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ΚΑΛΕΣΜΑ 

Όλοι μαδί να βάλοςμε τιρ βάσειρ για ένα στιβαπό σςνταξιοςσικό κίνεμα 
των ασυαλισμένων στο ΤΣΜΕΔΕ, αναπόσπαστο κομμάτι τος ταξικού 

κινήματορ 

 
 
Συναδέλθιζζες –Συνάδελθοι Συνηαξιούχοι ηου ΤΣΜΕΔΕ 

Απέλαληη ζηελ αληηιατθή ιαίιαπα, πνπ θαιά θξαηάεη θαη ζα θξαηάεη όζν ν Λαόο καο 
δελ βάδεη απνθαζηζηηθά θαη καδηθά εκπόδηα ζηνπο ζρεδηαζκνύο ηεο ΕΕ θαη ησλ 
κνλνπσιίσλ, νη ρηιηάδεο κεραληθνί ζπληαμηνύρνη θαη εξγαδόκελνη αζθαιηζκέλνη ηνπ 
ΣΜΕΔΕ έρνπλ ην δηθό ηνπο ξόιν λα δηαδξακαηίζνπλ. Η αλάδεημε ηεο Παλεπηζηεκνληθήο 
ζε πξώηε δύλακε ζηηο εθινγέο ηνπ Ννέκβξε ήηαλ κηα ζεηηθή εμέιημε, έλα θαιό πξώην 
βήκα, όκσο πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ θη΄ άιια πνιιά. Είλαη αλάγθε λα απαληήζνπκε πην 
απνθαζηζηηθά, πην καδηθά, κε ζπλέρεηα θαη ζπλέπεηα, απέλαληη ζηελ επίζεζε πνπ καο 
γίλεηαη γηα ηελ πξνώζεζε ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, ηελ 
παξάδνζε ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ ηακείνπ ζηα παηρλίδηα ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ θαη ζηνλ 
ηδόγν κε ηελ Σξάπεδα Αηηηθήο. Είλαη ινηπόλ νη ζηηγκέο πνπ επηβάινπλ λα ζεθώζνπκε θαη 
εκείο ην θνξηίν πνπ καο αλαινγεί, γηα πην απνηειεζκαηηθνύο ηαμηθνύο αγώλεο, κέζα από 
ην δξόκν ηεο ξήμεο θαη ηεο αλαηξνπήο ελόο ζάπηνπ ζπζηήκαηνο πνπ δελ παίξλεη 
γηαηξεηά. Σν ρξσζηάκε απηό ζηα παηδηά καο, ηα εγγόληα καο, ζ’ εκάο ηνπο ίδηνπο. Σν 
δξόκν απηό πξνηείλνπκε κε επζύλε ζε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ζπλαδέιθηζζεο 
ζπληαμηνύρνπο λα βαδίζνπκε. 

Όζν γηα ηηο άιιεο δύν δήζελ δηαθσλνύζεο κεηαμύ ηνπο παξαηάμεηο πνπ νδήγεζαλ 
ηελ ΕΣΑΜΕΔΕ από ηα Δηθαζηήξηα ζε επαλάιεςε ησλ εθινγώλ, είλαη πιένλ θαλεξόο ν 
ξόινο ηνπο: ζπγθξόηεζαλ από θνηλνύ ην λέν πξνεδξείν ηεο Έλσζεο γηαηί ζπκθσλνύλ 
ζηε βαζηθή θαηεύζπλζε ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο θαη ηνπο ελώλεη ν αληηθνκκνπληζκόο 
ηνπο, ε πίζηε ηνπο ζηνλ Επξσκνλόδξνκν θαη ε απνζηξνθή ηνπο ζηνπο ηαμηθνύο, 
νξγαλσκέλνπο αγώλεο πνπ ελαληηώλνληαη ζηνλ πξαγκαηηθό ερζξό, ηελ εμνπζία ησλ  
κνλνπσιίσλ, ε αληηθαηάζηαζε ηεο ηαμηθήο πάιεο κε ηηο δηαξθείο δηθαζηηθέο αγσγέο. 

