υποχρεώσεις του κράτους προς το Ταμείο. 

Ακόμα και αν η Τράπεζα κατορθώσει να πιάσει το στόχο της νέας ανακεφαλαιοποίησης, είναι πολύ πιθανό να προχω-
ρήσει σύντομα σε επόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όπου θα ανατρέξει ξανά στον πρόθυμο «αιμοδότη» της, το 
ΤΣΜΕΔΕ. Οι διοικήσεις ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ προωθούν τη συμμετοχή του Ταμείου στην νέα ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας 
με το γνωστό επιχείρημα «να μην χαθούν τα λεφτά μας». Στην πραγματικότητα θέλουν να «διατηρήσουν τον έλεγχο» της τρά-
πεζας, γεγονός που εξυπηρετεί ταυτόχρονα όσους κατασκευαστικούς και λοιπούς επιχειρηματικούς ομίλους έχουν πολλαπλά 
ωφεληθεί από το υπάρχον καθεστώς στην Τράπεζα. 

Η νέα ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας είναι αποτέλεσμα της συμμετοχής του ΤΣΜΕΔΕ στην Τρ.Αττικής. Για μας, τα «κέρ-
δη» ήταν απανωτές αυξήσεις στις εισφορές, που σήμερα έχουν γίνει υπέρογκες, και απώλειες στις συντάξεις για να «βγαίνει» 
το ταμείο και να μπορεί να στηριχθεί η Τράπεζα. Και πράγματι, η ανταποδοτική λειτουργία του ΤΣΜΕΔΕ, που προχώρησε 
αποφασιστικά με το ν.3518/2006 που προωθήθηκε από το ίδιο το ΤΕΕ, στην ηγεσία του οποίου τότε ήταν οι δυνάμεις του 
ΣΥΡΙΖΑ, πότε σε συνεργασία με τη ΝΔ πότε με το ΠΑΣΟΚ, σημαίνει αναλογιστικές μελέτες, σημαίνει ότι το ταμείο πρέπει να 
είναι ισοσκελισμένο, σημαίνει μετατόπιση των εισφορών στις πλάτες μας και σταδιακή απαλλαγή για τα μονοπώλια και το 
κράτος τους.  

Σήμερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ προχωρά με ταχύτατα βήματα στην ολοκληρωτική διάλυση του ασφαλιστικού συ-
στήματος, ξεδιπλώνει μια χωρίς προηγούμενο κλιμάκωση της επίθεσης που ξεκίνησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Πρό-
κειται για μέτρα που αφορούν όχι μόνο μισθωτούς, άνεργους, συνταξιούχους και αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς, 
αλλά στην πραγματικότητα το σύνολο των λαϊκών στρωμάτων της χώρας. 

Στο στόχαστρο κυβέρνησης – άρχουσας τάξης βρίσκεται ότι έχει απομείνει απ’ τον χαρακτήρα 
της κοινωνικής ασφάλισης 

