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Το ΤΕΕ αποθάζιζε δσναμικές και πολύμορθες κινηηοποιήζεις όλων ηων 
Διπλωμαηούτων Μητανικών και κοινό μέηωπο αγώνα με ηοσς επιζηημονικούς και 

παραγωγικούς θορείς  ηης τώρας, καηά ηων νέων μέηρων. 
 

Ο Πρόεδρος ηοσ ΤΕΕ Χρ. Σπίρηζης παροσζίαζε αποκαλσπηικά ζηοιτεία για ηην ζοθερή 
καηάζηαζη ζηην οποία έτει περιέλθει ο κλάδος ηων Μητανικών. 

Επίζης καηήγγειλε ηη διατείριζη ηης ΤηΕ και επιζήμανε ανακολοσθίες και 
ανηικροσόμενα ζηοιτεία ζε επίζημα έγγραθα ηης. 

 
 
Γπλακηθέο θαη πνιύκνξθεο θηλεηνπνηήζεηο ησλ Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ όισλ ησλ θιάδσλ 
θαη εηδηθνηήησλ ζε όιε ηε ρώξα, ζε θνηλό αγώλα κεηαμύ ηνπο αιιά θαη ζε εληαίν κέησπν καδί 
κε ηνπο άιινπο επηζηεκνληθνύο θαη παξαγσγηθνύο θνξείο ηεο ρώξαο αλαθνηλώλεη ην ΣΔΔ. 
 
«Αγσληδόκαζηε λα αλαηξέςνπκε ηελ αδηέμνδε πνιηηηθή ηνπ Μλεκνλίνπ, ηεο επίθιεζεο ησλ 
δηαξζξσηηθώλ αιιαγώλ, ηεο κεηαηξνπήο ηεο Υώξαο ζε εηδηθή νηθνλνκηθή δώλε, ηνπ 
αδηεμόδνπ, ηεο θηώρεηαο, ηεο αλεξγίαο. ε απηόλ ηνλ αγώλα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπκε όινη θαη 
καδηθά, ελεξγνπνηώληαο όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο, ζε όιν ην εύξνο ηεο δξαζηεξηνπνίεζήο 
ηνπο, νηθνδνκώληαο ζπκκαρίεο θαη θνηλή δξάζε ηόζν κε ηνπο ππνινίπνπο επηζηεκνληθνύο 
Φνξείο όζν θαη κε ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο».  
 
Απηό ηνλίδεηαη ζηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ΣΔΔ, Υξήζηνπ πίξηδε, κε βάζε ηελ νπνία, ε 
Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο δηακόξθσζε θαη απνθάζηζε ην 
ηειηθό δηεθδηθεηηθό θαη αγσληζηηθό πιαίζην.  Οη θηλεηνπνηήζεηο  αξρίδνπλ   από ηε Γεπηέξα 8 
Οθησβξίνπ 2012 θαη θνξπθώλνληαη έσο ηηο 18 Οθησβξίνπ 2012, εκέξα δηεμαγσγήο ηεο 
πλόδνπ Κνξπθήο, ελώ παξάιιεια πξνβιέπεηαη ζπκκεηνρή ηνπ ΣΔΔ θαη ησλ 
Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ θαη ζε όιεο ηηο απεξγίεο θαη ηηο πξσηνβνπιίεο δηακαξηπξίαο 
ΓΔΔ θαη ΑΓΔΓΤ.   
 
Μεηαμύ ησλ πνιύκνξθσλ θηλεηνπνηήζεσλ πνπ απνθάζηζε ην ΣΔΔ γηα ην δηάζηεκα από 8 έσο 
18 Οθησβξίνπ 2012 πξνβιέπεηαη: 
 

 Αλαζηνιή όισλ ησλ Τπεξεζηώλ Δμππεξέηεζεο ηνπ ΣΔΔ θαη ησλ Τπεξεζηώλ  ηεο 
Σξάπεδαο Πιεξνθνξηώλ. 

 Απνρή όισλ ησλ εθπξνζώπσλ θαη ησλ Μειώλ ηνπ ΣΔΔ (Γηπι. Μεραληθνί Γεκνζίνπ, 
Δξγνιήπηεο, Μειεηεηέο, Μηζζσηνί, Δι. Δπαγγεικαηίεο) από όιεο ηηο Δπηηξνπέο, 
πκβνύιηα, Δθπξνζσπήζεηο ηεο Υώξαο. 
 

Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, ζα επαλεμεηαζηεί ν ρξόλνο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΣΔΔ θαη 
απνρήο ησλ Μειώλ ηνπ ΣΔΔ από Δπηηξνπέο θιπ, αλάινγα κε ηηο εμειίμεηο.   
 
Ο Πξόεδξνο ηνπ ΣΔΔ, Υξήζηνο πίξηδεο, ζηελ εηζήγεζε ηνπ πξνο ηελ Γηνηθνύζα Δπηηξνπή 
ΣΔΔ, όπσο θαη ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπ, πνπ πξνεγήζεθαλ  κε ηηο δηνηθήζεηο ησλ ηερληθώλ  
πιιόγσλ θαη Δλώζεσλ αλαθέξζεθε αλαιπηηθά ζηηο  λέεο κεζνδεύζεηο πθαξπαγήο ησλ 
απνζεκαηηθώλ ηνπ ΔΣΑΑ, κέζσ ηεο θπνθνξνύκελεο έληαμεο ησλ θιάδσλ Τγείαο ηνπ Σακείνπ 
ζηνλ ΔΟΠΤΤ, ζηελ πνξεία ησλ αζθαιηζηηθώλ ζεκάησλ ησλ Μεραληθώλ. Δπίζεο, ν ίδηνο 
αλαθέξζεθε  ζηελ παξάλνκε δηαρείξηζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηόζν ησλ ρξεκάησλ ηνπ 
Σακείνπ, όζν θαη ησλ ρξεκάησλ ηνπ ΣΔΔ, ε νπνία όπσο είπε ζπλερίδεηαη  θαη κε επίζεκα 
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ζηνηρεία επηζήκαλε αλαθνινπζίεο θαη αληηθξνπόκελα ζηνηρεία ηεο ΣηΔ. 
 
