
 
 
Σπλάδειθνη                                                                                                                                          

Η  Γεληθή Σπλέιεπζε θη νη Εθινγέο ζηελ ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ, ηελ Παξαζθεπή 2.2.18, απνηεινύλ κηα θαιή 
επθαηξία λα ελαληησζνύκε ζηε ζπλερηδόκελε αληηαζθαιηζηηθή ιαίιαπα, πνπ επηβάιιεη ζήκεξα ε 
θπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ-ΑΝΕΛ όπσο θαη νη πξνεγνύκελεο θπβεξλήζεηο, αιιά θαη ε όπνηα επόκελε πάξεη ηε 
ζθπηάιε ζηελ ίδηα ξόηα εμππεξέηεζεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο βαξβαξόηεηαο. Τώξα πνπ εηνηκάδεηαη ην λέν 
δξαζηηθό καραίξη ζηηο ζπληάμεηο καο, ηώξα πνπ ρεηξνηεξεύεη πεξαηηέξσ ε ηαηξνθαξκαθεπηηθή 
πεξίζαιςε, πνπ απμάλεηαη ε θνξνινγία καο, έρνπκε ρξένο απέλαληη ζηνπο εαπηνύο καο, ηα παηδηά θαη ηα 
εγγόληα καο, λα μεζεθσζνύκε γηα λα θξελάξνπκε ηνπο ζθαγείο ησλ αζθαιηζηηθώλ δηθαησκάησλ καο, ηηο 
θπβεξλήζεηο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ, ην κεγάιν θεθάιαην, ηελ ΕΕ πνπ ηνπο ζηεξίδεη. 
 
Να θαηαγγείινπκε, κε ηε ππνζηήξημε καο ζηελ Παλεπηζηεκνληθή, ηηο εγεζίεο ΣΕΕ θαη ΣΜΕΔΕ, πξ. 
ΣΜΕΔΕ, γηα ηε ζπκπόξεπζή ηνπο αιιά θαη γηα ηε δηαρξνληθή ζπκβνιή ηνπο ζηελ αληηαζθαιηζηηθή 
ιαίιαπα. Να απαηηήζνπκε λα θαηαξγεζνύλ όινη νη αληηαζθαιηζηηθνί λόκνη από ηελ επνρή ηνύθα, ηνπο 
νπνίνπο ζηήξημαλ απηέο νη εγεζίεο. Δηεθδηθνύκε αμηνπξεπείο ζπληάμεηο, θαη πιήξε ηαηξνθαξκαθεπηηθή 
πεξίζαιςε, πνπ ηα έρνπκε δηπινπιεξώζεη. Οη εηζθνξέο καο «πεξίζζεπαλ» γηα ην ζρεκαηηζκό ησλ δηζ. 
Επξώ απνζεκαηηθώλ, κε ηα νπνία ρξεκαηνδνηνύζαλ βηνκήραλνπο, εθνπιηζηέο θαηαζθεπαζηέο θαη 
ηξαπεδίηεο, αγόξαδαλ ηξάπεδεο–νκόινγα θαη ζπαηαινύζαλ γηα ρξεκαηνδόηεζε ησλ νκίισλ ηνπ 
θαξκάθνπ–πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ θαη ηαηξηθνύ εμνπιηζκνύ, ησλ επηρεηξεκαηηώλ ηεο Τγείαο. Δηεθδηθνύκε 
ζπληάμεηο γηα καο θαη γηα όιν ην Λαό, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο καο. Παξνρέο πγείαο 
δσξεάλ, ρσξίο εηζθνξέο, πνπ λα ζπκβαδίδνπλ κε ηα επηηεύγκαηα ηεο επηζηεκνληθνηερληθήο πξνόδνπ. 

 
Να θαηαγγείινπκε ηελ αθαίκαμε ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ ΣΜΕΔΕ από ηνλ ΕΦΚΑ θαη ην ΣΜΕΔΕ, πνπ 
έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζηε ιεζηεία ησλ απνζεκαηηθώλ κέζσ ηεο Σξάπεδαο Αηηηθήο θαη ηνπ PSI. Να 
δηεθδηθήζνπκε ηελ επηζηξνθή κε επζύλε ηνπ θξάηνπο ζηελ αζθάιηζή καο όισλ όζσλ καο άξπαμε ε 
Σξάπεδα Αηηηθήο, όπσο θαη όισλ ησλ θιεκκέλσλ από ηελ 60ρξνλε ζρεδόλ άηνθε παξαθξάηεζε ησλ 
ρξεκάησλ καο από ηηο θξαηηθέο ηξάπεδεο όηαλ ν πιεζσξηζκόο έηξερε κε 20 %.  
 
