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   TEE                  Ανακοίνωζη  
ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

 

15 Νοεμβπίος 2011 

 
Απάνηηζη ζηο Φήθιζμα ηηρ 10ηρ Ανηιπποζωπείαρ ηος ΣΕΕ-Σμήμαηορ Κενηπικήρ Μακεδονίαρ για ηιρ 

αςξήζειρ ηων ειζθοπών ηος ΣΜΕΔΕ 

 

Είλαη ε πνιινζηή θνξά πνπ γηα κηθξνπαξαηαμηαθέο ζθνπηκόηεηεο ε ζπγθπξηαθή – νξηαθή 

πιεηνςεθία ηνπ ΤΕΕ-ΤΚΜ όρη κόλν ιατθίδεη αιιά θαη παξαπιεξνθνξεί ηνπο Σπλαδέιθνπο, 

επηρεηξώληαο άιιεο θνξέο λα δώζεη ηελ αίζζεζε όηη ε Δηνίθεζε ηνπ ΤΕΕ δελ έρεη αλαιάβεη ηηο 

απαξαίηεηεο πξσηνβνπιίεο θαη άιιεο όηη παίδεηαη έλα παηρλίδη ζπλδηαιιαγήο κε ηελ Κπβέξλεζε.   

Δελ είρακε, έσο ζήκεξα, απαληήζεη ζηνπο ςίζπξνπο θαη ζηελ παξειθπζηηθή ηαθηηθή δηαθόξσλ, 

θαζώο δελ είραλ ζεζκηθό καλδύα. Μεηά ην ςήθηζκα ηεο ζπγθπξηαθήο – νξηαθήο πιεηνςεθίαο ηεο 

Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΤΕΕ-ΤΚΜ, νθείινπκε λα ελεκεξώζνπκε ηνπο ζπλαδέιθνπο, αθνύ ε 

ζπγθπξηαθή – νξηαθή πιεηνςεθία ηνπ ΤΕΕ-ΤΚΜ γλσξίδεη «από πξώην ρέξη» ηα πάληα, αιιά ηα 

θξύβεη, αθήλνληαο δηαθόξνπο παξαηαμηαθνύο παξάγνληεο λα θαηεγνξνύλ ην ΤΕΕ, αιιά θαη 

πηνζεηώληαο ηελ ςεπδνινγία κε ην ςήθηζκα ηεο Αληηπξνζσπείαο, ην νπνίν, κάιηζηα, 

νξηζηηθνπνηήζεθε κηα εβδνκάδα κεηά ηε Σπλεδξίαζε.  

Πξνθεηκέλνπ λα απαληήζνπκε ζπλνιηθά, πξνζζέηνπκε αθόκε έλα εξώηεκα ζε όζα αλεύζπλα ζέηεη ε 

ζπγθπξηαθή – νξηαθή πιεηνςεθία ηνπ ΤΕΕ-ΤΚΜ: 

Πόηε επηηέινπο ζα ζνβαξεπηείηε; 

Πόηε ζα αθήζεηε ηηο παξαηαμηαθέο ζαο ζθνπηκόηεηεο θαη ζα ιεηηνπξγήζεηε σο Πεξηθεξεηαθό Τκήκα 

ηνπ ΤΕΕ θαη όρη σο ζηειέρε ησλ Παξαηάμεώλ ζαο; 

Πξνο ελεκέξσζε ησλ ζπλαδέιθσλ, νθείινπκε λα ηνλίζνπκε όηη από ην θαινθαίξη ην ΤΕΕ όρη κόλν 

έρεη ελαληησζεί ζε ό,ηη πξνβιέθζεθε ζην Μεζνπξόζεζκν, άιια έρεη πξνρσξήζεη ζε πιήζνο 

ελεξγεηώλ γηα λα κελ εθαξκνζηνύλ νη πξνβιέςεηο. 

