
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των ΜΕΛΩΝ της ΕΣΤΑΜΕΔΕ 
4 Μάη 2022  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

Σήμερα, Τετάρτη 4/5/2022 και ώρα 10:30’, συνήλθε στην αίθουσα του Συνδικάτου Οικοδόμων, 
Βερανζέρου 1 πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα η Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση 
των μελών της ΕΣΤΑΜΕΔΕ έπειτα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΣΤΑΜΕΔΕ προς τα μέλη της.  

Η υπόψη Πρόσκληση περιελάμβανε και τη διενέργεια αρχαιρεσιών, η οποία όμως 
απαγορεύθηκε ύστερα από σχετική δικαστική εντολή, χωρίς πάντως να θίγεται η 
διεξαγωγή της ΓΣ. 

Τις εργασίες κήρυξε ο Πρόεδρος του απερχόμενου και πλέον υπό αναστολή ΔΣ συνάδ. Κώστας 
Τζατζάνης αναγγέλλοντας και την ύπαρξη απαρτίας. Ενημέρωσε το σώμα ότι κατά της διεξαγωγής 
της ΓΣ υποβλήθηκε από τους δήθεν «Ακομμάτιστους» αίτηση μη διεξαγωγής της ΓΣ, η οποία όμως 
δεν έγινε δεκτή από το δικαστήριο. 

Στην συνέχεια η Συνέλευση ψήφισε ομόφωνα τον προταθέντα από την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
συνάδ. Μάνθο Ιμπριάλο  ως Πρόεδρο για τη διεύθυνση των εργασιών. Άλλος υποψήφιος δεν 
προτάθηκε, καθώς η παράταξη των «Ακομμάτιστων» δεν μετείχε στις εργασίες του σώματος.  
Με την ίδια διαδικασία ως πρακτικογράφος ψηφίστηκε ομόφωνα ο συνάδ. Μπάμπης Ζιώγας.  

Ο Πρόεδρος της ΓΣ παρουσίασε στο σώμα τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης σύμφωνα με την 
Πρόσκληση του ΔΣ και έθεσε υπόψη του το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασιών ως εξής: 

 Παρουσίαση του Διοικητικού Απολογισμού και Προγραμματισμού.  

 Παρουσίαση του Οικονομικού Απολογισμού και Προγραμματισμού.  

 Παρουσίαση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

 Υποβολή διευκρινιστικών ερωτήσεων και απάντησή τους. 

 Πεντάλεπτες ομιλίες με δυνατότητα μικρής υπέρβασης για ολοκλήρωση της τοποθέτησης.  

 Δευτερολογία του απερχόμενου Προέδρου. 

 Ψήφιση των πιο πάνω εισηγήσεων του ΔΣ και της Έκθεσης της Ε.Ε.  

 Συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου απόφασης. 

 Πέρας των εργασιών 

Το υπόψη πρόγραμμα εργασιών εγκρίθηκε ομόφωνα από το σώμα. 

Στη συνέχεια οι εργασίες της ΓΣ εξελίχθηκαν ως εξής: 

10:50 - Τζατζάνης, Πρόεδρος του απερχόμενου και ήδη υπό αναστολή ΔΣ της ΕΣΤΑΜΕΔΕ ενόψει 
εκδίκασης στις 6/6/2022 των ασφαλιστικών μέτρων: Αναφέρθηκε αρχικά στην πρωτοβουλία των 
μελών του απερχόμενου ΔΣ να ενημερώσουν ως «Επιτροπή Αγώνα των Μελών της ΕΣΤΑΜΕΔΕ» 
τα μέλη της Ένωσης ότι παραμένει σε ισχύ η Πρόσκληση του ΔΣ για τη σύγκληση της ΓΣ πλην του 
σκέλους των αρχαιρεσιών. Τοποθέτησε τη Γενική Συνέλευση μέσα στο γενικότερο κοινωνικο-
πολιτικό πλαίσιο και την ανάγκη αγωνιστικών διεκδικήσεων, σε αντίθεση με τον οσφυοκαμπτικό 
κυβερνητικό συνδικαλισμό και το πραξικόπημα διορισμού διοίκησης από μέλη του.  

Στη συνέχεια παρουσίασε τον Διοικητικό Απολογισμό και Προγραμματισμό του ΔΣ 
(επισυνάπτεται στο παρόν) και μεταξύ άλλων:  

 Τη συμμετοχή της ΕΣΤΑΜΕΔΕ σε όλες τις διαδηλώσεις των Συνεργαζόμενων 
Συνταξιουχικών Οργανώσεων και του Λαϊκού Κινήματος γενικότερα.  

 Την εκδήλωση για το κτίριό μας στην Κλαυθμώνος με την ανάρτηση του γιγαντοπανό, την 
οργανωμένη παρουσία μας εκεί και την αντίθεσή μας στη διασπορά των υπηρεσιών του 
ΤΣΜΕΔΕ.  

 Τις επιστολές στους αρμόδιους για προώθηση των αιτημάτων μας. 

 Την απόσπαση θετικής γνωμάτευσης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα για την παροχή των στοιχείων επικοινωνίας με τους 30.000 συναδέλφους.  

 Την ανάδειξη έως τη Βουλή του θέματος της περικοπής του μισού, του ήδη πενιχρού 
Εφάπαξ. 



 Τις τακτικές ενημερώσεις στα μέλη μας, την τακτική έκδοση της Εφημερίδας μας, τη 
μεθοδευμένη επαφή με όλους τους συνταξιούχους ΤΣΜΕΔΕ. 

 Τον προγραμματισμό για την ανάπτυξη της μαζικής συμμετοχής σε συλλαλητήρια και της 
δράσης μας σε όλες τις πτυχές της.  

 Και τελείωσε με αναφορές στα βασικά σημεία του επισυναπτόμενου σχεδίου απόφασης, 
όπως για το κληροδότημα Αξελού κλπ. 

