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Όινη ζην ζπιιαιεηήξην ησλ Σπλεξγαδνκέλσλ 
Σπληαμηνπρηθώλ Οξγαλώζεσλ ηεο 2 Οθηώβξε, 
ζηηο 10:30 π.κ., ζηελ Πιαηεία Κιαπζκώλνο 
 
Όινη ζηνλ απνθιεηζκό ηεο Tξάπεδαο Αηηηθήο  
ζηηο 30 Σεπηέκβξε, ζηηο 10:30 π.κ., Αθαδεκίαο & 
Ιππνθξάηνπο, γηα λα κελ πεξάζεη ε λέα πθαξπαγή ησλ 
απνζεκαηηθώλ 
 
Συναδέλθιζζες –Συνάδελθοι Συνηαξιούχοι ηου ΤΣΜΕΔΕ 
 

πλερίδνληαο κε επηκνλή ηελ πξνζπάζεηα λα αλδξώζνπκε έλαλ ηαμηθό 
πόιν ζηνπο πληαμηνύρνπο ηνπ ΣΜΕΔΕ, ζαο θαινύκε θαη απηή ηε θνξά λα 
παξνπζηαζηνύκε ζπληνληζκέλα θαη δηαθξηηά, θάησ από δηθό καο παλό, 
ζηε δηαδήισζε, πνπ νξγαλώλεηαη απηή ηελ πεξίνδν, ελάληηα ζηε ζπλερηδόκελε 
αληηιατθή αληηζπληαμηνπρηθή ιαίιαπα.  

 
ηελ ΕΣΑΜΕΔΕ ζνβαξεύνπλ ηα εθθπιηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

επηζεκάλακε ζηελ αξρή ηνπ θαινθαηξηνύ. Η αδξάλεηα, αλαπνηειεζκαηηθόηεηα 
θη΄ απνπξνζαλαηνιηζκόο ηεο ζπκκαρίαο ησλ «πξνζύκσλ» παξαηάμεσλ- όισλ 
ησλ απνρξώζεσλ- ζηήξημεο ηνπ κνλόδξνκνπ ηεο Ε.Ε. θαη ηεο 
αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ, ζπλερίδνληαη.  

Αξλήζεθαλ ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε καο γηα αληίδξαζε ζηηο λέεο 
αληηαζθαιηζηηθέο εμειίμεηο θαη δελ εμέδσζαλ αθόκα νύηε κηα ηππηθή 
αλαθνίλσζε. Αλέβαιαλ πάιη, γηα ηηο θαιέλδεο ηνπ Γελάξε, ηελ αγσληζηηθή 
εκεξίδα γηα ην ζέκα ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ Σακείνπ 
καο, πνπ ρξεηαδόηαλ ηώξα, πνπ γίλνληαη ηδηαίηεξα αξλεηηθά βήκαηα (θαηάξγεζε 
εηζθνξώλ ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ πξνο ην ΣΜΕΔΕ, παξαπέξα δηαιπηηθή 
ζπγρώλεπζε Σακείσλ, θαηά παξαγγειία αλαινγηζηηθέο κειέηεο γηα λέεο 
αθαηκάμεηο ηνπο θ.ιπ.). Παξά ηελ πίεζή καο λα ζπδεηήζνπλ ηελ πξόηαζε καο, 



πνπ θαηαζέζακε από ηελ αξρή ηνπ θαινθαηξηνύ, γηα πεξηερόκελν θαη 
πξόγξακκα ηεο εκεξίδαο ηεο ΕΣΑΜΕΔΕ, ην αξλνύληαη πεηζκαηηθά.  

Όιν θαη μεζαξξεύνπλ θάπνηεο θσλέο γηα αλεμάξηεην ηδησηηθό Σακείν, ή γηα 
ηελ αλάγθε λα ηξνθνδνηείηαη από ηα απνζεκαηηθά καο ζπλερώο ε Σξαπεδα 
Αηηηθήο, «γηα λα κελ ηε ράζνπκε». Σν κόλν πνπ θάλνπλ είλαη λα καδεύνπλ 
θαθέινπο-πειάηεο γηα ηνπο δηθεγόξνπο. 

