
 
ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΤΝΣΑΞΙΟΤΥΩΝ ΣΜΕΔΕ 

 
ΣΖΝ ΚΡΙΖ ΝΑ ΠΛΖΡΩΔΙ Ζ ΠΛΟΤΣΟΚΡΑΣΙΑ,  
ΟΥΙ ΟΙ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΝΣΑΞΙΟΤΥΟΙ! 

 
Ζ εθινγναπνινγηζηηθή ζπλέιεπζε ηεο ΠΔΣΟΜ-ΣΔΔ δηεμάγεηαη ζε κηα εμαηξεηηθά θξίζηκε, απφ θάζε 

άπνςε, ζπγθπξία, ζηελ νπνία γίλνληαη φιν θαη πην νξαηέο νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο γηα ηα ιατθά 
ζηξψκαηα θαη εηδηθφηεξα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπ ηακείνπ καο.  

Ζ θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ, αμηνπνηψληαο ηελ αλνηρηή ζηήξημε ησλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ θαη ησλ 
θεξέθσλσλ ηνπο ζηα ΜΜΔ, αιιά θαη ηελ απξνθάιππηε ζπλαίλεζε ηεο εγεζίαο ηεο ΝΓ θαη ηνπ ΛΑΟ θαη 
ηελ απνπξνζαλαηνιηζηηθή θαη «βνιηθή» «πξνγξακκαηηθή αληηπνιίηεπζε» ηνπ ΤΡΗΕΑ, μεδηπιψλεη κηα 
ρσξίο πξνεγνχκελν εθζηξαηεία ηδενινγηθήο ηξνκνθξάηεζεο ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ θαη ζπγρξφλσο 
ζπγθάιπςεο ηεο αληηιατθήο νπζίαο ηεο πνιηηηθήο ηεο. Με πξφζρεκα ηελ θαπηηαιηζηηθή θξίζε, νη 
εξγαδφκελνη θαη ζπληαμηνχρνη θαινχληαη γηα κηα αθφκε θνξά λα ζεθψζνπλ ηα βάξε, ζήκεξα ηάρα γηα ην 
μεπέξαζκά ηεο. Να δερζνχλ ηελ αθφκα κεγαιχηεξε ζσξάθηζε ησλ θεξδψλ, λέεο θνξναπαιιαγέο ζην 
θεθάιαην, λέα ζπξξίθλσζε ηνπ ιατθνχ εηζνδήκαηνο, ηελ ηζνπέδσζε φπνηνπ δηθαηψκαηνο ζηε δνπιεηά, 
ζηελ αζθάιηζε, ζηελ πγεία θιπ. έρεη κείλεη αθφκα φξζην. Όκσο, ε ηδενινγηθή πιχζε εγθεθάινπ ησλ 
κεραληζκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο δε κπνξεί λα θξχςεη ηελ αιήζεηα.  

Πξψηνλ, ζηελ θξίζε θηάζακε αθνινπζώληαο ηνλ ίδην δξόκν αλάπηπμεο πνπ πξνηείλεηαη ζήκεξα 
σο «κνλόδξνκνο» γηα ηελ έμνδν από απηήλ. Δδψ θαη ζρεδφλ είθνζη ρξφληα δνχκε ηελ πεξηθνπή ηνπ 
ιατθνχ εηζνδήκαηνο, ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ησλ θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ. Κη φια απηά κε 
ηελ επίθιεζε ηεο αλάγθεο λα ζηεξηρζεί ε θεξδνθνξία ησλ κνλνπσιίσλ, γηα λα γίλνπλ ηάρα επελδχζεηο, 
λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, αλάπηπμε θαη, ηειηθά, λα έξζνπλ «θαιχηεξεο κέξεο». ην φλνκα απηνχ ηνπ 
θαπηηαιηζηηθνχ κχζνπ, δφζεθαλ παθησινί δηζεθαηνκκπξίσλ ζην θεθάιαην κε πξνθιεηηθέο θνξναπαιιαγέο, 
επηδνηήζεηο, αλαπηπμηαθνχο λφκνπο. Σν απνηέιεζκα; Μπζηθά θέξδε γηα ηα κνλνπψιηα, θηψρεηα γηα ηνπο 
εξγαδφκελνπο θαη, ζην ηέινο, ε θξίζε. Ζ θξίζε δελ είλαη θάπνην αλεμήγεην θπζηθό θαηλόκελν πνπ, 
ηάρα, καο θαηέιαβε εμ' απήλεο. Δίλαη γλήζην ηέθλν ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο, αλαγθαίν 
επαθόινπζό ηεο, φπσο έγηλε ην 1929 θαη ην 1973... 