Να δηαηξαλώζνπκε ηελ αληίζηαζή καο καδί κε όιν ην ζπληαμηνπρηθό θαη ιατθό θίλεκα, πνπ είλαη 
πεξηζζόηεξν αλαγθαία από πνηέ θαη απαηηείηαη λα δπλακώλεη όιν θαη πεξηζζόηεξν ζην κέηξν ηεο 
εληεηλόκελεο δηαξθνύο επίζεζεο ζηα δηθαηώκαηά καο. Να εληαρζνύκε ζην πληνληζηηθό πληαμηνπρηθώλ 
Οξγαλώζεσλ, ηε κόλε νξγάλσζε ησλ ζπληαμηνύρσλ πνπ αληηζηέθεηαη πξαγκαηηθά θαη έρεη θαηαμησζεί κε 
ηελ αγσληζηηθή, καδηθή ηεο παξνπζία ηα ηειεπηαία ρξόληα, όηαλ νη εξγαηνπαηέξεο θαη ζην θίλεκα ησλ 
ζπληαμηνύρσλ είλαη άθαληνη από ηνπο καδηθνύο ρώξνπο.  
 
Να δηεθδηθήζνπκε ηελ επαλαθνξά ηνπ δηθαηώκαηνο ησλ ζπληαμηνύρσλ κεραληθώλ γηα ελεξγή ζπκκεηνρή 
ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ΣΕΕ, κε ςήθν θαη ζπκκεηνρή ζε όξγαλα θαη επηηξνπέο ηνπ. 
 
Κη αθόκε 
Να ζηακαηήζεη νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ή αλάκημε ηεο ΠΕΣΟΜ θαη ηεο ΕΣΑΜΕΔΕ ζε δηθαζηηθέο 
πξνζθπγέο -θνξντδία ελάληηα ζηελ αληηαζθαιηζηηθή λνκνζεζία, πνπ απνπξνζαλαηνιίδνπλ θαη θαηά 
θαλόλα δηθαηώλνπλ ηνπο ζθαγείο καο. Αθόκα θαη ζηελ απίζαλε πεξίπησζε πνπ θάπνηνη δηθαησζνύλ, 
απνθαζίζηεθε, κε εληνιή ηνπ Δεκνζίνπ θαη ησλ δαλεηζηώλ, ε κε εθηέιεζε ηεο δηθαζηηθήο απόθαζεο. Να 
δηεθδηθήζνπκε ηελ επηζηξνθή ησλ θιεκκέλσλ από ηηο παξαθξαηήζεηο ηεο ΕΑ θαη ηνπ ΕΟΠΠΤ, από ηα 
νπνία καο γύξηζαλ έλα πνζό θνξντδίαο. Να δηεθδηθήζνπκε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηνπο 
ζπληαμηνύρνπο. Να ζηακαηήζεη θάζε δηαδηθαζία εξγαηνπαηεξηζκνύ πνπ παζρίδεη λα επηβάιεη ηελ απηόκαηε 
θαηαβνιή ζπλδξνκήο καο, κέζσ ηεο παξαθξάηεζεο αλά κήλα πνζνύ ζπλδξνκήο από ηε ζύληαμή καο. 
 

Να απαιιάμνπκε ην ρώξν ησλ ζπληαμηνύρσλ Μεραληθώλ, νκνηίκσλ κειώλ ηνπ ΣΕΕ (ΠΕΣΟΜ) θαη 
όισλ ησλ ζπληαμηνύρσλ ηνπ ΣΜΕΔΕ (ΕΣΑΜΕΔΕ), από ην ρεηξόηεξν εξγαηνπαηεξηζκό πνπ 
παξνπζηάζηεθε πνηέ, ηνπιάρηζηνλ κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε. Να δσληαλέςεη πξώηα ε ΠΕΣΟΜ θαη 
πξώηε λα αλαζπξζεί από ην «βνύξθν» ηεο παξαβίαζεο θάζε δεκνθξαηηθήο αξρήο ιεηηνπξγίαο, όπνπ 
νδήγεζε ηελ ΕΣΑΜΕΔΕ ε πιεηνςεθία ηνπ θπβεξλεηηθνύ ζπλδηθαιηζκνύ. Να ζπλεξγαζηνύλ ή θαη λα 



ζπγρσλεπηνύλ ηα δύν ζσκαηεία, ώζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα καδηθό θίλεκα ησλ ζπληαμηνύρσλ ΣΜΕΔΕ, 
θνκκάηη ηνπ αγσληζηηθνύ ζπληαμηνπρηθνύ θηλήκαηνο.  

