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Δελτίο Σύπου   TEE  
ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

 

16 Δεκεμβρίου 2011 

Σςνεσίζοςμε ηον αγώνα μαρ  

ενάνηια ζηιρ ανάλγηηερ αςξήζειρ ηων αζθαλιζηικών ειζθοπών  
ενάνηια ζηη ληζηεία ηων αποθεμαηικών μαρ 
ενάνηια ζηην ιζοπέδωζη ηων μησανικών και ηων επιζηημόνων 

 

Παξά ηηο καδηθέο θηλεηνπνηήζεηο καο, ηελ Τεηάξηε ζε όιε ηε ρώξα, ε θπβέξλεζε θαη ην 
Υπνπξγείν Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο εκκέλεη ζε κηα πνιηηηθή αλάιγεηε, 
αλαηηηνιόγεηε θαη ηζνπεδσηηθή. 

Καηά ηε ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο καο, ηελ πην καδηθή ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο Δηνηθνύζαο Επηηξνπήο ηνπ ΤΕΕ θαη 
εθπξνζώπσλ ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ Φνξέσλ ησλ Μεραληθώλ κε ηνλ 
Υπνπξγό Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, θ. Κνπηξνπκάλε.  Αλαπηύμακε ηα 
πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ, δεηήζακε ηελ αθύξσζε ησλ απμήζεσλ ησλ Δηπισκαηνύρσλ 
Μεραληθώλ θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ απνζεκαηηθώλ καο. 

Δπζηπρώο, ε θπβέξλεζε δηά ηνπ θ. Κνπηξνπκάλε δήισζε όηη νη απμήζεηο ησλ αζθαιηζηηθώλ 
εηζθνξώλ, δειαδή ε ππνρξεσηηθή θαηάηαμε αλά ηξηεηία ζε αλώηεξε αζθαιηζηηθή θαηεγνξία, 
γίλεηαη «γηα ην θαιό καο», επεηδή κε απηόλ ηνλ ηξόπν δηαζθαιίδεηαη κεγαιύηεξε ζύληαμε θαη 
απνδνρέο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο κεηά ηελ 1/1/1993, θαη κάιηζηα όηη νη απμήζεηο απηέο ζα 
ρξεσζνύλ αλαδξνκηθά από ηνλ Ινύιην ηνπ 2011. 

Δελ ππήξμε ε παξακηθξή απάληεζε ζηα επηρεηξήκαηά καο ηόζν γηα ηε δπζκελή ζπγθπξία πνπ 
δηαλύνπκε όζν θαη γηα ηηο αλαινγηζηηθέο κειέηεο πνπ απνδεηθλύνπλ ηε βησζηκόηεηα ηνπ 
Τακείνπ καο γηα ηα επόκελα 25 ρξόληα ηνπιάρηζηνλ. 

Δήισζε, επίζεο, ν θ. Κνπηξνπκάλεο ηελ πνιηηηθή δηάζεζε ηεο θπβέξλεζεο λα θαιπθζνύλ νη 
απώιεηεο από ην θνύξεκα, ζε βάζνο 15εηίαο, ρσξίο σζηόζν λα καο πεη ηνλ ηξόπν.  Σην 
αίηεκά καο λα εμαηξεζνύλ ηα νκόινγα ησλ Τακείσλ από ην θνύξεκα απάληεζε αξλεηηθά, ελώ 
δελ αλαθέξζεθε νύηε κηα ζηηγκή νύηε ζηελ  αλεμέιεγθηε δηαρείξηζε ηεο Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο 
θαη ηε κεηαηξνπή ησλ απνζεκαηηθώλ ζε νκόινγα κε δηθή ηεο απόθαζε θαη επζύλε νύηε ζηελ 
πξόβιεςε ηνπ Μεζνπξόζεζκνπ γηα ηελ αλππαξμία εγγύεζεο ησλ ζπληάμεσλ ηνπ ΕΤΑΑ από 
ην 2015 θαη κεηά. 

Δελ έγηλε νύηε κία αλαθνξά ζηελ αιγεηλή θαηάζηαζε ησλ Μεραληθώλ θαη ζηα πξνηεηλόκελα 
κέηξα γηα ηελ αλαθνύθηζή καο. 

Σην αίηεκά καο γηα ηελ ίδξπζε Τακείνπ Πξόλνηαο Μεραληθώλ θαη γηα ηα 10 €/ κήλα εηζθνξά 
καο ππέξ ΟΑΕΔ, πνπ δελ κεηέρνπλ νη Μεραληθνί, επίζεο δελ δεζκεύηεθε. 

Δειώζακε ζηνλ θ. Κνπηξνπκάλε ηελ αληίζεζή καο θαη ηελ θιηκάθωζε ηνπ Αγώλα καο 
κε ζηόρνπο ηε κε αύμεζε ηωλ εηζθνξώλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηωλ απνζεκαηηθώλ καο. 