Γεχηεξνλ, επηθαινχληαη ηε δηαθζνξά, ηε θνξνδηαθπγή, ηα ειιείκκαηα, ην ζπάηαιν θαη 
αλαπνηειεζκαηηθφ θξάηνο ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ (ηεο ΝΓ ή ηνπ ΠΑΟΚ, αλάινγα κε ην πνηνο κηιάεη) 
πνπ έρνπκε. Φέκα! Σελ ίδηα ΑΚΡΙΒΩ πνιηηηθή αθνινπζνύλ θαη ζε όιε ηελ ππόινηπε ΔΔ, πνπ ηα 
θξάηε ΓΔΝ είλαη «ζπάηαια», νχηε «θνκκαηηθά», φπσο βέβαηα καο ιέλε νη ίδηνη, νχηε έρνπλ ππέξνγθν 
δεκφζην ρξένο. Γηαηί, ινηπφλ θη εθεί ιηηφηεηα, απνιχζεηο, ζπξξίθλσζε δηθαησκάησλ θαη θαηαθηήζεσλ; Γελ 
είλαη άξαγε θαλεξφ φηη ε πνιηηηθή απηή δελ είλαη «ηνπηθή ηδηνκνξθία», νύηε πξντόλ «θαθήο 
δηαθπβέξλεζεο ηεο επαξάηνπ αληίπαινπ», αιιά αλάγθε ηνπ θεθαιαίνπ λα απαληήζεη ζηελ θξίζε 
από ηε ζθνπηά ησλ δηθώλ ηνπ ζπκθεξόλησλ; 

Οη εξγαδφκελνη θαη νη ζπληαμηνχρνη γεληθά θαη νη κεραληθνί εηδηθφηεξα, δελ έρνπλ θαλέλα ζπκθέξνλ 
λα ζηνηρεζνχλ πίζσ απφ εηξήλεο πνπ θαινχλ ζε «νκνςπρία» θαη «ζπλαίλεζε γηα λα μεπεξαζηεί ε 



θξίζε». Πίζσ απφ ηηο εθθιήζεηο απηέο πνπ απεπζχλεη ζην ιαφ ε άξρνπζα ηάμε, ηα θφκκαηά ηνπ 
επξσκνλφδξνκνπ κε ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνχο ηνπο εθπξνζψπνπο θαη νη θαινπιεξσκέλνη θνλδπινθφξνη ηνπ 
ζπζηήκαηνο, θξχβεηαη ε επηδίσμή ηνπο λα γίλεη επθνιφηεξα απνδεθηφ ην θφξησκα, γηα κηα αθφκε θνξά, 
ζηηο πιάηεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ ησλ βαξψλ ηεο θξίζεο. Οη εξγαδόκελνη θαη νη 
ζπληαμηνύρνη πξέπεη λα εθθξάζνπλ ηελ θαηεγνξεκαηηθή άξλεζή ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζ’απηό ην 
«πξνζθιεηήξην νκνςπρίαο». Πξέπεη θαη κπνξνύλ λα θάλνπλ δηθή ηνπο ππόζεζε ηελ νξγάλσζε ηεο 
ιατθήο αληεπίζεζεο γηα ηελ αλαηξνπή ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο ηνπ επξσκνλόδξνκνπ. 

 
 

ΚΑΣΩ Ζ ΠΟΛΙΣΙΚΖ ΣΖ ΦΣΩΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΖ ΑΝΔΡΓΙΑ! 
ΟΥΙ ΣΙ ΓΤΒΑΣΑΥΣΔ ΔΙΦΟΡΔ ΚΑΙ ΣΙ ΤΝΣΑΞΔΙ ΠΔΙΝΑ! 