Η πίεζή καο είρε θαη θάπνηα ζεηηθά απνηειέζκαηα. Πάξζεθε απόθαζε λα 
ειεγρζεί ε δηαρείξηζε ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Αμεινύ ζην ΣΜΕΔΕ, πνπ ζύκθσλα 
κε θάπνηεο πιεξνθνξίεο ην ιπκαίλνληαη ηδηώηεο, όπσο θαη γηα ην ζέκα ηεο 
παξαρώξεζεο, από ηε δηνίθεζε ηνπ ΣΜΕΔΕ, ηεο θαηάζηαζεο ησλ 
ζπληαμηνύρσλ, πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα λα καδηθνπνηεζεί ε Έλσζή καο, θαζώο 
ε δηνίθεζε ηνπ Σακείνπ αξλείηαη πεηζκαηηθά εδώ θη΄ έλα ρξόλν λα καο επηηξέςεη 
λα ελεκεξώζνπκε ηνπο ζπλάδειθνπο ζπληαμηνύρνπο. 

Σε ό,ηη αθνξά ηε ζπκκεηνρή ζην ζπιιαιεηήξην ηεο 2 Οθηώβξε, ηνπο 
πξνηείλακε γηα ζπδήηεζε ην παξαθάησ θείκελν. Αθόκα ην...ζθέθηνληαη 
θαη είλαη δήηεκα αλ ζα βγάινπλ ηελ ηειεπηαία ζηηγκή κηα απιή 
αλαθνίλσζε ζηήξημεο θαη ζπκκεηνρήο. 

 
To Δ.. ηεο ΕΣΑΜΕΔΕ δειώλεη ηελ αληίζεζή ηνπ ζηελ εηνηκαδόκελε λέα αθαίκαμε ησλ 
απνζεκαηηθώλ ηνπ ΣΜΕΔΕ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε λέα Αύμεζε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ηεο 
Σξάπεδαο Αηηηθήο. Καηαγγέιιεη ηα λέα αληηαζθαιηζηηθά κέηξα ηεο θπβέξλεζεο, ζρεηηθά κε ηελ 
θαηάξγεζε πόξσλ, πνπ πέξαζαλ πξόζθαηα κε ην Νόκν 4254/14 θαη γηα απηά πνπ εηνηκάδνπλ κε 
ηηο ιεζηξηθέο ζπγρσλεύζεηο ηακείσλ πνπ αθνξνύλ θαη ην ΣΜΕΔΕ-ΕΣΑΑ. ην πιαίζην απηό  
βάδνπλ εκπξόο θαηά παξαγγειίαλ λέεο αλαινγηζηηθέο κειέηεο πνπ ζα ελζσκαηώλνπλ ηηο σο ηώξα 
αθαηκάμεηο ησλ Σακείσλ θαη ηηο λέεο ιεζηείεο πνπ εηνηκάδνπλ γη΄ απηά. Όια απηά έξρνληαη λα 
πξνζηεζνύλ ζηελ θαηαβαξάζξσζε ησλ ζπλζεθώλ παξνρήο πγείαο κε ηελ έληαμε ηνπ Σακείνπ καο 
ζην αλεπαξθέζηαην ΠΕΔΤ, ζηελ απώιεηα πεξίπνπ 2,5 δηο από ηα απνζεκαηηθά ηνπ Σακείνπ ιόγσ 
θπξίσο ηνπ PSI θιπ, ηελ ίδηα ώξα πνπ νη εξγαδόκελνη ζηελάδνπλ θάησ από ηε βαξηά θνξνινγία 
θαη δηαξθώο λένη θόξνη θνξηώλνληαη ζηηο πιάηεο ηνπο, ελώ κεηώλνληαη παξαπέξα κηζζνί θαη 
ζπληάμεηο. Σελ ίδηα ώξα πνπ ηνπο ππνρξεώλνπλ λα βάινπλ αθόκε πην βαζηά ην ρέξη ζηελ ηζέπε 
γηα λα έρνπλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή θξνληίδα. 
 
