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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ 

ΟΛΟΗ ΣΖΝ ΠΔΜΠΣΖ 20 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2014 ΣΑ ΓΡΑΦΔΗΑ ΣΟΤ ΔΣΑΑ/ΣΜΔΓΔ ΣΗ 

15:00 ΜΜ ΣΖΝ ΟΓΟ ΜΑΡΝΖ 22 

 

To TEE θαιεί ηνπο δηπισκαηνύρνπο Μεραληθνύο λα αληηδξάζνπλ δπλακηθά θαη λα αθπξώζνπλ 

ζηελ πξάμε ηε λέα απόπεηξα ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γ ΔΣΑΑ, πνπ επηρεηξεί αηθληδηαζηηθά θαη 

απξνθάιππηα λα επηβάιεη ηηο λέεο εμνλησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, πνπ έρνπλ 

ζεζκνζεηεζεί κε ηνπο κλεκνληαθνύο Νόκνπο ηεο πεξηόδνπ 2011-2013, εηο βάξνο ηνπ άγξηα 

δνθηκαδόκελνπ από ηελ θξίζε θαη ηελ αλεξγία ηερληθνύ επηζηεκνληθνύ θόζκνπ. 

ΟΛΟΗ ΣΖΝ ΠΔΜΠΣΖ 20 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2014 ΣΖ ΤΓΚΔΝΣΡΩΖ ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ 

ΓΗΔΚΓΗΚΖΖ  ΣΑ ΓΡΑΦΔΗΑ ΣΟΤ ΔΣΑΑ/ΣΜΔΓΔ ΣΗ 15:00 ΜΜ ΣΖΝ ΟΓΟ ΜΑΡΝΖ 22  

ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ ΔΣΑΑ ηίζεηαη σο ζέκα  ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, παξόιν πνπ ε 

ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο ΓΔ Κιάδνπ Μεραληθώλ εκκέλεη ζηελ απόθαζε ησλ παιαηώλ εηζθνξώλ 

θαη εηζεγείηαη ηε καδηθή απνζηνιή από ηηο επόκελεο  εκέξεο,  κέζσ ηαρπδξνκείνπ  αιιά θαη  

δηαδηθηύνπ,  πεξίπνπ 80.000 εηδνπνηεηεξίσλ ζε αζθαιηζκέλνπο ηνπ θιάδνπ Μεραληθώλ θαη 

ΔΓΔ ηνπ ΔΣΑΑ/ΣΜΔΓΔ, νη νπνίνη θαινύληαη λα πιεξώζνπλ κε ηηο παιαηέο εηζθνξέο. 

Οπνηαδήπνηε αξλεηηθή εμέιημε πνπ κπνξεί λα πξνθύςεη είηε σο θαηά πιεηνςεθία απόθαζε 

ηνπ Γ ηνπ ΔΣΑΑ είηε σο άζθεζε ησλ ππεξεμνπζηώλ ηνπ θπβεξλεηηθνύ Δπηηξόπνπ ζα 

επηβεβαηώζεη ηηο επαλεηιεκκέλεο πξνζέζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ ηνπ ΔΣΑΑ παξά ηηο 

αληίζεηεο εμαγγειίεο αθόκε θαη ηνπ Τπνπξγνύ Δξγαζίαο, θ. Βξνύηζε, πξηλ ιίγνπο κήλεο.   

Σν Γ ΔΣΑΑ νθείιεη λα επηδείμεη πξνζήισζε ζηε λνκηκόηεηα θαη λα ζεβαζηεί ηελ νπζία ηεο 

απόθαζεο ηνπ ηΔ, πνπ έθξηλε  επί ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ηνπ ΣΔΔ, ιακβάλνληαο ππόςε 

αθξηβώο ηελ απόθαζε ηνπ Γ ΔΣΑΑ, πνπ έρεη ήδε  αλαζηείιεη ηελ  επηβνιή ησλ απμήζεσλ,  

κέρξη ηελ ηειηθή απόθαζε ηνπ ηΔ, επί ηεο πξνζθπγήο ηνπ ΣΔΔ. 

ην πιαίζην ησλ ζηαζεξώλ απνθάζεσλ, πνπ κε εηζεγήζεηο ηνπ πξνέδξνπ ΣΔΔ Υξήζηνπ 

πίξηδε έρεη ιάβεη ε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή, ην ΣΔΔ θαιεί ηνπο δηπισκαηνύρνπο κεραληθνύο 

ζηελ πξώηε γξακκή ηεο θηλεηνπνίεζεο θαη ηνπ δηεθδηθεηηθνύ αγώλα γηα ηα κεγάια αλνηρηά 

ζέκαηα ζην αζθαιηζηηθό ησλ κεραληθώλ. Οη αγώλεο ηνπ ΣΔΔ ζε θνηλό κέησπν κε ηνπο 

ζπιιόγνπο θαη ηηο ζπιινγηθόηεηεο ησλ κεραληθώλ αιιά θαη ην ζύλνιν ησλ επηζηεκνληθώλ 

θνξέσλ έρνπλ θέξεη θαξπνύο θαη ζπλερίδνληαη  κέρξη ηελ ηειηθή δηθαίσζε. 

Εεηάκε θακία αύμεζε λα κελ επηβιεζεί θαη νύηε έλα εηδνπνηεηήξην πιεξσκήο εηζθνξώλ λα 

κελ απνζηαιεί από ην ΔΣΑΑ ζηνπο δηπισκαηνύρνπο κεραληθνύο αζθαιηζκέλνπο ηνπ 

ΔΣΑΑ/Κιάδνπ Μεραληθώλ  πξηλ απνθαζίζεη  νξηζηηθά ην ηΔ επί ηεο πξνζθπγήο ηνπ ΣΔΔ.  

πλερίδνπκε ηνλ αγώλα καο κε πξνζήισζε ζην δίθαην θαη ηε ζπληαγκαηηθή λνκηκόηεηα, ζηελ 

ηζνπέδσζή καο ελάληηα ζε όζνπο ζπλερίδνπλ ηελ πνιηηηθή ζηνρνπνίεζεο ησλ Μεραληθώλ, 

παξαβηάδνληαο ην ύληαγκα θαη ηηο ζεκειηώδεηο επξσπατθέο ζπκβάζεηο θαη αξρέο.    