11:18– Κολιούσης, Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής της ΕΣΤΑΜΕΔΕ: Σημείωσε ότι η ΕΕ 
παραμένει σε νόμιμη λειτουργία επιφορτισμένη με τα καταστατικά της καθήκοντα και 
υποχρεώσεις της, δεδομένου ότι αυτή ως όργανο της Ένωσης δεν αμφισβητήθηκε από τη σχετική 
προσφυγή και την οικεία δικαστική εντολή.  Παρουσίασε τον οικονομικό ισολογισμό - απολογισμό 
του 2021 και τον προϋπολογισμό-οικονομικό προγραμματισμό για το 2022 και στη συνέχεια 
παρουσίασε την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, προτείνοντας την απαλλαγή των μελών του 
ΔΣ από κάθε ευθύνη. 

Σημειώνεται ότι όλες οι πιο πάνω εισηγήσεις είχαν ήδη τεθεί υπόψη ηλεκτρονικά στα μέλη της 
ΕΣΤΑΜΕΔΕ, ενώ ο ισολογισμός-προϋπολογισμός, η έκθεση της ΕΕ και το Σχέδιο Απόφασης, 
δόθηκαν επί πλέον σε έντυπη μορφή σε όλα τα μέλη της ΓΣ.   

11:25 - Διευκρινιστικές Ερωτήσεις: Υποβλήθηκαν δύο ερωτήσεις. Μία για το εάν υπάρχει πρόταση 
για την έκδοση ψηφίσματος για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η άλλη για το τί προτείνεται στις 
περιπτώσεις, που η δικαστική απόφαση της 6ης/6ου επί των ασφαλιστικών μέτρων κατά της 
νόμιμης Διοίκησης της ΕΣΤΑΜΕΔΕ κάνει δεκτή τη σχετική προσφυγή. 

Για την 1η ερώτηση ο απερχόμενος πρόεδρος της ΕΣΤΑΜΕΔΕ απάντησε ότι αναφέρθηκε στην 
εισήγηση, υπάρχει στο σχέδιο απόφασης και σύμφωνα μ΄ αυτήν θα εκδοθεί ανακοίνωση. Για τη 2η 
ερώτηση απάντησε ότι καλύπτεται και αυτή από την εισήγηση και το σχέδιο απόφασης και δεν 
είναι σκόπιμο να αποφασιστούν από τώρα οι ενέργειες της Επ. Αγώνα στην περίπτωση που η 
απόφαση είναι αρνητική για την υπόσταση της ΕΣΤΑΜΕΔΕ. Μέχρι τότε θα παρακολουθούνται 
από την Επ. Αγώνα οι ενδεχόμενες εξελίξεις και με συλλογικό τρόπο θα παίρνονται οι 
επιβαλλόμενες αποφάσεις στο πλαίσιο, πάντα, της Απόφασης της Γενικής μας Συνέλευσης.  

11:31 - Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΓΣ ανήγγειλε ότι ανοίγει κατάλογος ομιλητών, που παραμένει 
ανοιχτός, και κάλεσε όσα μέλη του σώματος θέλουν να τοποθετηθούν να το δηλώνουν στο 
Προεδρείο. Στο σημείο αυτό ο συνάδ. Λυγιαζής κατέθεσε στο Προεδρείο καταστάσεις με τα 
ονόματα των προσελθόντων και ήδη συμμετεχόντων στις εργασίες της ΓΣ, εκατόν πέντε (105) τον 
αριθμό.  

Κατόπιν αυτού ακολούθησαν οι παρακάτω τοποθετήσεις: 

11:32 – Δεληβέρης: Να επιδιώξουμε την 
ενιαία έκφραση του σωματείου με την 
προϋπόθεση ότι η όλη προς τούτο διαδικασία 
θα είναι δημοκρατική και θα καταλήξει σε 
ουσιαστικό αποτέλεσμα. Να πιέσουμε σε 
ζητήματα όπως: Όχι ηλεκτρονικές 
ψηφοφορίες, να δοθούν όλα τα στοιχεία 
επικοινωνίας και όποια άλλα αποφασίσουμε 
σήμερα. Να ξεγυμνωσουμε τα επιχειρήματα 
των κυβερνητικών συνδικαλιστών για την 
ενότητα στο σωματείο μας, προβάλλοντας τη 
συγκεκριμένη πρότασή μας για τη διεξαγωγή 
της ΓΣ και των εκλογών με ζωντανές 
διαδικασίες, 

11:34 – Χατζηβασιλειάδης: Έθεσε 2 θέματα: 
(α) Να συγκροτηθεί Επιτροπή, που θα 
εξετάσει διεξοδικά το απαράδεκτο γεγονός 
της μετατροπής του συγκροτήματος της 
Κλαυθμώνος από το «σπίτι των μηχανικών», 

εν ενεργεία και συνταξιούχων, όπου και τα 
γραφεία της Ένωσης, σε «παράρτημα της 
Τράπεζας Αττικής» και την αντιμετώπισή 
του. (β) Να απαιτήσουμε την ουσιαστική 
βελτίωση του site του ΕΦΚΑ, ώστε να είναι 
άμεσα προσβάσιμο, χρηστικό και 
ενημερωτικό για τους συνταξιούχους, που 
τώρα πολλές φορές καταλήγει όργανο 
ψυχικής ταλαιπωρίας. 

11: 36’ – Ιορδανίδης: Μέσα από το πλήθος 
των τηλεφωνημάτων επαφής, που 
πραγματοποίησε με τα μέλη της Ένωσης, 
εντόπισε το έντονο ενδιαφέρον από συναδ. 
συνταξιούχους μηχανικούς για τη 
συγκρότηση περιφερειακών (εκτός Αττικής) 
συλλόγων, πχ κατά νομούς, που θα 
συνδέονται κατασταστικά  και από πλευράς 
συντονισμού με την Ένωσή μας που, έτσι κι 
αλλιώς, είναι πανελλαδικό σωματείο. 

