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

Δελτίο Σύπου   TEE  
ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

 

4 Απριλίου 2013 
 

Πάνυ από 16 σπόνια “κούπεταν” ηη ζυή ηος πλέον ςγιούρ αζθαλιζηικού Ταμείος (ηος 

ΤΣΜΕΔΕ) και ζήμεπα επισειπούν να ηο διαλύζοςν 

Το ΤΕΕ καηαγγέλει ηιρ απαπάδεκηερ μεθοδεύζειρ πος οδηγούν ηη ζσέζη 

αζθαλιζμένυν - ζςνηαξιούσυν από ηο 7,1 ζηο 1,9 ! 

 

Γπζηπρώο, δνύκε ηελ πην δύζθνιε πεξίνδν ηεο Φώξαο κε ην πιένλ αλεπαξθέο, ελδνηηθό θαη 

αλάιγεην πνιηηηθό ζύζηεκα. 

Πξνζπαζήζακε από ην 2010 λα αλαδείμνπκε ηηο ιάζνο επηινγέο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο.   

Πξνζπαζήζακε θαη δώζακε ελαιιαθηηθέο ιύζεηο αιιά κάηαηα.  

Τόηε Κόκκαηα ηεο ζεκεξηλήο Κπβέξλεζεο, ζπκθσλνύζαλ καδί καο θαη ηόζν ν 

Πξσζππνπξγόο, θ. Σακαξάο σο αξρεγόο ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο, όζν θαη ν 

ζεκεξηλόο Υπνπξγόο Δξγαζίαο, θ. Βξνύηζεο, δηαθήξπηηαλ ζηε ζπδήηεζε ζηε Βνπιή γηα ηνλ 

Ν. 3986/ 2011 όηη είλαη αληηζπληαγκαηηθόο θαη ε πνιηηηθή απηή άδηθε θαη αδηέμνδε. 

Σήκεξα, επαιεζεύνληαη νη ζέζεηο ηνπ ΤΔΔ. 

Αλαδεηθλύεηαη ε αδηέμνδε ζπλερηδόκελε πνιηηηθή ηεο ηόηε θαη ηεο ζεκεξηλήο Κπβέξλεζεο θαη 

ηα ιόγηα ηνπ ζεκεξηλνύ Πξσζππνπξγνύ, θ. Σακαξά, ζηε ζπδήηεζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ ηνπ Ν. 3956/2011. 

 «….. Επαναλαμβάνεηε μονόηονα όηι η “μόνη λύζη είναι ηο μεζοπρόθεζμο” ….. Εγώ ηοσς είπα 

με ζηοιτεία αριθμηηικά, αδιάζειζηα, πράγμαηα ποσ πολλές θορές έτφ πει κι από ασηό ηο 

Βήμα, όηι με ασηή, δηλαδή, ηη θεραπεία “γιαηρειά” δεν σπάρτει. 

Και λσπάμαι, κσρίες και κύριοι ζσνάδελθοι, γιαηί ζε λίγοσς πάλι μήνες και εκείνοι και η ηρόικα 

και εζείς, θα διαπιζηώζεηε όηι πράγμαηι ηο “θάρμακο” ασηής ηης ζσνηαγής θα έτει τειροηερέυει 

ηην καηάζηαζη ηοσ “αζθενή”……. 

….. Εμείς θεφρούμε όηι ηο μεζοπρόθεζμο είναι ακόμα ένα βήμα ζηο λάθος δρόμο. Ένα βήμα 

ποσ μας θέρνει πιο κονηά ζηη τρεοκοπία….»    

  

Σπγθεθξηκέλα γηα ην αζθαιηζηηθό: 

Ο ζπλδπαζκόο ηνπ «θνπξέκαηνο» ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ ΤΣΜΔΓΔ θαη ηεο καδηθήο εμόδνπ 

ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη 25 έηε αζθάιηζεο (ζεκειίσζε δηθαηώκαηνο), 

νξαηόο πιένλ ζηηο εμαζιησηηθέο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθώζεθαλ ζηελ απαζρόιεζε ησλ 

κεραληθώλ θαη άιισλ ηερληθώλ ζηε Φώξα καο, κε ηηο “κλεκνληαθήο” αθεηεξίαο απαξάδεθηεο 

απνθάζεηο, κεηώλεη ηε «δσή» ηνπ ηακείνπ από 26 έηε ζε ιηγόηεξν από 10 ! 
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Τα ζηνηρεία απηά πξνθύπηνπλ από ηελ Δηδηθή Αλαινγηζηηθή Μειέηε βησζηκόηεηαο γηα ην 

ΔΤΑΑ/ΤΣΜΔΓΔ (Φεβξνπάξηνο 2013) θαη αλαδεηθλύνπλ ηελ εθηαιηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

νδήγεζαλ νη αιόγηζηεο, δηαιπηηθέο, θαη ελ ηέιεη επηθίλδπλεο θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο, ην 

άιινηε πιένλ πγηέο Αζθαιηζηηθό Τακείν ηεο ρώξαο, ην ΤΣΜΔΓΔ. 