Είλαη γλσζηό ζε όινπο όηη νη απμήζεηο ησλ εηζθνξώλ, γηα λα εθαξκνζζνύλ, πξέπεη λα εθδνζεί 

Υπνπξγηθή Απόθαζε, έπεηηα από γλσκνδόηεζε ηνπ Σπκβνπιίνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Είλαη, 

επίζεο, γλσζηό όηη ην ΤΕΕ θαη ε Δηνίθεζε ηνπ ΤΣΜΕΔΕ βξίζθνληαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ην 

Υπνπξγείν γηα ηε κε εθαξκνγή ησλ απμήζεσλ. 

Τν μέξνπλ «από πξώην ρέξη», αιιά ην θξύβνπλ. 

Είλαη γλσζηό όηη νη απμήζεηο δελ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 94-96% πνπ παξειθπζηηθά δηαδίδνπλ δηάθνξνη 

θαη καδί θαη ε ζπγθπξηαθή – νξηαθή πιεηνςεθία ηνπ ΤΕΕ-ΤΚΜ, κηαο θαη νη κεηά ηελ 1/1/1993 

αζθαιηζκέλνη, αλεμάξηεηα από ηνλ ρξόλν αζθάιηζεο ηνπο ζα αλέβνπλ κηα αζθαιηζηηθή βαζκίδα θαη 

όρη πέληε. Γλσξίδνληαο, βέβαηα, όηη ην ΤΕΕ δηαθσλεί έζησ θαη γηα 1€ αύμεζε ησλ εηζθνξώλ, 

ζπλερίδνπλ ηελ ζθόπηκε παξαπιεξνθόξεζε γηα 650 € ην κήλα, ζέηνληαο ην εξώηεκα ηη θάλεη ε 

Δηνίθεζε ηνπ ΤΕΕ έλαληη απηνύ. 

Πνηα είλαη ε αιήζεηα; 

Οη απμήζεηο, αλ ηειηθά εθαξκνζζνύλ, όπσο πξνβιέπεηαη από ην Μεζνπξόζεζκν, ζα αλέξρνληαη ζην 

23% γηα ηνλ Κιάδν Κύξηαο Σύληαμεο θαη απνκεηώλνληαη σο ην 5% γηα ηνπο κεηά ηελ 1/1/1993 

αζθαιηζκέλνπο θαη 2% γηα ηνπο παιαηόηεξνπο.  Δελ έρνπλ πξνβιεθζεί γηα ηνπο ππόινηπνπο 

Κιάδνπο Αζθάιηζεο απμήζεηο (εηδηθόο ινγαξηαζκόο, θιάδνο πγείαο θιπ). Τν ΤΕΕ, μεθάζαξα, έρεη 

δηακελύζεη ζην Υπνπξγείν όηη νη αληηδξάζεηο ησλ Μεραληθώλ θαη ηνπ ΤΕΕ δελ ζα αθήζνπλ λα 
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εθαξκνζζεί θακηά αύμεζε ζηνπο ήδε πιεγέληεο Μεραληθνύο ζε όιεο ηηο δξάζεηο ηνπο, ζηελ 

απαζρόιεζε, ζηε θνξνινγία, ζηνπο κηζζνύο, ζην αζθαιηζηηθό. 

Τν μέξνπλ «από πξώην ρέξη», αιιά ην θξύβνπλ. 

Είλαη πξνθαλήο ε παξαπιεξνθόξεζε, όηαλ ε ζπγθπξηαθή – νξηαθή πιεηνςεθία ηνπ ΤΕΕ-ΤΚΜ δεηά 

από ηε Δηνίθεζε ηνπ ΤΣΜΕΔΕ θαη ηνπ ΤΕΕ λα αλαιάβνπλ ηηο απαξαίηεηεο πξσηνβνπιίεο γηα ηε 

δηαζθάιηζε ησλ απνζεκαηηθώλ θαη γηα ηελ αλεμέιεγθηε θαη επηζθαιή δηαρείξηζε ησλ απνζεκαηηθώλ 

από ηελ Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο. Πξνθαλώο, νη ζπλάδειθνη ηεο ζπγθπξηαθήο – νξηαθήο πιεηνςεθίαο 

