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Δελτίο Σύπου   

TEE  
ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

                                                                                                 15 Οκτωβρίου 2012 
 
 

Με επιηςσία ππαγμαηοποιήθηκε η Πανηεσνική-Πανεπιζηημονική κινηηοποίηζη. 
 

Άκαππη η ζςνάνηηζη ηων εκπποζώπων ηων επιζηημονικών θοπέων με ηην πολιηική 
ηγεζία ηος ςποςπγείος Επγαζίαρ. 

 
«Δεν θα αθήζοςμε να γίνοςν  ππάξη οι πολιηικέρ ηηρ εξαθλίωζηρ ηων μησανικών και 

ηων ελλήνων επιζηημόνων» δήλωζε ο ππόεδπορ ηος ΤΕΕ Χπ. Σπίπηζηρ ππορ ηον 
ςποςπγό Επγαζίαρ Γ. Βπούηζη. 

 
 
«Γελ ζα ζαο αθήζνπκε λα ξίμεηε ην πγεηέο Σακείν καο ζην βξάρηα, δελ ζα αθήζνπκε λα 
γίλνπλ  πξάμε νη πνιηηηθέο ηεο εμαζιίσζεο ησλ Μεραληθώλ θαη ησλ ειιήλσλ επηζηεκόλσλ». 
Με ηε ραξαθηεξηζηηθή απηή δήισζε, πνπ απεύζπλε ν πξόεδξνο ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ 
Διιάδαο (ΣΔΔ)  Υξήζηνο πίξηδεο πξνο ηνλ ππνπξγό Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 
Πξόλνηαο Γηάλλε Βξνύηζε, νινθιεξώζεθε ε απνιύησο άθαξπε ζπλάληεζε, πνπ 
πξαγκαηνπνίεζαλ ην κεζεκέξη νη εθπξόζσπνη ησλ επηζηεκνληθώλ θνξέσλ (δηθεγόξσλ, 
δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ, δηπισκαηνύρσλ κεραληθώλ, ηαηξώλ, ζπκβνιαηνγξάθσλ, 
νδνληνγηαηξώλ, θαξκαθνπνηώλ) κε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο.  
 
Η ζπλάληεζε νδεγήζεθε ζε πιήξεο αδηέμνδν, θαζώο ν θ. Βξνύηζεο αθελόο κελ εμέθξαζε ηελ 
θαηαλόεζε ηνπ ζηα επηρεηξήκαηα θαη ζηηο πξνηάζεηο, πνπ δηαηππώζεθαλ από ηελ πιεπξά ησλ 
εθπξνζώπσλ ησλ επηζηεκνληθώλ θνξέσλ αθεηέξνπ δε δήισζε κε θαηεγνξεκαηηθό ηξόπν, όηη 
ηα λέα κέηξα γηα ηα αζθαιηζηηθά θαη εξγαζηαθά ζέκαηα ησλ επηζηεκνληθώλ θιάδσλ, όπσο 
επίζεο ε ππαγσγή ησλ Κιάδσλ Τγείαο ηνπ ΔΣΑΑ ζηνλ ΔΟΠΤΤ  είλαη εηιεκκέλεο απνθάζεηο. 
Ο ππνπξγόο είπε αθόκε όηη απηέο νη απνθάζεηο αιιά θαη νη επζύλεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο 
ιακβάλνληαη ζπιινγηθά από νιόθιεξε ηελ θπβέξλεζε θαη όηη απνηεινύλ εηζεγήζεηο ηεο 
«ηξόηθαο» ησλ εθπξνζώπσλ ησλ δαλεηζηώλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηίζεληαη από ηελ πιεπξά ηεο, 
σο πξναπαηηνύκελν γηα ηελ εθηακίεπζε ησλ λέσλ δαλεηαθώλ δόζεσλ. 
 
Απνηηκώληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο ρζεζηλήο  ζπλάληεζεο, ν πξόεδξνο ηνπ ΣΔΔ αθνινύζσο 
δήισζε όηη: «Ο ύπνπηνο ξόινο ηεο ηξόηθαο θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηεο είλαη πιένλ βεβαηόηεηα, 
όηαλ επηκέλνπλ ζε εμσθξεληθά κέηξα, βέβαηεο απνηπρίαο, πνπ νδεγνύλ ζηελ θνηλσληθή 
εμαζιίσζε θαη ηε ρώξα ζηε ζίγνπξε ρξενθνπία, αληί ηεο ζσηεξίαο ηεο, όπσο επηθαινύληαη».    
 
Η ζπλάληεζε ησλ εθπξνζώπσλ ησλ επηζηεκνληθώλ θνξέσλ, κε ηνλ ππνπξγό Δξγαζίαο έγηλε 
ζηε δηάξθεηα ηεο Παληερληθήο-Παλεπηζηεκνληθήο θηλεηνπνίεζεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε 
επηηπρία ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, κε ζπγθέληξσζε έμσ από ην ππνπξγείν Δξγαζίαο ζηελ νδό 
ηαδίνπ θαη νινθιεξώζεθε κε πνξεία ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζηελ νδό Παλεπηζηεκίνπ.   
 