Ο Πξόεδξνο ηνπ ΣΔΔ, Υξήζηνο πίξηδεο, παξνπζίαζε γηα πξώηε θνξά, απνθαιππηηθά 
επίζεκα ζηνηρεία, πνπ θαηαδεηθλύνπλ ηελ δξακαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ν 
θιάδνο ησλ Μεραληθώλ. Δπίζεο, αλαθέξζεθε ζηελ λέα παξάινγε απόθαζε κεγάιεο αύμεζεο 
ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ηνπο, ελώ νη Μεραληθνί καζηίδνληαη από ηελ θξίζε, αδπλαηώληαο  
ήδε ζε ζπληξηπηηθά πνζνζηά λα θαιύςνπλ ηηο κέρξη ηώξα εηζθνξέο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα 
κέλνπλ ρσξίο ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε. 
 
πγθεθξηκέλα  από ηνπο 97.697 Αζθαιηζκέλνπο ζηνλ Κιάδν Τγείαο ηνπ Σνκέα Μεραληθώλ θαη 
ΔΓΔ ηνπ ΔΣΑΑ, νη 25.117 δελ έρνπλ θαιύςεη ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο θαη δελ έρνπλ 
ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε.  Από όζνπο έρνπλ θαιύςεη ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο νη 
7.897 έρνπλ πξνβεί ζε ξύζκηζε ησλ νθεηιώλ ηνπο κε αβεβαηόηεηα γηα ην αλ ζα κπνξέζνπλ λα 
θαιύςνπλ ηηο λέεο εηζθνξέο ηνπ επόκελνπ εμακήλνπ πνπ ζα έξζνπλ ρσξίο ηηο απμήζεηο πνπ 
επηβάιιεη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 
 
Δίλαη ελδεηθηηθό όηη ην Α’ εμάκελν ηνπ 2012 εμνθιήζεθαλ 43.104 εηδνπνηεηήξηα από ηα 69.361 
πνπ εθδόζεθαλ, ελώ ην Β’ εμάκελν ηνπ 2011 εμνθιήζεθαλ 46.166 εηδνπνηεηήξηα από ηα 
68.489 πνπ εθδόζεθαλ. Γειαδή, 3.000 πεξηζζόηεξνη Γηπι. Μεραληθνί δελ κπόξεζαλ λα 
θαιύςνπλ ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο κόλν ην ηειεπηαίν εμάκελν. 
 
Δίλαη, επίζεο, ελδεηθηηθή ε δξακαηηθή κείσζε εγγξαθήο λέσλ Μειώλ ζην ΣΔΔ, ιόγσ ηνπ 
ύςνπο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ. Σν έηνο 2007 ζην Σακείν έγηλαλ 4.126 λέεο εγγξαθέο, ην 
2008 έγηλαλ 4.426, ην 2009 έγηλαλ 4.428, ην 2010 έγηλαλ 4.293, ην 2011 έγηλαλ 3.478 θαη ην 
2012 (κέρξη ζηηο 29/9)  έγηλαλ κόιηο 1595 λέεο εγγξαθέο Γηπι. Μεραληθώλ. Καη όια απηά 
ζπκβαίλνπλ όηαλ ζηνλ θιάδν Μεραληθώλ ηνπ ΔΣΑΑ παξνπζηάδεηαη ην 2010 πιεόλαζκα 214,6 
εθ. επξώ θαη ην 2011 (κέζα ζηε πην βαζηά θξίζε, ύθεζε θαη αλεξγία) επίζεο πιεόλαζκα 378 
εθ. επξώ. Σελ ίδηα ζηηγκή ν γεληθόο γξακκαηέαο ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο θ Κόθθνξεο θαη ηα 
ζηειέρε ηνπ ππνπξγείνπ επηθαινύκελα πεηζαξρηθέο θαη πνηληθέο επζύλεο  θαη όηη ε κε άκεζε 
εθαξκνγή ηνπ λόκνπ δεκηνπξγεί δήζελ δεκνζηνλνκηθό έιιεηκκα εληέιεη ην ΔΣΑΑ λα 
πξνρσξήζεη ζε απμήζεηο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ηεο ηάμεο ηνπ 30%, μερλώληαο ηόζν ν ίδηνο 
όζν θαη ν ππνπξγόο ηνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπ θ Βξνύηζε θαη ηνπ ζεκεξηλνύ πξσζππνπξγνύ, 
πνπ θαηήγγεηιαλ ηε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε σο αληηπνιίηεπζε θαηαςεθίδνληαο ην ζρεηηθό 
λνκνζρέδην.    
 
