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Θέμα: Γηα ηηο λέεο δξακαηηθέο απμήζεηο ζηηο εηζθνξέο ησλ Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ 
 
 Η πξόζθαηε θαινθαηξηλή απόθαζε ηεο θπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηελ ππνρξεσηηθή 
έληαμε ησλ κεραληθώλ ζε αλώηεξε αζθαιηζηηθή θαηεγνξία αλά ηξηεηία έρεη σο απνηέιεζκα 
ηελ άκεζε δξαζηηθή αύμεζε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ πνπ πιεξώλνπλ νη κεραληθνί 
θαηά 30% θαη νδεγεί ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ γηα ηνλ αζθαιηζκέλν δεθαεηίαο 
μεπεξλνύλ ηα 400 επξώ ην κήλα, αθνύ ε ελ ιόγσ αύμεζε επηβάιιεηαη ζε αζθαιηζηηθέο 
εηζθνξέο πνπ είλαη ήδε απαξάδεθηεο.  
 Η νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε ηδηαίηεξε νμύηεηα κε ηελ νπνία εθδειώλεηαη ζην θιάδν ηεο 
θαηαζθεπήο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εθηόμεπζε ηεο πξαγκαηηθήο αλεξγίαο ζην ρώξν ησλ 
κεραληθώλ πνπ δελ θαηαγξάθεηαη σο ηέηνηα, απνθξπβόκελε πίζσ από ην βνιηθό καλδύα 
ηνπ «ειεύζεξνπ επαγγεικαηία» ζηεξώληαο από ηνπο άλεξγνπο κεραληθνύο αθόκα θαη  ηα 
ππνηππώδε ηππηθά δηθαηώκαηα πνπ έρνπλ νη άλεξγνη.  Ταπηόρξνλα, ην εηζόδεκα όζσλ 
κεραληθώλ εξγάδνληαη αθόκα βξίζθεηαη κεηαμύ ζθύξα θαη άθκνλνο, κε ηελ θνξνεπηδξνκή 
ζηα εηζνδήκαηα ησλ κεραληθώλ, ηελ δξαζηηθή πεξηθνπή  ησλ κηζζώλ ζε ηδησηηθό θαη 
δεκόζην ηνκέα.   Απνηέιεζκα ηεο πνιηηηθήο πνπ εθαξκόδεηε, ηεο ραξαθηεξηδόκελεο σο 
«παξαλντθήο πνιηηηθήο» από ην ίδην ην ΤΔΔ έρεη σο απνηέιεζκα δεθάδεο ρηιηάδεο 
κεραληθνί λα κελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα λα θαηαβάιινπλ ηηο αζθαιηζηηθέο 
εηζθνξέο . Γεθάδεο ρηιηάδεο  κεραληθνί είλαη  αζθαιηζηηθά αθάιππηνη. Τν καδηθό ξεύκα 
αηηήζεσλ δηαγξαθήο από ην ΤΔΔ ιόγσ αδπλακίαο θαηαβνιήο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ 
πξνβιέπεηαη από ην ίδην ην ΤΔΔ όηη ζα πνιιαπιαζηαζηεί ην επόκελν δηάζηεκα.  
 Τελ ίδηα ζηηγκή, νη παξνρέο πξνο ηνπο κνλνπσιηαθνύο νκίινπο πνιιαπιαζηάδνληαη, κε 
αθόκα κεγαιύηεξεο κεηώζεηο ησλ εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ, ελώ ε θαζηέξσζε ηεο ζρέζεο 
εξγαζίαο ηνπ «νηνλεί κηζζσηνύ», δειαδή ηνπ κηζζσηνύ πνπ ζηα ραξηηά εκθαλίδεηαη σο 
απηναπαζρνινύκελνπο θαη άξα εμσηεξηθόο ζπλεξγάηεο κεηαθπιίεη ην ζύλνιν ησλ 
απμήζεσλ ζηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζηηο πιάηεο ησλ εξγαδόκελσλ κεραληθώλ.  Αμίδεη λα 
ζεκεησζεί πσο κε βάζε ζηνηρεία δεκνζηεπκέλα από ην ΤΔΔ πεξηζζόηεξν από ην 25% ησλ 
λέσλ κεραληθώλ εξγάδνληαη κε ηέηνηα εξγαζηαθή ζρέζε.  
 Η απόθαζε αύμεζεο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ δελ είλαη θεξαπλόο ελ αηζξία. 
Απνηειεί  θπζηθή ζπλέρεηα ηεο  πνιηηηθήο ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε 
πνπ εθαξκόδεηαη όιε ηελ πξνεγνύκελε 20εηία, ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ζηελ ππόινηπε 
ΔΔ θαη πξηλ ηελ εθδήισζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο. Δίλαη ε γλσζηή πνιηηηθή πνπ 
πξνδηαγξάθεηαη  ζε όιεο ηηο Δπξσπατθέο Σπλζήθεο θαη νδεγίεο, μεθηλώληαο από ηελ 
Σπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη θαη θσδηθνπνηείηαη ζε όιεο ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο. Πξόθεηηαη γηα 
ηελ γλσζηή ζπληαγή  κεηαθνξάο ησλ αζθαιηζηηθώλ βαξώλ  από ην θξάηνο θαη ηελ 
εξγνδνζία ζηηο πιάηεο ησλ εξγαδόκελσλ.  Σηελ Διιάδα θσδηθνπνηήζεθε κε κηα ζεηξά 
λόκνπο μεθηλώληαο ήδε από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 κε απνθνξύθσκα γηα ην 
ΤΣΜΔΓΔ ηνλ 3518/2006 πνπ θαζηέξσζε θαη ηνλ θιάδν ηεο εηδηθήο πξνζαύμεζεο.  θαη  
ηειηθά ζηεξίρζεθε ηόζν από ην ΠΑΣΟΚ θαη ηε ΝΓ όζν θαη από ηηο δπλάκεηο ηνπ  
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ πνπ απνηεινύζαλ ηελ  εγεζία ηνπ ΤΔΔ.  Δίλαη ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο 
επίζεζεο ζηα εξγαζηαθά, κηζζνινγηθά δηθαηώκαηά ησλ κεραληθώλ πνπ θιηκαθώλεηαη από 
ηηο θπβεξλήζεηο , ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ζε όιε ηελ  ΔΔ. 



