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Συνεχίζουμε να θεωρούμε πως το σπουδαιότερο που κάναμε είναι οι συνεχείς προσπάθειές μας 
για να ενημερώνονται οι συνάδελφοι και να τους πείθουμε να συμμετέχουν στις αγωνιστικές 
εκδηλώσεις μας και στις διαδηλώσεις των Συνεργαζομένων Συνταξιουχικών Οργανώσεων. 
Συμμετείχαμε, μαζί με την ΕΣΤΑΜΕΔΕ σε όλες τις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα 
και κάναμε παρέμβαση σε κάθε διαδήλωση, και στις σημαντικές επαφές που έγιναν με την ηγεσία του 
Υπουργείου Εργασίας στη Σταδίου, στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό και στην Προεδρεία 
της Κυβέρνησης με τους τρεις υπουργούς. Παντού προβάλαμε τα ιδιαίτερα προβλήματα των 
μηχανικών. Νοιώθουμε υπερήφανοι που υποδεχτήκαμε την ηγεσία του Εργατικού Κέντρου 
Μασσαλίας, που ειναι στην καρδιά των ελπιδοφόρων για την Ανθρωπότητα διαδηλώσεων στη 
Γαλλία. 

Μ΄ αυτή τη δραστηριότητα υποχρεώσαμε τους σφαγείς των δικαιωμάτων  μας να παγιώσουν 
θεσμικά τη μη περικοπή της προσωπικής διαφοράς, καθώς και να τους βάλουμε κάποια ακόμη 
εμπόδια στις ανάλγητες αντιασφαλιστικές θεσμοθετήσεις τους. Χωρίς βέβαια να επιτρέπεται σε όλους 
μας καμιά επανάπαυση. Γι αυτό άλλωστε τον τελευταίο μήνα εχει πυκνώσει η αντίδραση μας στο νέο 
νομοθετικό αντιασφαλιστικό εξάμβλωμα του νομοσχεδίου Βρούτση που παγιώνει το νόμο 
Κατρούγκαλου, βάζει ταφόπλακα στις όποιες θετικές δικαστικές αποφάσεις για αναδρομικά και κάνει 
σημαντικό βήμα προς την ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης και το τζογάρισμα των εισφορών μας σε 
«επαγγελματικά ταμεία» κλπ. 

Με τη συνεχή ενημέρωση σ΄ όλα τα μέλη μας κάπου μια φορά τη βδομάδα και την καθημερινή 
ενημέρωση στην αναμονή των συναδέλφων μπροστά από την υπηρεσία των συνταξιούχων, 
συμβάλαμε στην απαξίωση των απόψεων που λένε ότι:  «Οι διαδηλώσεις δεν χρειάζονται ή τέλος 
πάντων δεν είναι σπουδαίες, χρειάζεται να ελιχθούμε, να κουβεντιάσουμε και να πείσουμε τους 
κυβερνώντες (δηλ. τους σφαγείς των δικαιωμάτων μας) με την ωραία μας ευφράδεια και τις ευφυείς 
λύσεις (σαν κι αυτή του 18%!), ας καταφύγουμε στους ιδιώτες για την περίθαλψη, σας συνιστούμε μια 
πολύ καλή εταιρεία!». 

Σε ένα καθεστώς και μια κοινωνία που ποδοπατεί τα δικαιώματα αυτών που βγάζουν όλα τα 
αγαθά, των εργαζομένων, δεν υπάρχει πιο σπουδαία, φιλότιμη, έξυπνη, ρεαλιστική αντίδραση παρά, 
στις δεδομένες συνθήκες, να μαζεύονται πολλοί και να διαμαρτύρονται, να δείχνουνε τον όγκο τους 
και να καταλαβαίνει κι ο κόσμος κι οι κυβερνώντες ότι δεν περνάνε εύκολα τα αντιλαϊκά μέτρα.  

Κρατήσαμε κι αυτή τη χρονιά ζωντανή στη συνείδηση των συνταξιούχων ΤΣΜΕΔΕ πως τ΄ 
αποθεματικά του, επίπεδου 4 δις (συμπεριλαμβανόμενου του 1 που σπαταλήθηκε στη Τράπεζα 
Αττικής), δε ξεχνιούνται κι αποτελούν διαρκή διεκδίκηση να χρησιμοποιηθούν για την ασφάλισή μας, 
ενεργών και συνταξιούχων. 



