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Δελτίο Τύπου   TEE  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 

                                                                                     24 Απριλίου 2013 

 

Κρίσιμη και αποφασιστική κινητοποίηση για το ασφαλιστικό των Μηχανικών   

 

 

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης, η ΔΕ ΤΕΕ και οι φορείς των Μηχανικών καλούν τους 

Μηχανικούς σε  νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας και διεκδίκησης την Πέμπτης 25 

Απριλίου 2013, στις 14:00, έξω από το ΕΤΑΑ (Μάρνη 22, Αθήνα), για την  ανάκληση των 

παράνομων και εξοντωτικών αυξήσεων των ασφαλιστικών εισφορών τους 

 

 

   Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με εισήγηση του προέδρου ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη και 

απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ και οι φορείς και συλλογικότητες των 

διπλωματούχων Μηχανικών (Σύλλογοι, Σωματεία, Πρωτοβουλίες), συνεχίζουν με αμείωτη 

ένταση, μέχρι τη δικαίωση,  τον αγώνα, που έχουν αναλάβει  για την προστασία του 

ασφαλιστικού τους συστήματος αλλά και της ίδιας της ζωής και της επιστημονικής 

υπόστασης τους που βάλλεται άδικα και παράνομα. Αγωνίζονται:  

-Αφενός μεν, να αποτρέψουν την επιβολή εξοντωτικών αυξήσεων και μάλιστα αναδρομικά 

από το 2011 στις ασφαλιστικές εισφορές των Μηχανικών, που αδυνατούν να τις 

καταβάλλουν αφού μαστίζονται από την φτώχεια και την ανεργία, με συνέπεια να 

εξωθούνται μαζικά εκτός επαγγέλματος, στο οικονομικό, επαγγελματικό και κοινωνικό 

περιθώριο,  

-Αφετέρου δε, να διασώσουν τον ασφαλιστικό φορέα τους, μετά την λεηλασία των 

αποθεματικών του, από την πλήρη κατάρρευση, που τον οδηγούν οι μνημονιακές επιλογές 

της τρόικας των δανειστών και της τρόικας των κυβερνώντων, με αιχμή του δόρατος τον 

υπουργό Εργασίας Γ. Βρούτση και τον εγκάθετο πρόεδρο του ΔΣ ΕΤΑΑ, σε εντεταλμένο 

ρόλο εκτελεστή-εισπράκτορα.  

Το ΤΕΕ καλεί τους διπλωματούχους Μηχανικούς να πάρουν μαζικά μέρος στην νέα 

συγκέντρωση διεκδίκησης και διαμαρτυρίας,  την Πέμπτης 25 Απριλίου 2013, στις 14:00, 

έξω από το ΕΤΑΑ (Μάρνη 22, Αθήνα), για την  ανάκληση των παράνομων και εξοντωτικών 

αυξήσεων, οι οποίες επιβάλλονται μάλιστα αναδρομικά από το 2011 στους Μηχανικούς. 

Σε συνέχεια των πραξικοπηματικών ενεργειών που επιχείρησε όλο αυτό το διάστημα ο νέος 

πρόεδρος του ΔΣ ΕΤΑΑ την Πέμπτη συνεδριάζει για πρώτη φορά το ΔΣ του ΕΤΑΑ με νέα 

σύνθεση την οποία σχημάτισε αντιδημοκρατικά και αντιδεοντολογικά ο υπουργός Εργασίας 
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Γ. Βρούτσης, αντικαθιστώντας εν ψυχρώ 5 από τα 15 μέλη του ΔΣ/ΕΤΑΑ και αφαιρώντας 

εντελώς την εκπροσώπηση του ΤΕΕ κατά τρόπο, ώστε να αποκλείσει το ενδεχόμενο να 

μειοψηφεί στις παράνομες και αντιδημοκρατικές εισηγήσεις του,  εις βάρος των 

ασφαλισμένων Μηχανικών ο εγκάθετος πρόεδρος του ΔΣ ΕΤΑΑ.  

Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί με την κινητοποίηση τους καλούνται να θέσουν, ιδιαίτερα τον 

πρόεδρο, τα πέντε νέα μέλη και ιδιαίτερα τον διορισμένο κυβερνητικό επίτροπο του ΔΣ 

ΕΤΑΑ απέναντι στις νομικές, ηθικές, δεοντολογικές και διαχειριστικές ευθύνες τους, όπως 

επίσης να δείξουν εμπράκτως και με τον πιο εμφατικό τρόπο την αποδοκιμασία τους στη νέα  

ωμή κυβερνητική επέμβαση στη λειτουργία του Ταμείου.   

Υπενθυμίζεται ότι το ΤΕΕ έχει καταγγείλει με επίσημα στοιχεία και απόλυτη τεκμηρίωση ότι 

«η φαυλότητα του Προέδρου του ΔΣ ΕΤΑΑ δεν έχει όρια» και έχει καλέσει αυτούς  που τον 

τοποθέτησαν να δώσουν εξηγήσεις, χωρίς μέχρι τώρα να το έχουν πράξει. Επίσης έχει 

καταγγείλει τις αλχημείες στις οποίες προχώρησε ο πρόεδρος του ΕΤΑΑ στην προσπάθεια 

του,  να δικαιολογήσει τις εξοντωτικές αυξήσεις εισφορών που επιβάλλονται φθάνοντας 

μέχρι του σημείου να αμφισβητήσει τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το ΤΕΕ, τα οποία όμως 

προέρχονται από το ίδιο το ΕΤΑΑ, πριν τοποθετηθεί ο ίδιος νέος πρόεδρος του ΔΣ ΕΤΑΑ.  

