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Δελτίο Σύπου   TEE  
ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

 

2 Απριλίου 2013 

Ξανά ζηοςρ δπόμοςρ οι μησανικοί για να πποζηαηεύζοςν  

(ηο άλλοηε πλέον ςγιέρ) αζθαλιζηικό Ταμείο ηοςρ 

Την Πέμπηη (4/4): ζηιρ 12:30  Σςνένηεςξη Τύπος ηος πποέδπος ηος ΤΕΕ 

Χπήζηος Σπίπηζη και ζηιρ 14:00 ζςγκένηπωζη ηων μησανικών έξω από ηα 

γπαθεία ηος ΕΤΑΑ για να αποηπαπεί η παπάλογη και  ςπέπογκη (καηά 28%) 

αναδπομική αύξηζη ηων ειζθοπών ζε πεπίοδο ζσεδόν καθολικήρ ανεπγίαρ 

 

Καη λέα ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο, ελάληηα ζηηο ππέξνγθεο (θαηά 28%), παξάινγεο 

(ζε πεξίνδν θαηά ηελ νπνία έλαο ζηνπο δπν αζθαιηζκέλνπο αδπλαηεί λα πιεξώζεη 

ηηο πθηζηάκελεο) θαη αλαδξνκηθέο αζθαιηζηηθέο (από ην 2011) εηζθνξέο, ζα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ νη κεραληθνί ηελ Πέκπηε, 4 Απξηιίνπ, ζηηο 14:00, έμσ από ηα 

γξαθεία ηνπ ΔΤΑΑ (Μάξλε 22, Αζήλα).  

Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΔΔ Φξήζηνο Σπίξηδεο θαη ε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηνπ ΤΔΔ, όπσο 

επίζεο νη ζπιινγηθνί θνξείο ησλ Μεραληθώλ (Σσκαηεία, Σύιινγνη, Πξσηνβνπιίεο 

Βάζεο), θαινύλ ηνπο Μεραληθνύο λα πάξνπλ κέξνο ζηε λέα ζπγθέληξσζε κε ζηόρν 

λα αλαζηαιεί ε εθαξκνγή ησλ αληηζπληαγκαηηθώλ δηαηάμεσλ θαη απνθάζεσλ 

ππνρξεσηηθήο επηβνιήο εμσπξαγκαηηθώλ απμήζεσλ ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ 

ηνπο.    

Νσξίηεξα, ζηηο 12:30 ν πξόεδξνο ηνπ ΤΔΔ Φξήζηνο Σπίξηδεο, ζα δώζεη Σπλέληεπμε 

Τύπνπ, ζηα γξαθεία ηνπ ΤΔΔ (Νίθεο 4, 8
νο

 όξνθνο), θαηά ηελ νπνία ζα παξνπζηάζεη 

αδηάζεηζηα επίζεκα ζηνηρεία, από ηα νπνία πξνθύπηεη όηη ην Αζθαιηζηηθό Τακείν 

ησλ κεραληθώλ (ΤΣΜΔΓΔ), αθνύ κε απαξάδεθηεο θαη αληηζπληαγκαηηθέο απνθάζεηο 

κπήθε, αξρηθά, ζην «ηξαπέδη ηνπ Πξνθξνύζηε», ηώξα, κε λέεο απαξάδεθηεο θαη 

παξάινγεο απνθάζεηο επηρεηξείηαη λα δηαιπζεί, θαζώο ρηιηάδεο αζθαιηζκέλνη, νη 

νπνίνη αδπλαηνύλ λα θαηαβάιινπλ ηηο ήδε πςειέο εηζθνξέο, ιόγσ ηεο αλεξγίαο θαη 

ηεο δξαζηηθήο πεξηθνπήο ησλ ακνηβώλ ηνπο, θαινύληαη λα θαηαβάιινπλ θαη, 

κάιηζηα, αλαδξνκηθά επηπιένλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζπλνιηθνύ ύςνπο 108 

εθαηνκκπξίσλ επξώ ! 