 



11:40 – Βαρδουλάκης: Σε συνέχεια της ερώτησης 
(υπ’ αρ.2), που είχε θέσει και της απάντησης που 
έλαβε, θεωρεί ότι επιβάλλεται να πάρει από τώρα το 
σώμα απόφαση για το πώς συγκεκριμένα πρέπει να 
ενεργήσει η Επ. Αγώνα εάν (ι) είναι θετικό για μας 
το αποτέλεσμα της προσφυγής για τα ασφαλιστικά 
(απόρριψή της από το δικαστήριο) ή (ιι) εάν είναι 
αρνητική (αποδοχή της προσφυγής). Κατεύθυνσή 
μας πρέπει είναι ένα ενιαίο σωματείο. 

11:44’ – Κουφογεώργου: Διαπιστώνει ότι η μαζική 
παρουσία μας εδώ δίνει αισιόδοξο μήνυμα και για τη 
συνέχεια. Ότι δεν θα σταματήσει κανείς το ζωντανό 
κίνημά μας. Δηλώνει την πίστη της ότι δεν θα 
συμβιβαστούμε με καμιά προσπάθεια να μας 

βάλουν στον καναπέ σε μια περίοδο, που – όπως εκτιμά – υπάρχει ένα γενικότερο «κάθισμα». 
Σημαντικός είναι και ο ρόλος της ηλεκτρονικής εφημερίδας μας. 

11:48’ - Κουμουνδούρος: Αναφέρθηκε, κάνοντας και μια συνοπτική ιστορική αναδρομή ξεκινώντας 
από τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη γενικότερη γεωπολιτική κατάσταση στο χώρο της Ευρώπης 
όπως έχει μέχρι σήμερα διαμορφωθεί, υπό το καθεστώς της οποίας συνέρχεται η Γ.Σ. Μετέφερε 
χαιρετισμό του μέλους της Ένωσης Στ. Λογοθέτη προς τη σημερινή ΓΣ, λόγω αντικειμενικής 
αδυναμίας να παραβρεθεί, και τη συμφωνία του με τα υλικά και το σχέδιο απόφασης της ΓΣ.  

11.54’ – Τσιτσιλιάνος: Επισημαίνει ότι το βασικό είναι να ξεκαθαρίσουμε τί πρέπει να κάνουμε. 
Πάντως όχι να υποταχθούμε σε μια «ενότητα» παραλυτική. Αν αυτή βάζει εμπόδιο στις 
κινητοποιήσεις μας η διάσπαση, όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι μονόδρομος, φέρνοντας ως 
ιστορικό παράδειγμα τη διάσπαση επαναστατικού κινήματος και σοσιαλδημοκρατίας. 

11.59’ – Ζιώγας: Αναφέρθηκε σε 3 ζητήματα. 
(α) Η σημερινή ΓΣ είναι η νόμιμα 
προκηρυγμένη από το ΔΣ τακτική Γ.Σ. της 
ΕΣΤΑΜΕΔΕ. Αυτό αναγνωρίζεται και από την 
χτεσινή δικαστική εντολή, που απόρριψε το 
αίτημα των «Ακομμάτιστων» για την 
απαγόρευση της Γ.Σ. μας. (β) Το 
ακροτελεύτιο εδάφιο του υπ’ αρ. 15 σημείου 
του σχεδίου Απόφασης προσδιορίζει το 
πλαίσιο πάνω στο οποίο πρέπει να κινηθεί η 
Επ. Αγώνα. (γ) Καθοριστική είναι η 
προϋπόθεση για «ζωντανές» συνεδριάσεις, 
συνελεύσεις και ψηφοφορίες, αλλά μη 
ξεχνάμε και άλλες βασικές, όπως ο κυρίαρχος 
ρόλος της ΓΣ, οι ανοιχτές ψηφοφορίες στη ΓΣ 
κ.ά. 

12.06’ – Παλτατζίδης: Σχετικά με τον πόλεμο 
στην Ουκρανία αναφέρθηκε στη συμφωνία 
Κλίντον σχετικά με το ΝΑΤΟ, ύστερα από τη 
διάλυση της ΕΣΔΔ, καθώς και στην αθέτηση 
της συμφωνίας του Μινσκ από την πλευρά 
των ιμπεριαλιστών της Δύσης. Στάθηκε στη 
φιλοναζιστική διολίσθηση των κυβερνήσεων 
στην Ουκρανία και ανέδειξε το ρόλο και την 
εγκληματική δράση των ένοπλων ναζιστικών 
οργανώσεων. Υπενθύμισε τέλος την ανοχή 
των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ στις τουρκικές 
προκλήσεις και σχεδιασμούς.  

 

Συμφώνησε με τη θέση για τον ενεργό ρόλο 
των συνταξιούχων στο ΤΕΕ και για τα 
Γραφεία της Ένωσης στο κτήριο της 
Κλαυθμώνος. 

12:12’ – Σταθάς: Υπογράμμισε την ανάγκη να 
προβάλουμε πιο έντονα το θέμα της 
επιστροφής των 4.000 € που ήδη 
παρακρατούν από τις συντάξεις και να 
διεκδικήσουμε την κατάργησή του. Έδωσε 
στοιχεία και για τη δική του περίπτωση. 

12:15’ – Ιμπριάλος: Πριν 1 χρόνο ακόμη 
ήμουν ενεργός. Γνώριζα ότι και εδώ θα 
εκφράζονταν οι 2 γραμμές του 
συνδικαλιστικού κινήματος αλλά δεν 
φανταζόμουν ότι η κυβερνητική γραμμή θα 
έφτανε σε σημείο χουλιγκανισμού. Το 
δικαστικό τους πραξικόπημα συνέπεσε 
(συμβολικά) στις 21/4. Οι δήθεν 
«ακομμάτιστοι» ονόμασαν «στρούγκα» τα 
γραφεία των Οικοδόμων ενός πρωτοπόρου 
κλάδου που η πρόσφατη ΣΣΕ του είναι 
οδηγός για όλο το συνδικαλιστικό κίνημα. Ο 
πραγματικός στόχος της αντιπαράθεσης είναι 
οι χειμαζόμενοι συνάδελφοι που 
απουσιάζουν. Εμείς λέμε καθαρά ότι μόνο η 
μαζική αγωνιστική διεκδίκηση και ρήξη -και 
όχι η άμαζη οσφυοκαμψία- έχει αποδείξει ότι 
είναι ο μόνος δρόμος που έχουμε.  