 
 

Λίγνπο κήλεο κεηά ηηο εθινγέο ηνπ 2009, νη ζπληαμηνχρνη ηνπ ΣΜΔΓΔ βηψλνπλ αθφκα πην νμπκκέλα 
ηα πξνβιήκαηα πνπ θφξησζαλ ζηηο πιάηεο ηνπο (αιιά θαη ζηηο πιάηεο ησλ ελεξγψλ κεραληθψλ) νη 
αληηιατθνί λφκνη 3518/06 θαη 3655/08, θαζψο θαη φιν ην αληηαζθαιηζηηθφ λνκηθφ πιαίζην ησλ 
θπβεξλήζεσλ ΝΓ θαη ΠΑΟΚ απφ ην 1992 (Νφκνη ηνχθα-Ρέππα θιπ.). Ο δηαβφεηνο «θνηλσληθφο 
δηάινγνο» απνζθνπεί ζην λα απνζπάζεη ηε ζπλαίλεζε εξγαδνκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ ζηελ επεξρφκελε 
πιήξε θαηεδάθηζε ησλ ηειεπηαίσλ ππνινίπσλ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. ηφρνο ηνπο, έλα αζθαιηζηηθφ 
ζχζηεκα πνπ ην κφλν πνπ ζα εμαζθαιίδεη – θη απηφ κε πξνυπνζέζεηο – είλαη έλα πξνλνηαθφ επίδνκα 
χςνπο πησρνθνκείνπ, ελψ νη πεξαηηέξσ παξνρέο θαζίζηαληαη πιήξσο αληαπνδνηηθέο θαη ελψ ζπγρξφλσο 
ε ηδησηηθή αζθάιηζε αλαδεηθλχεηαη ζηνλ ηξίην θαη βαζηθφ «ππιψλα» ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν ΣΜΔΓΔ, φπσο 
δηακνξθψζεθε ζηελ πνξεία θαη εηδηθά κε ηνλ 3518/06 απνηειεί «πηιφην» γηα ην ηη εηνηκάδνπλ: πιήξε 
απνκάθξπλζε θάζε θξαηηθήο εγγχεζεο ζηα απνζεκαηηθά, αθφκα κεγαιχηεξε εκπινθή ζε παηρλίδηα ηχπνπ 
ηξάπεδαο Αηηηθήο, αχμεζε εηζθνξψλ θαη κείσζε παξνρψλ ππφ ην θφβν ησλ «θαηά παξαγγειία» 
αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ ηακείνπ. 

Οη ζπληαμηνχρνη ληψζνπλ αθφκα πην έληνλα ηηο επηπηψζεηο ηεο πνιηηηθήο απηήο ζήκεξα, πνπ ε θξίζε 
ηνπ ζπζηήκαηνο νμχλεηαη. Σα απνζεκαηηθά ηνπ ηακείνπ δηαζπαζίδνληαη θαζεκεξηλά ζην ηδφγν ηνπ 
ρξεκαηηζηεξίνπ. πλερίδεηαη ε θνξντδία θαη ε θινπή ησλ ζπληάμεψλ καο, παξά ην φηη αθφκα θαη ηα 
δηθαζηήξηα δε κπφξεζαλ λα απνζησπήζνπλ ην δίθαηφ καο. Ζ ελνπνίεζε ηνπ ΣΜΔΓΔ κε άιια ηακεία 
επηδείλσζε ην ράνο ζηηο παξνρέο: ζρεδφλ έλαο ρξφλνο απαηηείηαη γηα ηελ έλαξμε θαηαβνιήο ησλ 
ζπληάμεσλ ησλ πξφζθαηα ζπληαμηνδνηεζέλησλ, έμη κήλεο γηα ηελ θαηαβνιή ησλ λεζειείσλ, άζιην 
παξακέλεη ην επίπεδν ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο καο πεξίζαιςεο. 