Καηά ηε δηάξθεηα Σπλέληεπμεο Τύπνπ ν πξόεδξνο ηνπ ΤΔΔ, Φξήζηνο Σπίξηδεο, ηόληζε, κεηαμύ 

άιισλ, όηη “κε αηρκή ην αζθαιηζηηθό νη δηπισκαηνύρνη Μεραληθνί, 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 Φώξα ζηελ ύθεζε θαη ηηο παξαγσγηθέο δπλάκεηο ζηε 

θηώρεηα θαη ηελ αλεξγία”. 

Δίλαη ελδεηθηηθό, είπε, πσο:  

Ο δείθηεο εηζπξαμηκόηεηαο ησλ εηζθνξώλ από ην ΔΤΑΑ/ΤΣΜΔΓΔ, παξνπζηάδεη ζπλερή 

πησηηθή ηάζε, θηάλνληαο ζην επίπεδν ηνπ 64% γηα ην ηειεπηαίν έηνο 2012.  Ηδηαίηεξα ν 

δείθηεο πνπ αθνξά ζηελ εηζπξαμηκόηεηα ησλ εηζθνξώλ Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ 

παξνπζηάδεη ζρεδόλ «ειεύζεξε πηώζε», αγγίδνληαο πεξίπνπ ην 50%.  Γειαδή, έλαο ζηνπο 

δύν Διεύζεξνπο Δπαγγεικαηίεο ΓΔΝ πιεξώλεη ηηο εηζθνξέο ηνπ, ιόγσ αληηθεηκεληθήο 

αδπλακίαο. 

Τν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο εηαηξείεο, πνπ ιόγσ ηεο αλππαξμίαο έξγσλ, αδπλαηνύλ λα 

θαηαβάιινπλ ηηο εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ. Πεξίπνπ 3.800 ηερληθέο εηαηξείεο δελ 

θαηόξζσζαλ λα θαηαβάινπλ ην Β΄ εμάκελν ηνπ 2012 ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ζύκθσλα κε 

ηα επίζεκα ζηνηρεία. 

Πεξίπνπ 8.000 κεραληθνί δήηεζαλ δηαθαλνληζκό ησλ αζθαιηζηηθώλ νθεηιώλ ηνπο, αιιά κε 

κεγάιε αβεβαηόηεηα αλ ζα κπνξέζνπλ λα θαηαβάινπλ ηελ επόκελε δόζε. 

Καη ελώ ε θαηάζηαζε, όπσο πεξηγξάθεηαη από ηα ζηνηρεία, βαίλεη από ην θαθό ζην ρεηξόηεξν 

γηα ην Τακείν ησλ κεραληθώλ, ν λένο πξόεδξνο ηνπ ΔΤΑΑ, πξνθαλώο αζθώληαο 

δηαηεηαγκέλε ππεξεζία, απνθάζηζε λα πινπνηήζεη άκεζα ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Ν. 3986/2011 

γηα πηνζέηεζε λέαο θιίκαθαο εηζθνξώλ, απμεκέλσλ πεξίπνπ θαηά 28% θαη κάιηζηα 

αλαδξνκηθά από ηνλ Ηνύιην ηνπ 2011 ! 

Σύκθσλα κε ηελ Δηδηθή Αλαινγηζηηθή Μειέηε Βησζηκόηεηαο, πνπ ζπλέηαμε ηνλ Φεβξνπάξην  ν 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Γξ.  Αιέμαλδξνο Α. 

Επκπίδεο, νη επηπηώζεηο από ηελ πηνζέηεζε ηεο λέαο θιίκαθαο εηζθνξώλ ζα είλαη ηεξάζηηεο 

ζην ακέζσο επόκελν δηάζηεκα θαη εηδηθόηεξα ζεκεηώλεη:  

 νη πησηηθέο ηάζεηο ησλ νηθνλνκηθώλ δεηθηώλ επάγνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηε 

βησζηκόηεηα ηνπ Τακείνπ θαη ηπρόλ πηνζέηεζε ηεο λέαο θιίκαθαο ησλ απμεκέλσλ εηζθνξώλ 

(λ.3986/2011)  ζα σζήζεη ηνπο δείθηεο εηζπξαμηκόηεηαο ζε αθόκε ρακειόηεξα επίπεδα, από 

απηά πνπ ήδε βξίζθνληαη ζήκεξα. 