Η ακύρωση της τροπολογίας Στρατούλη και η άμεση επαναφορά των αυξημένων ασφαλιστικών εισφορών των εργαζόμε-
νων μηχανικών, που έγινε με το πολυνομοσχέδιο που πέρασε απ’ τη βουλή στα μέσα Οκτώβρη είναι μόνο η αρχή. Η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, με το γνωστό επιχείρημα πως «το ταμείο είναι μείον…» και «πρέπει να κάνουμε θυσίες» για το ασφαλι-
στικό προετοιμάζεται για κλιμάκωση της επίθεσης το αμέσως επόμενο διάστημα. Οι νέες δραστικές περικοπές στο ύψος των 
συντάξεων θα αφορούν πρακτικά όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων, ενώ ετοιμάζεται γενική αύξηση των ορίων συνταξιοδό-
τησης τουλάχιστον μέχρι τα 67 χρόνια, που μεταφράζεται, για ορισμένες κατηγορίες, σε πάνω από 10 χρόνια επιπλέον σύ-
νταξη. Συγχρόνως, γίνεται λόγος για αύξηση των εισφορών των εργαζόμενων για την κοινωνική ασφάλιση, ενώ η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ «μετρά» τις αντιδράσεις για ένα νέο χαράτσι των 1200 ευρώ το χρόνο, επιπλέον των ασφαλιστικών εισφορών, ειδικά 
για τους αυτοαπασχολούμενους. Οι σχεδιαζόμενες ενοποιήσεις των ασφαλιστικών ταμείων σημαίνουν εξίσωση των παροχών 
προς τα κάτω και αξιοποίηση των αποθεματικών, όσων ταμείων διαθέτουν, για να καλύψουν τις τρύπες των υπολοίπων. Το 
«επαγγελματικό ταμείο» που προωθούν ως δήθεν εναλλακτική λύση, οι διοικήσεις ΤΕΕ-ΤΣΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ, ουσιαστικά 
αποτελεί εναλλακτικό τρόπο «εκτέλεσης της θανατικής ποινής» των ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας. Η κλιμάκωση της 
κυβερνητικής επίθεσης στο ασφαλιστικό δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους μηχανικούς. Αντίθετα η επίθεση της κυβέρνησης 
έχει καθολικό χαρακτήρα, στρέφεται κατά του ίδιου του χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης, ή ότι έχει απομείνει απ’ αυ-
τόν… Στόχος είναι η πλήρης εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για την ανταποδοτικότητα στην κοινωνική ασφάλιση, 
δηλαδή η μεταφορά των ασφαλιστικών βαρών και της ευθύνης για την ασφάλιση απ’ την εργοδοσία και το κράτος, 
στις ατομικές πλάτες του κάθε ασφαλισμένου. Με αυτό τον τρόπο, το μεγάλο κεφάλαιο και το κράτος του δεν φέρουν ευθύ-



νη για την ασφαλιστική κάλυψη του εργαζόμενου, ο οποίος πρέπει με τις δικές του ατομικές εισφορές, σαν να κατέθετε τις 
οικονομίες του σε ένα «κλειστό» τραπεζικό λογαριασμό, να εξασφαλίσει την σύνταξη του. Η «εξασφαλισμένη σύνταξη» γίνεται 
προνοιακό επίδομα κάτω απ’ τα 400 ευρώ μηνιαίως και το υπόλοιπο τμήμα είναι ανταποδοτικό, με βάση τις εισφορές. Αυτό 
είναι το περιεχόμενο της κυβερνητικής πρότασης, αλλά και της πρότασης της ηγεσίας του ΤΕΕ για μετατροπή του ΤΣΜΕΔΕ σε 
επαγγελματικό ταμείο με ιδιωτικο-οικονομική λειτουργία. Ουσιαστικά, για τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζόμενων μηχα-
νικών και ειδικά για τους νεότερους, η «λύση» αυτή μεταφράζεται στο να αποδεχτούν συντάξεις πείνας των 400 ευρώ 
μηνιαία, γιατί λόγω της κρίσης και της ανεργίας, η προοπτική να «χτίσουν» παχυλά συνταξιοδοτικά πακέτα είναι α-
πλά ανύπαρκτη… 

Κερδισμένοι και χαμένοι απ’ την κυβερνητική επίθεση 

Δεν χάνουν όλοι απ’ αυτή την εξέλιξη. Το μεγάλο κεφάλαιο είναι ο μεγάλος κερδισμένος απ’ την κλιμάκωση της επίθεσης 
στο ασφαλιστικό, την προώθηση της ανταποδοτικής λειτουργίας της κοινωνικής ασφάλισης. Ανταποδοτικότητα σημαί-
νει πως τα μονοπώλια και το κράτος απαλλάσσονται απ’ την ευθύνη και το κόστος για την παροχή κοινωνικής ασφάλισης. Η 
εργατική δύναμη γίνεται φθηνότερη, διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα των μονοπωλίων, ενώ τα μεγάλα δημοσιονομικά 
πλεονάσματα μεταφράζονται σε νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για τους μεγάλους ομίλους. Συγχρόνως, η ιδιωτικοποίηση 
της ασφάλισης δημιουργεί νέα πεδία κερδοφορίας για τα υπερσυσσωρευμένα κέρδη των ομίλων, ενώ τα αποθεματικά των 
ταμείων αξιοποιούνται ως μια φρέσκια πηγή χρηματοδότησης για την καπιταλιστική ανάπτυξη της επόμενης περιόδου. Αυτή 
είναι η ουσία της κυβερνητικής επίθεσης. Γι’ αυτό εφαρμόζεται διαχρονικά, σε ολόκληρη την ΕΕ, από αστικές κυβερνήσεις 
κάθε απόχρωσης, με ή χωρίς μνημόνιο, τρόικα, κουαρτέτο, ανεξάρτητα από το εθνικό νόμισμα. Η αποδόμηση του ασφαλιστι-
κού συστήματος στην Ελλάδα δεν είναι ένα μονόπρακτο. Είναι μια ολόκληρη αλυσίδα που, την τελευταία 25ετία, ξεκινά απ 
τους νόμους Σιούφα και Ρέππα και κλιμακώνεται την περίοδο της κρίσης. 