Όλοι οι συνταξιούχοι που απέχουν για 
αντικειμενικούς λόγους έχουν δικαίωμα 
εκπροσώπησης και κινητοποιήσεων από 
όλους όσοι μπορούν και θέλουν.  

Αυτό απαιτεί δοκιμασμένες δημοκρατικές 
διαδικασίες όπως η σημερινή και όχι την 
δήθεν δημοκρατική «στρούγκα» του 
Ίντερνετ. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη να 
κάνουμε πίσω. 

 

12:23’ – Κοϊτσάνου: Δηλώνει θυμωμένη για δύο λόγους.  
(α) Απέναντι στους νέους «κομμουνιστοφάγους», που θυμίζουν την εποχή του εμφυλίου. 
Αντίπαλοι – όργανα των εκάστοτε κυβερνήσεων, που προσπαθούν με κάθε τρόπο να μπλοκάρουν 
την αγωνιστική δράση των συνταξιούχων μηχανικών. 
(β) Απέναντι σε αυτούς που, μεταφέροντας και την δική της μαρτυρία, αν και δεν συμφωνούν με 
τις μεθοδεύσεις των πρώτων, αρνούνται να πάρουν θέση, να πλαισιώσουν το ζωντανό κίνημα. Σε 
περίπτωση, που το δικαστήριο για τα ασφαλιστικά δώσει στους «Ακομμάτιστους» τη διοίκηση της 
Ένωσης προτείνει να προχωρήσουμε σε αγωνιστικά προσανατολισμένο σωματείο. 

12:28’ – Τζατζάνης: Θεωρεί ότι οι παρεμβάσεις των συναδέλφων ενισχύουν την εισήγηση και το 
προτεινόμενο σχέδιο απόφασης. Τοποθετήθηκε στο θέμα της ενότητας, ότι αυτή δεν είναι δυνατή 
με κυβερνητικούς συνδικαλιστές, αν δεν υποταχθούμε στην οσφυοκαμψία τους, η ενότητα, 
ανεξάρτητα από πολιτικοϊδεολογικές πεποιθήσεις, πετυχαίνεται πάνω στη βάση της διεκδίκησης 
του δίκιου των αδικημένων από τους αδικημένους. Αποδέχτηκε την πρόταση Δεληβέρη και είπε θα 
υπάρξει σχετική συμπλήρωση στο τελευταίο σημείο της απόφασης. 

12: 41’ – Βαρδουλάκης: Ζητά το λόγο και δηλώνει ότι επιμένει στην θέση που είχε αναφέρει στην 
ομιλία του, ότι δηλαδή πρέπει σε αυτή τη ΓΣ να παρθεί απόφαση για το τί συγκεκριμένα πρέπει να 
πράξουμε στις περιπτώσεις που το δικαστήριο της 6ης Ιούνη εκδώσει (α) θετική για μας ή (β) 
αρνητική απόφαση επί των ασφαλιστικών. Το ζήτημα αυτό εξελίσσεται σε διάλογο οπότε ο 
Πρόεδρος ανακοινώνει στο σώμα ότι το υπόψη ζήτημα θα τεθεί στην κρίση του σώματος, ως 
τροπολογία, κατά τη συζήτηση για την έγκριση του σχεδίου Απόφασης. 

12:45’ – Ο Πρόεδρος θέτει σε ψηφοφορία τα θέματα της Η.Δ, τα αποτελέσματα της οποίας έχουν 
ως εξής: 

- Εγκρίνονται ομόφωνα ο Απολογισμός και ο Προγραμματισμός δράσης του ΔΣ. 

- Εγκρίνονται ομόφωνα ο Οικονομικός Απολογισμός και ο Προϋπολογισμός του ΔΣ. 

- Εγκρίνεται ομόφωνα η Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και η απαλλαγή του ΔΣ. 

12:47’ – Ξεκινά η διαδικασία για την έγκριση του σχεδίου Απόφασης της ΓΣ. Ο Πρόεδρος θέτει σε 
ενδεικτική ψηφοφορία με ανάταση χειρός την τροπολογία του συνάδ. Βαρδουλάκη. Κατά την 
ενδεικτική ψηφοφορία η προταθείσα τροπολογία έλαβε 7 ψήφους. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει 
σε ψηφοφορία με ανάταση χειρός το σχέδιο Απόφασης, το οποίο εγκρίθηκε παμψηφεί με 4 λευκές 
ψήφους. 

13:02’ -  Ο Πρόεδρος ανακοινώνει κατόπιν αυτών την απαλλαγή του ΔΣ ως προς την οικονομική 
διαχείριση και τα πεπραγμένα της προηγούμενης περιόδου και θέτει στην κρίση του σώματος την 
εύρυθμη λήξη των εργασιών του. Το σώμα εγκρίνει ομόφωνα την απαλλαγή του ΔΣ και την 
εύρυθμη λήξη των εργασιών.  

Ο Πρόεδρος                                               Ο Πρακτικογράφος 

Μάνθος Ιμπριάλος                                      Μπάμπης Ζιώγας 



 

 
 

 

 

 

 

 

Επισυνάπτονται: 

1. Απολογισμός δράσης για το 2021 και προγραμματισμός για το 2022 του ΔΣ της ΕΣΤΑΜΕΔΕ  

2. Ισολογισμός 2021, προϋπολογισμός 2022 και Έκθεση της Ε.Ε. 

