
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΤΣΜΕΔΕ 1992 – 2016: 

Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ  

Εκατοντάδες νέοι (αλλά και παλαιότεροι) μηχανικοί ζητούν να διαγρα-

φούν από το ΤΕΕ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ!!! 

Για πρώτη φορά από την ίδρυση του ΤΕΕ, ο απόλυτος αριθμός των εν 

ενεργεία μηχανικών μειώνεται σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο!!! 

Ένας στους ΔΥΟ ελεύθεροι επαγγελματίες συνάδελφοι αδυνατούν να 

λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα λόγω οφειλών στο ΤΣΜΕΔΕ!!! 

ΓΙΑΤ
Ι; 

    Από το 1992 μέχρι σήμερα γνωρίσαμε πάμπολλες κυβερνήσεις και 

       άλλες τόσες διοικήσεις στο ΤΕΕ. Τι έγινε στο Ταμείο όλα αυτά τα χρόνια; 

1992 – Με το νόμο Σιούφα χωρίζονται οι μηχανικοί σε «παλιούς» και «νέους» και τριπλασιάζονται οι εισφορές 

των δεύτερων, ενώ οι συντάξεις μειώνονται στο 1/3! Η ηγεσία του ΤΕΕ (επί προεδρίας Λιάσκα, δηλαδή ΣΥΝ/

ΣΥΡΙΖΑ), αφού για λίγο καιρό ψέλλισε κάποιες «ευγενικές» διαμαρτυρίες, αντί για αγώνα να καταργηθεί ο νό-

μος αποφάσισε ότι ζητά …την αναδιάρθρωση των κλάδων του ΤΣΜΕΔΕ (ώστε να τον εφαρμόσει καλύτερα)! 

1996 – Με απόφαση του ΤΕΕ, το ΤΣΜΕΔΕ μπαίνει μέτοχος στην Τράπεζα Αττικής με 34%, ενώ ένα χρόνο με-

τά με νόμο του ΠΑΣΟΚ τα αποθεματικά του υποχρεωτικά κατατίθενται άτοκα στην Τράπεζα της Ελλάδας. Η 

ηγεσία του ΤΕΕ δεν έβγαλε «τσιμουδιά» γι αυτό. Σταδιακά, ως το 2003, με αποφάσεις του ΤΕΕ, το ΤΣΜΕΔΕ 

«επενδύει» 88 εκ. € στην Τράπεζα Αττικής. 

2003 – Με απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ διαμορφώνεται πρόταση «αναμόρφωσης» του ΤΣΜΕΔΕ πο-

υ προβλέπει νέα αύξηση των εισφορών για τους ασφαλισμένους. 

2006 – Η κυβέρνηση της ΝΔ μετατρέπει σε νόμο (Ν.3518/06) την απόφαση του ΤΕΕ του 2003, σε αγαστή 

συνεργασία με την ηγεσία Αλαβάνου (ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ) στο ΤΕΕ. 

2007 – Με πρωτοστάτες τους εκπροσώπους του ΤΕΕ στο ΔΣ του, το ΤΣΜΕΔΕ συμμετέχει σε νέα αύξηση μετο-

χικού κεφαλαίου στην Attica Bank, «σπρώχνοντας» άλλα 63 εκ. € δίπλα στα 88 εκ. που ήδη είχε «επενδύσει» 

από το 1997 έως το 2003, την ίδια στιγμή που βοούν οι πάντες ότι η κυβέρνηση αναζητεί στρατηγικό επεν-

δυτή για να πωλήσει το 35% που κατέχει το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Η ΔΕ του ΤΕΕ δίνει πλήρη πολιτική 

κάλυψη στην απόφαση του ΤΣΜΕΔΕ. 

2009 ως 2013 – Με διαδοχικές αποφάσεις του ΤΕΕ, αποφασίζεται η συμμετοχή του Ταμείου σε αλλεπάλληλες 

αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου στην Attica Bank. Σταδιακά, η «επένδυση» ξεπερνά τα 400 εκ. € (φτάνοντας 

στο 51%), όταν η χρηματιστηριακή αξία της δεν ξεπερνά τα 50!!! 

2013 – Πάνω από 1 δις. € είναι οι απώλειες για το αποθεματικό του ΤΣΜΕΔΕ από το PSI. Η ηγεσία του ΤΕΕ 

πέραν από «νομικίστικα» τερτίπια, ουσιαστικά δεν κάνει το παραμικρό για να τα διεκδικήσει. Αντίθετα, προε-

τοιμάζει το έδαφος για το επόμενο «έγκλημα», με τη «χαριστική βολή» του 2015, επί «πρώτης φοράς αριστε-

ρά». 

