Ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Χρήστος Σπίρτζης, και η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ,
όπως επίσης οι συλλογικοί Φορείς των Μηχανικών (Σωματεία, Σύλλογοι, Πρωτοβουλίες Βάσης)
καλούν τους Μηχανικούς να πάρουν μέρος σε νέα συγκέντρωση διεκδίκησης αναστολής
της εφαρμογής των αντισυνταγματικών διατάξεων και αποφάσεων υποχρεωτικής επιβολής
εξωπραγματικών αυξήσεων των ασφαλιστικών εισφορών τους.

Οι Μηχανικοί καλούνται να δώσουν δυναμικό παρόν
την Πέμπτη 4 Απριλίου 2013 στις 14:00,
έξω από τα γραφεία του ΕΤΑΑ (Μάρνη 22, Αθήνα)

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΙΡΤΖΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΕΕ
Συνάδελφοι και Συναδέλφισες,

Μ

ε αιχμή το ασφαλιστικό οι διπλωματούχοι
Μηχανικοί, όχι μόνον ως επιστήμονες και
επαγγελματίες αλλά και ως φορείς της προόδου
και βασικοί συντελεστές της εθνικής αναπτυξιακής
προσπάθειας δεχόμαστε άλλη μία κατά μέτωπο
επίθεση από τις κυρίαρχες δυνάμεις ισοπέδωσης
που βυθίζουν τη χώρα στην ύφεση και τις παραγωγικές δυνάμεις στη φτώχεια και την ανεργία.
Τα τελευταία γεγονότα, με αφετηρία την τελευταία
κινητοποίησή μας επιβεβαιώνουν ότι συνεχίζεται
με αμείωτη ένταση η εφαρμοζόμενη πολιτική
κοινωνικής αναλγησίας των τριών τελευταίων
χρόνων και η στοχοποίηση των εργαζομένων και
με μεγαλύτερη ένταση των Μηχανικών και του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ). Παράλληλα οι τρέχουσες εξελίξεις συμπυκνώνονται σε μια
άνευ προηγουμένου προκλητική, αντιδεοντολογική και αντιδημοκρατική στάση του νεοδιορισμένου προέδρου του ΕΤΑΑ, κατά των Μηχανικών
και του ΤΕΕ, των ατομικών δικαιωμάτων και των
συλλογικών μας διεκδικήσεων.
Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία, που ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, τα Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής
ΤΕΕ, εκπρόσωποι των Διοικήσεων Συλλόγων
Τεχνικών και Μηχανικοί επισκέπτονται το Ταμείο
τους και τους υποδέχεται η Αστυνομία. Η κινητοποίηση των δυνάμεων καταστολής, που προκάλεσε ο νεοδιορισμένος από την τρικομματική
κυβέρνηση πρόεδρος του ΕΤΑΑ, επιδεικνύοντας
αλαζονεία προς τους δοκιμαζόμενους συναδέλφους του Μηχανικούς, σε συνεργασία με τις
αρμόδιες κυβερνητικές δυνάμεις, για να αντιμετωπίσει με αστυνομική λογική, μια καθόλα ειρηνική
και συναδελφική κινητοποίηση των Μηχανικών
ρίχνει τις μάσκες και αποκαλύπτει τις ταπεινές
σκοπιμότητες και τις σκοτεινές προθέσεις. Χρειά-

στηκαν ήδη δύο κινητοποιήσεις και η αίτηση των
εκπροσώπων μας μαζί με τους Εκπροσώπους του
Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων και των Συνταξιούχων,
για να τεθεί ως θέμα στην Ημερήσια Διάταξη του
ΔΣ του ΕΤΑΑ την Πέμπτη 4 Απριλίου 2013. Τα
κυβερνητικά «χτυπήματα» στη δημόσια κοινωνική ασφάλιση είναι μεθοδευμένα. Σε ό,τι αφορά το
δικό μας Φορέα, στοχεύουν στην απαξίωση και τη
μη βιωσιμότητα του Ταμείου και στην εξαθλίωση
των μηχανικών. Στείλαμε το μήνυμα προς κάθε
κατεύθυνση.

Συνάδελφοι,
Τα γεγονότα είναι εξαιρετικά κρίσιμα και το
μήνυμα μας προς το ΔΣ του ΕΤΑΑ, όπως έχει ήδη
κατατεθεί με επιστολή του προέδρου ΤΕΕ προς
την διοίκηση του Ταμείου, είναι ξεκάθαρο:
 Η εφαρμογή της αντισυνταγματικής
διάταξης του Ν. 3986/2011 που προβλέπει την
ένταξη των Ασφαλισμένων μας, υποχρεωτικά, σε
ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία ανά τριετία οδηγεί χιλιάδες διπλωματούχους μηχανικούς εκτός
επαγγέλματος, σε εξαθλίωση και περιθωριοποίηση, όταν ήδη η πλειοψηφία των μηχανικών δεν
έχει καλύψει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους
και δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
 Η στάση του Προέδρου του ΕΤΑΑ, την
Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013 να μην περιλάβει στην
Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης του ΔΣ το
θέμα της αποστολής ειδοποιητηρίων, αλλά και
του διακανονισμού εισφορών που δεν έχουν
εξοφληθεί με τις παλαιές εισφορές, λόγω της
προσφυγής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
(ΤΕΕ) και της εκδίκασης ασφαλιστικών μέτρων

από το Συμβούλιο της Επικρατείας, αποτελεί προσβλητική στάση απέναντι στους μηχανικούς, το
ΤΕΕ και τους Φορείς μας, που ζήτησαν να τεθεί το
θέμα, σύμφωνα και με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (ΔΕ) του Κλάδου Μηχανικών του
ΕΤΑΑ.
 Τα συμπεράσματα της Αναλογιστική Μελέτη
του Παρατηρητηρίου του ΤΕΕ έχουν τεθεί σε
γνώση της διοίκησης του ΕΤΑΑ και όλων των Αρμοδίων. Τεκμηριώνεαι ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται οδηγούν τον Ασφαλιστικό μας Φορέα σε
ελλειμματική τροχιά, συρικνώνοντας δραματικά
το χρονικό όριο βιωσιμότητας του Ταμείου μας.
Πράγμα που συνεπάγεται πολιτικές, δεοντολογικές και ποινικές ευθύνες για τους Αρμόδιους,
όποιοι κι αν είναι.

Συνάδελφοι,
Έχουμε 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, η ΔΕ του ΤΕΕ, μετά την υλοποίηση της απόφασης από τους εκπροσώπους των μηχανικών
στο ΔΣ του ΕΤΑΑ, στο ΔΣ Διοικούσας Επιτροπής
Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

ΕΤΑΑ και των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. του
ΕΤΑΑ, καλεί σε συγκέντρωση διεκδίκησης την
Πέμπτη, 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.
> 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.

Συνάδελφοι συναδέλφισσες,
Σας καλώ σε συστράτευση.
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 πρόοδο 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 φαύλο, ενδοτικό
και ανίκανο.

Συναδελφικά
Χρήστος Σπίρτζης

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες
 
Αν όχι για τη χώρα, τον κλάδο,
το επάγγελμα, τη ζωή μας! Γιατί;


Αν όχι τώρα! Πότε;



Αν όχι εμείς! Ποιοί;

ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Σωματεία, Σύλλογοι, Πρωτοβουλίες Βάσης)
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