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Δελτίο Τύπου 

 Στο νέο κύκλο κινητοποιήσεων, που αποφάσισε η Διοικούσα Επιτροπή του 
ΤΕΕ, συμμετέχει με απόφασή της η Α΄βάθμια ΕΜΔΥΔΑΣ Πελοπ/σου με τη συνέχιση 
της αποχής όλων των μελών της από όλες τις επιτροπές, τα συμβούλια και τις 
τεχνικές εκπροσωπήσεις.  
 Επίσης για το ίδιο διάστημα αποφασίστηκε η συνέχιση της αναστολής 
λειτουργίας όλων των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του ΤΕΕ και των υπηρεσιών της 
Τράπεζας Πληροφοριών.  
 Οι αποφάσεις για τις δυναμικές και πολύμορφες κινητοποιήσεις των 
διπλωματούχων Μηχανικών, με πρόβλεψη για περαιτέρω συνέχισή τους, 
ελήφθησαν ως απάντηση του τεχνικού επιστημονικού κόσμου της χώρας στη 
συνεχιζόμενη κυβερνητική αδιαλλαξία, στις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές, στη 
μη ασφάλιση της ανεργίας και στις καταστροφικές πολιτικές του Μνημονίου.  
 Ο αγώνας κορυφώνεται ύστερα από το «κυβερνητικό τελεσίγραφο», που 
διαβιβάστηκε μέσω του Υπουργού Εργασίας Γ. Βρούτση προς τις διοικήσεις όλων 
των επιστημονικών φορέων (Δικηγόρων, Δικαστικών Επιμελητών, διπλ. Μηχανικών, 
Ιατρών, Συμβολαιογράφων, Οδοντογιατρών, Φαρμακοποιών), το οποίο καθιστά 
σαφές ότι τα νέα ασφαλιστικά, εργασιακά μέτρα, που πλήττουν τους Μηχανικούς 
και τους άλλους επιστημονικούς κλάδους (υπέρογκες αυξήσεις ασφαλιστικών 
εισφορών και υποχρεωτική ένταξη του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ) είναι ειλημμένες 
αποφάσεις με συλλογική κυβερνητική ευθύνη, κατ' απαίτηση της τρόικας των 
δανειστών και δεν αποσύρονται ούτε αλλάζουν.  

Α γ ω ν ι ζ ό μ α σ τ ε 

Να προασπίσουμε την αξιοπρέπεια των μηχανικών, να ανατρέψουμε την αδιέξοδη 
πολιτική του Μνημονίου, της επίκλησης των διαρθρωτικών αλλαγών, της 
μετατροπής της Χώρας σε Ειδική Οικονομική Ζώνη, του αδιεξόδου, της φτώχειας 
της ανεργίας. 
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Δ ι ε κ δ ι κ ο ύ μ ε 

• Τη μείωση των πάγιων ασφαλιστικών εισφορών.  
• Την ιατροφαρμακευτική κάλυψη για όλους. 
• Την άμεση ενεργοποίηση του Κλάδου Ειδικών - Προνοιακών Παροχών και την 
κάλυψη της ανεργίας την οποία ήδη επιδοτούμε. 
• Την αποτροπή ένταξης του κλάδου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
Μηχανικών στον ΕΟΠΥΥ και την παραμονή στο ΕΤΑΑ. 
• Την αυτοδιαχείριση του ΕΤΑΑ, των Κλάδων του, των αποθεματικών του, την 
ανατροπή του Ν.2469/1997 που υποχρεώνει τα ασφαλιστικά Ταμεία να καταθέτουν 
τα αποθεματικά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

 
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

 
 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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