
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – Νίκης 4 – Αθήνα – Τηλ. 210 32.91.501 –  E-mail: press@central.tee.gr 1 
 

Δελτίο Σύπου   TEE  
ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

 

9 Απριλίου 2013 

 

Τα επόμενα «βήμαηα» για ηε διαζθάλιζε ηερ δωήρ, ηερ αξιοππέπειάρ μαρ  

και ηος αζθαλιζηικού μαρ Φοπέα  αποθάζιζε ε ΔΕ ηος ΤΕΕ 

 

Απάληεζε ζηε ζηάζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηεο ακθηζβεηνύκελεο λνκηκόηεηαο, 

απνθάζεηο θαη πξάμεηο ηεο δηνίθεζεο ηνπ ΔΤΑΑ δίλεη ε ΓΔ ηνπ ΤΔΔ θαη ζύζζσκνη νη 

θνξείο ησλ Γηπι. Μεραληθώλ. 

Μεηά ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο, ηε ζηάζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ΓΣ ηνπ ΔΤΑΑ, θ. 

Σειιηαλάθε, θαη ηνπ ππνπξγνύ Δξγαζίαο, θ. Βξνύηζε, ε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηνπ 

ΤΔΔ – θαηά ηε ρηεζηλή ηεο αλνηρηή ζπλεδξίαζε – κεηά από εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ 

ηεο Φξήζηνπ Σπίξηδε, απνθάζηζε: 

Τν ΤΔΔ, Δπαγγεικαηηθνί θαη Σπλδηθαιηζηηθνί Φνξείο ησλ Γηπισκαηνύρσλ 

Μεραληθώλ επηβεβαηώλνπλ ην πιαίζην θαη ηα αηηήκαηα ησλ απνθάζεσλ ηεο ΓΔ θαη  

ζπλερίδνπλ ηνλ δίθαην αγώλα ηνπο γηα αλαηξνπή ηεο θπβεξλεηηθήο  πνιηηηθήο θαη 

όζσλ ηε ζηεξίδνπλ, πνπ πινπνηνύλ ηελ παξαγσγηθή θαη θνηλσληθή θαηαζηξνθή, ζε 

ηξεηο θαηεπζύλζεηο: 

1. Κηλεκαηηθή, επηρεηξώληαο ηελ αθύπληζε θαη ηε καδηθή ζπκκεηνρή όρη κόλν ησλ 

Μεραληθώλ αιιά όισλ ησλ Δπηζηεκόλσλ θαη ησλ Κιάδσλ ηνπ ηερληθνύ θόζκνπ. Σε 

απηό ην πιαίζην εληάζζνληαη: 

 Σπγθέληξσζε θάζε Πέκπηε ζηα γξαθεία ηνπ ΔΤΑΑ γηα αλαηξνπή ησλ 

απνθάζεώλ ηνπ ΓΣ, ππνινγηζκό ησλ εηζθνξώλ καο θαη ησλ 

δηαθαλνληζκώλ θαη θαηάθηεζε ηεο απηνδηαρείξηζεο ηνπ, 

 Σπγθέληξσζε κε όινπο ηνπο Φνξείο θαη ζσκαηεία ηνπ ηερληθνύ 

θόζκνπ, 

 Γηακαξηπξία γηα ηε ζηάζε ησλ εθπξνζώπσλ ησλ ππόινηπσλ 

Φνξέσλ ηνπ ΔΤΑΑ (ΠΙΣ, Γηθεγνξηθόο Σύιινγνο, Οδνληηαηξηθόο 

Σύιινγνο θιπ). 

2. Ννκηθώλ Πξσηνβνπιηώλ πνπ ζα αλαθνηλσζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΔΔ θαη ζα 

απεπζύλνληαη ζε όινπο ηνπο κεραληθνύο. 

