
 
ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΣ/ΝΙΑ 

Καηαγγελία 
για ηην μεθόδευζη ιδιωηικοποίηζης ηης  αζθάλιζης μας 

ηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηεο ΓΔ ηνπ ΣΔΔ Αηησιναθαξλαλίαο ν πξόεδξνο εηζεγήζεθε θαη νη 
ππόινηπνη (Δ.Κ.Μ., Κίνηζη Μηχανικών Αιη/νίας) απνδέρζεθαλ γηα ζπδήηεζε πξόηαζε – 

πξνζθνξά ηδηωηηθήο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο γηα ηδηωηηθή αζθάιηζε θαη ζπκθώλεζαλ 

όηη ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ πξνζθνξέο θαη από άιιεο εηαηξείεο.  

Καηαγγέιινπκε ηέηνηεο ελέξγεηεο  πνπ κε κεζνδηθό ηξόπν, δίλνπλ αέξα ζηα παληά ηεο 

θπβέξλεζεο θαη ηνπ θεθαιαίνπ  λα θαηεπζύλνπλ ηνπο ζπλαδέξθνπο ζε ηδησηηθέο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, θάλνληαο ηελ αξρή γηα θαηάξγεζε ηεο θνηλσληθήο 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο αζθάιηζεο. Δίλαη πιένλ νξαηό όηη ρξεζηκνπνηνύλ όια ηα κέζα γηα λα 
ρεηξαγσγήζνπλ ηνλ ιαό πξνο όθεινο ην θέξδνο ησλ ιίγσλ. Γελ ήηαλ κηα μεθνκκέλε ελέξγεηα 

ηνπ πξνέδξνπ θαη ησλ παξαηάμεσλ πνπ ζηεξίδνπλ ηέηνηεο απνθάζεηο. Παξάδεηγκα, παξά ηελ 

απόθαζε ηεο Αλη/πείαο κε πξόηαζε ηεο «Παλεπηζηεκνληθήο» λα απνζπξζεί από ην δηάινγν κε 
ηελ θπβέξλεζε, ε εγεζία ηνπ ΣΔΔ «παδαξεύεη» κέρξη ην ηέινο ην αληηαζθαιηζηηθό έθηξσκα 

Καηξνύγθαινπ. 

ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ! 

Ο δηθόο καο δξόκνο βξίζθεηαη ζηελ νξγάλωζε ηεο πάιεο! 

Ο κνλαδηθόο ηξόπνο γηα λα πεηύρνπκε παξαρσξήζεηο από απηνύο θαη ηνπο εθθξαζηέο ηνπο, 

θξάηνο θαη θπβέξλεζε, δελ βξίζθεηαη ζηελ πξνζαξκνγή ζηα ζπκθέξνληά ηνπο ή ζηηο 

πξνιήςεηο ηνπο αιιά ζηελ πξνεηνηκαζία γηα αληεπίζεζε ελαληίνλ ηνπο. Καη όζν πεξηζζόηεξνη 
ήκαζηε πεπεηζκέλνη λα παιέςνπκε, ηόζν γξεγνξόηεξα ζα θάλεη παξαρσξήζεηο ην θξάηνο, θαη 

εκείο ζα επσθειεζνύκε από θάζε κία, αθόκε θαη κηθξή παξαρώξεζε. 

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ! 

Η επίζεζε, πνπ ζα θιηκαθσζεί αθόκα πεξηζζόηεξν ην επόκελν δηάζηεκα, αθνξά ην ζύλνιν 
ησλ εξγαδόκελσλ. Όινη καδί βξηζθόκαζηε ζην ίδην θαδάλη. Γηα ηνπο εξγαδόκελνπο κνλόδξνκνο 

είλαη ν ζπληνληζκόο ηεο πάιεο ησλ κηζζσηώλ θαη απηναπαζρνινπκέλσλ κεραληθώλ κε ην 

δσληαλό αγσληζηηθό θνκκάηη ηνπ θηλήκαηνο πνπ ζέηεη ζην ζηόραζηξν ηνλ πξαγκαηηθό 
αληίπαιν, ηνπο κνλνπσιηαθνύο νκίινπο, ην θξάηνο ηνπο, ηελ ΔΔ πνπ ηνπο ζηεξίδεη, κε ηνλ 

ηαμηθό πόιν ηνπ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο, κε ηα ηαμηθά ζσκαηεία θαη ηηο επηηξνπέο αγώλα, κε ην 

ΠΑΜΔ θαη ηελ ΠΑΔΒΔ.  

Σπκκεηέρνπκε θαη ζηεξίδνπκε ηηο αγωληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο ηωλ ηαμηθώλ 

ζωκαηείωλ θαη επηηξνπώλ αγώλα κ’ απηόλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκό! 

Παλεύουμε για:   

 Καηάξγεζε ηνπ λ. Καηξνύγθαινπ, ηωλ εγθπθιίωλ εθαξκνγήο ηνπ θαη όιωλ ηωλ 

αληηαζθαιηζηηθώλ λόκωλ ΝΔ – ΠΑΟΚ – ΤΡΙΖΑ!  

 Άκεζε Επηζηξνθή ηωλ θιεκκέλωλ, άκεζε απνθαηάζηαζε παξνρώλ θαη ζπληάμεωλ. 
 Άκεζε θαη ξηδηθή κείωζε ηωλ εηζθνξώλ! Επίδνκα αλεξγίαο γηα όινπο (θαη γηα ηνπο 

κηζζωηνύο κε "κπινθάθη" θαη γηα ηνπο απηναπαζρνινύκελνπο). 

 Όρη ζηα Επαγγεικαηηθά Σακεία! Απνθιεηζηηθά Δεκόζηα, θαζνιηθή, ππνρξεωηηθή 

θνηλωληθή αζθάιηζε. 
 (35ωξν, 5λζεκεξν, 7ωξν). Καηάξγεζε ηνπ αληεξγαηηθνύ πιαηζίνπ γηα ηηο Ε. 

Τπνγξαθή Ε κε απμήζεηο ζηνπο κηζζνύο γηα αλαπιήξωζε ηωλ απωιεηώλ καο! Να 

κπεη θξέλν ζηε θνξνιεζηεία ηωλ εξγαδνκέλωλ. Να πιεξώζνπλ νη βηνκήραλνη, νη 
ηξαπεδίηεο θαη νη εθνπιηζηέο. Αθνξνιόγεην όξην αηνκηθό 20.000 € θαη επηπιένλ 

5.000€ γηα θάζε πξνζηαηεπόκελν κέινο, θόξνο 45% ζηνπο κνλνπωιηαθνύο 

νκίινπο. 

 


