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ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ 5-2-2020 
 

Η  Γενική Συνέλευση της ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5.2.20 στο κτίριο του 
ΤΜΕΔΕ στην πλατεία Κλαυθμώνος κατάληξε στην παρακάτω απόφαση, σχετικά με την πορεία της 
Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. ΙV («Αρμοδιότητες της ΓΣ») εδ.1 του Καταστατικού. 
 
1. Υπερψηφίζει τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου, τον οικονομικό απολογισμό, και  
την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, Υπερψηφίζει τον προϋπολογισμό του 2020 και τον 
προγραμματισμό για το 2020. Όλα αυτά κατατέθηκαν έγκαιρα σε όλα τα μέλη της ΄Ενωσής μας 
και μοιράστηκαν στους συμμετέχοντες στη Γ. Συνέλευση. 
 
2. Διαπιστώνει την ανάγκη να εναντιωθούν οι συνταξιούχοι μηχανικοί πιο αποφασιστικά, 
σε συμπαράταξη και με τις Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις, στη συνεχιζόμενη 
αντιασφαλιστική λαίλαπα και να διευρύνουν δυναμικά  και να ενισχύσουν αποφασιστικά τα 
εμπόδια στην εφαρμογή της συνεχιζόμενης αποδιάρθρωσης του ασφαλιστικού συστήματος που 
κατακτήθηκε με αγώνες αιώνων και που βέβαια ήταν και αυτό ανεπαρκές σε σχέση με τις ανάγκες 
των εργαζομένων, των μοναδικών παραγωγών του πλούτου. Να ξεσηκωθούν για να φρενάρουν 
τους σφαγείς των ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας, τις κυβερνήσεις των επιχειρηματικών ομίλων, 
το μεγάλο κεφάλαιο, τους λεγόμενους «θεσμούς» και την ΕΕ που τους στηρίζει. Οι μηχανικοί και  η 
τεράστια πλειοψηφία των εργαζομένων έχουν διπλοπληρώσει για να έχουν περίθαλψη και 
σύνταξη που να ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες τους 
 
3. Απαιτεί να καταργηθούν όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόμοι και άμεσα ο Νόμος Κατρούγκαλου 
– Βρούτση, που κατέβασε τις συντάξιμες αποδοχές σε δραματικά επίπεδα μέχρι και το 1/3 αυτών 
του 2010. Οι εισφορές μας «περίσσευαν» για το σχηματισμό των δισ. ευρώ αποθεματικών, με τα 
οποία χρηματοδοτούσαν βιομήχανους, εφοπλιστές κατασκευαστές και τραπεζίτες, των ομίλων του 
φαρμάκου –υγειονομικού υλικού και ιατρικού εξοπλισμού, των επιχειρηματιών της Υγείας 
αγόραζαν τράπεζες και ομόλογα. Οι ηγεσίες ΤΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ και σήμερα του ΕΦΚΑ και του ΤΜΕΔΕ 
ευθύνονται για τη διαχρονική συμβολή τους στην αντιασφαλιστική λαίλαπα. 
 
4. Να διεκδικήσουμε την επιστροφή των κλεμμένων από τις παρακρατήσεις της ΕΑΣ. Να 
σταματήσει αμέσως η παράνομη υπερκλοπή της ΕΑΣ 
 
5. Να σταματήσουν αμέσως οι πολυετείς καθυστερήσεις καταβολής συντάξεων, εφάπαξ, 
επικουρικού, που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των ματωμένων πλεονασμάτων και με την 
άμεση  στελέχωση των υπηρεσιών  με το απαραίτητο προσωπικό.   
 
6. Διεκδικούμε συντάξεις και για μας και για όλο το Λαό που να ανταποκρίνονται στις 
σύγχρονες ανάγκες μας.  
Παροχές υγείας δωρεάν, χωρίς εισφορές, που να συμβαδίζουν με τα επιτεύγματα της 
επιστημονικοτεχνικής προόδου.  
Καταδικάζουμε την κάθε προσπάθεια νέας εισφοροαφαίμαξης με δημιουργία επαγγελματικού 
ταμείου και προώθησης της ιδιωτικής ασφάλισης, από συνδικαλιστές-ντίλερ συγκεκριμένων 
εταιρειών.  
 
 



 
7. Το σύνολο των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ, της τάξεως σήμερα των 4 δις, από τα οποία το 
1 ρουφήχτηκε από την Τράπεζα Αττικής, να δεσμευτεί με ευθύνη της κυβέρνησης σε λογαρια-
σμό που θα χρησιμεύει μόνο για τις ασφαλιστικές ανάγκες των ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ-
ΤΣΜΕΔΕ. Κανένας νόμος δεν μπορεί να καταργήσει αυτό το κοινωνικό μας δικαίωμα.  
 