Ο Πξόεδξνο ηνπ ΣΔΔ παξνπζηάδνληαο ηα ζηνηρεία, πνπ δείρλνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ θιάδνπ 
ηόληζε όηη «ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία  δελ είλαη λνύκεξα.  Δίλαη νη δσέο θαη ε απόγλσζε ηνπ 
θαζέλα από ηνπο 25.117 πλαδέιθνπο καο πνπ δελ κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ, ηηο αγσλίεο 
ηνπ θαζέλα από ηνπο 7.897 πνπ έρνπλ πξνβεί ζε ξύζκηζε θαη παζρίδνπλ λα μεπιεξώζνπλ, 
ηνπ θαζέλα από ηνπο ρηιηάδεο λένπο πλαδέιθνπο πνπ δελ κπνξνύλ λα βξνπλ εξγαζία θαη 
δελ εγγξάθνληαη ή μεληηεύνληαη». 
.  
Οη θηλεηνπνηήζεηο  
Αλαιπηηθά ην πιαίζην ησλ θηλεηνπνηήζεσλ, πνπ απνθάζηζε ην ΣΔΔ πεξηιακβάλεη:   
 

 Σελ αλαζηνιή όισλ ησλ Τπεξεζηώλ Δμππεξέηεζεο ηνπ ΣΔΔ θαη ησλ Τπεξεζηώλ  ηεο 
Σξάπεδαο Πιεξνθνξηώλ από ηε Γεπηέξα 08 Οθησβξίνπ 2012 έσο θαη 18 Οθησβξίνπ 
2012, θαη επαλεμέηαζε ηνπ ρξόλνπ αλαζηνιήο. 

 Σελ απνρή όισλ ησλ εθπξνζώπσλ θαη ησλ Μειώλ ηνπ ΣΔΔ (Γηπι. Μεραληθνί 
Γεκνζίνπ, Δξγνιήπηεο, Μειεηεηέο, Μηζζσηνί, Δι. Δπαγγεικαηίεο) από όιεο ηηο 
Δπηηξνπέο, πκβνύιηα, Δθπξνζσπήζεηο ηεο Υώξαο από ηε Γεπηέξα 08 Οθησβξίνπ 
2012 έσο θαη 18 Οθησβξίνπ 2012 θαη επαλεμέηαζε ηνπ ρξόλνπ απνρήο . 

 Σε ζεζκηθή ελεκέξσζε από ην ΣΔΔ θαη ΣΜΔΓΔ ηεο αξκόδηαο θνηλνβνπιεπηηθήο 
επηηξνπήο θαη παξάιιεια, ζε δηαθνξεηηθό ρξόλν, πξόζθιεζε ζε όινπο ηνπο 
Βνπιεπηέο Μεραληθνύο γηα πιήξε ελεκέξσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ Σακείνπ θαη ησλ 
ηεξάζηησλ πξνβιεκάησλ ηνπ Κιάδνπ γεληθόηεξα ζπλεπώο θαη ηεο επζύλεο πνπ ηνπο 
αλαινγεί. 

 Σε δηνξγάλσζε ζπγθέληξσζεο δηακαξηπξίαο κε ηνπο επηζηεκνληθνύο Φνξείο ηνπ 
ΔΣΑΑ. 

 Σε ζπκκεηνρή ζηε γεληθή απεξγία ζηηο 18 Οθησβξίνπ 2012, εκέξα δηεμαγσγήο ηεο 
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πλόδνπ Κνξπθήο θαη ζπκκεηνρή ζε όιεο ηηο απεξγίεο θαη ηηο πξσηνβνπιίεο 
δηακαξηπξίαο ΓΔΔ θαη ΑΓΔΓΤ. 

 Σελ εληνιή ζηνπο Δθπξνζώπνπο ηνπ ΣΔΔ θαη ζηα Μέιε ηνπ ΣΔΔ ζην ΔΣΑΑ θαη ζηνλ 
Κιάδν Μεραληθώλ θαη ΔΓΔ ηνπ ΔΣΑΑ γηα: 

 Σεο πξνζθπγήο ηνπ ΔΣΑΑ θαη ησλ Σνκέσλ, ζε ζρέζε κε ηελ θινπή ησλ 
απνζεκαηηθώλ καο  

 Σηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ Κιάδνπ Τγείαο ζην ΔΣΑΑ θαη ηηο 
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο απνηξνπήο νπνηαζδήπνηε δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ηεο 
έληαμεο ηνπ Κιάδνπ Τγείαο ζηνλ ΔΟΠΤΤ 

 Σελ αμηνπνίεζε ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ ΔΣΑΑ/ Κιάδνπ Μεραληθώλ θαη ΔΓΔ γηα ηε 
δηάζσζε ηνπο από ηελ θινπή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο  

 Σε λνκηθή δηεθδίθεζε ησλ νθεηιώλ από ην Γεκόζην, πνπ αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ 
600εθ. €. 

 Σε δηεθδίθεζε αλαπιήξσζεο ησλ απσιεηώλ ηνπ  ΔΣΑΑ θαη ησλ αζθαιηζηηθώλ 
Φνξέσλ θαη ηελ κεηέπεηηα αλαθεθαινπνίεζε ησλ Σξαπεδώλ. 

 Σελ εμέηαζε ηεο ζεζκνζέηεζεο αλαινγηθήο εηζθνξάο ζε κεγάινπο θύθινπο εξγαζηώλ, 
γηα ηελ ίδξπζε ινγαξηαζκνύ αιιειεγγύεο ζην ΣΔΔ. 

 Σελ αλάπηπμε κεραληζκνύ θαηαγξαθήο ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ 
Μεραληθώλ. 

