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Όλοι στο συλλαλητήριο των συνταξιουχικών 
οργανώσεων και σωματείων εργαζομένων  

Πέμπτη 19 Ιούνη στις 6.00 μ.μ. στα Προπύλαια 

 
Συναδέλφισσες –Συνάδελφοι Συνταξιούχοι του ΤΣΜΕΔΕ 
 

Πιστοί στον προσανατολισμό που χαράξαμε και επιβεβαιώσαμε στην τελευταία μας σύσκεψη 
της 21/3/14, σας καλούμε να δώσουμε μαζική παρουσία, συντονισμένα και διακριτά κάτω 
από δικό μας πανό, στο συλλαλητήριο για την υπεράσπιση των συντάξεων και της Κοινωνικής 
Ασφάλισης, που διοργανώνουν την Πέμπτη 19 Ιούνη εργατικά σωματεία και συνταξιουχικές 
οργανώσεις. Ενάντια στη συνεχιζόμενη αντιλαϊκή αντιασφαλιστική λαίλαπα που πλήττει και εμάς 
τους συνταξιούχους όλων των κλάδων. 

Η κατάσταση στη λειτουργία της ΕΣΤΑΜΕΔΕ εξακολουθεί να έχει τα εκφυλιστικά 
χαρακτηριστικά που επισημάναμε όλο το προηγούμενο διάστημα, με ευθύνη της 
πλειοψηφίας του ΔΣ. Η αδράνεια που αναδεικνύει η αποχή από κάθε αγωνιστική πρωτοβουλία 
κι΄ ο αποπροσανατολισμός που αντανακλάται στην ουσιαστική συμφωνία της πλειοψηφίας του ΔΣ 
με τον πυρήνα της εφαρμοζόμενης πολιτικής συνεχίζονται, παρά τις συνεχείς μας προσπάθειες για 
αλλαγή της κατάστασης. Αρνήθηκαν ακόμα και τη διοργάνωση ημερίδας για την αγωνιστική 
ανάδειξη του προβλήματος της Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου εντάσσεται και η ζοφερή 
κατάσταση και μέλλον του Ταμείου μας. Ημερίδα που την είχαμε αρχικά προγραμματίσει για το 
τρέχον διάστημα, τώρα που γίνονται ιδιαίτερα αρνητικά βήματα από τους εκφραστές της 
καπιταλιστικής ευρωενωσιακής αντιλαϊκής πολιτικής (κατάργηση σημαντικού «κοινωνικού πόρου», 
παραπέρα διαλυτική συγχώνευση Ταμείων). Μετά τη συστηματική καθυστέρηση να προτείνουν ή 
να συζητήσουν συγκεκριμένα μέτρα για την πραγματοποίηση της ημερίδας, αποποιούμενοι τις εδώ 
και καιρό κατατεθειμένες προτάσεις μας, την έστειλαν στις καλένδες του φθινοπώρου.  

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στο συλλαλητήριο της 19 Ιούνη, προτείναμε στο ΔΣ της 4ης 
Ιούνη, για συζήτηση και προσαρμογές, το παρακάτω κείμενο, για το οποίο διαφωνούν σε 
βασικά του σημεία. Συνέταξαν, όμως, κάτω από την έντονη πίεσή μας, κείμενο της 
πλειοψηφίας του ΔΣ για συμμετοχή της ΕΣΤΑΜΕΔΕ στην κινητοποίηση της 19 Ιούνη.  

Το κείμενο της απόφασης της πλειοψηφίας του ΔΣ δεν αντιστοιχεί επουδενί στις σημερινές 
ανάγκες του αγώνα και στο εύρος της επίθεσης στα δικαιώματά μας. Παρόλαυτά θεωρούμε, έστω 
και ως αποτέλεσμα της δικής μας πίεσης, θετική ενέργεια τη συμμετοχή της ΕΣΤΑΜΕΔΕ σε 
κινητοποίηση σε σύγκριση με την προηγούμενη πλήρη αδράνεια της πλειοψηφίας του ΔΣ.  