Δίρακε, απφ ηφηε θηφιαο, πξνεηδνπνηήζεη φηη ε ΑΝΣΗΑΦΑΛΗΣΗΚΖ απηή λνκνζεζία, ΓΔ 
ΓΗΟΡΘΧΝΔΣΑΗ, δε ρσξάεη «κπαιψκαηα» θαη πξέπεη ΝΑ ΚΑΣΑΡΓΖΘΔΗ. Γπζηπρψο, ε εγεζία ηεο ΠΔΣΟΜ, 
καδί κε ηελ εγεζία ηνπ ΣΔΔ, φρη κφλν δελ θηλήζεθαλ πξνο κηα ηέηνηα θαηεχζπλζε, αιιά φπσο ζην 
πξνεγνχκελν δηάζηεκα «παδάξεςαλ» θη απηή αθφκα ηελ ηζρλή θαη ππνθξηηηθή δήζελ αληίζεζή ηνπο ζην 
λφκν ηεο Πεηξαιηά, κε ηηο δεζηέο ζεζνχιεο ησλ εθπξνζσπήζεσλ ζηα φξγαλα ηνπ εληαίνπ ηακείνπ θαη 
θάπνηα ειάρηζηα ςίρνπια ειεεκνζχλεο πξνο ηνπο ζπληαμηνχρνπο, γηα λα «μεράζνπλ» ην φξγην ηεο θινπήο 
ησλ ζπληάμεψλ καο θαη κάιηζηα κε ηελ εθάζηνηε θπβεξλεηηθή βνχια, έηζη θαη κεηεθινγηθά ζπλέρηζαλ λα 
βαδίζνπλ ζηνλ ίδην δξφκν ηεο ελζσκάησζεο θαη ηεο εμππεξέηεζεο ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο. Σψξα 
κάιηζηα, νη εγεζίεο ΠΔΣΟΜ θαη ΔΣΑΜΔΓΔ αλαθαιχπηνπλ φηη ν λφκνο Πεηξαιηά είλαη «ζεηηθφο» (κήπσο 
απφ ηφηε πνπ νη ίδηνη βξέζεθαλ ζηηο θαξέθιεο ηεο δηνίθεζεο ηνπ ΔΣΑΑ;) θαη βάδνπλ «πιάηε» ζηελ 
πινπνίεζή ηνπ. Σελ ίδηα ζηηγκή, απνζησπνχληαη νη ηξαγηθέο επηπηψζεηο ζπλνιηθά γηα ηνπο εξγαδφκελνπο 
κεραληθνχο ηεο επξσελσζηαθήο πνιηηηθήο, ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο (νη νπνίεο ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηα 



αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα), ζηελ απειεπζέξσζε ησλ θιεηζηψλ επαγγεικάησλ θαη ζηα επαγγεικαηηθά 
δηθαηψκαηα, ζηηο αλαδηαξζξψζεηο ζηνπο ζηξαηεγηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. 

 
 

ΟΙ ΤΝΣΑΞΙΟΤΥΟΙ, ΜΑΕΙ ΜΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΔ, ΣΟΤ ΦΣΩΥΟΤ 
ΑΓΡΟΣΔ, ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΣΖ ΠΟΛΖ, ΣΖΝ ΑΝΣΔΠΙΘΔΖ  

ΓΙΑ ΣΖΝ ΑΝΑΣΡΟΠΖ ΣΖ ΑΝΣΙΛΑΪΚΖ ΠΟΛΙΣΙΚΖ! 
 
 
Ζ αληηιατθή, αληηαζθαιηζηηθή επίζεζε ηεο θπβέξλεζεο δελ αθνξά κφλν ηνλ θιάδν θαη ην ηακείν καο. 

Έρεη ραξαθηήξα νινκέησπεο επίζεζεο ελάληηα ζην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ 
ζε φινπο ηνπο ηνκείο, ζηε δνπιεηά, ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, ζηελ πγεία, ζηελ παηδεία, ζην πεξηβάιινλ, 
ζηα δεκνθξαηηθά δηθαηψκαηα θαη ειεπζεξίεο. Δίλαη απφξξνηα ησλ ζπλνιηθψλ δεζκεχζεσλ πνπ ΠΑΟΚ θαη 
ΝΓ έρνπλ αλαιάβεη έλαληη ηεο ΔΔ (κε ηε ζηήξημε ηνπ ΛΑΟ θαη ην ζηγνληάξηζκα, παξά ηα θξαζηηθά 
ηεξηίπηα ηνπ ΤΝ/ΤΡΗΕΑ), πνπ επηζεκνπνηήζεθαλ κε ηνλ πην ζαθή θαη θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν ζηα 
πιαίζηα ηεο «δηαπξαγκάηεπζεο» κε ηελ Κνκηζηφλ γηα ην «αλαζεσξεκέλν» πξφγξακκα «ζηαζεξφηεηαο». Γη' 
απηφ θαη ππάξρεη πιήξεο επζπγξάκκηζε φισλ ησλ κεραληζκψλ θαη δπλάκεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 
εθαξκνγή ηνπο: αζηηθά θφκκαηα, ΔΒ, ζπγθξνηήκαηα ηνπ ηχπνπ, μεπνπιεκέλνο εξγνδνηηθφο 
ζπλδηθαιηζκφο ηχπνπ ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ/ΣΔΔ, φινη έρνπλ «ζηνηρεζεί» πίζσ απφ απηή ηε γξακκή. 