Κάναμε και αυτή τη χρονιά τρεις διακριτές παρουσίες στις λαμαρίνες των υφυπουργών Κοινωνικής 
Ασφάλισης, με κορύφωση τη «συναυλία της λαμαρίνας» με τα άδεια μπουκαλάκια νερού. Το ότι δεν 
μας δέχθηκαν βοήθησε στο να μάθει περισσότερος κόσμος για τα αιτήματά μας, και να 
συνειδητοποιήσει το ανάλγητο πρόσωπο της κυβέρνησης των εκμεταλλευτών μας.  

Συνεχίσαμε ν΄ αντιπαλεύουμε την κατάθεση των δικαστικών προσφυγών που προωθούσαν με 
πρωτοφανή διαφήμιση όλοι οι πειθήνιοι συνομιλητές της εκάστοτε κυβέρνησης. Σήμερα 
δικαιωνόμαστε, αφού και η απόφαση του ΣτΕ και το νομοσχέδιο Βρούτση και η «πρότυπη δίκη» λένε 
ξεχάστε τα αναδρομικά, επιδεινώνοντας την αντιασφαλιστική λαίλαπα και σ΄ αυτό το σημείο. Έτσι 
καταρρέει αυτή η τεράστιας κλίμακας μεθόδευση αποπροσανατολισμού, αποστράτευσης και 
πλουτισμού των μεγαλοδικηγορικών γραφείων, και απογυμνώνονται όλοι αυτοί πού πούλαγαν 
εξυπηρετήσεις και  γέμιζαν με φρούδες ελπίδες τους συναδέλφους. Εμείς δεν παραιτηθήκαμε απο 
κανένα δικαίωμά μας,  ούτε απο τα αναδρομικά των μνημονιακών περικοπών, αλλά δεν κοροϊδεύαμε 
τους συναδέλφους. 

Συνεχίσαμε την πίεση για να σταματήσει το αίσχος της υπερκλοπής της Εισφοράς Αλληλεγγύης 
Συνταξιούχων. 

Ασχοληθήκαμε με τις κατασκηνώσεις των ασφαλισμένων, που κάποιοι προσπαθούν να 
εξαλείψουν αυτή την παροχή. 

Κάναμε την καθιερωμένη πλέον εκδήλωση στο κτήμα Αξελού, με όπλο φέτος την συμπαράταξη 
του ΤΕΕ και των κυριότερων φορέων των μηχανικών στη μια και μόνη ορθολογική αντιμετώπιση του 
προβλήματος, το φτιάξιμο του γηροκομείου με το τοις χιλίοις των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ. 
Αποκρούσαμε την καταπάτηση ξεμπροστιάζοντας τη συνένοχη αδράνεια των υπευθύνων και της 
παράνομης πλέον «επιτροπής των εκτελεστών» με τις απαράδεκτες προτάσεις της για ξεπούλημα 
του κτήματος. 

Αναδείξαμε τις απαράδεκτες, όλο και επιμηκυνόμενες πολύχρονες καθυστερήσεις στην καταβολή 
των συνταξιοδοτικών μας αποδοχών και στη νέα καθυστέρηση για το Εφάπαξ με αφορμή την 
παράνομη εγκύκλιο και αντιταχτήκαμε στις επιστροφές τάχα παράνομων καταβολών στους 
ελευθεροεπαγγελματίες΄ που ήδη τους κουτσουρεύτηκε το εφάπαξ κατά 3.500 ευρώ και στη μείωση 
του εφάπαξ, σε σχέση με αυτό που προβλέπεται από τον νόμο, για τους μισθωτούς. Συνεχίσαμε τη 
μεθοδευμένη καταγγελία και μέσα απο τις προσωπικές περιπτώσεις. Εναντιωθήκαμε στις 
εργατοπατερικές ρουσφετολογικές ενέργειες που αποσκοπούσαν και στη δικαιολόγηση των 
καθυστερήσεων.  

