
Δεν θα  περάσει η διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης! 

Η κυβέρνηση ολοκληρώνει το «σκάνδαλο» κατεδάφισης της κοινωνικής 

ασφάλισης 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ανέλαβε για λογαριασμό της άρχουσας τάξης να κάνει τη «βρώμικη» δουλειά και στο 

ασφαλιστικό σύστημα βάζοντας ταφόπλακα σε ό,τι έχει απομείνει να θυμίζει τις λαϊκές κατακτήσεις στην κοινωνική 

ασφάλιση. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες για κάλπικες διορθώσεις δεν αλλάζουν το χαρακτήρα του νομοσχεδίου, αντίθετα 

επιχειρούν να  εκτονώσουν τις διαθέσεις των εργαζόμενων για κλιμάκωση του αγώνα με στημένους διαλόγους. Το 

νομοσχέδιο υλοποιεί τον πυρήνα της πολιτικής του κεφαλαίου και των κατευθύνσεων της ΕΕ για το ασφαλιστικό, την 

ανταποδοτικότητα. Φέρνει νέες απαλλαγές κράτους και των εργοδοτών από τα ασφαλιστικά «βάρη», επιβάλλει 

αυξήσεις εισφορών και μειώσεις συντάξεων για τους εργαζόμενους. Οι περιβόητες «εκπτώσεις στις αυξήσεις» για ένα 

ετήσιο εισόδημα 10.000 Ευρώ, μετά τη φορολόγηση, αφήνουν στην τσέπη μας 440 Ευρώ εισόδημα το μήνα, κάτω κι από τον 

κατώτατο μισθό. Οι όποιες «ελαφρύνσεις» έχουν προσωρινό χαρακτήρα (τριετίας!), ενώ αντιστοιχίζονται με 

ισοδύναμο κούρεμα των μελλοντικών συντάξεων.  

Η δυνατότητα «αυτοεξαίρεσης επαγγελματικών ομάδων» που «προσφέρει» η κυβέρνηση, με τον όρο να «το ζητήσει 

η ηγεσία του ΤΕΕ», οδηγεί σε ένα ΤΣΜΕΔΕ επαγγελματικό ταμείο. Ένα ταμείο αυτοχρηματοδοτούμενο που θα 

στηρίζεται αποκλειστικά στις αβάστακτες εισφορές των εργαζόμενων στους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και 

εφάπαξ. Αποτελεί ακόμα βαθύτερη προσαρμογή στην πολιτική ΕΕ-άρχουσας τάξης για το ασφαλιστικό, δε 

διαφοροποιείται ουσιαστικά από την αμιγώς ιδιωτική ασφάλιση. Οι ηγεσίες ΤΕΕ -ΤΣΜΕΔΕ μέσω του 

«αυτοδιοίκητου» επαγγελματικού Ταμείου επιδιώκουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της εγγυοδοσίας των τεχνικών 

εταιρειών και την επένδυση της Attica-Bank. 

 

Η κλοπή των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ: Ενα «διαρκές» έγκλημα χωρίς τιμωρία 

Την τελευταία 20ετία, ειδικά όσον αφορά το ΤΣΜΕΔΕ, προηγήθηκε μια αλυσίδα αντιασφαλιστικών «μεταρρυθμίσεων» 

από όλες τις αστικές κυβερνήσεις με τη συνέργεια όλων, ανεξαιρέτως, των ηγεσιών του ΤΕΕ. Οι ρυθμίσεις αυτές 

οδήγησαν στην ισοπέδωση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων μηχανικών. Ο 3518/2006 τον οποίο στήριξε η 

ηγεσία του ΤΕΕ, με πρόεδρο τον Γ. Αλαβάνο (εκπρόσωπο του τότε ΣΥΡΙΖΑ), οδήγησε το 50% των αυτασφαλισμένων εκτός 

ασφάλισης με χρέη προς το ΤΣΜΕΔΕ. Ακολούθησαν ο νόμος «Λοβέρδου» που κούρεψε τις συντάξεις, οι νέες αυξήσεις του 

Μεσοπρόθεσμου του 2011. Ταυτόχρονα όμως προώθησαν και μεθόδευσαν την κλοπή των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ με 

την επένδυση στην Attica Bank, το κούρεμα του PSI (1,8 δις Ευρώ), τις απώλειες από τα δομημένα ομόλογα και το 

χρηματιστήριο. 

