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Δελτίο Σύπου   TEE  
ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

 

1η Απριλίου 2014 

 

Ανήκοσζηες ενέργειες ηοσ πρόεδροσ ηοσ ΕΤΑΑ 

 

Κλείδωζε εκηός ηοσ ορόθοσ ηης αίθοσζας ζσνεδρίαζης Μέλη ηοσ ΔΣ,  

ώζηε να ηα αποκλείζει από ηη ζσνεδρίαζη ! 

 

Πξσηνθαλείο θαη έμσ από θάζε ινγηθή κεζνδεύζεηο κεηέξρεηαη ν πξόεδξνο ηνπ ΔΤΑΑ 

(Δληαίν Τακείν Αλεμάξηεηα Απαζρνινπκέλσλ) Αληώλεο Σειιηαλάθεο, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηπαξέιζεη ηηο αληηδξάζεηο ησλ κεραληθώλ γηα ηελ απαξάδεθηε εκκνλή ηνπ λα 

πξνσζήζεη ηελ εληνιή ηνπ ππνπξγνύ Δξγαζίαο γηα θαηάζρεζε πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ από ηνπο κεραληθνύο πνπ αδπλαηνύλ λα θαηαβάινπλ ηηο αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο, ιόγσ ηεο αλεξγίαο ζηελ νπνία ηνπο έρνπλ νδεγήζεη ηα "κλεκνληαθήο" 

αθεηεξίαο θαη έκπλεπζεο κέηξα ηεο θπβέξλεζεο. 

Δπί δπν ζπλερείο εκέξεο (ρηεο θαη ζήκεξα) απέθιεηζε παξαηύπσο θαη παξαλόκσο 

από ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ΓΣ ηνλ αληηπξόεδξν ηνπ ΔΤΑΑ θαη πξόεδξν Τνκέα 

Μεραληθώλ θαη ΔΓΔ, Γηάλλε Γακβξίιε, θαζώο θαη ην ηαθηηθό Μέινο ηνπ ΓΣ ηνπ ΔΤΑΑ, 

Θεόδσξν Βαζηιείνπ, θιεηδώλνληαο ηελ πόξηα ηνπ θηηξίνπ θαη δίλνληαο εληνιή ζηνπο 

άλδξεο ηεο εηαηξείαο θύιαμεο (security!!!) λα απαγνξεύζνπλ ηελ είζνδν ζε 

νπνηνλδήπνηε ! 

Με απηήλ ηελ πξαθηηθή ρζεο δελ ππήξρε, κε επζύλε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΔΤΑΑ, λόκηκε 

απαξηία, όπσο απνδεηθλύεηαη ζην video πνπ αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα καο. 

Πξόθεηηαη γηα δίρσο πξνεγνύκελν ελέξγεηα, ε νπνία απνδεηθλύεη ηελ αήζε αληίιεςε 

κε ηελ νπνία ν πξόεδξνο ηνπ ΔΤΑΑ δηνηθεί ην Τακείν, αιιά θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ 

νπνίν ζπκπεξηθέξεηαη απέλαληη ζην ζύλνιν ησλ αζθαιηζκέλσλ. 

Ο πξόεδξνο ηνπ ΔΤΑΑ, έρνληαο μεπεξάζεη θάζε όξην, θαηά απνιύησο 

πξαμηθνπεκαηηθό ηξόπν επηρεηξεί λα εθβηάζεη απνθάζεηο, λα λνκηκνπνηήζεη 

παξάλνκεο πξαθηηθέο θαη κεζνδεύζεηο θαη θπξίσο λα θηλήζεη ηε δηαδηθαζία 

θαηαζρέζεσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, κέζσ ηνπ Κέληξνπ Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθώλ 

Οθεηιώλ (ΚΔΑΟ) γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο Μεραληθνύο, Γηθεγόξνπο θαη Δπηζηήκνλεο.  

Γπζηπρώο, νη κεζνδεύζεηο ηνπ θ. Σειιηαλάθε βξήθαλ αληαπόθξηζε ζε Μέιε ηνπ ΓΣ 

ηνπ ΔΤΑΑ, εθπξνζώπνπο Φνξέσλ, πνπ ζπλεδξίαζαλ κε θιεηδσκέλεο πόξηεο ηνπ 

Τακείνπ θαη ησλ θιηκαθνζηαζίσλ ηνπ θηηξίνπ μεπεξλώληαο ηε ζηνηρεηώδε ζηάζε 

αιιειεγγύεο θαη αμηνπξέπεηαο. 

Ιδηαίηεξε δπζθνξία πξνθάιεζε ε ζπκκεηνρή ζηελ παξάλνκε ζπλεδξίαζε ηνπ ΓΣ ηνπ 

ΔΤΑΑ ηνπ Δθπξνζώπνπ ηεο ΠΔΓΜΔΓΔ, θ. Λαδαξόπνπινπ, ζηνλ νπνίν απεπζύλζεθε 

ν πξόεδξνο ηνπ ΤΔΔ κε ηελ απαίηεζε ηεο παξαίηεζήο ηνπ από Μέινπο ηνπ ΓΣ ηνπ 
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ΔΤΑΑ.  Θπκίδνπκε όηη ν θ. Λαδαξόπνπινο ηνπνζεηήζεθε από ηνλ ζπληνπίηε ηνπ θ. 

Βξνύηζε κε ηελ πξσηνθαλή απόθαζή ηνπ, λα απνθιείζεη ηνλ Δθπξόζσπν πνπ είρε 

ππνδείμεη ην ΤΔΔ.  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό, όηη ηόζν ε ρηεζηλή, όζν θαη ε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε ηνπ ΓΣ ηνπ 

ΔΤΑΑ ζπγθιήζεθαλ εθηάθησο θαη είλαη παξάλνκεο, αθνύ απνθιείζζεθαλ 

κεζνδεπκέλα θαη ζθνπίκσο Μέιε ηνπ ΓΣ 

Όπσο ππνγξάκκηζε ν πξόεδξνο ηνπ ΤΔΔ Φξήζηνο Σπίξηδεο, «νη κεζνδεύζεηο απηέο 

δελ ζα πεξάζνπλ. Ο αγώλαο ησλ κεραληθώλ θέξλεη απνηειέζκαηα θαη ζπλερίδεηαη σο 

ηελ νξηζηηθή θαη δίθαηε επίιπζε ησλ αζθαιηζηηθώλ αηηεκάησλ ησλ κεραληθώλ.  Η 

Κπβέξλεζε θαη ν Υπνπξγόο Δξγαζίαο θέξνπλ πιένλ όιε ηελ επζύλε γηα ηελ επηινγή 

ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ΔΤΑΑ θαη ηηο όπνηεο δπζάξεζηεο εμειίμεηο ππάξρνπλ ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Τακείνπ». 

 