Συστηματοποιήσαμε την πίεση με δημοσιοποιημένες επεμβάσεις για λύση προσωπικών 
προβλημάτων, και για υπεύθυνη και συνεπή ανταπόκριση της υπηρεσίας του ΤΣΜΕΔΕ σ΄ αυτά. 
Συνεχίσαμε το μάζεμα των υπογραφών ενάντια στην απαράδεκτη περιφρόνηση της σημερινής 
τεχνολογίας με τα ιμέιλ και στη σκόπιμη ταλαιπωρία των συνταξιούχων στην ουρά του εξώστη του α΄ 
ορόφου και πετύχαμε την πρώτη θετική αντίδραση μιας εποπτεύουσας υπηρεσίας, έστω κι αν ήταν 
για τα «μάτια του κόσμου».  

Συνεχίσαμε μεθοδικά την υπεράσπιση του δικαιώματος μας να έχουμε μόνιμο επαρκές γραφείο 
δίπλα στην υπηρεσία συνταξιούχων ΤΣΜΕΔΕ. Η σημερινή παρουσία μας στο κτίριο και η χρήση 
αιθουσών για τη λειτουργία μας φαίνεται πως μπαίνει σ΄ ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο, κατά την 
πρόσφατη επαφή μας με τον πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ. Στα πλαίσια της υπεράσπισης αυτού δικαιώματός 
μας πραγματοποιήσαμε όλα τα ΔΣ στο ισόγειο του κτιρίου αλλά και την γενική μας συνέλευση πέρυσι. 
Αντιμετωπίσαμε αποτελεσματικά τη προσπάθεια των «ακομμάτιστων»  απόντων μελών του ΔΣ να 
παρθούν μέτρα  εναντίον μας   από τη διοίκηση του ΤΜΕΔΕ που τη συγχάρηκαν για την άρνηση του 
να παραχωρήσει την αίθουσα εκδηλώσεων για την περσινή γενική μας συνέλευση. 

Συνεχίσαμε τη μεθοδευμένη πίεσή μας για τη απόκτηση των στοιχείων επικοινωνίας με τους 
30.000 συνταξιούχους ΤΣΜΕΔΕ και προς την πλευρά της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα και προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. 



Πραγματοποιήσαμε 15 συνεδριάσεις του ΔΣ σε συνδυασμό, οι περισσότερες, με τις συνεδριάσεις 
της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, με διαρκή παρουσία δραστήριων μελών, που μερικές φορές ήταν εντυπωσιακή, ενώ 
υπήρχε και προπαρασκευή και πλατύς διάλογος για την ετοιμασία των θεμάτων και των εισηγήσεων. 
Τα πρακτικά στέλνονταν αμέσως σε όλα τα μέλη μας. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε την απαράδεκτη 
μεθοδευμένη απουσία της μειοψηφίας των Ακομμάτιστων από τα ΔΣ και την παρουσία της μόνο για 
τις εκλογές στα τελευταία ΔΣ. 

Λειτουργήσαμε με διαφάνεια. Όχι μόνο δεν κρύψαμε αλλά δώσαμε όλα τα στοιχεία των 
συναδέλφων που έκαναν αίτηση εγγραφής σε όλα τα μέλη του ΔΣ που απουσίαζαν, ακόμη και χωρίς 
ειδοποίηση. Οι αιτήσεις εξετάζονταν σε κάθε διοικητικό συμβούλιο και η έγκριση τους έμπαινε αμέσως 
στο πρωτόκολλο.. Είμασταν ανοικτοί σε κάθε έλεγχο και χαιρετήσαμε την ανοικτή συνεδρίαση της 
Εξελ. Επιτροπής. 

Βάλαμε μπρος τη τροποποίηση του καταστατικού έχοντας μοιράσει εδώ και ένα μηνά την πρόταση 
μας για διαβούλευση. 

 

 

Προγραμματίζοντας τη δουλειά μας για το 2020, στην επόμενη θητεία μας στην διοίκηση  της 
ΠΕΤΟΜ ΤΕΕ, θέλουμε να επισημάνουμε ότι δεν υποσχόμαστε τίποτα ως σωτήρες. 

