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Δελτίο Σύπου   

TEE  
ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

10 Οκτωβρίου 2012 
 

 
ΟΛΟΘ ΜΑΖΘ, ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΑ 

ΣΗΝ ΠΑΝΣΕΥΝΘΚΗ – ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΔΘΑΜΑΡΣΤΡΘΑ 

ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΕΡΓΑΘΑ, ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΑΦΑΛΘΗ ΚΑΘ ΠΡΟΝΟΘΑ 

 

ΟΛΟΘ ΜΑΖΘ, ΣΗΝ ΣΕΣΑΡΣΗ 

ΣΗΝ ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΠΟΡΕΘΑ ΔΘΑΜΑΡΣΤΡΘΑ 

ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ 

 

Αγωνιζόμαζηε όλοι μαζί ηώρα, για να έτοσμε αύριο εμείς, ηα παιδιά μας, η Χώρα μας. 

 

Σπλάδειθνη, 

Η πνιηηηθή ηεο ζηνρνπνίεζεο ησλ Μεραληθώλ θαη ησλ επηζηεκόλσλ ζπλερίδεηαη. 

Ήδε από ηελ ηειεπηαία απόθαζε ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΤΔΔ γηα θηλεηνπνηήζεηο ζε 

ζρέζε κε ηηο απμήζεηο ησλ εηζθνξώλ ηνπ ΔΤΑΑ, ηελ έληαμε καο ζηνλ ΔΟΠΥΥ, ηε κε έθδνζε 

ΥΑ γηα ηνλ Κιάδν Πξνλνηαθώλ Παξνρώλ θαη ηελ θάιπςε ηεο αλεξγίαο καο, ηηο πεξαηηέξσ 

κεηώζεηο κηζζώλ, παξνρώλ θαη ζπληάμεσλ, ππάξρνπλ λέεο απνθάζεηο αθόκε πην δπζκελείο 

πνπ αγγίδνπλ πιένλ ηε γεινηόηεηα. 

Δπηρεηξώληαο γηα κία αθόκε θνξά ηελ θινπή ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ Τακείνπ καο, ν 

Υπνπξγόο Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο, θ. Γ. Βξνύηζεο, κε ηνλ 

Αλαπιεξσηή Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ (Σπλάδειθν), θ. Φξ. Σηατθνύξα, εμέδσζαλ ΚΥΑ πνπ 

θαζνξίδεη όηη ην ΔΤΑΑ από 01/05/2012 ζην πξώην 15λζήκεξν θάζε ηξηκήλνπ ζα απνδίδεη 

πνζό 0,2% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ εζόδσλ από εηζθνξέο θύξηαο αζθάιηζεο ζην ΙΚΑ – ΔΤΑΜ 

«γηα δαπάλεο θαη’νίθνλ θξνληίδαο ζπληαμηνύρσλ». 

Μεηά ηε κεγάιε θινπή ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο, κεηά ηε δεύηεξε θινπή πνπ εηνηκάδεηαη 

κέζσ ΔΟΠΥΥ, ην πιηάηζηθν ζηνπο θόπνπο, ηνλ ηδξώηα θαη ην πζηέξεκά καο ζπλερίδεηαη, καδί 

κε ηελ πνιηηηθή ησλ απμήζεσλ.  

Πξνθαλώο, νύηε νη Μεραληθνί νύηε νη Γηθεγόξνη, νη Γηαηξνί θαη νη Φαξκαθνπνηνί δελ 

πξνβιέπεηαη λα έρνπλ θαη’νίθνλ θξνληίδα σο ζπληαμηνύρνη. 

Η Κπβέξλεζε ζπλερίδεη λα κελ κηιά κε θαλέλαλ, λα λνκνζεηεί ηελ θαηαζηξνθή θαη ηελ 

εμαθάληζε ηνπ επηζηεκνληθνύ δπλακηθνύ θαη ηελ ηξνκνθξαηία ησλ Φνξέσλ. 