3. Η Απόφαση της ΓΣ 

 

 



 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022 

ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ 

 

Η κύρια δουλειά μας ήταν η μαζική αλληλέγγυα αγωνιστική διεκδίκηση του δίκιου μας, της 
επίλυσης των προβλημάτων μας που δημιουργεί η αντιασφαλιστική και αντιλαϊκή λαιλαπα. 
Πήγαμε σε όλες τις διαδηλώσεις των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων του ΠΑΜΕ 
των συνδικάτων Αθήνας, που διοργανώνουν κεντρικές εκδηλώσεις με την παρουσία μας με το 
πανό μας. 

Συμμετείχαμε στη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών 
Οργανώσεων που χάραξε πορεία αγωνιστική για όλη τη χρονιά. 

Κάναμε και σημαντική εκδήλωση για το κτίριο μας στην Κλαυθμώνος με την ανάρτηση και 
γιγαντοπανό. Αντιδράσαμε στεντόρεια στην καταστροφή του κτιρίου μας στην Κλαυθμώνος για 
τις ανάγκες της Τράπεζας Αττικής, με κατασκευές που καταστρέφουν τη αιθουσα υποδοχής με το 
εσωτερικό αίθριο. Προσπαθήσαμε να συνδράμουν οι μελετητές και ο ΣΑΔΑΣ και ενώ υπήρξε 
θετική ανταπόκριση, στη συνέχεια σιώπησαν. 

Συμμετείχαμε σε τρεις εκδηλώσεις στο Υπουργείο Εργασίας που είχαμε οργανώσει μαζί με τη 
Επιτροπές Αγώνα των Μηχανικών και το συνδικάτο Μισθωτών Τεχνικών.  

Κάναμε αρκετές ανακοινώσεις στον τύπο για την προώθηση των αιτημάτων μας. 

Στείλαμε 40 περίπου επιστολές στους αρμόδιους για προώθηση των αιτημάτων μας. 

Με μεθοδικό τρόπο καταφέραμε να έρθουμε σε επαφή με τον πρόεδρο της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που κατέληξε σε μια σημαντική γνωμάτευσή της με την 
οποία καταδεικνύεται η αντιδημοκρατική συμπεριφορά των υπηρεσιών που δεν μας δίνουν, παρά 
το πνεύμα και το γράμμα του νόμου, τα στοιχεία επικοινωνίας με τους συναδέλφους.  

Συνδράμαμε περίπου 50 Συναδέλφους που είχαν πρόβλημα με τη σύνταξή τους, το εφάπαξ κλπ. 
Στείλαμε 5 πιεστικές επιστολές στον ΕΦΚΑ και στους υπουργούς Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης 
με την τοποθέτηση του προβλήματος των συναδέλφων στο γενικότερο πλαίσιο διεκδικήσεων.  

Φέραμε στη Βουλή το θέμα του Εφάπαξ και συνεχίζουμε την κοινοβουλευτική πίεση. Γενικότερα 
ανεβάσαμε στο έπακρο το θέμα του εφάπαξ και αναγκάσαμε τον Υπουργό να κάνει τον ελιγμό-
παραπλάνηση του περασμένου Φθινοπώρου με την επιστροφή των επι πλέον εισφορών του 
εφάπαξ για τους ελάχιστους που θα μπορούσαν να τις βρουν και ξεσκεπάσαμε τη σαθρότητα 
αυτής της διάταξης αφού με τον υπολογισμό των εισφορών έβγαινε ήδη 13 χιλιάρικα εφάπαξ. 

Στέλναμε κατά μέσο όρο κάθε 10 μέρες ενημερώσεις στα μέλη μας, με πολυποίκιλο υλικό 
ενημέρωσης για τα προβλήματά μας, απόψεων και διαλόγου των μελών και συγκεκριμένης 
αγωνιστικής παρότρυνσης συμμετοχής σε κάθε εκδήλωση που ετοιμάζαμε ή προετοιμαζόταν από 
ευρύτερο φάσμα οργανώσεων. Στειλαμε ως τωρα 10 τεύχη της μηνιαίας εφημερίδας μας. 

Προγραμματίσαμε και οργανώσαμε επαφή με όλους τους συνταξιούχους  του ΤΣΜΕΔΕ  και 
ήρθαμε ήδη σε επαφή με εκατοντάδες συναδέλφους που δεν ήξεραν τίποτα για το αγωνιστικό μας 
κίνημα ή για το συνδικαλισμό των συνταξιούχων του ΤΣΜΕΔΕ. Τους βάλαμε σε μια διαδικασία να 
ενεργοποιηθούν στα σωματεία μας.   

Κρατήσαμε εφημερίες για ένα χρόνο στον εξώστη πρώτου ορόφου για να υπερασπίσουμε την 
έδρα μας εκεί, εκφράζοντας την αντίθεση μας στην κλοπή του κτιρίου μας από την τράπεζα 
Αττικής και τη διασπορά σε όλη την Αθήνα των υπηρεσιών του ΤΣΜΕΔΕ, απογυμνωμένων πλέον 
από προσωπικό κάτι που αύξησε τις καθυστερημένες συντάξεις και το χρόνο αναμονης έκδοσής 
τους. 

Σκοπεύουμε σε ανάπτυξη της μαζικής συμμετοχής σε συλλαλητήρια, των εγγράφων και 
διεκδικητικών εκδηλώσεων σε υπουργεία κ.α. Αρχές, σε συστηματοποίηση της παρουσίας μας 
στην Αχαρνών και όπου απευθύνονται οι συνταξιούχοι ΤΣΜΕΔΕ για λύση προβλημάτων τους, σε 
ανάπτυξη των πολιτιστικών συμμετοχών και εκδηλώσεων και εκδρομών. 

Πιο συγκεκριμένα για τα επί μέρους θέματα που απασχολούν τους συνταξιούχους ΤΣΜΕΔΕ 
ακολουθούν αναφορές που αντιστοιχούν στο Σχέδιο Απόφασης. 