Εκείνο που υποσχόμαστε και το έχουμε αποδείξει, είναι ότι θα τηρήσουμε την ίδια στάση, όχι απλά 
συμμετοχής, αλλά και πρωτοπόρας, αγωνιστικής δράσης,  για την επίλυση των προβλημάτων των 
συναδέλφων συνταξιούχων και της Ένωσής μας . 

Πρωταρχικό μας μέλημα αποτελεί η προσπάθεια της αλληλέγγυας συσπείρωσης των 
συναδέλφων, στη βάση των τεράστιων κοινών προβλημάτων, η ενεργή, δραστήρια συμμετοχή τους,  
μακριά από τον ατομισμό, τον ωχαδερφισμό, τη μισαλλόδοξη αντιπαράθεση. Οι αδικημένοι ενώνονται 
στη βαση της διεκδίκησης του δίκιου τους, και δεν επιτρέπουν να γίνονται εμπόδιο σ΄ αυτό οι 
ιδεολογικοπολιτικές τους διαφορές. Συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και δράσεις της Ένωσης μας και 
του μαζικού οργανωμένου συνταξιουχικού κινήματος. Αυτό είναι η προϋπόθεση για να  βάζουμε 
εμπόδια, να αναστέλλουμε αντιλαϊκές αποφάσεις, να έχουμε επιτυχίες. 

Στην κατεύθυνση αυτή θα συνεχίσουμε να απαιτούμε να μας δοθούν τα στοιχεία επικοινωνίας  
όλων των συνταξιούχων συναδέλφων. Θα συνεχίσουμε να καταπολεμάμε τις απόψεις περί 
προσωπικών δεδομένων που αποτελούν  προφάσεις για να εμποδιστεί η ενημέρωση των 
συναδέλφων, αλλά αυτά τα «προσωπικά δεδομένα» δίνονται απλόχερα σε τράπεζες, και εμπόρους 
και χρησιμοποιούνται για να λειτουργούν σωματεία ως ντίλερ ασφαλιστικών εταιρειών και 
δικηγορικών γραφείων . 

Θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στο χώρο που εξυπηρετούνται οι συνταξιούχοι για την 
προσωπική τους ενημέρωση, πρακτική που ήδη έχει αποδώσει πολλά. 

Θα καταπολεμήσουμε κάθε προσπάθεια που γίνεται  διαχωρισμού των συναδέλφων σε «δικούς 
μας» και «δικούς τους», δίνοντας βάρος στην αγωνιστική αντιμετώπιση των αντιλαϊκών μέτρων 
κυβέρνησης και παρατρεχάμενων, προηγούμενων και όσων ακόμη προετοιμάζονται. Μεγάλη 
σημασία δίνουμε στην παρουσίαση της πραγματικότητας, των πραγματικών αιτίων και των 
υπεύθυνων, σε αντίθεση με την επιχείρηση εξαπάτησης, αποπροσανατολισμού και καλλιέργειας 
αυταπατών του κυβερνητικού εργατοπατερισμού.  

 

 

 



Στη βάση αυτή. 

Θα παλέψουμε μαζί, με το οργανωμένο, αγωνιζόμενο συνταξιουχικό κίνημα, σαν αναπόσπαστο 
κομμάτι του: 

 Να καταργηθούν όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόμοι, ανάμεσά τους και ο νόμος Κατρούγκαλου 
και ο νόμος Βρούτση που ετοιμάζεται στα ιδια χνάρια αποδιάρθρωσης της Κοιν. 
Ασφάλισης. 

 Άμεση απόδοση των συντάξεων και του εφάπαξ και των καταβολών Επικουρικού. 

 Απόδοση όλων των κλεμμένων, επαναφορά άμεσα στα προ του 2010 επίπεδα. 
Συνταξιοδοτικές αποδοχές σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες μας, που αυξάνονται 
διαρκώς με την παραγωγική πρόοδο.  

 Άμεση κατάργηση της υπερκλοπής της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, επιστροφή 
όσων παρακρατήθηκαν. 

 Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αντίστοιχη με τα επιτεύγματα της επιστήμης και της 
τεχνολογίας, δωρεάν για όλους. 

