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Δελτίο Σύπου   TEE  
ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

 

3 Φεβρουαρίου 2012 

 
Με μεγάλη επιηστία η πανελλαδική πανηετνική κινηηοποίηζη  
 
Σσνάνηηζη ηοσ προέδροσ ΤΕΕ, Χρ. Σπίρηζη, ηοσ προεδρείοσ ηοσ ΤΕΕ και 
εκπροζώπων ηων ζσνδικαλιζηικών θορέων  με ηον σποσργό Εργαζίας Γ. 
Κοσηροσμάνη για ηα αιηήμαηα ηων διπλωμαηούτων μητανικών.  
 

Με κεγάιε επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθε ε παλειιαδηθή παληερληθή θηλεηνπνίεζε 

πνπ δηνξγάλσζαλ ην Τερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο θαη νη δηνηθήζεηο ησλ 

ζπιιόγσλ θαη ελώζεσλ ηερληθώλ.  Οη δηπισκαηνύρνη κεραληθνί από όινπο ηνπο 

θιάδνπο θαη ηηο εηδηθόηεηεο ζπκκεηείραλ ζε ζπγθεληξώζεηο θαη πνξείεο 

δηακαξηπξίαο, πνπ έγηλαλ ζηελ Αζήλα, ζηελ νδό Σηαδίνπ, κπξνζηά από ην 

ππνπξγείν Δξγαζίαο θαη ελ ζπλερεία, ζηελ νδό Παλεπηζηεκίνπ, κπξνζηά από ηελ 

Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, όπσο επίζεο θαη ζε πνιιέο πόιεηο ηεο πεξηθέξεηαο.   

Σήκεξα Παξαζθεπή ην απόγεπκα θαη αύξην Σάββαην ζπγθαιείηαη ζηελ Αζήλα ε 

Κεληξηθή Αληηπξνζσπεία ηνπ Τερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, ε ιεγόκελε 

«Βνπιή ησλ κεραληθώλ», όπνπ κε εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ΤΔΔ, Φξ. Σπίξηδε, 

αλακέλεηαη λα επηθαηξνπνηεζεί ην δηεθδηθεηηθό, αγσληζηηθό πιαίζην πνπ έρεη 

θαζνξίζεη ε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηνπ ΤΔΔ ζηελ θαηεύζπλζε ηεο θιηκάθσζεο θαη 

δηεύξπλζεο ησλ κνξθώλ θηλεηνπνηήζεσλ ηνπ ηερληθνύ θόζκνπ ηεο ρώξαο. 

Σηε δηάξθεηα ηεο ζεκεξηλήο θηλεηνπνίεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε ηνπ 

ππνπξγνύ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Γηώξγνπ Κνπηξνπκάλε, κε ηνλ 

πξόεδξν ηνπ ΤΔΔ, Φξήζην Σπίξηδε, επηθεθαιήο αληηπξνζσπείαο κειώλ ηεο 

Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΤΔΔ θαη Σπλδηθαιηζηηθώλ θνξέσλ Μεραληθώλ. Ο 

Φξήζηνο Σπίξηδεο παξνπζίαζε ζηνλ ππνπξγό αλαιπηηθά ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη ν ηερληθόο θόζκνο θαη επηζήκαλε ηε δεηλή ζέζε ζηελ νπνία έρνπλ 

πεξηέιζεη νη ηερληθέο θαη κειεηεηηθέο εηαηξίεο, νη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, νη 

δεκόζηνη ππάιιεινη θαη θπξίσο νη λένη κεραληθνί, εμαηηίαο ηεο θξίζεο θαη ησλ 

νξηδόληησλ πνιηηηθώλ πνπ βπζίδνπλ ηε ρώξα ζηελ ύθεζε θαη ηε δηάιπζε. 

Παξνπζίαζε, επίζεο, αλαιπηηθά ηα αηηήκαηα ησλ κεραληθώλ θαη δήηεζε ζε πξώηε 

πξνηεξαηόηεηα: 

- Να κελ ηζρύζνπλ νη λέεο ππέξνγθεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, πνπ πξνβιέπεη ην 

κεζνπξόζεζκν πξόγξακκα εηο βάξνο ησλ κεραληθώλ ζε πεξίνδν ύθεζεο θαη 

αλεξγίαο θαη κάιηζηα αλαδξνκηθά από ην 2011, όπσο επίζεο, 

- Να δνζνύλ ζπγθεθξηκέλεο δηαβεβαηώζεηο από ηελ θπβέξλεζε θαη ην ππνπξγείν 

Δξγαζίαο γηα ηελ  πξνζηαζία  θαη απόιπηε δηαθύιαμε ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ 