 
Οη δηεθδηθήζεηο:  
Αλαιπηηθά ην πιαίζην ησλ δηεθδηθήζεσλ πνπ απνθάζηζε ην  ΣΔΔ πεξηιακβάλεη: 
 

 Σε κείσζε ησλ παγίσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαη ηελ αύμεζε ησλ αλαινγηθώλ 
εηζθνξώλ ηνπ Σακείνπ, κε έληαμε όισλ ησλ έξγσλ παξαρώξεζεο 

 Σελ ύπαξμε ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θάιπςεο γηα όινπο 

 Σελ απηνδηαρείξηζε ηνπ ΔΣΑΑ, ησλ Κιάδσλ ηνπ, ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ, ηελ 
παξακνλή ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θάιπςεο ζην ΔΣΑΑ θαη ηελ αλαηξνπή ηνπ Ν. 
2469/1997 πνπ ππνρξεώλεη ηα αζθαιηζηηθά Σακεία λα θαηαζέηνπλ ηα απνζεκαηηθά 
ηνπο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 

 Σελ άκεζε ελεξγνπνίεζε ηνπ Κιάδνπ Πξνλνηαθώλ Παξνρώλ θαη ηελ θάιπςε ηεο 
αλεξγίαο ηελ νπνία επηδνηνύκε. 

 Σελ αλαπιήξσζε ησλ πεξίπνπ 2 δηο. € πνπ απώιεζε ην Σακείν από ηελ 
αλαδηάξζξσζε ησλ Οκνιόγσλ θαη ηηο παξάλνκεο αιρεκείεο πνπ ζπλερίδεη ε Σξάπεδα 
ηεο Διιάδνο θαζώο θαη ηελ θαηαβνιή ηεο νθεηιήο ηνπ Κξάηνπο, από ηελ ηξηκεξή 
ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Ν. 2084/1992, πξνο ην Σακείν καο, ύςνπο πιένλ ησλ 600 εθ. €. 

 Σελ αθύξσζε ησλ αλάιγεησλ δηαηάμεσλ θαηάξγεζεο ηνπ εξγαζηαθνύ πιαηζίνπ θαη 
ηεο νξηδόληηαο άδηθεο θαη ζπλερνύο θνξνιόγεζεο. 

 Σε κε θαηάξγεζε ηνπ αθνξνιόγεηνπ θαη ηε καηαίσζε ηνπ άδηθνπ εληαίνπ θνξνινγηθνύ 
πνζνζηνύ 35% γηα όια ηα εηζνδήκαηα από ην πξώην επξώ. 

 Σελ ύπαξμε ελόο ηεξαξρεκέλνπ αλαπηπμηαθνύ ζρεδίνπ γηα ηελ άκεζε ελεξγνπνίεζε 
ηνπ ΔΠΑ θαη ηελ αύμεζε ηνπ ΠΓΔ θαη κε επαξθείο Γεκόζηεο Τπεξεζίεο. 

 Σν ζηακάηεκα ηεο απαμίσζεο ησλ κεραληθώλ θαη ησλ επηζηεκόλσλ κε ηηο ζπλερείο 
κεηώζεηο κηζζώλ θαη ηα άδηθα θαη νξηδόληηα ραξάηζηα. 

 
Αγσληδόκαζηε λα αλαηξέςνπκε ηελ αδηέμνδε πνιηηηθή ηνπ Μλεκνλίνπ, ηεο επίθιεζεο ησλ 
δηαξζξσηηθώλ αιιαγώλ, ηεο κεηαηξνπήο ηεο Υώξαο ζε εηδηθή νηθνλνκηθή δώλε, ηνπ 
αδηεμόδνπ, ηεο θηώρεηαο, ηεο αλεξγίαο. 
 
 
 
Η εηζήγεζε Πξνέδξνπ ΣΔΔ Υξήζηνπ πίξηδε: 
  
ηελ εηζήγεζε ηνπ, ν Πξόεδξνο ηνπ ΣΔΔ, Υξ. πίξηδεο, καδί κε ην πιαίζην δηεθδηθήζεσλ θαη 
θηλεηνπνηήζεσλ παξνπζίαζε αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πνξεία ησλ ζεκάησλ αηρκήο, πνπ 
αθνξνύλ ζην ΣΔΔ, ζηνπο Γηπισκαηνύρνπο Μεραληθνύο αιιά θαη ζηελ πνξεία ησλ 
νηθνλνκηθώλ, αλαπηπμηαθώλ θαη αζθαιηζηηθώλ ζεκάησλ. Αλαιπηηθά ζηελ εηζήγεζε ηνπ θ 
πίξηδε αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ:  
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Δίλαη γλσζηέο νη ρξόληεο παζνγέλεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο αζθάιηζεο ζηε ρώξα θαη ν άζιηνο 
ηξόπνο «αμηνπνίεζεο»  ησλ απνζεκαηηθώλ, ηεο πεξηνπζίαο, ησλ παξνρώλ ησλ Σακείσλ πξνο 
ηνπο Αζθαιηζκέλνπο, ησλ εηζθνξώλ, ησλ δηαθνξεηηθώλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο Ννκνζεζίαο γηα 
θάζε θιάδν θαη αζθαιηζηηθό Φνξέα. 
 
Σν Πξώελ ΣΜΔΓΔ, παξόηη μεθίλεζε σο έλα επαγγεικαηηθό Σακείν Δξγνιεπηώλ Γεκνζίσλ 
Έξγσλ, κεηεμειίρζεθε ζηνλ θύξην αζθαιηζηηθό Φνξέα ηνπ ζπλόινπ ησλ Γηπισκαηνύρσλ 
Μεραληθώλ, θνπβαιώληαο θαη παζνγέλεηεο θαη ρξόληνπο δνγκαηηζκνύο ζηε ιεηηνπξγία θαη ζην 
λνκνζεηηθό πιαίζηό ηνπ. 
 
