
 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

«Γεν σπάρτει σάλιο»... για τοσς εργαζόμενοσς μητανικούς! 
 

Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ ν ππνπξγόο Δξγαζίαο θ. Λνβέξδνο κε ζξάζνο Βαπαξνύ αληηβαζηιέσο αλαθνίλσλε όηη γηα ηνπο 
εξγαδόκελνπο ζηα ηακεία «δελ ππάξρεη ζάιην», ζην ζαπκαζηό θόζκν ηνπ ΔΣΑΑ/ΣΜΔΓΔ ζπκβαίλνπλ «θνζκνγνληθέο» 
εμειίμεηο». Γε καο έθηαλαλ νη κεηώζεηο κηζζώλ, ε αύμεζε ησλ νξίσλ ζπληαμηνδόηεζεο, νη λένη αληηιατθνί θόξνη, ην ηέινο 
ηνπ αθνξνιόγεηνπ θαη άιια σλ νπθ έζηη αξηζκόο δεηλά πνπ καο επηθύιαζζε ε «ζνζηαι(ε)ζη(ξ)ηθή» καο θπβέξλεζε, από 
θνληά θαη ε εγεζία ηνπ ΣΔΔ, δίθελ «επηκειέζηεξνπ» καζεηή, λα ζπκβάιιεη «δεκηνπξγηθά» ζηελ «εζληθή πξνζπάζεηα» 
αλαθνηλώλνληαο έλα ζρέδην θαλνληζκνύ γηα ηνλ πνιπδηαθεκηζκέλν Κιάδν Πξόζζεησλ (πξώελ Πξνλνηαθώλ) Παξνρώλ ηνπ 
ΣΜΔΓΔ, ν νπνίνο επηβάιιεη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο επηπιένλ εηζθνξά 14 €/κήλα(!), πξνθεηκέλνπ λα παίξλνπλ επίδνκα 
αλεξγίαο 700 €, κηα θνξά ζηα 10 ρξόληα(!!). Από ηα κπαηδάθηα ηεο εγεζίαο ηνπ ΣΔΔ θαη ηνπ ΔΣΑΑ/ΣΜΔΓΔ ηξέρεη ε 
«πξόλνηα» - γη απηό άιισζηε θαη ν πξόεδξνο ηνπ ΣΜΔΓΔ αλέιαβε (πξνζσξηλά έζησ) θαη ηελ «εμέρνπζα» ζέζε ηνπ 
πξνέδξνπ ηεο Σξάπεδαο Αηηηθήο. Βέβαηα, ηελ ίδηα ζηηγκή, όπσο γξάθακε ζε παιηόηεξν ζεκείσκά καο απ’απηήλ εδώ ηε 
ζειίδα, νη ζπληαμηνύρνη θαζπζηεξνύλ ζρεδόλ έλα ρξόλν γηα λα πάξνπλ ηε ζύληαμή ηνπο, ηα λνζήιεηα θαηαβάιινληαη κε 
θαζπζηέξεζε άλσ ηνπ 6κελνπ θιπ. θιπ. ΓΔΝ ΠΑΔΙ ΑΛΛΟ! Η αγαλάθηεζε ησλ εξγαδόκελσλ κεραληθώλ είλαη ΠΔΡΑ ΓΙΑ 
ΠΔΡΑ δηθαηνινγεκέλε. Δλδεηθηηθά κόλν, γηα ην ηη ζεκαίλεη «ΣΜΔΓΔ, έηνο 2010», δεκνζηεύνπκε ζήκεξα (θαη αζθαιώο ζα 
επαλέιζνπκε) επηζηνιή-θαηαγγειία ζπλαδέιθηζαο αξρηηέθηνλα. Αμίδεη λα ηε δηαβάζεηε γηαηί ε πεξίπησζε απηή δείρλεη 
αλάγιπθα ηελ νπζηαζηηθή ζρέζε ηνπ ηακείνπ καο κε ηνπο αζθαιηζκέλνπο, ηδηαίηεξα κεηά ηηο πξόζθαηεο αληηδξαζηηθέο 
αιιαγέο  πιήξνπο ελζσκάησζεο ζηελ αληαπνδνηηθόηεηα, κε ηελ εηζθνξν-αθαίκαμε ησλ εξγαδόκελσλ θαη ηελ αλάιγεηε 
εμαθάληζε θάζε ίρλνπο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη παξνρώλ.  

 

ΣΟ ΣΜΔΓΔ ΒΛΑΠΣΔΙ ΟΒΑΡΑ ΣΗΝ ΤΓΔΙΑ! 
 

Σπλάδειθνο Αξρηηέθησλ κεραληθόο (ΤΕΕ/ΤΣΜΕΔΕ από ην 1982), αθνύ άζθεζε ειεύζεξν επάγγεικα γηα κηα εμαεηία 
(1982-1988), κπήθε ζην Δεκόζην (κε κνξηνδόηεζε, σο κόληκνο ππάιιεινο) όπνπ εξγάδεηαη σο ζήκεξα (22 ρξόληα). Καηά 
ηελ ηόηε είζνδό ηεο ζην Δεκόζην ζέιεζε λα ηαθηνπνηήζεη νθεηιέο πνπ είρε ζην ΤΣΜΕΔΕ, πξνεγνπκέλσλ 3 εηώλ (1985-
1988).  Με ππόδεημε ησλ ηόηε ππαιιήισλ ηνπ ηακείνπ νδεγήζεθε ζηελ εμόθιεζε κόλν ηνπ θιάδνπ Κύξηαο Σύληαμεο θαη όρη 
ηνπ Εηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ. Τεο είρε εμεγεζεί κάιηζηα, όηη εθόζνλ ε ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ εηδηθό ινγαξηαζκό ήηαλ κηθξή 
(<10 έηε), δελ πξνθύπηεη δπλαηόηεηα αλαινγίαο ζηελ θύξηα ζύληαμε, εθόζνλ πιένλ είλαη ζην Δεκόζην θαη δελ ζα πάξεη ηε 
ζύληαμε απηή (ζα ζπληαμηνδνηεζεί κε ηελ θύξηα ζύληαμε ΤΣΜΕΔΕ + ην επηθνπξηθό ηεο σο δεκόζηνο ππάιιεινο). Τεο 
δεηήζεθε κάιηζηα θαη ππέγξαςε Υπεύζπλε Δήισζε παξαίηεζεο από ηνλ εηδηθό ινγαξηαζκό ηνπ ηακείνπ.  