  Το ΤΕΕ και οι φορείς των Μηχανικών έχουν κατ’ επανάληψη αναδείξει ότι οι Μηχανικοί 

δεν αντέχουν τις υπάρχουσες ασφαλιστικές εισφορές, πόσο μάλλον τις αυξημένες, άνω του  

25%. Αρκεί κανείς να γνωρίζει ότι 27.943 Μηχανικοί δεν εξόφλησαν το β’ εξάμηνο του 2012  

τις εισφορές τους, ποσοστό 40% των ελεύθερων επαγγελματιών, περίπου 8.000 έχουν προβεί 

σε διακανονισμό με αβεβαιότητα για τη δυνατότητα  τους να ανταπεξέλθουν στην επόμενη 

δόση και  3.778 εταιρείες, πρόσθετα, δεν έχουν πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές των 

εργαζομένων σε  αυτούς Μηχανικών. Οι αυξήσεις εξυπηρετούν  τα ελλείμματα άλλων 

Ασφαλιστικών Φορέων,  μιας και ο Κλάδος των Μηχανικών του ΕΤΑΑ είχε πλεόνασμα 385 

εκ. ευρώ το 2011. Το μέτρο  θα θέσει εκτός επαγγέλματος και σε απόγνωση  ακόμη 

περισσότερους, δεκάδες χιλιάδες, Μηχανικούς, από όσους ήδη σήμερα έχουν τεθεί. Καμιά 

κυβερνητική επιλογή ή σχεδιασμός δεν  προβλέπει δράσεις για τους Μηχανικούς και τους  

επιστήμονες, δεν δίνει ελπίδα, δεν οδηγεί στο ξεπέρασμα της ύφεσης και της κρίσης.  

Εκφράζοντας την πλήρη αντίθεση σε οποιαδήποτε απόφαση αύξησης των ασφαλιστικών 

εισφορών, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης η ΔΕ του ΤΕΕ, και οι συλλογικοί φορείς των 

Μηχανικών  καλούν τους Μηχανικούς σε συγκέντρωση διεκδίκησης την Πέμπτη 25 Απριλίου 

2013,  ώστε να απορρίψουν την εφαρμογή των παράνομων και αντισυνταγματικών 

μνημονιακών διατάξεων περί αύξησης των  ασφαλιστικών εισφορών των Μηχανικών.  

-Λόγω της αναμονής απόφασης από το ΣτΕ  (προσφυγή και ασφαλιστικά μέτρα) να 

ανακαλέσουν τα ήδη σταλμένα και να προχωρήσουν στην αποστολή νέων ειδοποιητηρίων 

και τον  υπολογισμό των διακανονισμών των παλαιών  οφειλών των ασφαλισμένων σύμφωνα 

με τις  παλαιές εισφορές.  

- Να παρέχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χωρίς προϋποθέσεις σε όλους τους 

Μηχανικούς και τα προστατευόμενα μέλη τους”.  

-Σε άμεση αποκατάσταση των «κουρεμένων» αποθεματικών του Ταμείου μας. 
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- Σε ανάκληση των εξοντωτικών μειώσεων στις  συντάξεις και τις παροχές του Ταμείου.  

-Σε άμεση ενεργοποίηση του κλάδου ειδικών παροχών και  

- Σε κατάργηση των πρόσθετων τόκων στις ανεξόφλητες ασφαλιστικές οφειλές.  

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης σε δήλωση του απευθυνόμενος προς του 

διπλωματούχους Μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ για μία ακόμη φορά τονίζει :  

«Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,  

Δεν έχουμε το δικαίωμα ως Μηχανικοί και ως  ΤΕΕ να επιτρέψουμε να συνεχιστεί μία 

πολιτική που ρίχνει στα βράχια το Ταμείο μας και ισοπεδώνει το τεχνικό επιστημονικό 

δυναμικό της  χώρας. 

Δεν έχουμε το δικαίωμα ως Παραγωγοί και Επιστήμονες να μην αντιδρούμε στη 

συνεχιζόμενη και εντεινόμενη ύφεση, που οδηγεί τη χώρα  στην πλήρη διάλυση και 

καταστρέφει τον ιστό  της κοινωνίας και τα θεμέλια της οικονομίας. 

Δεν έχουμε το δικαίωμα ως Πολίτες και Άνθρωποι της πρόοδου να μην αντιδρούμε σε μία  

πολιτική που έχει δημιουργήσει 1,5 εκατομμύριο ανέργους και στοχεύει στην αποδυνάμωση 

οποιασδήποτε παραγωγικής δύναμης της χώρας  μας, από ένα πολιτικό σύστημα υποτελές, 

ενδοτικό  και ανίκανο». 

 

 


