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Τρίπολη 3/10/2012 

Δελτίο τύπου 
 

       Η Αντιπροσωπία του TEE Πελοποννήσου καταγγέλει την απόφαση της κυβέρνησης για τις αυξήσεις των 
ασφαλιστικών μας εισφορών που φθάνουν στα 423 Ευρώ το μήνα για τους ασφαλισμένους πάνω από 5ετία και 
μέχρι τα 650 Ευρώ για τους ασφαλισμένους πάνω από 15ετία. Η απόφαση αυτή οδηγεί σε αδυναμία 
αποπληρωμής των εισφορών και πρακτικά στην κατάργηση της ασφαλιστικής μας κάλυψης. 
      Η απόφαση αυτή δεν είναι κεραυνός εν αιθρία, αλλά αποτελεί φυσική συνέχεια της πολιτικής της 
ανταποδοτικότητας στην κοινωνική ασφάλιση, δηλαδή της μεταφοράς των ασφαλιστικών βαρών από το 
κράτος και την εργοδοσία στις πλάτες των εργαζομένων με μια σειρά νόμους, με αποκορύφωμα για το 
ΤΣΜΕΔΕ, το νόμο 3518/2006. 
      Η απόφαση αυτή είναι κομμάτι της συνολικής επίθεσης που δέχονται τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα, 
κορωνίδα της οποίας είναι η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης στα 67 για όλους, ενώ την ίδια στιγμή 
μειώνονται δραστικά οι εργοδοτικές εισφορές, αποκαλύπτοντας πώς μοναδικός ωφελημένος είναι το μεγάλο 
κεφάλαιο. Είναι τμήμα της συνολικής επίθεσης στα εργασιακά, μισθολογικά δικαιώματά μας, που 
κλιμακώνεται από τις κυβερνήσεις, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε ολόκληρη την ΕΕ. 
      Η Αντιπροσωπία του TEE Πελοποννήσου πιστεύει ότι η δράση μας δεν πρέπει να περιορίζεται με 
τουφεκιές στον αέρα. Σήμερα είναι περισσότερο επιβεβλημένο από ποτέ να βάλλουμε στο στόχαστρο τον 
πραγματικό αντίπαλο, την πολιτική της ΕΕ και της άρχουσας τάξης, πολιτική που εφαρμόζει η τρικομματική 
κυβέρνηση και θυσιάζει τα δικαιώματά μας στο βωμό της κερδοφορίας των ομίλων. 
      Ο αγώνας για τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα είναι αγώνας όλων των εργαζόμενων μηχανικών, όλων 
αυτών που τσακίζονται από την πολιτική αυτή. Προμετωπίδα όμως του αγώνα ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
ΤΕΕ όπως το ξέρουμε και το ζούμε , στο οποίο έχει καταλυτική επίδραση το μεγάλο κεφάλαιο, που 
αντικειμενικά ωφελείται από την πολιτική αυτή ποικιλότροπα. Προμετωπίδα των αγώνων μας πρέπει να είναι 
το ΤΕΕ στο οποίο θα βρίσκει έκφραση η μεγάλη μάζα των μηχανικών και τα σωματεία όπου οργανώνονται οι 
μισθωτοί και οι αυτοαπασχολούμενοι μηχανικοί ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, το Σωματείο Μισθωτών 
Τεχνικών, το Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας, η ΕΜΔΥΔΑΣ, και οι  Επιτροπές Αγώνα Αυτοαπασχολουμένων 
Μηχανικών. 
παλεύουμε για: 

- Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων που διαλύουν τα δικαιώματά μας. 
- Άμεση, δραστική μείωση των εισφορών μας με ταυτόχρονη αύξηση των εργοδοτικών. 
- Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία – πρόνοια. Περίθαλψη για όλους τους ασφαλισμένους του 

ΤΣΜΕΔΕ ανεξάρτητα από τα χρέη προς το ταμείο. 
- Σύνταξη στα 60 για τους άνδρες και στα 55 για τις γυναίκες. Αύξηση των συντάξεων. Πλήρη 

ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων μηχανικών, με επίδομα ανεργίας 1.120 Ευρώ, ανεξάρτητα από τον 
τρόπο πληρωμής ( μισθωτός- ΔΠΥ ). 

- Κάτω τα χέρια από τα αποθεματικά. Έξω από την Τράπεζα Αττικής – χρηματιστήριο – ομόλογα. 
Πλήρης κάλυψη από το κράτος των απωλειών του αποθεματικού. 

- Αποκλειστικά δημόσια, καθολική και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. 
      Η αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Πελοποννήσου καλεί τους μηχανικούς και τους κλαδικούς τους 
συλλόγους σε μαζικές συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 10- Οκτωβρίου 
2012 στις πρωτεύουσες των νομών της περιφέρειας σε τόπους και ώρα που θα ανακοινωθούν 
έγκαιρα από τις Νομαρχιακές μας Επιτροπές. Σκοπός των συγκεντρώσεων αυτών είναι η 
ενημέρωση των μηχανικών και η λήψη αποφάσεων από τους ίδιους για την κλιμάκωση του αγώνα 
που ξεκινάμε για την ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. 

       
Ο πρόεδρος                                                                                       Ο γενικός γραμματέας  
Α ΤΕΕ Πελοποννήσου                                                                      Α ΤΕΕ Πελοποννήσου 
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