Τακείνπ ησλ κεραληθώλ από ην «θνύξεκα» ησλ νκνιόγσλ, ζην πιαίζην ηεο 

αλαδηάξζξσζεο ηνπ ειιεληθνύ ρξένπο. 
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Δηδηθόηεξα ν πξόεδξνο ηνπ ΤΔΔ  παξνπζίαζε ζηνλ θ. Κνπηξνπκάλε ζηνηρεία, ηα 

νπνία ηεθκεξηώλνπλ όηη πξνβιεπόκελεο ππέξνγθεο απμήζεηο ησλ εηζθνξώλ ησλ 

κεραληθώλ ζα νδεγήζνπλ ζηελ πξάμε ζε κείσζε εζόδσλ ηνπ Τακείνπ, δηόηη αθελόο 

ζα κεησζνύλ ηα έζνδα θαζώο ζα πνιιαπιαζηαζηεί ην θύκα θπγήο κεραληθώλ από ην 

ΤΔΔ θαη ην ΤΣΜΔΓΔ, ιόγσ αλεξγίαο θαη αδπλακίαο θάιπςεο ησλ πςειώλ εηζθνξώλ 

αθεηέξνπ δε ιόγσ ηεο παξάιιεια αύμεζεο ησλ πξνβιεπόκελσλ παξνρώλ γηα 

κεγαιύηεξν αξηζκό αζθαιηζκέλσλ, πνπ ζα αιιάμνπλ θιηκάθηα αζθάιηζεο.  

Τν ΤΔΔ πξόηεηλε ζηνλ ππνπξγό Δξγαζίαο, πιήξσο επεμεξγαζκέλεο θαη αλαινγηζηηθά 

ηεθκεξησκέλεο ηζνδύλακεο ιύζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ πξόζζεησλ εζόδσλ, ύςνπο 35 

εθαηνκκπξίσλ επξώ, πνπ πξνϋπνινγίδνληαη από ηηο ππέξνγθεο απμήζεηο ησλ 

εηζθνξώλ. Οη ιύζεηο απηέο πξνβιέπνπλ ειεγρόκελεο επηβαξύλζεηο ζηνπο 

πξνϋπνινγηζκνύο κεγάισλ έξγσλ κε ΣΓΙΤ θαη ζπκβάζεηο παξαρώξεζεο, πνπ κέρξη 

ζήκεξα παξαδόμσο εμαηξνύληαη από αλάινγεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη 

ππνρξεώζεηο, όπσο επίζεο λα ππάξμνπλ κηθξέο επηβαξύλζεηο ηεο ηάμεο 1 έσο 2% 

ζηα έξγα θαη ηηο κειέηεο, ώζηε λα απαιιαγνύλ από ηηο λέεο απμήζεηο νη άλεξγνη θαη 

δεηλνπαζνύληεο κεραληθνί. Δπίζεο, ν πξόεδξνο ηνπ ΤΔΔ δήηεζε από ηνλ ππνπξγό 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο λα αληηκεησπηζηνύλ επείγνληα ζέκαηα 

αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ κεραληθώλ, ιόγσ ηεο άζρεκεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο.  

Δηδηθόηεξα πξόηεηλε:   

 Να πξνβιεθζεί ζπκςεθηζκόο ρξεώλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ ΟΤΑ πξνο 

κεραληθνύο γηα ηελ εμαζθάιηζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 

 Να θαιπθζνύλ κε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε όζνη κεραληθνί έρνπλ 

αλάγθε αθόκε θαη αλ αδπλαηνύλ λα απνπιεξώζνπλ ηηο εηζθνξέο ηνπο ζην 

ΤΣΜΔΓΔ. 

 Να ππάξμεη ξύζκηζε επέθηαζεο ηζρύνο ηεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο γηα 

ηελ πεξίνδν 2011 - 2015, θαζώο επίζεο 

 Να πξνβιεθζνύλ πνιιέο δόζεηο άλσ ησλ 60 γηα ηελ απνπιεξσκή νθεηιώλ 

ζην Τακείν. 

Με  έκθαζε ηέζεθε, επίζεο, ην ζέκα άκεζεο ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο 

θαη ελεξγνπνίεζεο ηνπ Καλνληζκνύ Πξόλνηαο ηνπ ΤΣΜΔΓΔ, ώζηε κέζα από ηελ 

εθαξκνγή ηνπ λα θαιύπηνληαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ε επηδόηεζε αλεξγίαο 