Με ηνλ Ν. 3655/ 2008 ε θαηάξγεζε ηνπ ΣΜΔΓΔ θαη ε έληαμή ηνπ ζην ΔΣΑΑ, κε ζηόρν ηελ 
ελνπνίεζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο ησλ αληίζηνηρσλ Σακείσλ Ννκηθώλ θαη 
Τγεηνλνκηθώλ, αλέδεημε πεξαηηέξσ ηελ πνιππινθόηεηα θαη ηε δηαθνξεηηθόηεηα  ιεηηνπξγίαο 
ηνπ θάζε θιάδνπ θαη ηελ αδπλακία ησλ Κπβεξλήζεσλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ λα πξνρσξήζνπλ 
ζε πξαγκαηηθέο ηνκέο πνπ ρξεηάδεηαη ην δεκόζην αζθαιηζηηθό ζύζηεκα. 
 
Ο ηξόπνο ππνινγηζκνύ ησλ εηζθνξώλ ησλ Αζθαιηζκέλσλ, θπξίσο κεηά ην 1993, ζε 
ζπλδπαζκό κε ην πιαίζην άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο νδήγεζε ζε έλα ζηξεβιό ζύζηεκα πνπ 
πξηκνδνηεί ηε καύξε εξγαζία, επηβάιιεη δπζβάζηαρηεο εηζθνξέο, ιόγσ ηνπ ηίηινπ ηνπ 
«Μεραληθνύ» θαη δεκηνπξγεί άληζε κεηαρείξηζε ζηηο δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο θαη επαγγεικαηηθέο 
νκάδεο αζθαιηζκέλσλ. 
 
Σελ ίδηα ζηηγκή, ην πάγην αίηεκα ηνπ ΣΔΔ θαη ηνπ ηερληθνύ θόζκνπ γηα ηελ απηνδηαρείξηζε ηνπ 
Σακείνπ όρη κόλν δελ ηθαλνπνηήζεθε από ην αξκόδην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο αιιά απαγόξεπζε δηαρξνληθά: 
 

 Σνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ Σακείνπ θαη ηε κεραλνγξάθεζή ηνπ 

 Σελ επαξθή ζηειέρσζή ηνπ 

 Σελ ηζόηεηα αληηκεηώπηζεο ησλ Μειώλ ηνπ 

 Σελ θάιπςε απηνλόεησλ παξνρώλ πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ 

 Σνλ θαζνξηζκό ελόο δίθαηνπ θαη νξζνινγηθνύ ζπζηήκαηνο θαζνξηζκνύ ησλ εηζθνξώλ 

 Σε ιεηηνπξγία ηνπ Κιάδνπ πξνλνηαθώλ παξνρώλ θαη ηελ θάιπςε ηεο αλεξγίαο 

 Σελ αμηνπνίεζε ησλ απνζεκαηηθώλ, ζηελ θαηεύζπλζε ηεο αλάπηπμεο ηεο Υώξαο 
ζηνπο ηνκείο ελαζρόιεζεο ησλ Μεραληθώλ 
 

Οη επηπηώζεηο ησλ δηαρξνληθώλ επζπλώλ ησλ Κπβεξλήζεσλ ζηελ θαζεκεξηλόηεηα καο, ζηελ 
άδηθε θαηαβνιή ππέξνγθσλ εηζθνξώλ, ζηελ ηαιαηπσξία ηεο θαθήο εμππεξέηεζεο, ζηηο 
κεησκέλεο παξνρέο, ζην κεγάιν ρξόλν έθδνζεο ησλ πληάμεσλ θαη έγθξηζεο ησλ ρακειώλ 
ηαηξνθαξκαθεπηηθώλ παξνρώλ θαη ε απνηξνπή ρηιηάδσλ αζθαιηζκέλσλ από ηηο δηθαηνύκελεο 
παξνρέο θαη ζπληάμεηο, νδήγεζε ζηελ ύπαξμε ελόο κεγάινπ απνζεκαηηθνύ πνπ παξά ηε κε 
θαηαβνιή ησλ ρξεώλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηε ζηξεβιή αλαινγηζηηθή κεζνδνινγία ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο δηαζθαιίδεη ηε βησζηκόηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνύ Φνξέα γηα 
πνιιέο δεθαεηίεο. 
 
Γπζηπρώο, νη ηξεηο ηειεπηαίεο Κπβεξλήζεηο δελ ζηακάηεζαλ κόλν  ζηελ άδηθε πνιηηηθή ησλ 
πξνεγνύκελσλ αζθαιηζηηθώλ Νόκσλ. 
 
ε αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ιήζηεςαλ ηα απνζεκαηηθά ηνπ θόπνπ, 
ηνπ ηδξώηα θαη ησλ δηαρξνληθώλ ζπζηώλ ησλ Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ εληάζζνληαο, ρσξίο 
ελεκέξσζε, ρξεζηή δηαρείξηζε θαη παξάλνκα, ηα απνζεκαηηθά ηνπ Σακείνπ ζην θνύξεκα. 
 
