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ΤΑ ΦΑΛΙΑ ΤΟΥ ΤΣΜΔΓΔ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΘΥΝΔΣ ΤΗΣ ΔΣΤΑΜΔΓΔ 
 

Σν όηη ε θαηάζηαζε ζε ό,ηη αθνξά ηα αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα ησλ εξγαδόκελσλ θαη ζπληαμηνύρσλ 
κεραληθώλ πάεη από ην θαθό ζην ρεηξόηεξν, απηό δα δελ είλαη θαη θακηά πξσηόηππε είδεζε. Οη 
αληηαζθαιηζηηθνί λόκνη από ην 1992 κέρξη ζήκεξα, ε αύμεζε ησλ εηζθνξώλ, ε θινπή ησλ ζπληάμεσλ, όια 
απηά είλαη πξάγκαηα πνπ θαη γλσζηά είλαη θαη έρνπλ αξθεηά αλαιπζεί κέρξη ζήκεξα. Όπσο επίζεο έρνπλ 
θαηαγξαθεί θαη αλαδεηρζεί νη πνιηηηθέο επζύλεο, ηόζν ησλ θπβεξλήζεσλ ηνπ επξσκνλόδξνκνπ, όζν θαη 
ησλ εγεζηώλ ηνπ ΣΔΔ δηαρξνληθά όιε απηή ηελ πεξίνδν, γηα ην ζεκεξηλό ράιη. 

Καη ζα λα κελ έθηαλαλ απηέο νη εμειίμεηο, νη εξγαδόκελνη θαη ζπληαμηνύρνη κεραληθνί έρνπλ λα 
αληηκεησπίζνπλ θαη ηηο απεηξάξηζκεο ηζηνξίεο «θαζεκεξηλήο ηξέιαο» ηνπ ΣΜΔΓΔ, αθόκα θαη γηα 
πεξηπηώζεηο πνπ ηα πξάγκαηα είλαη (;) ζαθή θαη πξνθαλή. Γεθάδεο νη δηακαξηπξίεο ζπλαδέιθσλ πνπ 
θηάλνπλ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ζηελ παξάηαμή καο, αλαθνξηθά κε ηηο κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο πνπ 
ζεκεηώλνληαη ζηελ έλαξμε θαηαβνιήο ησλ ζπληάμεσλ ζηνπο πξνζθάησο ζπληαμηνδνηεζέληεο 
ζπλαδέιθνπο, θαζπζηεξήζεηο πνπ ζπρλά ππεξβαίλνπλ θαηά πνιύ ην 6κελν. Δλδηαθέξεηαη θαλείο, άξαγε, 
γηα ην πσο ηα θέξλνπλ βόιηα νη ζπληαμηνύρνη, όινλ απηό ηνλ θαηξό ή απηά είλαη «πνιύ ςηιά γξάκκαηα»; 
Παξάιιεια, δε ιείπνπλ θαη ηα, όρη ιίγα, θαηλόκελα θξαπγαιέαο αλαιγεζίαο, όπσο ε άξλεζε ρνξήγεζεο 
αλαπεξηθώλ ζπληάμεσλ ζε θαξθηλνπαζείο ζπλαδέιθνπο, κε δηθαηνινγίεο ην ρακειό πνζνζηό αλαπεξίαο 
πνπ δηθαηνινγεί ...ε πάζεζή ηνπο(!) Καη βέβαηα, όινη μέξνπλ ηελ θαηάζηαζε κε ηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ θαη 
ηελ απαίηεζε ησλ θαξκαθνπνηώλ λα πιεξώλνληαη ηα θάξκαθα, επεηδή δελ «ηα βξήθαλ» ην ΣΜΔΓΔ κε 
ηνπο θαηά ηόπνπο Φαξκαθεπηηθνύο πιιόγνπο (δειαδή, δελ έρνπλ εμνθιεζεί νη νθεηιέο ηνπ πξώηνπ πξνο 
ηνπο δεύηεξνπο, γηα λα ιέκε ηα πξάγκαηα κε ην όλνκά ηνπο)... 