 ην πειίθν ησλ εξγαδνκέλσλ πξνο ηνπο ζπληαμηνύρνπο κεηώλεηαη πεξαηηέξσ ζε ζρέζε 

κε ηε ζεκεξηλή ηνπ ηηκή (5,1), από 7,4 πνπ ππήξμε πξηλ ηελ θξίζε, θαη θζάλεη ζην ηδηαίηεξα 

ρακειό επίπεδν ηνπ 1,9.  Γειαδή, αληηζηνηρνύλ πεξίπνπ δύν εξγαδόκελνη ζε έλα 

ζπληαμηνύρν. 

“Με δπν ιόγηα, λνκνζέηεζαλ ην 2011 θαη ζήκεξα ν λένο Πξόεδξνο ηνπ ΔΤΑΑ πινπνηεί ην 

ζρέδην δηάιπζεο ηνπ ηακείνπ ησλ κεραληθώλ” ππνγξάκκηζε ν θ. Σπίξηδεο θαη πξόζζεζε: 
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“Οη απμήζεηο εμππεξεηνύλ ηα ειιείκκαηα άιισλ Αζθαιηζηηθώλ Φνξέσλ, κηαο θαη ν Κιάδνο 

ησλ Μεραληθώλ ηνπ ΔΤΑΑ είρε πιεόλαζκα 385 εθ. επξώ ην 2011. Τν κέηξν ζα ζέζεη εθηόο 

επαγγέικαηνο θαη ζε απόγλσζε δεθάδεο ρηιηάδεο κεραληθνύο, από όζνπο ήδε ζήκεξα έρνπλ 

ηεζεί.  Ταπηόρξνλα, θακηά θπβεξλεηηθή επηινγή ή ζρεδηαζκόο δελ πξνβιέπεη δξάζεηο γηα ηνπο 

κεραληθνύο θαη ηνπο επηζηήκνλεο, δελ δίλεη ειπίδα, δελ νδεγεί ζην μεπέξαζκα ηεο ύθεζεο θαη 

ηεο θξίζεο”. 

Δίλαη ελδεηθηηθό, όηη ήδε εκθαλίδεηαη δηαξθώο νγθνύκελν ξεύκα κεραληθώλ, πνπ δειώλνπλ 

αδπλακία θαηαβνιήο ησλ ζεκεξηλώλ, έηζη θη αιιηώο ππέξνγθσλ, αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, θαη 

δεηνύλ ηε δηαγξαθή ηνπο από ην ΤΔΔ θαη θαη’ επέθηαζε από ην ΤΣΜΔΓΔ, είπε ν πξόεδξνο 

ηνπ ΤΔΔ. Φαηλόκελν δίρσο πξνεγνύκελν. 

Υπελζύκηζε όηη από ηηο 22.08.2012, κε έγγξαθν ηνπ ΤΔΔ πξνο ηε δηνίθεζε ηνπ ΔΤΑΑ, 

θνηλνπνηήζακε ηελ 3
ε
 Τερληθή Αλαθνξά ηνπ Αλαινγηζηηθνύ Παξαηεξεηεξίνπ ΤΣΜΔΓΔ, όηη ε 

εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ Ν. 3986/ 2011, πεξί ππνρξεσηηθήο αλά ηξηεηία έληαμεο ησλ 

αζθαιηζκέλσλ Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ, δεκηώλεη ηνλ αζθαιηζηηθό καο Φνξέα θαη ηνλ 

θαζηζηά ειιεηκκαηηθό. 

Ταπηόρξνλα πξνζθύγακε ζην ΣηΔ (αζθαιηζηηθά κέηξα θαη θύξηα πξνζθπγή) δεηώληαο ηελ 

αθύξσζε ηεο δηάηαμεο.  Δλόςεη ηεο απόθαζεο ηνπ ΣηΔ, θαιέζακε ηε δηνίθεζε ηνπ ΔΤΑΑ θαη 

εηδηθόηεξα ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ κεραληθώλ ζην ΓΣ ηνπ ΔΤΑΑ, ζην ΓΣ Γηνηθνύζαο 

Δπηηξνπήο Μεραληθώλ θαη Δξγνιεπηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ ΔΤΑΑ θαη ησλ ππνινίπσλ κειώλ 

ηνπ Γ.Σ. ηνπ ΔΤΑΑ, λα απόζρνπλ από θάζε απόθαζε πινπνίεζεο ηεο απαξάδεθηεο δηάηαμεο 

ηνπ 2011 θαη παξάιιεια λα ζηείινπλ ηα εηδνπνηεηήξηα θαη ηνλ ππνινγηζκό ησλ 

δηαθαλνληζκώλ ησλ νθεηιώλ ησλ αζθαιηζκέλσλ ζύκθσλα κε ηηο παιαηέο εηζθνξέο. 