Η πξόηαζε ηεο Παλεπηζηεκνληθήο γηα αλαινγηθό αληηπξνζσπεπηηθό Πξνεδξείν είρε 
σο ζηόρν αθελόο λα αμηνπνηήζεη θάζε ηξόπν ώζηε λα νξγαλώζνπκε ηελ πάιε, κε ηνπο 
θαιύηεξνπο δπλαηνύο όξνπο γηα λα πείζνπκε ηνπο ζπληαμηνύρνπο γηα ηελ αλάγθε 
απνηειεζκαηηθώλ, ηαμηθώλ αγώλσλ θαη αθεηέξνπ λα απνθαιύςεη ηελ νπζηαζηηθή πνιηηηθή 
ζπκθσλία ησλ άιισλ δύν παξαηάμεσλ.  

ην ρέξη καο είλαη λα δηεθδηθήζνπκε καδηθά, αγσληζηηθά από θνηλνύ κε ηνπο 
εξγαδόκελνπο κεραληθνύο ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηά καο, ζηα πξνβιήκαηα ησλ παηδηώλ 
θαη ησλ εγγνληώλ καο, ζηα πξνβιήκαηα όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα από ην 



νξγαλσκέλν ηαμηθό θίλεκα. Αο ην ‘ρνπκε απηό πάληα θαζαξό κπξνζηά καο. Έηζη ελώ ζην 
πξνεδξείν ηεο ΕΣΑΜΕΔΕ ζα αλαιώλνληαη ζε λέεο αλαινγηζηηθέο κειέηεο, δηθαζηηθέο 
πξνζθπγέο ή «δηαδηθηπαθνύο δηαιόγνπο» θαη ζα απνθεύγνπλ όπσο «ν δηάνινο ην 
ιηβάλη» ηελ ηαμηθή θηλεηνπνίεζε, ε αγσληζηηθή καο δξαζηεξηνπνίεζε κπνξεί λα 
απνδπλακώζεη ηηο απνπξνζαλαηνιηζηηθέο ηνπο πξαθηηθέο θαη ελέξγεηεο θαη λα πεξάζεη 
κέζα από κηα θαιά νξγαλσκέλε δνπιεηά ζηελ αληεπίζεζε, ζε ζπληνληζκό κε ηηο ηαμηθέο 
δπλάκεηο θαη ηα ηαμηθά σκαηεία ζην ρώξν ησλ κεραληθώλ θαη ηε δξάζε ηνπ ΠΑΜΕ, 
δίλνληαο ην θύξην βάξνο ζηηο θηλεηνπνηήζεηο θαη ηε ζπκκεηνρή ζην ηαμηθό ζπληαμηνπρηθό 
θίλεκα. ηόρνο είλαη, ζε ζπλελλόεζε κε ηα άιια ζπληαμηνπρηθά ζσκαηεία, λα 
πιεκκπξίδνπλ νη δξόκνη ησλ πόιεσλ από θαιά πξνζαλαηνιηζκέλεο δηαδειώζεηο θαη 
άιιεο καδηθέο εθδειώζεηο αληίζηαζεο, καδί κε ηνπο εξγάηεο, ηνπο αγξόηεο θαη ηνπο 
απηναπαζρνινύκελνπο, ηνπο άλεξγνπο, ηε λενιαία θαη ηηο γπλαίθεο ησλ ιατθώλ 
ζηξσκάησλ. Γηα λα θξελάξνπκε ηηο αξλεηηθέο εμειίμεηο ζηε ζπλερηδόκελε ιαίιαπα θαη λα 
ρηίζνπκε ηελ πξννπηηθή γηα ηελ  αλαηξνπή ηνπ ζάπηνπ θαπηηαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο, πνπ 
όιν θαη ζπαίξλεη πεξηζζόηεξε δπζηπρία ζε πιαλεηηθό επίπεδν. 

 

ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΜΑΣ ΠΑΛΕΥΟΝΤΑΣ ΓΙΑ  

 Kαηάξγεζε όισλ ησλ αληηαζθαιηζηηθώλ λόκσλ καδί θαη ησλ λ.3518/2006, 3655/2008, 3863/2010. Όρη 
ζηελ αληαπνδνηηθόηεηα θαη ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα – Πιήξεο, απνθιεηζηηθά δεκόζηα, θαζνιηθή, 
ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε. Απνθιεηζηηθά δεκόζηα θαη δσξεάλ, πςεινύ επηπέδνπ Υγεία θαη 
Πξόλνηα. 