 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 4. 5. 2022 

  

Τα μέλη της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, που παριστάμεθα στη Γενική Συνέλευση που είχε συγκαλέσει σύμφωνα 
με το καταστατικό το υπό δικαστική, σήμερα, αναστολή Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας 
ενόψει της επικείμενης έκδοσης της απόφασης για τα ασφαλιστικά μέτρα,  

Παίρνοντας υπόψη: 

- Το Απολογισμό Δράσης της απερχόμενης Διοίκησης και λαμβανοντας υπ΄ οψη οτι το 
Διοικητικό Συμβούλιό της τελεί υπό καθεστώς δικαστικής αναστολής, 

- Τον Προγραμματισμό Δράσης για το επόμενο 12άμηνο  

- Την Έκθεση της νομίμως υφιστάμενης Ελεγκτικής Επιτροπής, η οποία παραμένει στα 
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της.  

- Τις τοποθετήσεις των μελών που έγιναν στη διάρκεια των εργασιών της Γ.Σ. 

- Το γεγονός ότι τη νόμιμα συγκληθείσα από το νομίμως υφιστάμενο ΔΣ εκλογο-απολογιστική  
Γ.Σ., σταμάτησε αυτό που αποκαλέσαμε δικαστικό πραξικόπημα, αλλά δεν μπορεί να 
σταματήσει τη Γενική Συνέλευση που καλεί η αναφερόμενη στο σημείο 15 του παρόντος 
Επιτροπή Αγώνα των μελών της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 

Αποφασίζουμε τα παρακάτω: 

 

 

1. Απολογισμός, προγραμματισμός και υπερψήφιση πεπραγμένων 

Η Γενική Συνέλευση υπερψηφίζει τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου, τον οικονομικό 
απολογισμό του 2021 και  την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, Υπερψηφίζει τον προϋπολογισμό 
και τον προγραμματισμό του 2022.  Όλα αυτά  κατατέθηκαν   έγκαιρα σε όλα τα μέλη της Ένωσής 
μας και μοιράστηκαν στους συμμετέχοντες στη Γ. Συνέλευση. Απαλλάσσει τα μέλη του ΔΣ από 
κάθε οικονομική ευθύνη για το 2021. 

2. Οι συνταξιούχοι ΤΣΜΕΔΕ και ο Πόλεμος  

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο πόλεμος στην Ουκρανία  ανάμεσα στις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις ΝΑΤΟ 
και Ρωσίας, με κύριο θύμα τον ουκρανικό λαό και τις  συνέπειές του να βαραίνουν στις πλάτες 
του ρωσικού λαού αλλά και ευρύτερα, με ορατή την απειλή για γενίκευση της σύγκρουσης. Οι λαοί 
πρέπει να βγουν στο προσκήνιο και να επιβάλουν το σταμάτημα του πολέμου των ιμπεριαλιστών. 
Οι συνταξιούχοι του ΤΣΜΕΔΕ οφείλουν να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις ενάντια στον 
ιμπεριαλιστικό πόλεμο και να τοποθετούνται ανυποχώρητα ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. 

3. Η αντίδρασή μας στην αντιασφαλιστική λαίλαπα που συνεχίζεται  



 

 Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια να πείσουμε όλους τους συναδέλφους, αλληλέγγυα μ΄ όλους 
τους συνταξιούχους στις Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις, να ξεσηκωθούν για να 
φρενάρουν την αντιασφαλιστική λαίλαπα, ώσπου να ανατραπεί η πολιτική των κυβερνήσεων-
οργάνων των επιχειρηματικών ομίλων και της ΕΕ, που κατακρεουργεί τα δικαιώματά μας. 
Διεκδικούμε συντάξεις και για μας και για όλο το Λαό που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 
ανάγκες μας. Παροχές υγείας δωρεάν, που να συμβαδίζουν με τα επιτεύγματα της 
επιστημονικοτεχνικής προόδου και επαναφορά του κοινωνικού και θεραπευτικού τουρισμού.  

 Παλεύουμε για να καταργηθούν όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόμοι και άμεσα οι Νόμοι 
Κατρούγκαλου – Βρούτση - Χατζηδάκη. Αυτοί οι νόμοι κατέβασαν τις συντάξεις μας σε 
δραματικά επίπεδα, μέχρι και το 1/3 αυτών του 2010. Το επικουρικό από 90 ευρώ το μήνα στα 
15 και το εφάπαξ των ελεύθερων επαγγελματιών στο μισό.  

 Σταμάτημα και αντιστροφή των μειώσεων σε  συντάξεις,  επικουρικό και εφάπαξ. 
Επιστροφή όλων των κλεμμένων της τελευταίας δεκαετίας στις  συντάξεις, στα επικουρικά, στα 
εφαπαξ. Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης  Συνταξιούχων και άμεση επιστροφή της 
παράνομης. Ματαίωση κάθε νέας  εισφοροαφαίμαξης με δημιουργία επαγγελματικού ταμείου 
και της  δρομολογημένης διάθεσης των ασφαλιστικών εισφορών σε κοράκια  επιχειρηματίες, 
όπως και της προώθησης της ιδιωτικής ασφάλισης. Σταμάτημα κάθε σκέψης για παραπέρα 
μείωση των συντάξεων. Αποκατάσταση  των  εισοδημάτων που κατατρώει η ακρίβεια και ο 
πληθωρισμός. 