Σε απηό ην πιαίζην εληάζζεηαη ε θαηάξγεζε ησλ αλαινγηθώλ εηζθνξώλ ζην ΤΔΔ.  Αθνινπζεί 

ε θαηάξγεζε ζηνπο Γηθεγνξηθνύο Σπιιόγνπο, ζην ΔΤΑΑ θαη ζηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο 
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Αζθάιηζεο, ζύκθσλα κε ην Μλεκόλην 2 (ζει. 26), ηηο πξνηάζεηο ηνπ ΣΔΒ θαη ηεο Δπηηξνπήο 

Αληαγσληζκνύ. 

Σηόρνο είλαη νη νξηδόληηεο, ηεξάζηηεο απμήζεηο όισλ ησλ εηζθνξώλ ησλ Μεραληθώλ θαη όισλ 

ησλ Δπηζηεκόλσλ, πνπ ζα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ εμαζιίσζε, ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ζηελ 

έμνδν από ην επάγγεικα. 

 

Απαληάκε:    Δεν θα μας ηρομοκραηήζεηε 

 

Γελ ππάξρεη ιόγνο ύπαξμεο ηνπ ΤΔΔ, κε εμαζιησκέλνπο Μεραληθνύο θαη Δπηζηήκνλεο, κε 

ηαπεηλσκέλε Φώξα, κε ηελ αλάπηπμε μεραζκέλε, κε ηε δεκνθξαηία παξαδνκέλε.  

Σηακαηήζηε ηελ αδηέμνδε πνιηηηθή ηεο ύθεζεο, ηεο θνηλσληθήο αζιηόηεηαο, ηεο πξνζβνιήο 

ησλ Θεζκώλ θαη ηνπ Σπληάγκαηνο. 

 

Σπλάδειθνη, 

Πξέπεη όινη καδί λα ζπκκεηέρνπκε ζε απηόλ ηνλ δίθαην αγώλα καο, γηα λα έρνπκε αύξην σο 

ειεύζεξνη άλζξσπνη, σο ππεύζπλνη Δπηζηήκνλεο, σο Φώξα. 

Γηνξγαλώλνπκε Παληερληθή – Παλεπηζηεκνληθή Σπγθέληξσζε Γηακαξηπξίαο έμσ από ην 

Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο (Αζήλα, Σηαδίνπ 29)  ηε Γεπηέξα 

15 Οθησβξίνπ 2012 ζηηο 12:00. 

Γηνξγαλώλνπκε Παλεπηζηεκνληθή Πνξεία Γηακαξηπξίαο πξνο ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, κε 

πξνζπγθέληξσζε έμσ από ηα γξαθεία ηνπ Γηθεγνξηθνύ Σπιιόγνπ Αζελώλ (Αζήλα, 

Αθαδεκίαο 60) ηελ Τεηάξηε 17 Οθησβξίνπ 2012 ζηηο 13:00 

Η παξνπζία όισλ είλαη απαξαίηεηε. 

Η απνπζία κε ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο θαη ηηο αλάιγεηεο πνιηηηθέο δελ αηηηνινγείηαη. 

Όινη πξέπεη λα πάξνπκε ηηο επζύλεο καο θαη λα ζπκκεηάζρνπκε ζηηο δύν Παλεπηζηεκνληθέο 

ζπγθεληξώζεηο, γηα λα δώζνπκε ηζρπξό κήλπκα ζηελ Κπβέξλεζε θαη ζηνπο αλάιγεηνπο 

δαλεηζηέο, γηα λα αλαηξέςνπκε ηε βαξβαξόηεηα θαη ηελ αδηέμνδε πνιηηηθή. 

 

Αγωνιζόμαζηε όλοι μαζί ηώρα, 

για να έτοσμε αύριο  

εμείς, ηα παιδιά μας, η Υώρα μας. 

 
 
 
 

Από ην Γξαθείν Τύπνπ ηνπ ΤΔΔ 
 