3. Απνθάζεσλ θαη πξσηνβνπιηώλ ηνπ ΤΔΔ θαη εηδηθόηεξα: 

α. ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο αλαζηνιήο ηεο ηδηόηεηαο Μέινπο ηνπ 

ΤΔΔ κέζσ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο, απηόκαηεο επαλεγγξαθήο θαη   

πιεξσκή ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο) 

β. Τε ζύληαμε κηαο ζπγθεθξηκέλεο πξόηαζεο – ζρεδίνπ λόκνπ πνπ ζα 

αλακνξθώλεη ηηο εηζθνξέο καο ζηελ θαηεύζπλζε ηεο κείσζεο ησλ παγίσλ 
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εηζθνξώλ θαη ηεο αλεύξεζεο πόξσλ, είηε από ηελ αύμεζε ησλ αλαινγηθώλ 

εηζθνξώλ, είηε από ηελ παξαγσγηθή (θαη όρη επελδπηηθή) αμηνπνίεζε ησλ 

απνζεκαηηθώλ ηνπ αζθαιηζηηθνύ καο Φνξέα, πνπ ζα θαηαπνιεκά ηε καύξε 

εξγαζία, ζα κεδελίδεη ηα απαξάδεθηα παλσηόθηα, ζα παξέρεη 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ζε όζνπο δελ κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ζα θαιύπηεη ηελ αλεξγία. 

Δπίζεο, ν πξόεδξνο ηνπ ΤΔΔ παξνηξύλεη ηνπο Γηπι. Μεραληθνύο λα κελ 

πιεξώζνπλ ηηο απμεκέλεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, κέρξη ηελ εθδίθαζε ηεο 

πξνζθπγήο ηνπ ΤΔΔ από ην ΣηΔ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπγθεληξώζεηο 

δηακαξηπξίαο ηνπ ΤΔΔ θαη ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ θνξέσλ ησλ κεραληθώλ θάζε 

Πέκπηε έμσ από ηα γξαθεία ηνπ ΔΤΑΑ (Μάξλεο 22) ζηηο 14:00. 

Όπσο επηζήκαλε ν θ. Σπίξηδεο ην ΤΔΔ είλαη ππνρξεσκέλν λα ππεξαζπίζεη ηελ 

ύπαξμε ησλ κεραληθώλ θαη ησλ επηζηεκόλσλ εηδηθά απηή ηελ πεξίνδν: «Τόζν νη 

πξνεγνύκελεο Κπβεξλήζεηο όζν θαη ε ζεκεξηλή θσθεύεη γηα ηηο δηαπηζηώζεηο, ηηο 

ζπλέπεηεο θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ έρνπκε θαηαζέζεη θαη ζπλερίδεη θάζε θνξά κε 

δπζκελέζηεξεο, αδηέμνδεο πνιηηηθέο γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο Μεραληθνύο. 

Γπζηπρώο, ε επηβεβαίσζε ησλ ζπλεπεηώλ πνπ πξνβιέπνπκε θάζε θνξά αληί λα 

ζπλεηίζεη ηνπο θπβεξλόληεο, ώζηε λα βξεζνύλ ιύζεηο θαη λα εθαξκνζηνύλ πνιηηηθέο 

βηώζηκεο, θνηλσληθά δίθαηεο θαη ζε αλαπηπμηαθή ηξνρηά, νδεγεί ηελ Κπβέξλεζε ζε 

πην νδπλεξά θαη αλεθάξκνζηα κέηξα, ζε ζθιήξπλζε ηεο ζηάζεο ηεο θαη ζε 

αμηνπνίεζε θνκκαηηθώλ παξαγόλησλ ζε εηδηθή απνζηνιή. 

Απνδεηθλύεηαη πεξίηξαλα πηα όηη νη ζηόρνη απηήο ηεο πνιηηηθήο είλαη άιινη από όζα 

επηθαινύληαη νη Υπνπξγνί θαη νη ππνζηεξηθηέο ηνπο. 

Απνδεηθλύνληαη θαζεκεξηλά ηα επηθνηλσληαθά ςέκαηα πεξί κε επηβνιήο λέσλ 

κέηξσλ. 

Απνδεηθλύεηαη θαζεκεξηλά όηη ε δσή καο, ε αλεξγία καο, ε κε αζθαιηζηηθή καο 

θάιπςε, ε θηώρεηα, ε πεξηζσξηνπνίεζε, ε μεληηηά καο, δελ ηνπο αγγίδνπλ σο 

ζεκαηνινγία. 

Απνδεηθλύεηαη θαζεκεξηλά όηη δελ θπβεξλνύλ, αιιά εθηεινύλ εληνιέο πνπ 

εμππεξεηνύλ ζπγθεθξηκέλεο ζθνπηκόηεηεο θαη ζπκθέξνληα ζε όιν ην εύξνο ηεο 

νηθνλνκηθήο, παξαγσγηθήο θαη ζεζκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηε ρώξα καο. 