 Οι συνταξιούχοι του ΤΣΜΕΔΕ, σε συμπαράταξη με τους εργαζόμενους, πρέπει να 
εμποδίζουν, εξουδετερώνουν και ανατρέπουν τη συνεχιζόμενη αντιλαϊκή λαίλαπα που ξεκίνησε 
με τις τραγικές ανατροπές του 1990. Να υπερασπιστούν το ασφαλιστικό σύστημα που 
κατακτήθηκε με αγώνες αιώνων και που βέβαια ήταν και αυτό ανεπαρκές σε σχέση με τις 
ανάγκες των εργαζομένων, των μοναδικών παραγωγών του πλούτου. 4. Οι Καθυστερήσεις στην 
απονομή συντάξεων  

       4. Η μεθοδευμένη εδώ και χρόνια απογύμνωση των υπηρεσιών που έβγαζαν τις 

συντάξεις, οι ταχυδακτυλουργίες των αρμόδιων υπουργών και η μεθόδευση ιδιωτικοποίησης 
αυτών των υπηρεσιών, αυξήσανε και αυξάνουν διαρκώς τον αριθμό των καθυστερούμενων κατά 
3-8 χρόνια συντάξεων, εφάπαξ κλπ. Να αποδοθούν άμεσα όλες οι καθυστερούμενες 
συνταξιοδοτικές αποδοχές. Να επανασυγκεντρωθούν οι υπηρεσίες του ταμείου μας που η 
διασπορά τους δεν έφερε καμία οικονομία κλίμακας, αλλά την παραπέρα καθυστέρηση. Να 
χρησιμοποιηθούν οι σύγχρονες ηλεκτρονικές δυνατότητες για την άμεση απόδοση των νέων 
συντάξεων, επικουρικών και εφάπαξ. 

5. Τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ 

Το σύνολο των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ, κάπου 4 δις, 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, γιατί τα αποθεματικά αυτά τα 
δημιουργήσαμε εμείς με τις εισφορές μας, τις ακριβοπληρωμένες εγγυήσεις, προκαταβολές κλπ. 

Απαιτούμε ουσιαστικό έλεγχο από το συνταξιουχικό μας κίνημα, όπως γινόταν το 2014, των 
αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών κι Εργοληπτών ΔΕ, για να ελέγχουμε αν 
υπάρχουν χαριστικές διευκολύνσεις και απαλλαγές τεράστιων ποσών των μεγαλοεργολάβων. 
Οφείλει ο ΕΦΚΑ και το ΤΜΕΔΕ να εκθέσουν δημόσια τους σχετικούς απολογισμούς του ΤΣΜΕΔΕ 
και τις αποφάσεις των Διοικουσών τους Επιτροπών. Πρόκειται για διεκδικήσεις μας πολλών 
χρόνων στις οποίες κωφεύουν οι αρμόδιοι, ενώ τα σκάνδαλα συνεχώς αποκαλύπτονται.  

6. Η αφαίμαξη και παραπλάνηση με τις αγωγές και προσφυγές στη Δικαιοσύνη 

Θα συνεχίζουμε να παλεύουμε για την επιστροφή όλων των μνημονιακών περικοπών σε όλους 
μας, αλλά και για κάθε μικρή απαίτηση που παρουσιάζεται, σαν την κλοπή στην Εισφορά 
Αλληλεγγύης, χωρίς διάκριση και περιορισμούς, δηλαδή  αν έχουν γίνει αιτήσεις, αγωγές κλπ. Θα 
διεκδικούμε λήψη πολιτικής απόφασης να μας τα επιστρέψουν, αφού με πολιτική απόφαση μας τα 
πήραν. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια πειθούς, ότι η ατομική ή κατά ομάδες 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. Θα στηλιτεύουμε έντονα την κάθε απόπειρα αναζωογόνησης 
του μηχανισμού των αγωγών, και αφαίμαξης των συνταξιούχων από τους μεγαλοδικηγόρους, με 
τη συνδρομή κυβέρνησης και δικαστηρίων. 

7. Κληροδότημα Αξελού 

Διεκδικούμε την άμεση κατασκευή του γηροκομείου- θεραπευτηρίου στο κληροδότημα 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. 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 στην 
ακριβότερη γη του Πειραιά και να τιμωρηθούν αυτοί που συνειδητά ολιγωρούν εδώ και χρόνια. 
Να σταματήσει αμέσως το ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας του ΤΣΜΕΔΕ, και να 
χρησιμοποιηθεί όλη για κοινωνικούς σκοπούς. 
 

8. Να μας επιστραφεί το κτίριό μας στην Κλαυθμώνος 

Να επιστρέψουν αμέσως όλες οι υπηρεσίες του ΤΣΜΕΔΕ στην Κλαυθμώνος, στο κτίριο που 
κτίστηκε με το αίμα μας. Να μην υπάρξει καμιά άλλη χρήση του εκτός  από  την ασφαλιστική  
εξυπηρέτηση  και  την συναφή εγγυοδοσία, προκαταβολές κλπ των δικαιούχων ΤΣΜΕΔΕ. Να 
επανέλθει η λειτουργία της Ένωσής μας σε επαρκές γραφείο στο κτίριο της Κλαυθμώνος, στο 
χώρο  αναμονής  της  υπηρεσίας εξυπηρέτησης των συνταξιούχων και να διατίθενται απρόσκοπτα 
η αίθουσα συνεδριάσεων και η αίθουσα εκδηλώσεων για τις συνδικαλιστικές και πολιτιστικές 
ανάγκες των σωματείων μας. 

9. Να μας δοθούν τα στοιχεία επικοινωνίας των συναδέλφων 

Απαιτούμε από τους πολιτικούς υπεύθυνους, να δοθούν τα στοιχεία επικοινωνίας με τους 30.000 
συνταξιούχους ΤΣΜΕΔΕ. Καταγγέλλουμε την πολιτική ηγεσία των υπηρεσιών που τα κατέχουν και 
δεν τα δίνουν, τώρα που έχει βγει ευνοϊκή για την παραχώρησή τους γνωμάτευση της ΑΠΔΠΧ. Η 
παροχή των στοιχείων αυτών γινόταν επί δεκαετίες στα σωματεία και σταμάτησε μόλις η 
τεχνολογία με τα ιμέιλ επέτρεψε τη μαζική ενημέρωση των σωματείων στους εργαζόμενους της 
αρμοδιότητάς τους. Και βέβαια ο οσφυοκαμπτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός έχει 
προνομιακή πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας. 