Αληί λα βειηησζεί ην όιν ζύζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ειάθξπλζεο ησλ 
ιατθώλ ζηξσκάησλ θαη εμαζθάιηζεο αμηνπξεπνύο δηαβίσζεο ησλ ζπληαμηνύρσλ, κε βάζε ηηο 
ζύγρξνλεο αλάγθεο, θαηεδαθίδνληαη δηθαηώκαηα θαη θαηαθηήζεηο ηνπ Λανύ πνπ θαηαθηήζεθαλ κε 
αγώλεο δεθαεηηώλ, νδεγώληαο ηνλ πξνο ηελ απόιπηε εμαζιίσζε. Σν κόλν πνπ ππόζρνληαη είλαη 
νη αζηείεο «εγγπήζεηο» ελάληηα ζηελ αθξαία θηώρεηα, κε ζπληάμεηο επηπέδνπ 300 επξσ θ.ά. 
 
Με βάζε ηα παξαπάλσ ζπκκεηέρνπκε ζηελ θηλεηνπνίεζε πνπ θαινύλ νη ζπλεξγαδόκελεο 
Σπληαμηνπρηθέο Οξγαλώζεηο γηα ηηο 2 Οθηώβξε, 10.30 πκ, ζηελ Πιαηεία Κιαπζκώλνο, κε 
θύξην αίηεκα ηελ θαηάξγεζε όισλ ησλ αληηαζθαιηζηηθώλ λόκσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε 
ζπληάμεσλ γηα αμηνπξεπή δηαβίσζε θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε, αληίζηνηρεο ζηηο 
ζύγρξνλεο αλάγθεο καο, κε επζύλε ηνπ Κξάηνπο, γηα όινπο ηνπο ζπληαμηνύρνπο. 
 



Κάησ νη αληηαζθαιηζηηθνί λόκνη απν ην 1992 κέρξη ζήκεξα. Απνθιεηζηηθά δεκόζηα, θαζνιηθή θαη 
ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε, θαηάξγεζε ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 
ζηελ αζθάιηζε. 
Απνθιεηζηηθά δεκόζηα δσξεάλ πγεία  –πξόλνηα.  
ύληαμε ζηα 60 γηα ηνπο άλδξεο θαη ζηα 55 γηα ηηο γπλαίθεο.  
Άκεζε αύμεζε ησλ ζπληάμεώλ καο ζην ύςνο πνπ πξνζδηνξίζηεθε κε ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο.  
Κάησ ηα ρέξηα απ’ ηα απνζεκαηηθά.  
Επηζηξνθή ησλ θιεκκέλσλ κε ην psi θαη θάζε άιιε κνξθή πθαξπαγήο ηνπο (Υξεκαηηζηήξην, 
Οκόινγα, άηνθε θαηάζεζε επί δεθαεηίεο ζηελ Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο). 
Όρη ζηε ζπκκεηνρή ζηε λέα αύμεζε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο Αηηηθήο.  
Απνδέζκεπζε ηνπ ΣΜΕΔΕ από ηελ Σξάπεδα Αηηηθήο, κε πιήξε θάιπςε απ’ ην θξάηνο όισλ ησλ 
απσιεηώλ ηνπ απνζεκαηηθνύ ηνπ από ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζ’ απηή. 
Άκεζε θαηάξγεζε ηνπ ΚΕΑΟ θαη ηνπ λόκνπ γηα ηηο θαηαζρέζεηο – αθύξσζε ηεο βεβαίσζεο ησλ 
αζθαιηζηηθώλ ρξεώλ ζηελ εθνξία!  
Άκεζε θαη δξαζηηθή κείσζε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ –δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε 
αλεμάξηεηα απν ρξέε πξνο ηα ηακεία!  

 

Επηζπλάπηνπκε ηηο ζέζεηο ηεο Παλ/θεο γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο, ζρεηηθά κε ηε 
λέα πθαξπαγή ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ ΣΜΕΔΕ. 
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