 Η άκεζε αλάθιεζε ηεο πξνθιεηηθήο απόθαζεο αύμεζεο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ 
είλαη ην πξώην ζηνηρεηώδεο βήκα γηα ηελ αληηζηξνθή απηήο ηεο αληηδξαζηηθήο πνιηηηθήο γηα 
ηνπο εξγαδόκελνπο κεραληθνύο. 
 
Ερωηώνηαι οι κ σποσργοί,  
1)Τη κέηξα ζα ιάβνπλ γηα ηε άκεζε κείσζε ησλ εηζθνξώλ ζηα πξν ηνπ 1992 επίπεδα 
2)Τη κέηξα ζα ιάβνπλ γηα ηελ άκεζε θάιπςε ησλ άλεξγσλ κεραληθώλ ζηελ θαηεύζπλζε 
παξνρήο επηδόκαηνο αλεξγίαο αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν ακνηβήο ηνπο (κηζζόο ή Γειηίν 
Παξνρήο Υπεξεζηώλ), πιήξνπο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θάιπςεο ηνπο αλεμάξηεηα από ηηο 
όπνηεο νθεηιέο έρνπλ ζην ηακείν, ζπλππνινγηζκνύ ησλ εηώλ αλεξγίαο σο ζπληάμηκα, κε ηα 
απαξαίηεηα θνλδύιηα λα πξνέξρνληαη από ην θξάηνο θαη ηελ εξγνδνζία. 
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