ησλ κεραληθώλ. Δπηζεκάλζεθε όηη αλ θαη ε αλεξγία θαιπάδεη, επεηδή ζην ΤΣΜΔΓΔ 

αζθαιίδεηαη επαγγεικαηηθή εηδηθόηεηα θαη όρη πξαγκαηηθή εξγαζηαθή θαηάζηαζε, 

γηα ηελ ειιεληθή πνιηηεία δελ πθίζηαηαη ε έλλνηα ηνπ αλέξγνπ κεραληθνύ. Σε απηή 

ηελ θαηεύζπλζε ην ΤΔΔ δήηεζε λα κελ θαηαβάιινπλ νη κεραληθνί, θαη κάιηζηα 

αλαδξνκηθά από ηηο αξρέο ηνπ 2011, κεληαία εηζθνξά ζηνλ ΟΑΔΓ γηα ηελ αλεξγία, 

ρσξίο κάιηζηα νη άλεξγνη κεραληθνί λα είλαη δηθαηνύρνη ησλ ζρεηηθώλ επηδνκάησλ 

αιιά λα θαιπθζνύλ κέζσ ηνπ θιάδνπ Πξόλνηαο ηνπ ΤΣΜΔΓΔ. Τέζεθε επίζεο ην 

δήηεκα ηεο απαζρόιεζεο κεραληθώλ κε Γειηία Παξνρήο Υπεξεζηώλ θαη ηα 

πξνβιήκαηα καδηθώλ απνιύζεσλ, θαηάξγεζεο ησλ ΣΣΔ θαη ηεξάζηηαο 

εηζθνξνδηαθπγήο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. 
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Από ηελ πιεπξά ηνπ ν ππνπξγόο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Γηώξγνο 

Κνπηξνπκάλεο παξαδέρζεθε όηη γηα ηνλ θιάδν ησλ κεραληθώλ, πνπ έρεη 

θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε, όηη δέρεηαη κεγάιν πιήγκα από ηελ θξίζε θαη 

ηελ ύθεζε θαη αλαγλώξηζε σο βάζηκεο θαη ξεαιηζηηθέο ηηο πξνζηάζεηο θαη ηα 

αηηήκαηα ησλ δηπισκαηνύρσλ κεραληθώλ, όπσο παξνπζηάζηεθαλ από ηνπο 

εθπξνζώπνπο ηνπ ΤΔΔ. Δηδηθά γηα ην ζέκα ηεο αύμεζεο ησλ εηζθνξώλ ησλ 

κεραληθώλ ν ππνπξγόο παξαδέρζεθε όηη είλαη πςειέο, θπξίσο ιόγσ ηεο δπζκελνύο 

νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο. Ο ίδηνο δήηεζε πξνζεζκία 10 έσο 15 εκεξώλ, πξνθεηκέλνπ 

λα ζπλερηζηεί ν δηάινγνο θαη λα δνζνύλ ηειηθέο ιύζεηο θαη απαληήζεηο επί ησλ 

αηηεκάησλ. Σρεηηθά αλέθεξε ζηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ όηη ρξεηάδεηαη απηή ηελ 

πξνζεζκία, δηόηη απηέο ηηο εκέξεο ην ππνπξγείν Δξγαζίαο θαη ν ίδηνο είλαη ζηελ 

αηρκή ησλ θνηλνβνπιεπηηθώλ θαη πνιηηηθώλ εμειίμεσλ, ιόγσ δηαπξαγκαηεύζεσλ κε 

ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο «ηξόηθαο» γηα ηα ζέκαηα ησλ ΣΣΔ, ηα αζθαιηζηηθά θαη ηα 

εξγαζηαθά δεηήκαηα ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα. 

Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ ΤΣΜΔΓΔ θαη γεληθόηεξα ηνπ 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο ν θ. Κνπηξνπκάλεο απέθιεηζε ην ελδερόκελν 

λα εμαηξεζνύλ από ηε δηαδηθαζία απνκείσζεο ησλ νκνιόγσλ ηνπ ειιεληθνύ 

δεκνζίνπ ζην πιαίζην ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ ειιεληθνύ δεκνζίνπ. Παξάιιεια 

είπε όηη δελ ππάξρνπλ ηειηθέο απνθάζεηο γηα ηνλ ηξόπν αλαπιήξσζεο ησλ 

απνζεκαηηθώλ ησλ ηακείσλ θαη όηη πξνζιακβάλνληαη ζην ππνπξγείν εηδηθνί 

ζύκβνπινη γηα λα δηαηππώζνπλ ζρεηηθέο πξνηάζεηο. 

Τέινο, ν θ. Κνπηξνπκάλεο εκθαλίζηεθε ζεηηθόο λα πξνσζνύλ ιύζεηο ζε όια ηα 

επηκέξνπο αζθαιηζηηθά ζέκαηα, πνπ ηέζεθαλ από ην ΤΔΔ, γηα ηελ αλαθνύθηζε ησλ 

αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΤΣΜΔΓΔ από ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο, ελώ έθαλε αληηπξόηαζε 

λα αληηκεησπηζηεί ην ζέκα αλεξγίαο ησλ κεραληθώλ κέζσ ηνπ ΤΣΜΔΓΔ, κε 

παξάιιεια άληιεζε ησλ πόξσλ από ηνλ ΟΑΔΓ.  

      

 Από ην Γξαθείν Τύπνπ ΤΔΔ 