Αηθληδίσο, κε ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ από ην λέν Πξόεδξν ηνπ ΔΤΑΑ, όρη κόλν  δελ 

έγηλε απηό, αιιά απνθαζίζηεθε ε άκεζε πινπνίεζε ηεο πξόβιεςεο ηνπ 2011, γηα πεξαηηέξσ 

αύμεζε  πεξίπνπ θαηά 28% ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, αλαδξνκηθά από ηνλ Ηνύιην ηνπ 

2011. 

Τν ΤΔΔ θαη ζύζζσκνη νη Σύιινγνη ησλ κεραληθώλ θαη Φνξείο ησλ ηερληθώλ, δήηεζαλ από ηνλ 

Πξόεδξν θαη ηα κέιε ηνπ Γ.Σ. ηνπ ΔΤΑΑ λα αθπξώζνπλ ηελ θαηαζηξνθηθή γηα ην ηακείν 

απόθαζε.  Τνπο θάιεζαλ, κάιηζηα, λα ζπδεηήζνπλ ην ζέκα ζην ΓΣ ηεο πεξαζκέλεο Πέκπηεο 

(28/3).  Γηα ην ζθνπό απηό, ν Πξόεδξνο θαη Μέιε ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΤΔΔ, θαζώο 

θαη εθπξόζσπνη Σπιιόγσλ θαη Φνξέσλ ησλ ηερληθώλ, επηζθέθζεθαλ ηα γξαθεία ηνπ ΔΤΑΑ ην 

κεζεκέξη εθείλεο ηεο εκέξαο, θαηά ην νπνίν ζπλέβεζαλ ηα πξσηνθαλή γηα ηνλ θιάδν 

γεγνλόηα: 

Πξώηνλ, ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ κεραληθώλ ππνδέρζεθαλ ηα ΜΑΤ πνπ είραλ παξαηαρζεί 

ζηελ είζνδν ηνπ ηακείνπ, θαηόπηλ πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΔΤΑΑ ! 

Γεύηεξνλ, ν Πξόεδξνο ηνπ ΔΤΑΑ πξνθάιεζε ηερλεηή έιιεηςε απαξηίαο, πξνηξέπνληαο ζε 

απνρώξεζε ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ δεκνζίνπ ζην ΓΣ, ώζηε λα αλαβιεζεί ε ζπδήηεζε ηεο 

αλαβνιήο πινπνίεζεο ησλ λέσλ, αλαδξνκηθώλ θαη επαρζώλ γηα ηνπο κεραληθνύο 

αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ. 

Σήκεξα, ηόζν ν Πξόεδξνο θαη ηα Μέιε ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΤΔΔ, όζν θαη 

εθπξόζσπνη ησλ ζπιιόγσλ ησλ κεραληθώλ θαη ησλ θνξέσλ ησλ ηερληθώλ, ζα βξεζνύλ πάιη 

ζην ΔΤΑΑ (ζηηο 14:00 - Μάξλε 22), όπνπ είλαη πξνγξακκαηηζκέλε ε ζπλεδξίαζε ηνπ ΓΣ θαη 

θαηόπηλ απνιύησο λόκηκνπ αηηήκαηνο θαη ησλ εθπξνζώπσλ ηνπο ζην ΓΣ ηνπ ηακείνπ, ζα 

πξέπεη λα ζπδεηεζεί ην κείδνλ γηα ηνλ ηερληθό θόζκν απηό ζέκα. 
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Όπσο επηζήκαλε θαηά ηε Σπλέληεπμε Τύπνπ ν θ. Σπίξηδεο, ην ΤΔΔ, σο ν ζεζκνζεηεκέλνο 

Τερληθόο Σύκβνπινο ηεο Πνιηηείαο, ην 2009 πξνρώξεζε ζηε ζύζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

Αλαινγηζηηθνύ Παξαηεξεηεξίνπ κε ζθνπό, όρη κόλν ηελ παξαθνινύζεζε ησλ αλαινγηζηηθώλ 