Απφ ηελ άιιε, απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ε απαίηεζε γηα ηελ ιατθή ΑΓΩΝΙΣΙΚΖ ΑΝΣΔΠΙΘΔΖ 
αθνξά θαη ηνπο ελεξγνύο θαη ηνπο ζπληαμηνύρνπο κεραληθνύο. πλδπάδεη ηνπο αγψλεο γηα ηηο 
δηεθδηθήζεηο ηνπ ζήκεξα κε ηελ πξννπηηθή θαη ηε κφληκε ζηγνπξηά ηνπ αχξην, ηελ πξννπηηθή ηεο ΛΑΨΚΖ 
ΔΞΟΤΗΑ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ. 

Ζ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πάιεςε θαη παιεχεη γηα λα απνθαιπθζεί ζην ζχλνιφ 
ηνπ ν αληηιατθφο ραξαθηήξαο ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ θαη ησλ θνκκάησλ πνπ ηελ ππεξεηνχλ, είηε απφ 
θπβεξλεηηθέο (ΠΑΟΚ, ΝΓ), είηε απφ δήζελ «αληηπνιηηεπφκελεο» ζέζεηο (ΛΑΟ, ΤΡΗΕΑ). Γηα λα 
αλαπηπρζεί ην καδηθφ, αγσληζηηθφ-δηεθδηθεηηθφ θίλεκα ησλ εξγαδφκελσλ θαη ζπληαμηνχρσλ κεραληθψλ 
γχξσ απφ ζηφρνπο πάιεο πνπ θέξλνπλ ζην πξνζθήλην ηηο αλάγθεο ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο θαη φρη ηηο 
αληνρέο ηεο θαπηηαιηζηηθήο θεξδνθνξίαο. Σν άζιην παδάξη θαη ηα ςίρνπια ειεεκνζχλεο (πνπ ήδε καο ηα 
έρεη πάξεη πίζσ ε «κπιε» θνξνεπηδξνκή θαη ζα καο απνηειεηψζεη ε επεξρφκελε «πξάζηλε») κε ηα νπνία 
ε θπβέξλεζε θαη νη εγεζίεο ηνπ ΣΔΔ, ηνπ ΣΜΔΓΔ θαη ηεο Έλσζήο καο επηρείξεζαλ λα καο ξίμνπλ ζηάρηε 
ζηα κάηηα γηα λα εθηνλσζεί ε δηθαηνινγεκέλε αγαλάθηεζή καο, δε κπνξνχλ θαη δελ πξέπεη λα μεγειάζνπλ 
θαλέλαλ!  

 
Δε ζηηάμε «σάπη», διεκδικούμε με αξιοππέπεια ηα αιηήμαηά μαρ και δε θα παζαπέτοςμε 

ηίποηε, ούηε θα διαππαγμαηεςηούμε ποιο μέπορ από ηιρ ανάγκερ μαρ θα δεσηούμε να γίνει 
θςζία, για να διαζθαλιζηούν ηα ςπεπκέπδη ηυν μονοπυλιακών ομίλυν.  

 
 
 
 
 
 
 



Μαδί κε ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο, καδί κε ην ηαμηθό ζπλδηθαιηζηηθό 
θίλεκα, δηεθδηθνύκε: 

 Καηάξγεζε ηνπ N.3518/2006 γηα ην ΣΜΔΓΔ, ηνπ πξφζθαηνπ N. 3655/2008 θαη φισλ ησλ 
αληηαζθαιηζηηθψλ λφκσλ ΝΓ θαη ΠΑΟΚ. Αληηπαιεχνπκε ηε ινγηθή ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο θαη ηνπ 
θεθαιαηνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε. 

 Απνθιεηζηηθά Γεκφζηα, Καζνιηθή θαη Τπνρξεσηηθή Κνηλσληθή Αζθάιηζε. Απνθιεηζηηθά δεκφζηα θαη 
δσξεάλ, πςεινχ επηπέδνπ Τγεία θαη Πξφλνηα. Γηαρσξηζκφ ηεο Τγείαο θαη Πξφλνηαο απφ ηελ 
Κνηλσληθή Αζθάιηζε. 

 Άκεζε απφδνζε ησλ νθεηιψλ θξάηνπο θαη εξγνδνζίαο θαη ησλ απσιεηψλ ηνπ ΣΜΔΓΔ απφ ην 1950 
σο ζήκεξα.  