Η ζηνρνπνίεζε ησλ Δηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ, θαη γεληθόηεξα ησλ επηζηεκόλσλ, ηηο 
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζήκεξα παίξλεη ραξαθηεξηζηηθά αλακέηξεζεο γηα ηελ επηβίσζε καο θαη 
ηελ αμηνπξέπεηά καο. 
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Γηα κηα αθόκε θνξά ηνλίδνπκε όηη ζε απηόλ ηνλ αγώλα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπκε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ. 

 Πξέπεη λα αγσληζηνύκε, γηα λα απνηξέςνπκε ηηο αδηθαηνιόγεηεο απμήζεηο ησλ 
αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, ζε κηα επνρή αλεξγίαο, απνιύζεσλ θαη ύθεζεο. 

 Πξέπεη λα αγσληζηνύκε γηα ηελ αβεβαηόηεηα ηεο ηύρεο ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ 
ΤΣΜΕΔΕ θαη ηνπ ΕΤΑΑ. 

 Πξέπεη λα αγσληζηνύκε ελάληηα ηηο αδηθαηνιόγεηεο αιιαγέο ζηνλ Νόκν 3919/2011, 
ζηελ επηρεηξνύκελε θαηάξγεζε ησλ λόκηκσλ ακνηβώλ, ζηελ εξγαζηαθή δνύγθια κε 
ηελ θαηάξγεζε ησλ ειάρηζησλ ακνηβώλ θαη ζηε κεζνδεπκέλε θαηάξγεζε ησλ 
επηζηεκνληθώλ Φνξέσλ ησλ Τακείσλ καο. 

 Πξέπεη λα αγσληζηνύκε ελάληηα ζηελ επηρεηξνύκελε ηζνπέδσζε ησλ Δηπισκαηνύρσλ 
Μεραληθώλ θαη ησλ επηζηεκόλσλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ππνβάζκηζε ησλ 
παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ Πνιπηερληθώλ Σρνιώλ ηεο ρώξαο αιιά θαη ηελ εηθνληθή 
ηζνηίκεζε ΑΕΙ – ΤΕΙ. 

 Πξέπεη λα αγσληζηνύκε ελάληηα ζηελ ηζνπέδσζε ησλ Δηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ κε 
ην βαζκνιόγην, ην νπνίν δελ αλαγλσξίδεη θαλ ηα πέληε ρξόληα ζπνπδώλ θαη ην 
κηζζνιόγην πείλαο. 

 Πξέπεη λα αγσληζηνύκε ελάληηα ζηα νξηδόληηα λνκνζεηήκαηα δηάιπζεο ηεο δεκόζηαο 
δηνίθεζεο, ηελ εξγαζηαθή εθεδξεία, ηελ ππνζηειέρσζε, ηελ αλππαξμία αλαπηπμηαθνύ 
ζρεδίνπ θαη ηελ πξνρεηξόηεηα λνκνζεηεκάησλ. 

 Πξέπεη λα αγσληζηνύκε ελάληηα ζηε δηαρεηξηζηηθή αληθαλόηεηα θαη ηε ζθνπηκόηεηα 
πινπνίεζεο ηνπ ΕΣΠΑ, ζην κεδεληζκό ηνπ Τερληθνύ Αληηθεηκέλνπ, ζηελ έιιεηςε 
πξνγξακκαηηζκνύ λέσλ δεκόζησλ έξγσλ, ζηελ έιιεηςε θηλήηξσλ γηα ηελ 
αλαζέξκαλζε ησλ ηδησηηθώλ έξγσλ θαη ζηε ζπλερή κείσζε ηνπ ΠΔΕ. 

 Πξέπεη λα αγσληζηνύκε, γηα λα ζηακαηήζεη ε ζπλερηδόκελε ρξόληα θαζπζηέξεζε 
πιεξσκώλ κειεηεηώλ θαη εξγνιεπηώλ. 

Σηνλ αγώλα καο, ηηο πξσηνβνπιίεο θαη ηηο θηλεηνπνηήζεηο πνπ ζα απνθαζηζηνύλ γηα ηε 
δηεθδίθεζε ησλ απηνλόεησλ δηθαησκάησλ καο θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Πνιηηείαο απέλαληη ζην 
επηζηεκνληθό δπλακηθό ηεο, όινη καο ζα βξεζνύκε κπξνζηά ζε κεγάιεο δπζθνιίεο: 

 Είλαη βέβαην όηη νη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο ζα δπζθνιεπηνύλ γηα ηε ζρεδόλ 
κεδεληζκέλε δξαζηεξηόηεηα ηνπο, ηελ επνρή πνπ δελ κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ 
ζηηο απίζηεπηεο ππνρξεώζεηο θαη αλάγθεο ηνπο, αθόκε θαη γηα ηα 100€ θαη 200€. 

 Είλαη βέβαην όηη νη εξγνιήπηεο θαη νη κειεηεηέο ζα ππνζηνύλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ 
νινθιήξσζε ησλ έξγσλ ηνπο θαη ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο πνπ απνξξένπλ από απηά. 