Δλδεηθηηθό ηεο απίζηεπηεο αζιηόηεηαο απνηειεί όηη θαλέλαο αξκόδηνο Φνξέαο νύηε  θαλ ε 
Διιεληζηηθή  ηαηηζηηθή Αξρή δελ κπνξεί λα καο απαληήζεη  ζην εξώηεκα: 

 Πόζνη είλαη νη άλεξγνη κεραληθνί; 

 Πνηνο είλαη ν αξκόδηνο Φνξέαο γηα ηελ θάιπςε ηεο αλεξγίαο καο; 

 Πνηα αθόκε ηξύπα πάλε λα θαιύςνπλ, παξάλνκα κε ηα 10€ κεληαίσο ππέξ ηνπ 
Σακείνπ Αιιειεγγύεο; 
 

Η ηειεπηαία ελεκέξσζε γηα ηα απνζεκαηηθά ηνπ Σακείνπ καο, κε αλππόγξαθε επηζηνιή ηεο 
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Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο (δίλνληαη  ζπλεκκέλα θαη νη δύν επηζηνιέο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 
πξνο ην ΔΣΑΑ θαη ην ΣΔΔ), δείρλεη θπξίσο ηξία γεγνλόηα: 
 

1. Σελ παξάλνκε δηαρείξηζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, κέρξη ην θνύξεκα 
2. Σελ θινπή ηνπ θόπνπ καο  θαη θπξίσο 
3. Όηη ε θινπή θαη ε παξάλνκε δηαρείξηζε ζπλερίδεηαη 

 
Όια ηα παξαπάλσ δελ είλαη νύηε εηθαζίεο νύηε ππεξβνιέο αηηηνιόγεζεο ζπλδηθαιηζηηθώλ 
αηηεκάησλ.  Απνδεηθλύνληαη κε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία. 
 
Από ηνπο 97.697 Αζθαιηζκέλνπο ζηνλ Κιάδν Τγείαο ηνπ Σνκέα Μεραληθώλ θαη ΔΓΔ ηνπ 
ΔΣΑΑ, νη 25.117 δελ έρνπλ θαιύςεη ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο θαη δελ έρνπλ 
ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε.  Από όζνπο έρνπλ θαιύςεη ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο νη 
7.897 έρνπλ πξνβεί ζε ξύζκηζε ησλ νθεηιώλ ηνπο κε αβεβαηόηεηα γηα ην αλ ζα κπνξέζνπλ λα 
θαιύςνπλ ηηο λέεο εηζθνξέο ηνπ επόκελνπ εμακήλνπ πνπ ζα έξζνπλ ρσξίο ηηο απμήζεηο πνπ 
επηβάιιεη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 
 
Δίλαη ελδεηθηηθό όηη ην Α’ εμάκελν ηνπ 2012 εμνθιήζεθαλ 43.104 εηδνπνηεηήξηα από ηα 69.361 
πνπ εθδόζεθαλ, ελώ ην Β’ εμάκελν ηνπ 2011 εμνθιήζεθαλ 46.166 εηδνπνηεηήξηα από ηα 
68.489 πνπ εθδόζεθαλ· δειαδή, 3.000 πεξηζζόηεξνη πλάδειθνη δελ κπόξεζαλ λα θαιύςνπλ 
ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο κόλν ην ηειεπηαίν εμάκελν. 
 
Δίλαη, επίζεο, ελδεηθηηθή ε δξακαηηθή κείσζε εγγξαθήο λέσλ Μειώλ ζην ΣΔΔ, ιόγσ ηνπ 
ύςνπο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ. 
 
πγθεθξηκέλα: ζηνηρεία δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
Πιήζνο Νενεηζεξρνκέλσλ Αζθαιηζκέλσλ ζην ΣΜΔΓΔ 
ΔΣΟ ΠΛΗΘΟ 
2007 4.126 
2008 4.426 
2009 4.428 
2010 4.293 
2011 3.478 
2012 1.595 (Έσο 29/09/2012) 
 
Η αλαινγία ζπληαμηνύρσλ πξνο αζθαιηζκέλνπο ην 2007 ήηαλ 1 πξνο 6.656,  ζήκεξα ε 
αλαινγία είλαη 1 ζπληαμηνύρνο πξνο 5.228 αζθαιηζκέλνπο. 
 
Σνλίδνπκε όηη ηα παξαπάλσ δελ είλαη λνύκεξα.  Δίλαη νη δσέο θαη ε απόγλσζε ηνπ θαζέλα από 
ηνπο 25.117 πλαδέιθνπο καο πνπ δελ κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ, ηηο αγσλίεο ηνπ θαζέλα 
από ηνπο 7.897 πνπ έρνπλ πξνβεί ζε ξύζκηζε θαη παζρίδνπλ λα μεπιεξώζνπλ, ηνπ θαζέλα 
από ηνπο ρηιηάδεο λένπο πλαδέιθνπο πνπ δελ κπνξνύλ λα βξνπλ εξγαζία θαη δελ 
εγγξάθνληαη ή μεληηεύνληαη. 
 
Η ηακεηαθή νηθνλνκίζηηθε πνιηηηθή ηεο Κπβέξλεζεο δελ έξρεηαη λα θαιύςεη αλάγθεο ηνπ 
Σακείνπ. Σν ΔΣΑΑ/ Κιάδνο Μεραληθώλ θαη ΔΓΔ ην 2010 παξνπζηάδεη έζνδα 886.663.900 € θαη 
έμνδα 672.000.000, δειαδή πιεόλαζκα 214.663.900 €.  Σν 2011, κέζα ζηελ πην βαζηά ύθεζε 
θαη αλεξγία, ηα έζνδα ηνπ Κιάδνπ καο ήηαλ 945.000.000 θαη ηα έμνδα 567.000.000, δειαδή 
πιεόλαζκα 378.000.000 €.  
 