 Άκεζε δξνκνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο απνδέζκεπζεο απφ ηελ Σξάπεδα Αηηηθήο θαη ην Υξεκαηηζηήξην.  
 Άκεζε αχμεζε ησλ ζπληάμεσλ, ηνπιάρηζηνλ ζην χςνο πνπ πξνζδηνξίζηεθε κε ηηο δηθαζηηθέο 

απνθάζεηο. χληαμε κεηά απφ 30 ρξφληα δνπιεηάο (άλδξεο 60, γπλαίθεο 55), ζην 80% ηνπ ηειεπηαίνπ 
κηζζνχ. χληαμε 5 ρξφληα λσξίηεξα γηα ηα Βαξέα θαη Αλζπγηεηλά Δπαγγέικαηα.  

 Μεηαηφπηζε ηνπ θπξίνπ βάξνπο ησλ εηζθνξψλ ζηελ εξγνδνζία θαη ην θξάηνο, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 
πιήξνπο απαιιαγήο ηνπ κηζζσηνχ κεραληθνχ απφ εηζθνξέο. Άκεζε θαη γελλαία κείσζε ησλ 
εηζθνξψλ, έθπησζε 50% γηα ηνπο λένπο θάησ 5εηίαο. Πιήξεο θάιπςε ησλ ζηξαηεπκέλσλ θαη ησλ 
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη εξεπλεηψλ απφ ηελ Πνιηηεία. Οη εηζθνξέο ησλ ειεχζεξσλ 
επαγγεικαηηψλ λα θαζνξηζζνχλ ζηε βάζε ηεο θαηαβνιήο ησλ 2/3 απ΄ ην θξάηνο θαη ηνπ 1/3 απφ ηνλ 
αζθαιηζκέλν. 

 Άκεζε αλαγλψξηζε ησλ εξγνδνηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ 
ακείβνληαη κε δειηίν παξνρήο ππεξεζηψλ θαη παξέρνπλ ζηελ νπζία εμαξηεκέλε ζρέζε εξγαζίαο.  

 Γηεθδηθνχκε ηελ πιήξε επαλαθνξά ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη γηα ηα νκφηηκα κέιε 
ηνπ ΣΔΔ, ζηα φξγαλα ηνπ επηκειεηήξηνπ. Χο ζπλδπαζκφο επηκείλακε θαη επηκέλνπκε ζηαζεξά λα 
θαηαπνιεκνχκε ηε δηάθξηζε «ηαθηηθψλ» θαη «νκφηηκσλ» κε ην λα πξνηείλνπκε νκφηηκα κέιε ηνπ ΣΔΔ, 
αγσληζηέο ηνπ θηλήκαηνο ησλ εξγαδφκελσλ κεραληθψλ σο κέιε ησλ Μφληκσλ Δπηηξνπψλ ηνπ. 

 Παιεχνπκε γηα ηελ εληαία έθθξαζε θαη ζην ζπλδηθαιηζηηθφ επίπεδν ησλ ζπληαμηνχρσλ ηνπ ηακείνπ 
καο θαη, γη' απηφ, δηεθδηθνχκε ηε ζπλέλσζε ζε κηα εληαία νξγάλσζε ησλ δπν ππαξρνπζψλ ζήκεξα 
νξγαλψζεσλ (ΔΣΑΜΔΓΔ θαη ΠΔΣΟΜ). 

 Αθφκα, ζηα πιαίζηα ηεο γεληθφηεξεο δξάζεο καο γηα ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο Έλσζήο καο, 
δηεθδηθνχκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ψζηε λα θαηνρπξψλεηαη ε απιή αλαινγηθή σο ην 
εθινγηθφ ζχζηεκα γηα ηελ αλάδεημε ησλ νξγάλσλ ηεο. 

 
Ζ ςήθνο κάρεο θαη αγψλα ζην ζπλδπαζκφ καο, ε εθπξνζψπεζή ηνπ ζην λέν Γ, είλαη φπια ψζηε, 

απφ θαιχηεξεο ζέζεηο ηελ επφκελε ησλ αξραηξεζηψλ, νη ρακεινζπληαμηνχρνη κεραληθνί λα ζπλερίζνπλ θαη 
λα αλαπηχμνπλ ηελ πάιε ηνπο, καδί κε ηνπο ππφινηπνπο εξγαδφκελνπο γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο, γηα ηελ 
αλαηξνπή ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο. 
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