Καη ζα αλαξσηεζεί θαλείο, κεηά από όια απηά: θπζηθά, ηεξάζηηεο είλαη νη θπβεξλεηηθέο επζύλεο, όπσο 
θαη απηέο ηνπ ΣΔΔ. Αιιά, πνπ είλαη γηα όια απηά θαη ηη έθαλε ην Γ ηεο ΔΣΑΜΔΓΔ; Πέξα από ηελ 
απνπζία θαη ηελ αδξάλεηά ηνπ γηα ηα παξαπάλσ «θαζεκεξηλά» δεηήκαηα, κπνξεί λα απαληήζεη, σο 
νθείιεη, ηελικά ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΓΙΔΚΓΙΚΔΙ ωρ ππορ ηιρ ζςνηάξειρ;  

Μήπσο ην 10% αύμεζε ησλ ζπληάμεσλ γηα ην 2008;  
Μήπσο κηα επηπιένλ ζύληαμε γηα θέηνο;  
Μήπσο ηελ άκεζε αύμεζε ηεο θύξηαο ζύληαμεο ζηα 1200 €;  
Ή κήπσο θάπνηα από όια ηα παξαπάλσ καδί;  
Αιεζηλά, ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεη ην Γ ηεο ΔΣΑΜΔΓΔ ην όιν ζέκα, κάιινλ θνπίδ ζε 

ηειεπαηρλίδη ζπκίδεη θαη θπζηθά όρη δηεθδηθεηηθή ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε. Κη επεηδή ην Γ ηεο ΔΣΑΜΔΓΔ 
ζίρηεθε από πξόζθαην δεκνζίεπκά καο θαη έζπεπζε λα απαληήζεη θαη κάιηζηα κε επίζεκε αλαθνίλσζή 
ηνπ, θαιά ζα θάλνπλ λα απαληήζνπλ ΠΟΛΤ ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΑ πωρ γίνεηαι να διεκδικείρ ΤΑΥΤΟΦΡΟΝΑ 
ηην άμεζη αύξηζη ηηρ κύπιαρ ζύνηαξηρ ζηα 1200€ ΚΑΙ ηην άμεζη αύξηζη ηων ζςνηάξεων καηά 10%. 
Κύξηνη, ην ςέκα έρεη θνληά πνδάξηα θαη δελ απεπζύλεζηε ζε αλζξώπνπο πνπ ζηεξνύληαη λνεκνζύλεο. 
ΔΙΤΔ διεκδικείηε με ζςνέπεια και ζοβαπόηηηα ηα 1200€ (πξάγκα πνπ νπδέπνηε θάλαηε, δηόηη βέβαηα νη 
νκηιίεο ζηελ Αληηπξνζσπεία ηνπ ΣΔΔ ζηηο νπνίεο ηέζεθαλ όια ηα παξαπάλσ αηηήκαηα σο αρηαξκάο, κόλν 
σο ηέηνηα δηεθδίθεζε δε κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ), οπόηε ηα «αιηήμαηα» για ηο 10% και ηην 15η ζύνηαξη, 
όσι απλά ζηεπούνηαι νοήμαηορ, αλλά και αποδςναμώνοςν και ςπονομεύοςν ηο αίηημα, ΔΙΣΔ ηα 
1200€ ηα έρεηε γηα ην ζεαζήλαη θαη γηα ηα ραξηηά, ελώ ζηελ πξάμε δηεθδηθείηε ηα «ςίρνπια» ηνπ 10% θαη 
ηεο «ειεεκνζύλεο» ηεο επηπιένλ ζύληαμεο, νπόηε νη ππνινγηζκνί καο γηα ην κέγεζνο ηεο θινπήο ηνπ 
εηζνδήκαηνο ησλ ζπληαμηνύρσλ, ζηελ νπνία πξνθαλώο ζπλαηλείηε, ΔΙΝΑΙ ΑΠΟΛΤΣΩ ΑΚΡΙΒΔΙ ΚΑΙ 



ΑΛΗΘΙΝΟΙ. Γηαιέμηε θαη πάξηε. Όπνηνο ζέιεη ηελ πξαγκαηηθή αύμεζε ησλ ζπληάμεσλ, δελ έρεη παξά λα 
πηνζεηήζεη ηα ξηδνζπαζηηθά αηηήκαηα πνπ έρνπκε δηαηππώζεη θαη ζην ΣΔΔ θαη ζηελ ΔΣΑΜΔΓΔ σο 
«Παλεπηζηεκνληθή», ηόζν γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ αληηαζθαιηζηηθώλ λόκσλ, όζν θαη γηα ηε ζρέζε 
εηζθνξώλ θαη παξνρώλ. Κάζε άιιε επηινγή είλαη επηινγή ππνθξηζίαο θαη «παδαξέκαηνο» ηνπ πόζα ζα 
ράζνπλ νη ζπλάδειθνη. Γη απηό, ην Γ ηεο ΔΣΑΜΔΓΔ, αληί λα ζίγεηαη από ηελ αιήζεηα, αο πάξεη 
επηηέινπο κηα μεθάζαξε ζέζε... 
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