Σπλέπεηα ηεο αλάιγεηεο απόθαζεο, ηελ νπνία ζπεύδεη λα πινπνηήζεη ε λέα 

δηνίθεζε ηνπ ΔΤΑΑ, είλαη ρηιηάδεο κεραληθνί λα ζπεύδνπλ είηε ζε πξώηκε 

ζπληαμηνδόηεζε, είηε ζηελ θαηάζεζε αηηήζεσλ δηαγξαθήο από ην ΤΔΔ θαη θαη’ 

επέθηαζε από ηνλ Αζθαιηζηηθό θνξέα ηνπο, ώζηε λα απνθύγνπλ ηε δπζβάζηαρηε 

θαηαβνιή ησλ παξάινγσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ. 

Σε δήισζή ηνπ, κε αθνξκή ηηο λέεο θηλεηνπνηήζεηο ησλ κεραληθώλ, ν πξόεδξνο ηνπ 

ΤΔΔ Φξήζηνο Σπίξηδεο., κεηαμύ άιισλ, αλαθέξεη: 
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Με αηρκή ην αζθαιηζηηθό νη δηπισκαηνύρνη κεραληθνί, όρη κόλνλ σο επηζηήκνλεο 

θαη επαγγεικαηίεο αιιά θαη σο θνξείο ηεο πξνόδνπ θαη βαζηθνί ζπληειεζηέο ηεο 

εζληθήο αλαπηπμηαθήο πξνζπάζεηαο δερόκαζηε άιιε κία θαηά κέησπν επίζεζε, 

από ηηο θπξίαξρεο δπλάκεηο ηζνπέδσζεο, πνπ βπζίδνπλ ηε ρώξα ζηελ ύθεζε θαη ηηο 

παξαγσγηθέο δπλάκεηο ζηε θηώρεηα θαη ηελ αλεξγία. Τα ηειεπηαία γεγνλόηα, κε 

αθεηεξία ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο Πέκπηεο 28 Απξηιίνπ 2013 επηβεβαηώλνπλ όηη 

ζπλερίδεηαη κε ακείσηε έληαζε ε εθαξκνδόκελε πνιηηηθή θνηλσληθήο αλαιγεζίαο 

ησλ ηξηώλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ θαη ε ζηνρνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη κε 

κεγαιύηεξε έληαζε ησλ κεραληθώλ θαη ηνπ Τερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο 

(ΤΔΔ). Παξάιιεια νη ηξέρνπζεο εμειίμεηο  ζπκππθλώλνληαη ζε κηα άλεπ 

πξνεγνπκέλνπ πξνθιεηηθή, αληηδενληνινγηθή θαη αληηδεκνθξαηηθή ζηάζε ηνπ 

λενδηνξηζκέλνπ πξνέδξνπ ηνπ ΔΤΑΑ, θαηά ησλ κεραληθώλ  θαη ηνπ ΤΔΔ, ησλ 

αηνκηθώλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζπιινγηθώλ καο δηεθδηθήζεσλ». 

Υπελζπκίδεη όηη ηελ πεξαζκέλε Πέκπηε, γηα πξώηε θνξά ζηελ ηζηνξία, κεηά από 

πξόζθιεζε ηνπ λένπ πξνέδξνπ ηνπ Τακείνπ, ζηελ είζνδν ηνπ ΔΤΑΑ ππνδέρζεθε 

ηνλ ίδην θαη ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ Γηνηθήζεσλ Σπιιόγσλ Τερληθώλ θαη 

Μεραληθώλ ε Αζηπλνκία ! 

Καη ππνγξακκίδεη: 

«Τα θπβεξλεηηθά ρηππήκαηα ζηε δεκόζηα θνηλσληθή αζθάιηζε είλαη κεζνδεπκέλα. 