Μεηά από 17 ολόκληρα τρόνια στο Δημόσιο (2005) ηεο έξρεηαη εηδνπνίεζε από ΤΣΜΕΔΕ γηα ρξσζηνύκελα ζηνλ 
εηδηθό ινγαξηακό ησλ εηώλ 1985-1988. Τα ρξήκαηα απηά, ην ηακείν – ηξάπεδα ηα δηεθδηθεί κε απαξάδεθην εθβηαζηηθό 
ηξόπν,  καταργώντας την ασυαλιστική κάλσυη σγείας από ηελ ζπλάδειθν (κε αλαλέσζε βηβιηαξίσλ ζηελ ίδηα θαη ηα 2 
παηδηά ηεο). Απηόο ν εθβηαζκόο κάιηζηα ζπκβαίλεη ηε ζηηγκή πνπ ε ζπγθεθξηκέλε ζπλάδειθνο βξίζθεηαη ζήκεξα κε 67% 
αλαπεξία, ιόγσ ζνβαξώλ πξνβιεκάησλ πγείαο: 
- Εγρείξηζε αλνηθηήο θαξδηάο (Ωλάζεην 2004) κε ηνπνζέηεζε 2 κεηαιιηθώλ βαιβίδσλ. 
- Εγρείξεζε αθαίξεζεο καζηνύ ιόγσ θαξθίλνπ (2007), κε ζπλερή αληηθαξθηληθή ζεξαπεία κέρξη ζήκεξα, θαη 

πνιιαπινύο ειέγρνπο αλά εμάκελν. 
Γηα ηελ ζπλάδειθν απηή ην Τακείν – Τξάπεδα δηέθνςε ηελ θάιπςε πγείαο (ΚΥΤ) εθβηάδνληαο γηα ηελ πιεξσκή ελόο 
ππνηηζέκελνπ ρξσζηνύκελνπ πνζνύ πξν 22εηίαο, ζηνλ εηδηθό ινγαξηαζκό. Ελόο πνζνύ (πξίπνπ 4.500 επξώ ζήκεξα) 
ρσξίο θακηά αληαπόθξηζε ζηελ ζύληαμε, θαη πνπ ην ηακείν ζπκήζεθε λα ην δεηήζεη κεηά από 17 νιόθιεξα ρξόληα. 
Τνπο πξνεγνύκελνπο κήλεο θαη πξηλ καο θάλεη θνηλσλνύο ηεο ππόζεζεο, ε ζπλάδειθνο επέκελε γηα ην άδηθν ηεο 
δηεθδίθεζεο απηήο πηζηεύνληαο βέβαηα, όηη  ζε θάζε πεξίπησζε ζα ζπλερίδεηαη ε αζθαιηζηηθή ηεο  θάιπςή ζηνλ ηνκέα 
πγείαο. Υπέβαιε κάιηζηα θαη έλζηαζε ζην ΔΣ ηνπ ΤΣΜΕΔΕ ε νπνία απνξξίθηεθε ρσξίο πνηέ λα εηδνπνηεζεί ώζηε λα 
παξαζηεί θαη λα ππνζηεξίμεη ηε ζέζε ηεο. 
 

Αζήλα, 15-01-2010 
 



Απηό ινηπόλ είλαη ην πξαγκαηηθό πξόζσπν ηνπ ηακείνπ καο, πνπ θαηά ηα άιια θνιπκπά ζε παθησιό απνζεκαηηθνύ, πνπ 
θάλεη κπίδλεο ζηελ Σξάπεδα Αηηηθήο θαη ην ρξεκαηηζηήξην κε ηνλ ηδξώηα ησλ εξγαδόκελσλ ζπλαδέιθσλ.  Σν Ταμείο – 
Τράπεζα πιένλ δηεθδηθεί επάμηα θαη ηνλ ηίηιν ηνπ Ταμείοσ – Φονιάς.  
 
Σν δήηεκα δελ είλαη αηνκηθό αιιά πνιηηηθό-θνηλσληθό όηαλ ν αζθαιηζηηθόο θνξέαο εθβηάδεη θαηαξγώληαο ηε θάιπςε πγείαο 
ζε ζπλάδειθν κε εθξεθηηθά πξνβιήκαηα πγείαο. Η άκεζε αλαλέσζε ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ηεο ζπλαδέιθνπ 
(αλεμάξηεηα από ηε “λνκηθή βαζηκόηεηα” ηεο δηεθδίθεζεο γηα ην πξν 22εηίαο πνζό) πξέπεη βέβαηα λα γίλεη, αιιά δελ 
κπνξεί λα δηνξζώζεη ηελ εηθόλα ηνπ πξαγκαηηθνύ πξνζώπνπ ηνπ ηακείνπ καο. Η έληαζε ηνπ αγώλα ζηε ξόηα ηνπ ηαμηθνύ 
θηλήκαηνο ησλ εξγαδόκελσλ ζπλαδέιθσλ παξακέλεη ην κόλν θάξκαθν γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ αζθαιηζηηθώλ καο 
δηθαησκάησλ.    
 

 