Καη απηά όηαλ από ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, ν ΓΓ, θ. Κνθθόξεο 
θαη ηα ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ εληέιινπλ ην ΔΣΑΑ γηα ηελ άκεζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 
ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν. 3986/2011, επηθαινύκελνη ηόζν πεηζαξρηθέο θαη πνηληθέο επζύλεο όζν 
θαη όηη ε κε άκεζε εθαξκνγή ζπλεπάγεηαη ηε κε εθπιήξσζε δεκνζηνλνκηθώλ απνδόζεσλ 
πνπ δεκηνπξγεί δεκνζηνλνκηθό έιιεηκκα θαη ζπλεπάγεηαη ηελ αλάγθε ιήςεο πξόζζεησλ 
δεκνζηνλνκηθώλ κέηξσλ. Πξνθαλώο, ν ΓΓ, θ. Κνθθόξεο, αγλνεί ηελ ηνπνζέηεζε ζηελ αξκόδηα 
Δπηηξνπή ηεο Βνπιήο ηνπ Τπνπξγνύ ηνπ θ. Βξνύηζε θαη ηνπ Πξσζππνπξγνύ πνπ 
θαηήγγεηιαλ θαη ηε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε θαη ην Ν θαη ηε δηαδηθαζία. 
 
Γπζηπρώο, ην Κξάηνο καο δελ έρεη ζηνηρεία γηα ην πόζνη μεληηεύνληαη, ζε πνηεο ρώξεο θαη 
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πόζνη από ηνπο πκπνιίηεο καο έρνπλ εξγαζία ζε ρώξεο ηνπ Δμσηεξηθνύ. 
 
ύκθσλα κε ηελ αιιεινγξαθία από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, πξνθύπηνπλ ζπκπεξάζκαηα 
πνπ ηεθκεξηώλνπλ ην κέγεζνο ηεο θαθνδηαρείξηζεο, ηεο θινπήο, ηνπ ζπλερηδόκελνπ 
καγεηξέκαηνο. 
 
Με βάζε ηελ αιιεινγξαθία ηνπ ΔΣΑΑ κε ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δηαπηζηώλνπκε ηα εμήο: 

1. ηελ αλππόγξαθε επηζηνιή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο πξνο ην ΔΣΑΑ (04.09.2012) ε 
νλνκαζηηθή αμία ησλ νκνιόγσλ ζην θνηλό θεθάιαην αλαθέξεηαη σο 21 δηο. €, ελώ 
ζηελ επηζηνιή ηεο πξνο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ (02.08.2012) αλαθέξεηαη σο 18,7 
δηο. €. 

2. ε επηζηνιή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο πξνο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ αλαθέξεηαη 
γηα ην ΔΣΑΑ – ΣΜΔΓΔ νλνκαζηηθή αμία 2.801.229.232,28 πξηλ ην PSI, ελώ 
1.622.252.295,25 κεηά ην PSI θαη ζε αλππόγξαθε επηζηνιή ηεο (04.09.2012) δελ 
αλαθέξεηαη θαζόινπ νλνκαζηηθή αμία αιιά κόλν ηξέρνπζα. 

3. ηελ αμία θηήζεο πξν ηνπ PSI δελ αλαθέξνληαη θαζόινπ ηα κεξίδηα πνπ αλαινγνύζαλ 
ζην ΔΣΑΑ θαη εδώ απνδεηθλύεηαη ε αζιηόηεηα ηεο δηαρείξηζεο πξν PSI 

4. Δλώ κεηά ην PSI ην ΔΣΑΑ – ΣΜΔΓΔ έρεη ζεηηθή εηζξνή ρξεκάησλ άλσ ησλ 
150.000.000 €, ε ηξέρνπζα αμία πνπ παξνπζηάδεη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζήκεξα 
είλαη 973.055.016,08 €, ελώ ζα έπξεπε λα ήηαλ ηνπιάρηζηνλ ε αμία ηεο ηξέρνπζαο 
αμίαο κεηά ην PSI πνπ είρε ελεκεξώζεη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δειαδή 
882.119.952,24 θαη πξόζζεηα πεξίπνπ 150.000.000 = πεξίπνπ 1.032.000.000 € 

5. Δίλαη εκθαλέο όηη ην ΔΣΑΑ – ΣΜΔΓΔ, αλ ηα ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο είλαη 
αθξηβή, πεξίπνπ 60.000.000 €, πνζό ην νπνίν αληηπξνζσπεύεη ην 40% ησλ κεηά ην 
PSI θαζαξώλ εηζξνώλ ηνπ ζε κεηξεηά ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ηα νπνίν ζε 
θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζε απμνκείσζε ησλ ηηκώλ ησλ κεξηδίσλ 
ηνπ θνηλνύ θεθαιαίνπ, ελώ έρνπλ θάλεη θηεξά ζε άγλσζηε θαηεύζπλζε. 