8. Να παλέψουμε για την λήψη πολιτικής απόφασης για την επιστροφή όλων των μνημο-
νιακών περικοπών στις συντάξεις μας σε όλους μας, χωρίς διάκριση και περιορισμούς, 
δηλαδή  αν έχουν γίνει αιτήσεις, αγωγές κλπ. Να συνεχίσουμε την προσπάθεια πειθούς, ότι η 
ατομική ή κατά 50δες δικαστική προσφυγή δεν δρομολογεί λύση του προβλήματος ούτε ατομικά, 
ωθεί στην αποστράτευση, παρέχει, φρούδες ελπίδες, αποτρέπει την ενεργή συμμετοχή σε αγώνες 
που πρέπει να δώσουμε, όσο γίνεται πιο μαζικά και δυναμικά 
 

9. Απαιτούμε δημοσιοποίηση των  αποφάσεων ΤΜΕΔΕ και επιτροπής Μηχανικών κι 
εργοληπτών ΔΕ, των χαριστικών διευκολύνσεων και απαλλαγών τεράστιων ποσών των 
μεγαλοεργολάβων. Οφείλει ο ΕΦΚΑ και το ΤΜΕΔΕ να εκθέσουν δημόσια τους σχετικούς 
απολογισμούς του ΤΣΜΕΔΕ και τις αποφάσεις των Διοικουσών του Επιτροπών. Πρόκειται για 
διεκδικήσεις μας πολλών χρόνων στις οποίες κωφεύουν οι αρμόδιοι, ενώ τα σκάνδαλα συνεχώς 
αποκαλύπτονται. 
 

10. Διεκδικούμε την άμεση κατασκευή του γηροκομείου- θεραπευτηρίου στο ίδρυμα Αξελού 
σαν υποχρέωση του ΕΦΚΑ, με βάση τον προϋπολογισμό-εκτίμηση-έκθεση (των 4 εκατομμυρίων) 
των μηχανικών Γρηγοριάδη και Τελειώνη. Δεν πρέπει να επιτραπεί καμιά άλλη κωλυσιεργία για 
την εφαρμογή της διαθήκης. Να διασυρθούν οι Καταγγέλλουμε τις προκλητικές προτάσεις των 
εκτελεστών για Airbnb και άλλου είδους ξεπούλημα. Ο ΕΦΚΑ που πήρε τα αποθεματικά του 
ΤΣΜΕΔΕ είναι υποχρεωμένος άμεσα να χρηματοδοτήσει την εκτέλεση της διαθήκης σύμφωνα με 
το γράμμα και το πνεύμα του διαθέτη. Να μπει φρένο στην καταπάτηση τμημάτων του κτήματος – 
φιλέτου με την ακριβότερη τιμή στον Πειραιά και να τιμωρηθούν αυτοί που συνειδητά ολιγωρούν 
εδώ και μήνες. Να σταματήσει αμέσως το ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας του ΤΣΜΕΔΕ, και 
να χρησιμοποιηθεί όλη για κοινωνικούς σκοπούς. 
 

11. Να μην υπάρξει καμιά άλλη χρήση του κτηρίου της Κλαυθμώνος, που κτίστηκε με το αίμα 
μας, εκτός από την ασφαλιστική εξυπηρέτηση και την εγγυοδοσία των δικαιούχων ΤΣΜΕΔΕ και, 
φυσικά, και τη στέγαση της ΕΣΤΑΜΕΔΕ και της ΠΕΤΟΜ - ΤΕΕ. Να υπάρξει διαρκής διεκδίκηση 
μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημα λειτουργίας των δυο σωματείων μας σε επαρκές γραφείο στο 
κτίριο της Κλαυθμώνος, στο χώρο αναμονής της υπηρεσίας εξυπηρέτησης των συνταξιούχων. 
 

12. Να διεκδικήσουμε να δοθούν τα στοιχεία επικοινωνίας με τους 35.000 συνταξιούχους 
ΤΣΜΕΔΕ. Να καταγγείλουμε καταρρίπτοντας  τα  έωλα επιχειρήματα σχετικά με τα «προσωπικά 
δεδομένα» που τροφοδοτούνται με αντιδραστικές θεσμοθετήσεις από την ΕΕ και καταλήγουν να 
κατέχουν τα στοιχεία αυτά νόμιμα οι τράπεζες κι οι έμποροι και να χρησιμοποιούνται από τους 
δήθεν υπερασπιστές τους για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων, και όχι από τα σωματεία 
για να ευαισθητοποιήσουν ενεργοποιήσουν τα εν δυνάμει μέλη τους  
 

13. Να διεκδικούμε την επαναφορά του δικαιώματος των συνταξιούχων μηχανικών για 
ενεργή συμμετοχή στις διαδικασίες του ΤΕΕ, με ψήφο και συμμετοχή σε όργανα και επιτροπές 
του. 
 

14.Να αλλάξει το καταστατικό της ΠΕΤΟΜ ΤΕΕ σε δημοκρατική κατεύθυνση. 
 

15. Διεκδικούμε το νόμιμο μερίδιο μας από τη νομοθετημένη καταβολή των 0,2 ευρώ για τη 
λειτουργία των σωματείων. 
 

16. Να αξιοποιηθεί κάθε δυνατότητα συνεργασίας της ΠΕΤΟΜ με την ΕΣΤΑΜΕΔΕ με 
προοπτική να συγχωνευτούν τα δύο σωματεία, ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο μαζικό κίνημα 
των συνταξιούχων ΤΣΜΕΔΕ, κομμάτι του αγωνιστικού συνταξιοδοτικού κινήματος. 
 

Πανεπιστημονική Συνταξιούχων 