 Είλαη βέβαην όηη νη δεκόζηνη Υπάιιεινη ζα ππνζηνύλ θαη άιιε κείσζε ηνπ κηζζνύ 
πείλαο από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο θηλεηνπνηήζεηο. 

Είλαη, όκσο, βέβαην όηη,  

 αλ δελ ζπκκεηέρνπκε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ζε απηόλ ηνλ αγώλα,  
 αλ δελ θηλεηνπνηεζνύκε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ζηελ θαηεύζπλζε ηεο αλαηξνπήο απηώλ ησλ 

άδηθσλ κέηξσλ,  
 αλ δελ θαηαιάβνπκε ν θαζέλαο ην πξόβιεκα ηνπ άιινπ,  

δελ ζα πεηύρνπκε.  Θα παξαθνινπζνύκε λα εμαζιηωλόκαζηε, λα καο ηζνπεδώλνπλ θαη 
λα κεηαλαζηεύνπκε. 

Σε απηό ην πιαίζην, ε Δηνηθνύζα Επηηξνπή ηνπ ΤΕΕ ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηεο, κε ηε 
ζπκκεηνρή όισλ ησλ Φνξέσλ, απνθάζηζε ηε ζπλέρηζε ησλ πξσηνβνπιηώλ σο αθνινύζσο: 

1. Καηάιεςε δηαξθείαο Τκεκάησλ ηνπ ΤΣΜΕΔΕ από ηε Δεπηέξα 19/12/2011 ζηηο 
11:00, γηα ηελ απνηξνπή απνζηνιήο ησλ εηδνπνηεηεξίσλ εηζθνξώλ 

2. Απνρή ησλ εθπξνζώπσλ καο από επηηξνπέο δηαγσληζκώλ θαη Σπκβνύιηα, ζε 
ζπλελλόεζε κε ηνπο επαγγεικαηηθνύο θαη ζπλδηθαιηζηηθνύο Φνξείο ησλ 
Μεραληθώλ 
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3. Τνλ ζπληνληζκό, γηα ηε ζπλέρηζε ησλ θηλεηνπνηήζεσλ, καδί κε ηελ ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, 
ηνπο Σπιιόγνπο ησλ Μεραληθώλ, ηνπο Σπιιόγσλ Εξγνιεπηώλ θαη Μειεηεηώλ θαη 
ηνπο εξγαζηαθνύο Σπιιόγνπο ησλ Μεραληθώλ 

4. «Δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο», ηελ Πέκπηε 22/12/2011, ηνπ ειεθηξνληθνύ 
ζπζηήκαηνο ακνηβώλ ηνπ ΤΕΕ, κέρξη ηε δέζκεπζε ηεο θπβέξλεζεο γηα 
απόζπξζε ησλ αιιαγώλ ηνπ Νόκνπ 3919/2011 

5. «Δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο», ηελ Πέκπηε 22/12/2011, ηνπ ειεθηξνληθνύ 
ζπζηήκαηνο απζαηξέηωλ, κέρξη ηελ θαηάζεζε ηξνπνπνηήζεσλ ησλ 
ηζνπεδσηηθώλ δηαηάμεσλ ηνπ Νόκνπ 4030/2011 «Νένο ηξόπνο έθδνζεο αδεηώλ 
δόκεζεο, ειέγρνπ θαηαζθεπώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

6. Ειέγρνπο πνιενδνκηθώλ παξαβάζεσλ ζε δεκόζηα θηήξηα θαη θηήξηα θιεηζηώλ 
αγνξώλ (supermarket, ηξάπεδεο θιπ) 

7. Επηζθέςεηο ζε επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο Μεραληθώλ θαη ελεκέξσζε ησλ 
Σπλαδέιθσλ 

8. Δηνξγάλσζε αλνηρηώλ «Αληηπξνζσπεηώλ» ζηα Πεξηθεξεηαθά Τκήκαηα ηνπ ΤΕΕ, 
κε παξνπζία Μειώλ ηεο Δηνηθνύζαο Επηηξνπήο ηνπ ΤΕΕ 

9. Ελεκέξσζε ησλ πνιηηηθώλ θνκκάησλ θαη ησλ πνιηηηθώλ Αξρεγώλ 
10. Ελεκέξσζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ 
11. Παλειιαδηθή Παληερληθή Σπγθέληξσζε ηελ Παξαζθεπή 3 Φεβξνπαξίνπ 2012 

 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 

Άλεξγνη θαη Εξγαδόκελνη 

Ειεύζεξνη Επαγγεικαηίεο 

Ιδηωηηθνί θαη Δεκόζηνη Υπάιιεινη 

Νένη, Παιηνί θαη Σπληαμηνύρνη 

 

 

Ελάληηα 

ζηελ ηζνπέδωζε, ζηε βαξβαξόηεηα θαη ζηελ θνηλωληθή αλαιγεζία 
 
 