“Which side are you on boys?” 

Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Μας έχουν βάλει στο στόχαστρο και η ανάγκη να οργανώσουμε την απά-
ντηση μας είναι πλέον επιτακτική. Η προσμονή μιας ειδικής λύσης, μιας εξαίρεσης απ’ τον αντεργατικό οδοστρωτήρα 
είναι αυταπάτη. Η ίδια η πραγματικότητα το αποδεικνύει. Η επίθεση κυβέρνησης-ΕΕ-άρχουσας τάξης αφορά το σύνολο των 
εργαζόμενων. Κοινή πρέπει να είναι και η αντεπίθεση μας, για να έχει ελπίδες επιτυχίας. Και η στάση του καθενός 
μπροστά στην οργάνωση της αντεπίθεσης είναι αλάθητο κριτήριο για την «πλευρά του ποταμιού» στην οποία βρί-
σκεται. Οποίος σήμερα προπαγανδίζει ειδικές λύσεις για τη μία ή την άλλη ομάδα παίζει το παιχνίδι της κυβέρνησης που 
προσπαθεί να διασπάσει τους εργαζόμενους. Οποίος σήμερα βάζει προσκόμματα στην αναγκαία οργάνωση του αγώνα, υ-
ποτάσσοντας την στους στενούς πολιτικούς σχεδιασμούς της, τελικά υπηρετεί τον εχθρό.  

ΜΠΟΡΟΥΜΕ και ΘΑ υπερασπιστούμε την κοινωνική ασφάλιση! 

Απ’ αυτή τη μάχη δεν μπορεί να λείψει κανένας. Οργανώνουμε την πάλη μας, συγκεντρώνουμε δυνάμεις σε κάθε χώρο 
δουλειάς. Η διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης είναι βασική πολιτική των μονοπωλιακών ομίλων για να διασφαλί-
σουν τα κέρδη τους. Γι’ αυτό και η πραγματική υπεράσπιση της κοινωνικής ασφάλισης σημαίνει οργάνωση της πάλης κό-
ντρα στον πραγματικό αντίπαλο, τα μονοπώλια, το κράτος τους και την ΕΕ, ρήξη με την πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντά 
τους. Ο πόλεμος που εξαπολύει κυβέρνηση και άρχουσα τάξη στρέφεται απέναντι σε όλους τους εργαζόμενους. Για 
να έχουμε αποτέλεσμα, οργανώνουμε τον αγώνα μας μαζί με το υπόλοιπο ταξικό εργατικό κίνημα που κινείται σ’ αυ-
τήν την κατεύθυνση αμφισβήτησης της πολιτικής ΕΕ-άρχουσας τάξης, μαζί με το ΠΑΜΕ και την ΠΑΣΕΒΕ. Οι καιροί δεν 
περιμένουν! Είναι ώρα μάχης για να υπερασπιστούμε μια απ’ τις σημαντικότερες, ματωμένες κατακτήσεις του εργατι-
κού κινήματος τον 20ο αιώνα, το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση. 

Aπαιτούμε:  
 ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΤΟΥ 

3518/2006 ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ KAI ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ!  

 ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ! ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΤΑ-
ΜΕΙΩΝ! ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ!  

 ΔΗΜΟΣΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΔΩΡΕΑΝ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙ-
ΘΑΛΨΗ 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 εφο-
ρία! 

 
Ιστοσελίδα: www.dpk.tee.gr, Email: panepistimoniki@dpk.gr, Τηλ. 6946799833, 6977227152, 6977806266 

http://www.dpk.tee.gr/
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