ειιεηκκάησλ ηνπ θάζε θιάδνπ ηνπ  Τ.Σ.Μ.Δ.Γ.Δ., αιιά θαη ην πώο απηά εμειίζζνληαη ζην 

βάζνο ηνπ ρξόλνπ.  Σην πιαίζην ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ είρε επηζεκάλεη όηη “νη ππνρξεώζεηο ηεο 

Γηνίθεζεο ελόο Αζθαιηζηηθνύ Φνξέα δελ εμαληινύληαη  απνθιεηζηηθά ζηελ εθαξκνγή ησλ 

λόκσλ.  Κύξην κέιεκα θαη θαζήθνλ ηεο απνηειεί ε πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Τακείνπ 

θαη ε παξαθνινύζεζε ησλ παξακέηξσλ ησλ πηζαλώλ κειινληηθώλ ζελαξίσλ, ώζηε λα κπνξεί 

λα επεκβαίλεη άκεζα θαη έγθαηξα, ππνινγίδνληαο ην πξαγκαηηθό αλαινγηζηηθό έιιεηκκα, πξηλ 

απηό απεηιήζεη ηε βησζηκόηεηα ηνπ εθάζηνηε θιάδνπ”.  

Ζ εηδηθή αλαινγηζηηθή κειέηε βησζηκόηεηαο γηα ην ΔΤΑΑ/ ΤΣΜΔΓΔ θαη νη δπζκελείο 

επηπηώζεηο ηεο εθαξκνγήο ηεο αληηζπληαγκαηηθήο δηάηαμεο είλαη ζε γλώζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

ΔΤΑΑ, ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη επνκέλσο θαη ηεο Κπβέξλεζεο. 

Σήκεξα, ην ΤΔΔ, από θνηλνύ κε όινπο ηνπο θιαδηθνύο Σπιιόγνπο θαη ηνπο Φνξείο ησλ 

ηερληθώλ, δεηνύλ: 

• ηελ αλάθιεζε ησλ παξάλνκσλ θαη αληηζπληαγκαηηθώλ κλεκνληαθώλ 

δηαηάμεσλ πεξί αύμεζεο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ησλ Μεραληθώλ.  

• ζε αλακνλή ηεο απόθαζεο από ην ΣηΔ (πξνζθπγή θαη αζθαιηζηηθά κέηξα), 

λα αλαθαιέζνπλ ηα ήδε ζηαικέλα θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ απνζηνιή λέσλ 

εηδνπνηεηεξίσλ θαη ηνλ ππνινγηζκό ησλ δηαθαλνληζκώλ ησλ νθεηιώλ ησλ 

αζθαιηζκέλσλ ζύκθσλα κε ηηο παιαηέο εηζθνξέο.  

• λα παξέρνπλ πιήξε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ρσξίο πξνϋπνζέζεηο ζε 

όινπο ηνπο Μεραληθνύο θαη ηα πξνζηαηεπόκελα κέιε ηνπο.  

• άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ «θνπξεκέλσλ» απνζεκαηηθώλ ηνπ Τακείνπ. 

• αλάθιεζε ησλ εμνλησηηθώλ κεηώζεσλ ζηηο ζπληάμεηο θαη ηηο παξνρέο ηνπ 

Τακείνπ.  

• άκεζε ελεξγνπνίεζε ηνπ θιάδνπ εηδηθώλ παξνρώλ θαη  

• θαηάξγεζε ησλ πξόζζεησλ ηόθσλ ζηηο αλεμόθιεηεο αζθαιηζηηθέο νθεηιέο. 

 

“Όιεο νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη νδεγνύλ ηνλ Αζθαιηζηηθό καο Φνξέα ζε ειιεηκκαηηθή 

ηξνρηά, ζπξξηθλώλνληαο δξακαηηθά ην ρξνληθό όξην βησζηκόηεηαο ηνπ Τακείνπ καο.  Πξάγκα 

πνπ ζπλεπάγεηαη πνιηηηθέο, δενληνινγηθέο θαη πνηληθέο επζύλεο γηα ηνπο Αξκόδηνπο, όπνηνη θη 

αλ είλαη. Καη ζε απηήλ ηελ θαηεύζπλζε ζα θηλεζεί ην ΤΔΔ καδί κε ηνπο ππόινηπνπο Φνξείο ησλ 

κεραληθώλ θαη ηερληθώλ”, θαηέιεμε ν πξόεδξνο ηνπ ΤΔΔ. 

 

Από ην Γξαθείν Τύπνπ ηνπ ΤΔΔ 

 