 
Η εγεζία ηεο ΕΣΤΑΜΕΔΕ θαη ηεο ΠΕΤΟΜ, ηα ίδηα πεξίπνπ άηνκα, πνπ θξαηάλε ηελ ΠΕΣΟΜ 

«ζθξαγίδα» όια απηά ηα ρξόληα, παξακνλέο εθινγώλ, ζθέθηεθαλ λα παξνπζηαζηνύλ καδί γηα λα δείμνπλ 
όηη ππάξρεη θαη ε ΠΕΣΟΜ, πνπ είραλ ηειείσο απνλεθξώζεη. Όινη πιένλ γλωξίδεηε ηνλ πξαγκαηηθό 
ηνπο ξόιν ζηελ ππνλόκεπζε θαη δηάζπαζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο καο δξάζεο. αο ελεκεξώζακε γηα 
ην όξγην αληηδεκνθξαηηθόηεηαο, ζην νπνίν επηδόζεθαλ μαλά ελόςεη ηεο απνινγηζηηθήο Γ θαη ησλ εθινγώλ 
θαη απνηειεί ζπλέρεηα ησλ πξνεγνύκελσλ πξαθηηθώλ ηνπο. ηηο πξνεγνύκελεο εθινγέο έθαλαλ «θξπθή» 
Γ θαη εθινγέο πξνθεηκέλνπ λα απνθιείζνπλ ηελ Παλεπηζηεκνληθή. ηελ  επόκελε ηαθηηθή Γ αξλήζεθαλ 
λα δερηνύλ λέεο εγγξαθέο θαη απέθιεηζαλ 30 λένπο ζπλεδέιθνπο, έιαβαλ απνθάζεηο κε 12  
ζπκκεηέρνληεο ελώ πξαγκαηηθή Γ.. έθαλαλ 45 ζπλάδειθνη πνπ απέθιεηζαλ από ηελ αηζρξή ζύλαμή ηνπο. 

Εζείο πνπ δελ ηαπηίδεζηε πιήξσο κε ηηο ζέζεηο καο, αιιά ζέιεηε λα ππάξρνπλ γεξέο ζπλδηθαιηζηηθέο 
ζπληαμηνπρηθέο νξγαλώζεηο, πνπ ζα ππεξαζπίδνληαη ην δίθην καο θαη ζα παιεύνπλ κε ην ππόινηπν ιατθό 
θίλεκα, επηβάιιεηαη λα ηνπο απνδνθηκάζεηε. Να βάιεηε κε ηελ ςήθν ζαο ηέξκα ζε απηέο ηηο 
αληηδεκνθξαηηθέο πξαθηηθέο, πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ απεκπόιεζε ηνπ αγώλα ελάληηα ζηελ αληηαζθαιηζηηθή 
ιαίιαπα. Καηαδηθάζηε ηνπο θπβεξλεηηθνύο ζπλδηθαιηζηέο, πνπ ηνλ αγώλα απηό ηνλ νλνκάδνπλ «δξόκν θαη 
εληνιέο ηνπ Πεξηζζνύ» γηα λα ζαο απσζήζνπλ. 

  
Σπλάδειθνη 
Να κε ιείςεη θαλείο από όζνπο θαηάθεξαλ λα γξαθηνύλ θαη από ηνπο 88 ζπλαδέιθνπο πνπ 

απνθιείζαλε θαη γηα ηνπο νπνίνπο ζα δεηήζνπκε λα λνκηκνπνηήζεη ε ζπλέιεπζε.  
Σελ Παξαζθεπή 2.2.18, καο δίλεηαη ε επθαηξία, αλαδείρλνληαο ηελ Παλεπηζηεκνληθή Σπληαμηνύρωλ 

Μεραληθώλ πξώηε δύλακε λα βάινπκε ηελ ΠΕΤΟΜ – ΤΕΕ ζε ξόηα αγσληζηηθήο δηεθδίθεζεο απηώλ πνπ 
αλαθέξνληαη θαη ζην θαηαζηαηηθό, ηελ πξνάζπηζε θαη βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, ηηο ηθαλνπνηεηηθέο 
πληάμεηο, θαη Θαηξνθαξκαθεπηηθή Πεξίζαιςε, πνπ λα θαιύπηνπλ ηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο καο.  
 Όινλ απηόλ ηνλ θαηξό ζπλαληεζήθακε ζηελ πάιε γηα ηηο ζηνηρεηώδεηο ππνρξεώζεηο ηωλ 
ππνζηειερωκέλωλ ππεξεζηώλ ηνπ ΤΣΜΕΔΕ-ΕΦΚΑ. Μαο είδαηε δηεθδηθεηέο ζηηο πόξηεο θαη ηα 
γξαθεία ηωλ Υπνπξγείωλ ΥΠΟΜΕΔΙ θαη Εξγαζίαο, ηνπ ΕΦΚΑ ηνπ ΤΜΕΔΕ θαη ηνπ ΤΕΕ. Μαο είδαηε 
ζηηο κεγαιεηώδεηο δηαδειώζεηο ηωλ Σπληαμηνύρωλ θαη ηνπ ΠΑΜΕ. Επόκελν βήκα ε θηλεηνπνίεζή 
καο κε εθαηνληάδεο ππνγξαθέο ζε καδηθή παξάζηαζε ζηνλ Υθππνπξγό Αζθάιηζεο Πεηξόπνπιν.  

 
Είλαη ζην ρέξη ζαο λ΄ αλνίμεη θαηλνύξγηα ζειίδα ζηελ νξγάλωζε καο. 

 
ηνηρεία επηθνηλσλίαο 
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