 Επαξθήο ρξεκαηνδόηεζε ησλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ θαη εμαζθάιηζε ηεο ρνξήγεζεο ησλ ζπληάμεσλ 
θαη παξνρώλ. Πιήξεο θξαηηθή εγγύεζε όισλ ησλ ζπληάμεσλ θαη παξνρώλ. Σύληαμε κεηά από 30 
ρξόληα δνπιεηάο (άλδξεο 60, γπλαίθεο 55). Απμήζεηο ησλ ζπληάμεσλ, επαλαθνξά 13εο θαη14εο 
επηθνπξηθήο ζύληαμεο. Άκεζε αύμεζε ησλ ζπληάμεσλ, ζην ύςνο πνπ πξνζδηνξίζηεθε κε ηηο 
δηθαζηηθέο απνθάζεηο.  

 Ούηε έλα επξώ ζηα παηρλίδηα ησλ ηξαπεδηηώλ – Άκεζε δξνκνιόγεζε ηεο δηαδηθαζίαο απνδέζκεπζεο 
ηνπ ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ από ην ρξεκαηηζηεξηαθό ηδόγν θαη ηελ Τξάπεδα Αηηηθήο – Άκεζε θάιπςε  ησλ 
απσιεηώλ ηνπ απνζεκαηηθνύ ηνπ ΤΣΜΕΔΕ από ην πξόγξακκα αληαιιαγήο νκνιόγσλ κε επζύλε ηνπ 
θξάηνπο θαη θνξνιόγεζε ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ. Απόδνζε ησλ νθεηιώλ ηνπ θξάηνπο θαη ηεο 
εξγνδνζίαο ζην Τακείν. Δηεθδίθεζε ησλ απσιεηώλ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ηελ άηνθε θαηάζεζε ζηελ 
Τξάπεδα ηεο Ειιάδαο.  

 Δελ πιεξώλνπκε ηα ραξάηζηα, λα πιεξώζνπλ ηώξα ηα κνλνπώιηα. Αληίζηαζε κε πξσηνβνπιία ησλ 
Λατθώλ Επηηξνπώλ, ησλ ζπλδηθάησλ, ησλ άιισλ καδηθώλ θνξέσλ. Να θαηαξγεζεί ην αληηιατθό 
θνξνινγηθό ζύζηεκα. Να αλέβεη άκεζα ν ζπληειεζηήο θνξνιόγεζεο ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ ζην 
45%, γηα δηαλεκόκελα θαη κε θέξδε. Να θαηαξγεζνύλ νη έκκεζνη θόξνη ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο, ζηα 
είδε δηαηξνθήο, εθπαίδεπζεο, πγείαο θαη ζηα νηθηαθά ηηκνιόγηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ύδξεπζεο θαη 
ηειεπηθνηλσληώλ.  

 Δηεθδηθνύκε ηελ πιήξε επαλαθνξά ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη 
γηα ηα νκόηηκα κέιε ηνπ ΤΕΕ, ζηα όξγαλα ηνπ επηκειεηήξηνπ θαη ηηο Μόληκεο Επηηξνπέο ηνπ. 
Παιεύνπκε γηα ηελ εληαία έθθξαζε θαη ζην ζπλδηθαιηζηηθό επίπεδν ησλ ζπληαμηνύρσλ ηνπ ηακείνπ καο 
θαη, γη’ απηό, δηεθδηθνύκε ηε ζπλέλσζε ζε κηα εληαία νξγάλσζε ησλ δπν ππαξρνπζώλ ζήκεξα 
νξγαλώζεσλ (ΕΣΤΑΜΕΔΕ θαη ΠΕΤΟΜ). Σηα πιαίζηα ηεο γεληθόηεξεο δξάζεο καο γηα ηνλ 
εθδεκνθξαηηζκό ηεο Έλσζήο καο, δηεθδηθνύκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ. 