Σε ό,ηη αθνξά ην δηθό καο θνξέα, ζηνρεύνπλ ζηελ απαμίσζε θαη ηε κε βησζηκόηεηα 

ηνπ Τακείνπ θαη ζηελ εμαζιίσζε ησλ κεραληθώλ».  

Αλαθεξόκελνο ζηηο ηειεπηαίεο απνθάζεηο ηνπ ΓΣ ηνπ ΔΤΑΑ, ηνλίδεη: 

«Η  εθαξκνγή ηεο αληηζπληαγκαηηθήο δηάηαμεο ηνπ Ν. 3986/2011 πνπ πξνβιέπεη 

ηελ έληαμε ησλ Αζθαιηζκέλσλ καο, ππνρξεσηηθά, ζε αλώηεξε αζθαιηζηηθή 

θαηεγνξία αλά ηξηεηία νδεγεί ρηιηάδεο δηπισκαηνύρνπο κεραληθνύο εθηόο 

επαγγέικαηνο, ζε εμαζιίσζε θαη πεξηζσξηνπνίεζε, όηαλ ήδε ε πιεηνςεθία ησλ 

κεραληθώλ δελ έρεη θαιύςεη ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο θαη δελ έρνπλ 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε». 

Σηε δήισζή ηνπ ππελζπκίδεη, αθόκε, όηη 27.943 κεραληθνί δελ έρνπλ εμνθιήζεη, 

ιόγσ νηθνλνκηθήο αδπλακίαο, ηηο εηζθνξέο γηα ην β' εμάκελν ηνπ 2012 (πεξίπνπ ην 

40% ησλ ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ), όπσο, επίζεο, θαη 3.778 εηαηξείεο ηηο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο, πεξίπνπ 8.000 κεραληθνί έρνπλ 

πξνβεί ζε δηαθαλνληζκό, κε κεγάιε αβεβαηόηεηα γηα ηε δπλαηόηεηα ηνπο λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηελ επόκελε δόζε. Αξηζκνί πνπ ππνδειώλνπλ κε ηνλ πιένλ 

θαλεξό ηξόπν ηελ απόγλσζε πνπ θπξηαξρεί κεηαμύ ησλ κεραληθώλ θαη ηερληθώλ 

ζηε ρώξα. 

Τέινο, κε ηε δήισζή ηνπ ν θ. Σπίξηδεο όινπο ηνπο κεραληθνύο ζε ζπζηξάηεπζε, 

ώζηε λα απνηξαπεί «λα ζπλερηζηεί κία πνιηηηθή πνπ ξίρλεη ζηα βξάρηα ην Τακείν 

καο θαη ηζνπεδώλεη ην ηερληθό επηζηεκνληθό δπλακηθό ηεο ρώξαο», επηζεκαίλνληαο 

όηη «σο Παξαγσγνί θαη Δπηζηήκνλεο, δελ έρνπκε ην δηθαίσκα λα κελ αληηδξνύκε 

ζηε ζπλερηδόκελε θαη εληεηλόκελε ύθεζε, πνπ νδεγεί ηε ρώξα ζηελ πιήξε δηάιπζε 

θαη θαηαζηξέθεη ηνλ ηζηό ηεο θνηλσλίαο θαη ηα ζεκέιηα ηεο νηθνλνκίαο. Γελ έρνπκε ην 

δηθαίσκα, σο Πνιίηεο λα κελ αληηδξνύκε ζε κία πνιηηηθή πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη 1,5 

εθαηνκκύξην αλέξγνπο θαη ζηνρεύεη ζηελ απνδπλάκσζε νπνηαζδήπνηε 



ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – Νίκης 4 – Αθήνα – Τηλ. 210 32.91.501 –  E-mail: press@central.tee.gr 3 
 

παξαγσγηθήο δύλακεο ηεο ρώξαο καο, από έλα πνιηηηθό ζύζηεκα θαύιν, ελδνηηθό 

θαη αλίθαλν». 

 

Από ην Γξαθείν Τύπνπ ηνπ ΤΔΔ 

 