ηνπ ΤΕΕ-ΤΚΜ ζθόπηκα μερλνύλ όηη ηα απνζεκαηηθά ηνπ Τακείνπ, εδώ θαη δεθαεηίεο, δελ αλήθνπλ ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ Τακείνπ θαη απνηειεί πάγην αίηεκα ηνπ ΤΕΕ ε απνδέζκεπζε ηνπο, όπσο, επίζεο, όηη ε 

Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο ηζρπξίδεηαη, πσο ε δηαρείξηζε ησλ απνζεκαηηθώλ θαη ε αγνξά νκνιόγσλ 

γίλεηαη κε ηνλ Νόκν 2469 ηνπ 1997. Πξνθαλώο νη ζπλάδειθνη ηεο ζπγθπξηαθήο – νξηαθήο 

πιεηνςεθίαο ηνπ ΤΕΕ-ΤΚΜ ην γλσξίδνπλ, όπσο γλσξίδνπλ όηη ππάξρνπλ δύν ηνπιάρηζηνλ 

Επηηξνπέο γηα λνκηθή δηεθδίθεζε ηεο απνδέζκεπζεο ησλ απνζεκαηηθώλ θαη ηεο κε έληαμή ηνπο ζην 

«θνύξεκα».   

Όπσο γλσξίδνπλ όηη έρνπλ γίλεη νη απαξαίηεηεο θηλήζεηο από ην ΤΕΕ θαη ην ΤΣΜΕΔΕ, πνιηηηθά θαη 

λνκηθά. 

Τν μέξνπλ «από πξώην ρέξη”, αιιά ην θξύβνπλ.   

Ξέξεη, επίζεο, ε ζπγθπξηαθή – νξηαθή πιεηνςεθία ηνπ ΤΕΕ-ΤΚΜ όηη απηή ε πξνζπάζεηα γίλεηαη ηόζν 

από ην ΤΕΕ όζν θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δηθεγνξηθό Σύιινγν Αζελώλ θαη ηνπο ππόινηπνπο Φνξείο 

ηα Μέιε ησλ νπνίσλ είλαη αζθαιηζκέλα ζην ΕΤΑΑ. Όπσο μέξνπλ όηη ην ζέκα ησλ απνζεκαηηθώλ 

είλαη ζέκα πνπ ζα αληηκεησπηζζεί ζπλνιηθά θαη ζηε δηαπξαγκάηεπζε όρη κόλν ησλ Φνξέσλ κε ηελ 

Κπβέξλεζε αιιά θαη ηεο Κπβέξλεζεο κε ηνπο δαλεηζηέο, ηελ Επξσπατθή Έλσζε θαη ην Δηεζλέο 

Ννκηζκαηηθό Τακείν  

Τν μέξνπλ «από πξώην ρέξη», αιιά ην θξύβνπλ. 

Ξέξνπλ, επίζεο, όηη γηα ηνλ θιάδν εηδηθώλ Παξνρώλ, πνπ ηόζα ρξόληα δελ πινπνηήζεθε, ππάξρεη 

πξόηαζε θαη δηαπξαγκάηεπζε κε ην Υπνπξγείν, ώζηε νη πόξνη πνπ άδηθα πήγαηλαλ ζηνλ ΟΑΕΔ λα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ ηνλ Κιάδν Εηδηθώλ παξνρώλ. 

Τν μέξνπλ «από πξώην ρέξη», αιιά ην θξύβνπλ. 

Η ζπγθπξηαθή – νξηαθή πιεηνςεθία ηνπ ΤΕΕ-ΤΚΜ, παξόηη πξόθεηηαη γηα Πεξηθεξεηαθό Τκήκα ηνπ 

ΤΕΕ, γίλεηαη θαη ππεξαζπηζηήο ησλ Φαξκαθεπηηθώλ Σπιιόγσλ δεηώληαο από ην ΤΕΕ θαη ην 

ΤΣΜΕΔΕ λα εμνθιεζνύλ, όηαλ γλσξίδεη όηη γηα ηε κε εμόθιεζε δελ επζύλεηαη ην Τακείν, αιιά ην 

Υπνπξγείν θαη ην Ειεγθηηθό Σπλέδξην.  