Απνδεηθλύεηαη όηη ε πνιηηηθή ηεο δπζηπρίαο ηνπ ειιεληθνύ ιανύ θαη νη ζπλερείο 

δνγκαηηθέο απόςεηο πνπ ζεσξνύλ όηη ε θξίζε ζα μεπεξαζηεί κέζσ ηνπ αδηαθαλνύο 

θαη κεηαπξαηηθνύ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ηδησηηθώλ επελδύζεσλ είλαη 

πνιηηηθή αδηέμνδε, θνηλσληθά αλάιγεηε θαη εζληθά ελδνηηθή». 

Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ΓΣ ηνπ ΔΤΑΑ γηα κηα αθόκε θνξά ν δηνξηζκέλνο 

θπβεξλεηηθόο πξόεδξνο, θ. Σειιηαλάθεο, έζπεπζε λα απνδείμεη ηελ πίζηε ηνπ ζηηο 

θνηλσληθά αλάιγεηεο θαη θαηαζηξνθηθέο γηα ην Τακείν απμήζεηο ησλ αζθαιηζηηθώλ 

εηζθνξώλ κε ηελ έληαμε αλά ηξηεηία ζε αλώηεξε αζθαιηζηηθή θαηεγνξία. 

Σπγθεθξηκέλα ην ΓΣ ζπλεδξίαζε ηξεηο ώξεο, γηα λα απνθαζίζεη αλ ην ζέκα πνπ 

είραλ ζέζεη ην ΤΔΔ θαη νη Φνξείο ησλ Μεραληθώλ, νη εθπξόζσπνί ηνπ θαη ζπλνιηθά 5 

Μέιε ηνπ ΓΣ ηνπ ΔΤΑΑ ήηαλ ζέκα ηεο Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο ή όρη, κηαο θαη ν 

πξόεδξνο ηνπ ΔΤΑΑ δελ ήζειε λα είλαη ζέκα, ππνζηεξίδνληαο όηη ην κόλν ζέκα είλαη 
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ε απνζηνιή ησλ αλαδξνκηθώλ εηζθνξώλ.  Έζεζε εθηόο ζπλεδξίαζεο ην 

αλαπιεξσκαηηθό Μέινο ηνπ ΓΣ, εθπξόζσπν ηνπ ΤΔΔ, κε ηε πξνθνξηθή λνκηθή 

γλσκάηεπζε όηη, αθνύ έρεη παξαηηεζεί ην ηαθηηθό Μέινο ζπκπαξαζύξεη θαη ην 

αλαπιεξσκαηηθό. 

Σεκεηώλνπκε όηη ζε αξθεηέο ζπλεδξηάζεηο ην αλαπιεξσκαηηθό Μέινο θαινύληαλ θαη 

ζπκκεηείρε θαλνληθά θαη από ηνλ λπλ πξόεδξν ηνπ ΔΤΑΑ. 

Σεκεηώλοσκε, επίζες όηη ηο ΤΔΔ έτεη αποζηείιεη λέο εθπρόζφπο ποσ ηο 

Υποσργείο δελ έτεη ορίζεη ζηο ΓΣ ηοσ ΔΤΑΑ, κεζοδεύοληας εθπρόζφπο 

αρεζηό ζηολ Υποσργό Δργαζίας, θ. Βρούηζε. 

Σηε ζπλέρεηα ηεο ζπλεδξίαζεο θαη, ελώ ηέζεθε επηηέινπο πξνο ζπδήηεζε ην ζέκα 

ησλ απμήζεσλ ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, ηέζεθε πξνο ςήθηζε ζε αληηπαξάζεζε 

ε πξόηαζε ηνπ ΤΔΔ θαη ε πξόηαζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ΔΤΑΑ πνπ δηαηεξνύζε ηηο 

απμεκέλεο εηζθνξέο καο. Οη δύο προηάζεης ηζουεθίζζεθαλ θαη ο πρόεδρος ηοσ 

ΔΤΑΑ, «ζσλάδειθος», έθαλε τρήζε ηες υήθοσ ηοσ προέδροσ, ώζηε λα 

παροσζηαζζεί φς πιεηουεθούζα ε πρόηαζε  ηοσ. 

Φαξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλεη ν Πξόεδξνο ηνπ Τ.Δ.Δ. ηελ ππνθξηηηθή ηαθηηθή ηεο 

Κπβέξλεζεο θαη όζσλ ηε ζηεξίδνπλ θαη θπξίσο ηνπ Υπνπξγνύ Δξγαζίαο, θ. 