 
Το κείμενο που καταθέσαμε για ψήφιση στο ΔΣ της ΕΣΤΑΜΕΔΕ έχει ως εξής: 

 



Οι αναλυτικές μας θέσεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας: http://www.dpk.tee.gr 

Επικοινωνία: email: dpkmix01@gmail.com, τηλ.: 6956546076, 6973001389, 6974035528  

«To Δ.Σ. της ΕΣΤΑΜΕΔΕ δηλώνει την αντίθεσή του στο Νόμο 4254/14, που πρόσφατα 
δημοσιεύτηκε, με βάση τον οποίο απο 1/1/2015 καταργούνται 52 πόροι σε ασφαλιστικά ταμεία, 
συμβάλλοντας έτσι στο στραγγαλισμό τους και την παραπέρα διάλυση της ήδη ανεπαρκούς 
Κοινωνικής μας Ασφάλισης. Ανάμεσά τους είναι  και το 1% των δημοσίων έργων, το 1/1000 
των ιδιωτικών, το 1/1000 των εισαγόμενων κατασκευαστικών μηχανημάτων και το 1/1000 
περίπου των δημοπρασιών, που αποτελούν σημαντικούς πόρους του ΤΣΜΕΔΕ, η 
στέρηση των οποίων θα επιτείνει την αδυναμία του Ταμείου να αντεπεξέλθει στις 
στοιχειώδεις σήμερα υποχρεώσεις του για καταβολή συντάξεων και παροχή δημόσιας και 
δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η ενέργεια αυτή έρχεται να προστεθεί στην 
απώλεια 2 δις από τα αποθεματικά του Ταμείου λόγω του PSI.  
Η δικαιολογία ότι αυτοί οι πόροι επιβαρύνουν το κοινωνικό σύνολο είναι έωλη. Στην 
πραγματικότητα πρόκειται για νέα φοροαπαλλαγή των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων 
μέσω της απαλλαγής τους από τους «κοινωνικούς πόρους» υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, την ίδια ώρα 
που οι εργαζόμενοι στενάζουν κάτω από τη βαριά φορολογία και διαρκώς νέοι φόροι 
φορτώνονται στις πλάτες τους, ενώ μειώνονται μισθοί και συντάξεις και τους 
υποχρεώνουν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να έχουν ιατροφαρμακευτική 
φροντίδα. 
Αντί να βελτιωθεί το όλο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης προς την κατεύθυνση ελάφρυνσης των 
λαϊκών στρωμάτων και εξασφάλισης αξιοπρεπούς διαβίωσης των συνταξιούχων, με βάση τις 
σύγχρονες ανάγκες, γίνονται σημαντικά  βήματα προς τα πίσω, με παραπέρα συρρίκνωση των  
όποιων δικαιωμάτων του Λαού αποκτήθηκαν με αγώνες δεκαετιών, προς την ένταση της 
εξαθλίωσης. Το μόνο που υπόσχονται είναι οι αστείες «εγγυήσεις» ενάντια στην ακραία φτώχεια, 
με συντάξεις επιπέδου 300 ευρώ κ.ά. 
Απαιτούμε την άμεση κατάργηση αυτού του αντιασφαλιστικού εκτρώματος και όλων των 
αντιασφαλιστικών νόμων των τελευταίων δεκαετιών. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για 
τους εργαζόμενους με ταυτόχρονη αύξηση των εργοδοτικών και κρατικών στην κατεύθυνση της 
πλήρους απαλλαγής των εργαζόμενων. 
Με βάση τα παραπάνω συμμετέχουμε στην κινητοποίηση που καλεί το Συντονιστικό των 
Συνταξιουχικών Οργανώσεων για τις 19 Ιούνη, με κύριο αίτημα την κατάργηση όλων των 
αντιασφαλιστικών νόμων και την εξασφάλιση συντάξεων για αξιοπρεπή διαβίωση και 
ιατροφαρμακευτική κάλυψη, αντίστοιχες στις σύγχρονες ανάγκες μας, για όλους τους 
συνταξιούχους, με ευθύνη του Κράτους.  

 Αποκλειστικά δημόσια, καθολική και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, κατάργηση της 
ανταποδοτικότητας και της επιχειρηματικότητας στην ασφάλιση. 

 Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία –πρόνοια.  

 Σύνταξη στα 60 για τους άνδρες και στα 55 για τις γυναίκες.  

 Άμεση αύξηση των συντάξεων στο ύψος που προσδιορίστηκε με τις δικαστικές αποφάσεις.  

 Κάτω τα χέρια απ’ τα αποθεματικά –έξω το ταμείο από την Τράπεζα Αττικής -Χρηματιστήριο -
ομόλογα. Πλήρη κάλυψη απ’ το κράτος όλων των απωλειών του αποθεματικού από 
συμμετοχή σε χρηματιστήριο –Τράπεζα Αττικής κλπ 

Οι εκλεγμένοι με την Πανεπιστημονική σύμβουλοι στο ΔΣ της ΕΣΤΑΜΕΔΕ 

 

http://www.dpk.tee.gr/