Η συμμετοχή του Ταμείου στον τραπεζικό τζόγο ξεκινά με την απόφαση του 1996 για την είσοδο του ΤΣΜΕΔΕ στην Attica 

Bank και την αγορά, το 1997, του 34%, το οποίο μέχρι το 2003 αυξάνεται σε 42% περίπου. Η απόφαση αυτή στηρίχθηκε 

εξαρχής από τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ (τότε ΣΥΝ) στην ηγεσία του 

ΤΕΕ και ολοκληρώνεται το 2007 με το ΤΣΜΕΔΕ να γίνεται ιδιοκτήτης της Τράπεζας Αττικής (απόκτηση του 51% του 

μετοχικού κεφαλαίου της). Οι «επενδύσεις» των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ στην Τράπεζα Αττικής ξεπερνούν σήμερα τα 

800 εκ. Ευρώ, μετά τη συμμετοχή στις διαδοχικές ανακεφαλαιοποιήσεις και στην τελευταία Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 

του φθινοπώρου, ενώ έχουν υποστεί απώλεια άνω του 90% της ονομαστικής τους αξίας.  

Όταν 20 χρόνια μετά, το Μάρτη του 2016, οι «ναυαρχίδες» του αστικού τύπου (Βήμα, Καθημερνή κ.ά.) 

«ανακαλύπτουν» το «σκάνδαλο Attica Bank», αυτό δε γίνεται από «φιλολαϊκές» προθέσεις, για την υπεράσπιση των 

ασφαλιστικών δικαιωμάτων και των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ. Άλλωστε, τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ εξαϋλώθηκαν 

από την πολιτική όλων των αστικών κυβερνήσεων (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-Τεχνοκρατών-ΣΥΡΙΖΑ) τόσο στην περίοδο της 

καπιταλιστικής ανάπτυξης (δομημένα, χρηματιστήριο) όσο και της κρίσης (PSI, απώλειες από συμμετοχή στο μετοχικό 

κεφάλαιο τράπεζας Αττικής –Εθνικής Τράπεζας κ.λπ.). Ο κουρνιαχτός που σηκώνεται είναι στα πλαίσια του τραπεζικού 

ανταγωνισμού τμημάτων του κεφαλαίου και μερίδων του αστικού πολιτικού συστήματος. Με άλλα λόγια «δυο γάϊδαροι 

μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα», σε βάρος μας. Είναι αυτονόητη η ευθύνη των ηγεσιών ΤΕΕ-ΤΣΜΕΔΕ που οργάνωσαν και 

διεύθυναν το έγκλημα της κλοπής των αποθεματικών. Όπως επίσης είναι αυτονόητο ότι όποια ποινική ευθύνη κι αν 



καταλογιστεί, τα αποθεματικά δεν πρόκειται να επιστραφούν στα πλαίσια της αστικής διαχείρισης, ενώ το 

«σκάνδαλο» αυτό επαναλαμβάνεται καθώς η πρόσδεση του Ταμείου με την Τράπεζα Αττικής, το χρηματιστήριο και άλλες 

επενδύσεις, οδηγεί σε ένα «ταμείο-τράπεζα» όπου η τράπεζα ελέγχει και καθορίζει την πολιτική του Ταμείου και όχι το 

αντίθετο. Ενα Ταμείο που, στο πλαίσιο της λογικής των τριών «πυλώνων» της ΕΕ για το ασφαλιστικό σύστημα, λειτουργεί 

ως ιδιωτικός επιχειρηματικός όμιλος, ο οποίος, για να διασφαλίζει την κερδοφορία του, συμπιέζει όλο και πιο πολύ τα 

ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζόμενων μηχανικών, ενώ υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο απώλειας των αποθεματικών 

από μια «επισφαλή» επένδυση, καθώς έτσι λειτουργεί ο καπιταλισμός. 

Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ όλα αυτά τα χρόνια αντιπάλεψε αυτή την κατεύθυνση, από την πρώτη συμμετοχή του Ταμείου στην 

τράπεζα μέχρι και σήμερα, ανέδειξε τις ευθύνες όλων των Διοικήσεων του ΤΕΕ (των ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ) που 

αποφάσισαν τη συμμετοχή και τελικά την απόκτηση της Τράπεζας από το ΤΣΜΕΔΕ, πρωτοστάτησε μέσα από τις 

επιτροπές αγώνα μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων μηχανικών –τεχνικών στις κινητοποιήσεις ενάντια στο 

διαρκές έγκλημα της επίθεσης στο ασφαλιστικό και της ληστείας των αποθεματικών του ταμείου από τη συμμετοχή 

στην Τρ. Αττικής. 

 

Στο δρόμο θα κριθεί το δίκιο μας! 
Ο αγώνας συνεχίζεται. Δεν αναθέτουμε στις ηγεσίες των επιστημονικών φορέων να «διαπραγματευτούν» το μέλλον μας. 

Παίρνουμε τον αγώνα στα χέρια μας! Οργανώνουμε την πάλη μας, ενισχύουμε την αγωνιστική μας συμπόρευση με 

το ταξικά προσανατολισμένο εργατικό κίνημα και τις ριζοσπαστικές λαϊκές οργανώσεις. Δυναμώνουμε τις επιτροπές 

αγώνα μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων. Συνεχίζουμε στο δρόμο της μεγάλης απεργίας στις 4 

Φλεβάρη με τις μαζικές απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, των μεγάλων συλλαλητηρίων των αγροτών στην Αθήνα 

και των μπλόκων, των κινητοποιήσεων των επιτροπών αγώνα μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων, που 

εμπόδισαν την κυβέρνηση να φέρει το νόμο έκτρωμα στη Βουλή. 

Η σύγκρουση με το κεφάλαιο, τους μονοπωλιακούς ομίλους και την πολιτική τους είναι μονόδρομος. Μ' αυτή την 

κατεύθυνση, το λαϊκό κίνημα μπορεί και πρέπει να ακυρώσει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, να ανακτήσει τις απώλειες της 

κρίσης. Σήμερα απαιτείται να κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα για την οργάνωση της λαϊκής συμμαχίας που βαδίζει 

μαχητικά ενάντια στον πραγματικό αντίπαλο, την αστική τάξη, το κράτος της, την ΕΕ που τη στηρίζει.  

Σηκώνουμε ψηλά τη σημαία των αναγκών μας! Απαιτούμε: 

 ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ! ΝΑ ΜΗ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΚΤΡΩΜΑ! 

 ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ! ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ! ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ - 

ΚΑΘΟΛΙΚΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΔΩΡΕΑΝ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΗ 

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΧΡΕΗ ΣΤΑ 

ΤΑΜΕΙΑ (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)!  

 ΕΞΩ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ – ΕΞΩ ΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ – 

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ! 

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

εργαζόμενων στην εφορία! 

Συμμετέχουμε δραστήρια στις πρωτοβουλίες των Επιτροπών Αγώνα Αυτοαπασχολούμενων και Μισθωτών 

Μηχανικών, στη 48ωρη ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ! αν τολμήσει η κυβέρνηση να φέρει στη Βουλή το 

νομοσχέδιο έκτρωμα.  Να νεκρώσει όλη η χώρα! 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
www.dpk.tee.gr, email: panepistimoniki@dpk.gr, τηλ. 6946799833, 6977806266 

 

 