Βξνύηζε, ν νπνίνο απέζηεηιε ζηνλ, ζε εηδηθή απνζηνιή εμόλησζεο ηνπ Τακείνπ θαη 

ησλ κεραληθώλ, πξόεδξν ηνπ ΔΤΑΑ, επηζηνιή πνπ ηνπ επηζεκαίλεη όηη νη απμήζεηο 

ζηνπο κεραληθνύο έρνπλ θαζπζηεξήζεη ζεκαληηθά θαη όηη κεηά ηηο ζπδεηήζεηο κε 

εθπξνζώπνπο ηνπ ΓΝΤ, ηεο ΔΔ θαη ηεο ΔΚΤ ηα λέα δεδνκέλα πνπ έρνπλ πξνθύςεη 

αλέξρνληαη ζε ζπλνιηθέο πρόζζεηες εηζθορές ησλ 80.508.812 εθ € (24.457.138 εθ 

€ αλαδξνκηθά) γηα ην 2013 θαη 82.798.874 εθ € (35.000.000 εθ € αλαδξνκηθά) γηα ην 

2014. Ο θ. Βξνύηζεο δηαςεύδεη κε ηνλ πιένλ θαηεγνξεκαηηθό ηξόπν ηνλ 

Πξσζππνπξγό θαη ηα θόκαηα πνπ ζηεξίδνπλ ηελ θπβέξλεζε γηα κε ύπαξμε λέσλ 

κέηξσλ θαη ηελ ηαρεία πινπνίεζε ηνπο. 

Ο θ. Βξνύηζεο ερζέο επ’ επθαηξία ηεο θφκφδίας ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηεο 

Δζληθήο Τξάπεδαο θαη ηεο Eurobank δήισζε: 

«ηα αζθαιηζηηθά ηακεία έτοσλ ασηολοκία ζηε ιήυε αποθάζεφλ. Ως 

Κσβέρλεζε δελ ζα θαηεσζύλοσκε ζε θακία περίπηφζε θαλέλα ηακείο, λα 

προβεί ή λα κελ προβεί ζε θακία ελέργεηα. Ασηό ηο οποίο ιέκε όηη έτοσλ ηε 

δσλαηόηεηα λα αποθαζίζοσλ ζηο πιαίζηο πάληα θαη ηφλ δηαζεζίκφλ ηοσς 

αιιά θσρίφς ηοσ ζσκθέροληος ηοσ αζθαιηζηηθού ηακείοσ ηοσς θαη ηφλ 

αζθαιηζκέλφλ ηοσς». 

Ο θ. Βξνύηζεο, νη εθιεθηνί ηνπ θαη όια ηα Μέιε ηνπ ΓΣ ηνπ ΔΤΑΑ γλσξίδνπλ ηελ 

αλαινγηζηηθή κειέηε ηνπ αζθαιηζηηθνύ παξαηεξεηεξίνπ ηνπ ΤΔΔ, πνπ απνδεηθλύεη 

όηη ε εθαξκνγή ησλ αληηζπληαγκαηηθώλ απμήζεσλ δηαιύεη θαη ηνλ αζθαιηζηηθό καο 

θνξέα θαη ηνπο κεραληθνύο.  

Τειηθά ηα αζθαιηζηηθά ηακεία έρνπλ απηνλνκία; Η Κπβέξλεζε ηα θαηεπζύλεη ή όρη; 

Ο θ. Βξνύηζεο δίλεη ηε δπλαηόηεηα απνθάζεσλ ζην πιαίζην ζπκθέξνληνο ηνπ 

αζθαιηζηηθνύ ηακείνπ θαη ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ ή θαηά ην δνθνύλ θαη θαηά ην 

ζπκθέξνλ ησλ εληνιέσλ ηνπ καο εθηεινύλ; 
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Γηαηί δελ ηζρύνπλ ηα ίδηα γηα ηα θιεκκέλα απνζεκαηηθά καο θαη ηηο αλάιγεηεο 

απμήζεηο ησλ εηζθνξώλ καο; 

Οη εσζύλες όιφλ ηφλ εκπιεθόκελφλ δελ είλαη κόλο ποιηηηθές θαη ζα 

αλαδεηεζούλ. 

 

Από ην Γξαθείν Τύπνπ ηνπ ΤΔΔ 