Καη απηό ην μέξνπλ «από πξώην ρέξη», αιιά ην θξύβνπλ. 

Είλαη, ινηπόλ, γλσζηέο ζην ΤΕΕ-ΤΚΜ όιεο νη πξσηνβνπιίεο πνπ έρεη αλαιάβεη ην ΤΕΕ. Άιισζηε, 

πνηέ δελ έρνπλ γίλεη «ελ θξππηώ» ή θάησ από ην ηξαπέδη θηλήζεηο. Είλαη γλσζηέο ζε όινπο αθόκε 

θαη νη άηππεο ζπλαληήζεηο. Είλαη γλσζηέο όιεο νη ζπλαληήζεηο θαη παξεκβάζεηο ηνπ ΤΕΕ ηνλ 

ηειεπηαίν ρξόλν θαη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ έθεξαλ απηέο γηα ηνλ θιάδν. Είλαη γλσζηέο νη 

παξεκβάζεηο ηνπ ΤΕΕ ζε κηα ζεηξά δεηήκαηα ζηα νπνία δελ κπνξέζακε λα πεξάζνπκε ηελ άπνςε 

καο, όπσο είλαη γλσζηό όηη ην ΤΕΕ δελ είλαη Κπβέξλεζε, ζπλάδειθνη ηεο ζπγθπξηαθήο – νξηαθήο 

πιεηνςεθίαο ηνπ ΤΕΕ-ΤΚΜ. 

Αθόκε θη απηό ην μέξεηε «από πξώην ρέξη», αιιά ην θξύβεηε. 

Απηό πνπ δελ είλαη γλσζηό ζηνπο ζπλαδέιθνπο είλαη ε κόληκε παξειθπζηηθή ηαθηηθή θάπνησλ πνπ 

ζηξέθνπλ ηελ Κνηλή Γλώκε ζε δήζελ ππεύζπλνπο, ιατθίδνληαο θαη ςεπδνινγώληαο, κε ζηόρν λα 

ζπάζνπλ ην θνηλό κέησπν αληίδξαζεο ησλ Μεραληθώλ ζε πιήζνο αληηιατθώλ κέηξσλ πνπ 

αληηκεησπίζακε θαη ζα αληηκεησπίζνπκε ζην άκεζν κέιινλ. 
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Καη είλαη πξνθαλείο νη ζθνπηκόηεηεο πνπ ππνθξύπηνληαη, όηαλ γηα όια ηα παξαπάλσ - θαη γηα ηα 

ζέκαηα ησλ απμήζεσλ θαη γηα ηα απνζεκαηηθά θαη γηα ηελ εμόθιεζε ησλ θαξκαθνπνηώλ - εθηόο από 

ηελ ελεκέξσζε «από πξώην ρέξη» από πιεπξάο ΤΕΕ, είραλ ηειεθσληθή ελεκέξσζε «από πξώην 

ρέξη» θαη από ηε Δηνίθεζε ηνπ ΤΣΜΕΔΕ.   

Πξνηξέπνπκε, ινηπόλ, ηε ζπγθπξηαθή – νξηαθή πιεηνςεθία ηνπ ΤΕΕ-ΤΚΜ, λα ιεηηνπξγήζεη σο ΤΕΕ 

θαη αθνύ ελεκεξώζεη ηα Μέιε ηεο, αληί λα παξαπιεξνθνξεί, λα είλαη έηνηκε γηα ηηο άκεζεο δπλακηθέο 

αληηδξάζεηο ηνπ Κιάδνπ, ηελ ώξα πνπ πξέπεη θαη ηελ έληαζε πνπ πξέπεη, απνθεύγνληαο ηηο εύθνιεο 

θαη αλώδπλεο αληηδξάζεηο, όπσο επέιεμε θαηά ην παξειζόλ.  

  

  

 