Θα παρουσιάζουμε συνεχώς τα προβλήματα 
εξυπηρέτησης των συνάδελφων στο κτίριο της 
Κλαυθμώνος απαιτώντας την εφαρμογή 
μεθόδων που διευκολύνουν τους συναδέλφους 
και τις υπηρεσίες  όπως την ηλεκτρονική 
αίτηση, αλλά και χώρους για ανθρώπινους 
όρους αναμονής. 

Για την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης μας 
θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε επαρκή χώρο 
γραφείων των δυο ενώσεων μας, στο κτίριο της 
Κλαυθμώνος που έκτισαν οι μηχανικοί με τις 
εισφορές τους. 

Για τα οικονομικά της Ένωσης μας, θα 
επιδιώξουμε με εντονότερους τρόπους και 
μεθόδους να δοθεί θετική απάντηση και να 
προχωρήσει η είσπραξη των 0,2 ευρώ για την  
Ένωση μας . 

Θα συνεχίσουμε να απαιτούμε την πλήρη 
ενημέρωση και δημοσιοποίηση των 
ισολογισμών του ΤΣΜΕΔΕ, ώστε τα 
αποθεματικά  του ΤΣΜΕΔΕ που  υπολογίζονται 
στα 4δις, από τα οποία το 1 ρουφήχτηκε από 
την Τράπεζα Αττικής, να δεσμευτεί με ευθύνη 
της κυβέρνησης σε λογαριασμό που θα 
χρησιμεύει μόνο για τις ασφαλιστικές ανάγκες 
των ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ-ΤΣΜΕΔΕ. 
Κανένας νόμος δεν μπορεί να καταργήσει αυτό 
το κοινωνικό μας δικαίωμα. Να σταματήσει 
αμέσως το ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας 
του ΤΣΜΕΔΕ, και να χρησιμοποιηθεί όλη για 
κοινωνικούς σκοπούς. 

Θα συνεχίσουμε  να διεκδικούμε την άμεση 
κατασκευή του γηροκομείου- θεραπευτηρίου 
στο ίδρυμα Αξελού σαν υποχρέωση του 

ΕΦΚΑ. και σύμφωνα με τους όρους του 
διαθέτη. Θα αντιπαλεύουμε  συνεχώς τις 
προτάσεις των εκτελεστών για επιχειρηματική 
δράση στο κληροδότημα  με τη μορφή του 
Airbnb ή οποιασδήποτε ιδιωτικής 
εκμετάλλευσης-ξεπουλήματος.  Ο ΕΦΚΑ που 
πήρε τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ είναι 
υποχρεωμένος άμεσα να χρηματοδοτήσει την 
εκτέλεση της διαθήκης.  

Θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε ευρεία 
συναίνεση έτσι που να τροποποιηθεί το 
καταστατικό, σε μερικές τουλάχιστον 
αναχρονιστικές του διατάξεις, μέσα στο 2020.  

Θα συμμετέχουμε προσπαθώντας για την 
 μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στις 
εκδηλώσεις των Συνεργαζομένων 
Συνταξιουχικών Οργανώσεων, με απαίτηση να 
ληφθεί πολιτική απόφαση επιστροφής όλων 
των μνημονιακών περικοπών στις συντάξεις 
μας, χωρίς διάκριση και περιορισμούς δηλαδή 
αν έχουν γίνει αιτήσεις αγωγές κλπ. 

Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια πειθούς, ότι 
η ατομική ή κατά 50δες δικαστική προσφυγή 
παρέχει φρούδες ελπίδες, δεν εγγυάται τη 
λύση του προβλήματος, ωθεί στην 
αποστράτευση,  αποτρέπει την ενεργή 
συμμετοχή στους αγώνες που πρέπει να 
δώσουμε, όσο γίνεται πιο μαζικά και δυναμικά  

Δεν θα σταματήσουμε τη διαρκή απαίτησή μας 
για συνάντηση με τους υπουργούς και τους 
προέδρους των υπηρεσιών, για παρουσίαση 
των προβλημάτων και για την επίλυσή τους, 
γνωρίζοντας, σε κάθε περίπτωση, την  πολιτική 
που εξυπηρετούν. 



 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι  