2015 – Στην τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, το ΤΣΜΕΔΕ «συνεισφέρει» σχεδόν 400 εκ. € σε μια τρά-

πεζα που βρίσκεται στο «μάτι του κυκλώνα», με πρόσχημα «τη διάσωση του δημόσιου χαρακτήρα» της. Φυσι-

κά, το ΤΕΕ πρωτοστάτησε στη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης. 

2016 – Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ψηφίζει το αντιασφαλιστικό έκτρωμα Κατρούγκαλου, στο πλαίσιο του 

τρίτου μνημονίου. Η ηγεσία του ΤΕΕ «παζαρεύει» μέχρι το τέλος – παρά την απόφαση της Αντ/πείας με πρό-

ταση της «Πανεπιστημονικής» να αποσυρθεί από το διάλογο με την κυβέρνηση – πίσω από τις πλάτες των 

εργαζόμενων μηχανικών για «λύση επαγγελματικού ταμείου», δηλαδή για ΤΣΜΕΔΕ εκτός πλαισίου Κοινωνικής 

Ασφάλισης, καθαρά ιδιωτική εταιρεία, χωρίς καμία εγγύηση στα αποθεματικά και στις παροχές της, με βέβα-

ιη προοπτική την ακόμα πιο βάρβαρη αύξηση των εισφορών. 

Ελλά
δα 

 
2016: 



  ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ 20 ΝΟΕΜΒΡΗ 

     ΣΤΕΙΛΕ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗΣ! 

ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ  

ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ! 

Κυβερνήσεις κάθε είδους και αντίστοιχες αντιπολιτεύσεις, πο-

λύχρωμες ηγεσίες του ΤΕΕ (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ) και κυρίαρχες 

παρατάξεις, έχουν από κοινού την ευθύνη για το σφαγιασμό 

των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων! Από κοινού συμφώνησαν 

στην κατεύθυνση της ανταποδοτικότητας με την οποία ΕΕ και 

μονοπωλιακοί όμιλοι επιδιώκουν εκμηδένιση της κρατικής ευ-

θύνης, μεταφορά του βάρους της ασφάλισης στις πλάτες των 

εργαζόμενων.  

Οι συνάδελφοι που μετέχουν στο ψηφοδέλτιο της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ βρέθηκαν στην πρώ-

τη γραμμή της πάλης για την απόκρουση των αντιασφαλιστικών νόμων και μέτρων από το 

1992 ως σήμερα. Χωρίς ταλαντεύσεις και «αστερίσκους», στοχεύουν τον πραγματικό αντίπα-

λο, το μεγάλο κεφάλαιο και την ΕΕ. Πρωταγωνίστησαν στη συγκρότηση Επιτροπών Αγώνα σε 

μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς, οι οποίες συσπείρωσαν εκατοντάδες συ-

ναδέλφους σε κινητοποιήσεις, καταλήψεις, διαδηλώσεις, άνοιξαν δρόμους στην πάλη του κι-

νήματος για αλλαγή των συσχετισμών σε όλα τα επίπεδα. 

ΔΩΣΕ ΚΙ ΕΣΥ ΤΗ ΜΑΧΗ ΑΥΤΗ ΜΑΖΙ ΜΑΣ! 

…ώστε οι αγώνες που 

μας περιμένουν να δοθο-

ύν από καλύτερες θέσε-

ις!  

Αλλάζοντας τους συσχε-

τισμούς, ΒΓΕΣ ΕΣΥ Ο ΙΔΙ-

ΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ, 

πρόταξε ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΟΥ 

ΑΝΑΓΚΕΣ και όχι τις α-

νάγκες του κεφαλαίου. 

Μπες στον αγώνα και 

στην αντεπίθεση για να 

διεκδικήσουμε: 

Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ! 

Πλήρης αποκατάσταση των απωλειών σε συντάξεις – παροχές – α-

ποθεματικά! 

Άμεση και ριζική μείωση των εισφορών! Επίδομα ανεργίας για 

όλους (και για τους μισθωτούς με "μπλοκάκι" και για τους αυτοα-

πασχολούμενους)! Μείωση των οφειλών προς τις τράπεζες σε πο-

σοστό 30% για ύψος δανείων μέχρι 300.000 € - πάγωμα χρεών προς 

το ΤΣΜΕΔΕ! Κατάργηση του ΚΕΑΟ και του νόμου για τις κατασχέσε-

ις! 

Άμεση αποδέσμευση του ΤΣΜΕΔΕ από την Attica Bank, με πλήρη 

κάλυψη του κόστους από το κράτος και μεγάλους ομίλους! 

Όχι στα Επαγγελματικά Ταμεία! Δημόσια, καθολική, υποχρεωτική 

κοινωνική ασφάλιση για όλους – Aποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, 

σύγχρονη και υψηλού επιπέδου υγεία – ιατροφαρμακευτική περί-

θαλψη για όλους, ανεξάρτητα από χρέη προς το Ταμείο! 

Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Κ Η  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η  Κ Ι Ν Η Σ Η  Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν  
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