
 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
ΑΠΛΩ ΓΡΑΦΙΚΟΙ, ‘Η ΤΓΥΡΟΝΩ ΚΑΙ ΠΟΛΤ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΙ; 

 

Ο ιόγνο γίλεηαη γηα ηηο πξόζθαηεο ζέζεηο πνπ πήξε ην ΔΣ ηεο ΕΣΤΑΜΕΔΕ, ζρεηηθά κε ηηο ζπληάμεηο ηνπ ΤΣΜΕΔΕ. 
Έθπιεθηνη δηαβάζακε ζην ΕΔ, η. 2490 (ηεο 2/6/2008) όηη αλάκεζα ζηηο κέρξη ηώξα απνθάζεηο ηνπ, ην ΔΣ ηεο ΕΣΤΑΜΕΔΕ 
ζπκπεξηέιαβε ην απείξνπ θάιινπο «αίηεκα» γηα ρνξήγεζε ελόο «βνεζήκαηνο» ύςνπο κηαο κεληαίαο ζύληαμεο, ιόγσ ηεο 
αύμεζεο ηνπ θόζηνπο δσήο, όπσο γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά ε απόθαζε. Πέξαλ ηνπ γεγνλόηνο όηη ην θεξόκελν σο ΔΣ ηεο 
ΕΣΤΑΜΕΔΕ είλαη ακθηβόινπ λνκηκόηεηνο, κηαο θαη ήδε εθθξεκνύλ εηο βάξνο ηεο δηαδηθαζίαο εθινγήο ηνπ δηθαζηηθέο 
πξνζθπγέο (κεηαμύ απηώλ θαη ηεο «Παλεπηζηεκνληθήο»), ην δήηεκα είλαη πνιύ ζνβαξό θαη μεθεύγεη από ηα πιαίζηα κηαο 
νξηζκέλεο «γξαθηθόηεηαο» ηελ νπνία εζθαικέλα αξθεηνί θαηαινγίδνπλ ζε νξηζκέλα κέιε ηεο ζεκεξηλήο δηνίθεζεο ηεο 
Έλσζεο. Εδώ πξόθεηηαη, θαη’νπζίαλ, γηα ομολογία ανοισηήρ εξαπάηηζηρ ηων ζςνηαξιούσων ηος Σαμείος. Είλαη γλσζηό 
όηη, κόλν από ηε κε εθαξκνγή ησλ δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ γηα ην ύςνο ηεο θύξηαο ζύληαμεο (δε κηιάκε θαλ γηα ην δίθαην 
αίηεκα ηεο αύμεζεο ησλ ζπληάμεσλ), πξνέθππηε θινπή ύςνπο 900 € πεξίπνπ ην κήλα ζην ζύλνιν ηεο ζύληαμεο. Καη βέβαηα, 
900 x 14 = 12600 € εηήζηα απώιεηα, έλα αιεζηλά ηεξάζηην πνζό. Τη δηεθδηθνύλ ινηπόλ νη θύξηνη ηεο ΕΣΤΑΜΕΔΕ από όιε 
απηή ηε ιεζηεία; Όιν θη όιν, έλα κεληάηηθν (δειαδή πεξίπνπ 1900 €), σαπίζοςν δηλαδή ζηοςρ ληζηέρ ηος ειζοδήμαηορ 
ηων ζςνηαξιούσων, πάνω από 10000 € ηο σπόνο ανά ζςνηαξιούσο!!! Τν θαιύηεξν είλαη όηη, κε λεόηεξε απόθαζε, ην ΔΣ 
ηεο ΕΣΤΑΜΕΔΕ άιιαμε ην αίηεκα ζε ...αύμεζε 10% ηεο ζύληαμεο γηα ην 2008. Δειαδή, 10% x 1900 = 190 € κεληαίσο. 
Δειαδή 900 – 190 = 710 € ην κήλα (πεξίπνπ 8500 € ην ρξόλν) θινπή εμαθνινπζεί λα είλαη «δεθηή» γηα ηνπο «ρνπβαξληάδεο» 
ηεο ΕΣΤΑΜΕΔΕ!!! Σαλ πνιύ «γελαηόδσξνη κε μέλα θόιπβα» δελ είζηε, κα ηελ αιήζεηα, θύξηνη; Πηζηνί ζηελ «παξάδνζε 
Δνπλνύθνπ» θαη νη «λένη» (κε ηηο πακπάιαηεο απόςεηο όκσο) ηνπ ΔΣ, είλαη έηνηκνη, όπσο δηαβάδνπκε ζηελ ίδηα αλαθνίλσζε, 
λα παδαξέςνπλ ηνπο θόπνπο θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ κε «αληάιιαγκα» κηα ζεζνύια ζην ΔΣ ηνπ ΤΣΜΕΔΕ 
ζήκεξα (θαη ηνπ Εληαίνπ Τακείνπ αύξην;) γηα λα ζπλερίζνπλ λα «εθπξνζσπνύλ» ηνπο ζπληαμηνύρνπο ηόζν θαιά, όζν ηνπο 
«εθπξνζώπεζαλ» θαη νη πξνθάηνρνί ηνπο, πνπ ζπλέηαμαλ ηε ιεζηεία ηνπ 3518/06. Με ηέηνηνπο «εθπξνζώπνπο», πσο λα 
κελ αηζζάλνληαη ήζπρνη, θπβέξλεζε θαη εγεζία ηνπ ΤΕΕ όηη «όια βαίλνπλ θαιώο» από ηελ πιεπξά ησλ ζπληαμηνύρσλ; Η 
ππνκνλή ησλ ηειεπηαίσλ, όκσο, έρεη εμαληιεζεί θαη ζύληνκα ζα ππνρξεσζνύλ όινη λα αθνύζνπλ ην ερεξό κήλπκα νξγήο θαη 
αγαλάθηεζεο πνπ ήδε ζηέιλνπλ. Καη ην ΔΣ ηεο ΕΣΤΑΜΕΔΕ, πξώην ίζσο απ’όινπο... 