10. Επανένταξή μας στο ΤΕΕ 

Διεκδικούμε την επαναφορά του δικαιώματος των συνταξιούχων μηχανικών για ενεργή 
συμμετοχή στις διαδικασίες του ΤΕΕ, με ψήφο και συμμετοχή σε όλα τα όργανα και επιτροπές του. 

11. Εκσυγχρονισμός των καταστατικών και οι νέες τεχνολογίες 

Να απαλλαγεί το καταστατικό της ΕΣΤΑΜΕΔΕ από τις αντιδημοκρατικές αναφορές τους. Να 
κοπεί κάθε επιδίωξη αλλοίωσης και κατάργησης των βασικών δημοκρατικών διαδικασιών στη 
Γενική Συνέλευση και τις εκλογές, που φαλκιδεύονται με όχημα την διαστρεβλωμένη και 
επικίνδυνη για τις δημοκρατικές ελευθερίες εισαγωγή των νέων τεχνολογιών για τις περιβόητες 
ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, που καταργούν τις ανοιχτές και διάφανες διαδικασίες που 
κατοχυρώθηκαν με αγώνες αιώνων. Η χρήση των νέων τεχνολογιών είναι επωφελής για την 
ενημέρωση των μελών μας, για την αμφίδρομη επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων μαζί τους, για 
την ουσιαστική συμμετοχή τους 
στη ζωή και προβληματισμό του σωματείου μας, για τη σύνταξη και αποστολή τακτικών 
ενημερώσεων και της εφημερίδας μας, για εργαλείο διαρκούς ανάπτυξης της ζωντανής παρουσίας 
τους στις συγκεντρώσεις, συσκέψεις, διαδηλώσεις και άλλες κινητοποιήσεις, που είναι 
αναντικατάστατες για το συνδικαλιστικό κίνημα αλλά και για την ίδια τη ζωή μας. 

 



 

12.  Τέρμα στην αντιδημοκρατική είσπραξη του 1 ευρώ 

Διεκδικούμε το μερίδιο από τη νομοθετημένη καταβολή των 0,2 ευρώ για τη λειτουργία των 
σωματείων. Να εκτελεστεί αμέσως η θέληση της ΕΣΤΑΜΕΔΕ που εκφράστηκε στον ΕΦΚΑ και τον 
ΗΔΙΚΑ και να σταματήσει η αντικαταστατική αυτόματη είσπραξη του 1 ευρώ, που στοχεύει σε 
«μέλη του καναπέ».  

13. Βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εξυπηρέτηση των υπηρεσιών 

Απαιτούμε βελτίωση των ηλεκτρονικών ενημερώσεων στην προσωπική μας πλατφόρμα και στις 
ενημερωτικές αποστολές και απαντήσεις-ενημερώσεις από την υπηρεσία, όπως την αναλυτική 
μηνιαία παρουσίαση των συντάξεων με αιτιολόγηση κάθε περικοπής και μεταβολής και πλήρη 
αναφορά στη νομοθετική της στήριξη, για να μπορούμε να ελέγχουμε εύκολα τι μας αποδίδεται 
και τι μας κλέβουν όπως στην περίπτωση της ΕΑΣ. 

14. Συμμετοχή και σύμπραξη με το Λαϊκό Κίνημα 

Θα συνεχίσει διαρκώς βελτιούμενη η συμμετοχή μας στις Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές 
Οργανώσεις, η συμβολή μας στις εκδηλώσεις του ΠΑΜΕ, που αφορούν εμάς, τα παιδιά και τα 
εγγόνια μας, της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) ενάντια στις 
ιμπεριαλιστικές επιδιώξεις και πολέμους και στη μετατροπή τη χώρας μας σε επικίνδυνο 
ορμητήριο και στόχο, και της Εθνικής Αντίστασης που διδάσκει και καθοδηγεί.  

15.  Η αντιμετώπιση των ενεργειών του κυβερνητικού συνδικαλισμού και του 

αντεργατικού Κράτους  

Θα παλέψουμε με επιμονή και συνέπεια για να αποτραπεί ενδεχόμενο δικαστικό πραξικόπημα 
στην ΕΣΤΑΜΕΔΕ ενόψει της απόφασης για τα ασφαλιστικά μέτρα, με κύριο μοχλό την ευρεία 
δημοσιοποίηση και την ενεργοποίηση των μελών μας. Οφείλουμε να εξηγούμε διαρκώς στους 
συναδέλφους που ρωτούν τι έγινε και να ανατρέπουμε τα ψέματα των αναξιόπιστων και 
βλαβερών για το Συνταξιουχικό Κίνημα κυβερνητικών συνδικαλιστών. 

Στο πλαίσιο αυτό αλλά και για το συντονισμό της αγωνιστικής μας δράσης, μέχρι να 
αποκατασταθεί η ταξική, συνδικαλιστική έκφραση των μελών της Ένωσής μας, θεωρούμε ως 
καίριας σημασίας την πρωτοβουλία των απερχόμενων και ήδη υπό αναστολή μελών του ΔΣ της 
ΕΣΤΑΜΕΔΕ να συγκροτήσουν «Επιτροπή Αγώνα των μελών της ΕΣΤΑΜΕΔΕ», η οποία 
δεσμεύεται να δράσει σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της υπόψη Απόφασης. 

 

Καλούμε τα μέλη της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, σε κάθε περίπτωση, να συμμετάσχουν μόνο 
σε ζωντανή Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση και εκλογές, χωρίς 
ηλεκτρονικές διαδικασίες και ψηφοφορίες, και με τη διαδικασία να την 
αποφασίζει η ίδια η Γ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού το οποίο, 
μεταξύ άλλων, προβλέπει εκλογή Προέδρου, Πρακτικογράφου και Εφορευτικής 
Επιτροπής με ανάταση χειρός. 