 
Πξόζζεηα καζαίλνπκε από πιεξνθνξίεο θαη ηελ εηδεζενγξαθία, κηαο θαη ηα επίζεκα 
θπβεξλεηηθά ζηειέρε δελ ζπλαληηνύληαη κε θαλέλαλ ζπλδηθαιηζηηθό Φνξέα, γηα: 
 

 Σελ θαηάξγεζε ηνπ αθνξνιόγεηνπ θαη ηελ θαζηέξσζε εληαίνπ ζπληειεζηή 
θνξνιόγεζεο 35% σο κλεκείν άδηθνπ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο 

 Σελ θαηάξγεζε ησλ αλαινγηθώλ εηζθνξώλ θαη ππέξνγθεο απμήζεηο εηζθνξώλ: Με 
πξνθαλή ζηόρν, όινη ηζόηηκα, άλεξγνη, απνιπκέλνη θαη ρσξίο απαζρόιεζε, λα 
πιεξώλνπλ ηα ίδηα βάξε, γηα λα κελ πιεξώλνπλ νη Σξάπεδεο θαη όζνη έρνπλ 
κεγάινπο θύθινπο εξγαζηώλ ηα γξακκάηηα ησλ δηθεγόξσλ θαη ηηο θξαηήζεηο ησλ 
κεραληθώλ 

 Σελ Απόθαζε ηεο Γηππνπξγηθήο γηα έληαμε ηνπ ΔΣΑΑ ζηνλ άζιην ΔΟΠΤΤ γηα θάιπςε 
ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ, ύςνπο 2,5 δηο € θαη ηελ έληαμε ζηελ αζιηόηεηα ηνπ ΔΟΠΤΤ 
500.000 δηθαηνύρσλ 

 Σηο απνιύζεηο από ην Γεκόζην κε ηνλ καλδύα ηεο δήζελ αμηνιόγεζεο, ρσξίο ζρέδην 
θαη όξακα γηα ην ηη Κξάηνο ζέινπκε, πνηνο ν Ρόινο ηνπ θαη πνηεο νη δξαζηεξηόηεηεο 
ηνπ, πνηεο νη ζσζηέο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο πνπ νδεγνύλ ζε αμηνθξαηία θαη 
απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα 

 Σηο ζηξεβιώζεηο ηόζν ζην ζύζηεκα αλάζεζεο Μειεηώλ κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ 
κέγηζηνπ πνζνζηνύ έθπησζεο θαη ην δήζελ άλνηγκα ησλ επαγγεικάησλ θαη ηελ 
θαηαζηξνθή ηνπ εξγνιεπηηθνύ θόζκνπ θαη ησλ έξγσλ από ην ζύζηεκα ησλ 
ππεξβνιηθά κεγάισλ εθπηώζεσλ, ρσξίο αηηηνιόγεζε, θαη ησλ δπζβάζηαρησλ 
εγγπεηηθώλ ηελ ίδηα ώξα πνπ αθξηβαίλνπλ θάζε κήλα ηα δνκηθά πιηθά 
 

Δίλαη πξνθαλέο όηη ηα κέηξα θαη νη πξνηάζεηο πνπ γίλνληαη από αξξσζηεκέλα κπαιά, δήζελ 
Σερλνθξάηεο, κε ηελ επηζηξάηεπζε όισλ ησλ επηθνηλσληαθώλ όπισλ θαη κε ηε ζπλερή 
παξαβίαζε ηνπ πληάγκαηνο έρνπλ νδεγήζεη ηελ θνηλσλία ζε απόγλσζε. 
 
Δίλαη θαζήθνλ ησλ επηζηεκνληθώλ, θνηλσληθώλ θαη ζπλδηθαιηζηηθώλ Φνξέσλ λα επαλαθέξνπλ 
πξνηάζεηο πνπ δηαθνξνπνηνύλ ηα Κξάηε Γηθαίνπ, ηηο Κνηλσλίεο Αιιειεγγύεο, ηελ πξνζηαζία 
ηνπ Κνηλσληθνύ Κξάηνπο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ Πνιηηώλ ηνπο από ηα Κξάηε ππό απώιεηα 
ηνπ δεκνθξαηηθνύ πνιηηεύκαηνο ή ηεο εζληθήο ηνπο θπξηαξρίαο. 
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Δίλαη θαζήθνλ καο, παξά ηε ιάζπε, ηηο ζπθνθαληίεο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ κεραληζκώλ 
θνηλσληθνύ απηνκαηηζκνύ, όηη πξέπεη λα ζηαζνύκε κε θαζαξή θξίζε θαη μεθάζαξεο πξνηάζεηο. 
Δίλαη, ηέινο, θαζήθνλ καο, λα αληηζηαζνύκε θαη λα παιέςνπκε γηα ηελ αλαηξνπή απηήο ηεο 
πνιηηηθήο.  
 
 
Ο Πξόεδξνο ηνπ ΣΔΔ, Υξήζηνο πίξηδεο, παξνπζίαζε γηα πξώηε θνξά, απνθαιππηηθά 
επίζεκα ζηνηρεία, πνπ θαηαδεηθλύνπλ ηελ δξακαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ν 
θιάδνο ησλ Μεραληθώλ. πγθεθξηκέλα από ηνπο 97.697 αζθαιηζκέλνπο ζηνλ Κιάδν Τγείαο 
ηνπ Σνκέα Μεραληθώλ ηνπ ΔΣΑΑ, πνπ είλαη Γηπισκαηνύρνη Μεραληθνί ειεύζεξνη 
επαγγεικαηίεο, κηζζσηνί ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, πνπ ακείβνληαη κε ΓΠΤ (καύξε εξγαζία) ε 
άλεξγνη, ρσξίο αληηθείκελν απαζρόιεζεο νη 25.117 δελ έρνπλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, 
ελώ 7.897 έρνπλ πξνβεί ζε ξύζκηζε νθεηιώλ    
 
 

 
Από ην Γξαθείν Σύπνπ ηνπ ΣΔΔ 

 