Δηδηθόηεξα θαηά ηε ζπλάληεζε από ηελ πιεπξά ηνπ πξνέδξνπ ΣΔΔ Υξ. πίξηδε ηέζεθε ην 
γεληθόηεξν πιαίζην ησλ θνηλώλ δηεθδηθήζεσλ, ελάληηα ζηα λέα κέηξα εξγαζηαθήο, 
αζθαιηζηηθήο θαη νηθνλνκηθήο εμαζιίσζεο ησλ ειιήλσλ επηζηεκόλσλ, όπσο έρνπλ 
δηακνξθώζεη από θνηλνύ θαη ζε ζηαζεξή ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπο νη επηζηεκνληθνί θνξείο. 
Δπίζεο Ο Υξ. πίξηδεο αλαθέξζεθε αλαιπηηθά ζην δηεθδηθεηηθό πιαίζην, πνπ έρνπλ 
δηακνξθώζεη ε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ΣΔΔ,  ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πιιόγνπο θαη ηηο Δλώζεηο 
ησλ Σερληθώλ, ελώ παξνπζηάζηεθαλ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία γηα ηελ άζιηα θαηάζηαζε, πνπ 
επηθξαηεί ζηνλ θιάδν ησλ Μεραληθώλ. Οη εθπξόζσπνη ησλ άιισλ επηζηεκνληθώλ θνξέσλ  
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έζεζαλ κε έκθαζε θαη θαηά πξνηεξαηόηεηα ην ζέκα ηεο ππνρξεσηηθήο ππαγσγήο ηνπ ΔΣΑΑ 
ζηνλ ΔΟΠΤΤ, επηζεκαίλνληαο ηελ έιιεηςε ηεθκεξίσζεο ηεο απόθαζεο αιιά θαη ηηο 
επηπηώζεηο πνπ ζα ππάξμνπλ.  
 
Γηεμνδηθή ζπδήηεζε έγηλε γηα ην ζέκα ηεο ππέξνγθεο αύμεζεο ησλ αζθαιηζηηθώλ  εηζθνξώλ 
ησλ Μεραληθώλ. Ο ππνπξγόο Δξγαζίαο απνθάιπςε όηη πέξαλ ηεο εθαξκνγήο ησλ 
θπνθνξνύκελσλ κέηξσλ, πνπ ζπδεηνύληαη κεηαμύ ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο «ηξόηθαο» 
εμαθνινπζεί λα ππάξρεη έιιεηκκα ύςνπο 265 εθαηνκκπξίσλ επξώ, γηα ην νπνίν έρεη 
ζπκθσλεζεί κεηαμύ ησλ ζπλαξκνδίσλ ππνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ Γ. ηνπξλάξα θαη  Δξγαζίαο Γ. 
Βξνύηζε, ηα 200 εθαηνκκύξηα λα θαιπθζνύλ από εηζπξάμεηο ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη 
ηα 65 εθαηνκκύξηα επξώ από ηηο πξόζζεηεο εηήζηεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ Μεραληθώλ.    
 
Ο πξόεδξνο ηνπ ΣΔΔ Υξήζηνο πίξηδεο παξνπζίαζε πξνο ηνλ θ. Βξνύηζε επίζεκα ζηνηρεία 
πνπ απνθαιύπηνπλ όηη ε απόθαζε λέαο κεγάιεο αύμεζεο ησλ εηζθνξώλ ησλ Μεραληθώλ 
είλαη παξάινγε, θαζώο καζηίδνληαη από ηελ θξίζε, αδπλαηώληαο  ήδε ζε ζπληξηπηηθά 
πνζνζηά λα θαιύςνπλ ηηο κέρξη ηώξα εηζθνξέο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα κέλνπλ ρσξίο 
ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε. 
 
Ο θ. Βνύξηζεο άθνπζε κε θαηαλόεζε ηα ζηνηρεία αιιά παξάκεηλε ζηελ άπνςε ησλ 
πξνεηιεκκέλσλ ζπιινγηθώλ θπβεξλεηηθώλ απνθάζεσλ, πνπ επηβάιινληαη από ηελ ηξόηθα σο 
πξναπαηηνύκελν γηα ηνλ λέν δαλεηζκό αθόκε θαη όηαλ ν πξόεδξνο ηνπ ΣΔΔ αλέπηπμε ηα 
ζηνηρεία ζύκθσλα κε ηα νπνία:   
 
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. Από 4300 θαηά κέζν όξν λέεο εγγξαθέο πνπ είρακε ηα 
ηειεπηαία πνιιά ρξόληα εθέηνο  έγηλαλ κόιηο 1595 λέεο εγγξαθέο Γηπι. Μεραληθώλ.  
 
εκεηώλεηαη όηη νη επηζηεκνληθνί θνξείο δηνξγαλώλνπλ λέα Παληερληθή-Παλεπηζηεκνληθή 
ζπγθέληξσζε ηελ Σεηάξηε 17 Οθησβξίνπ 2012 ζηε 1 ην κεζεκέξη έμσ από ηα γξαθεία ηνπ 
ΓΑ (Αθαδεκίαο 60) θαη ζηε ζπλέρεηα πνξεία δηακαξηπξίαο ζην ππνπξγείν Οηθνλνκηθώλ.  
 
Παξάιιεια, ν πξόεδξνο ηνπ ΣΔΔ Υξ. πίξηδεο κεηά ηηο εμειίμεηο ηεο ρζεζηλήο ζπλάληεζεο κε 
ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο θαιεί ζε ζπλεδξίαζε ηελ Γηνηθνύζα Δπηηξνπή 
ΣΔΔ, κε εηζήγεζε γηα ζπλέρηζε ησλ θηλεηνπνηήζεσλ θαη εκπινπηηζκό ηνπο, κε λέεο κνξθέο 
αληηδξάζεσλ.   
 
Παξνπζίεο 
 
ηε ζπλάληεζε ζην ππνπξγείν Δξγαζίαο παξαβξέζεθαλ: 

 Από ην ΣΔΔ νη : Πξόεδξνο ηεο ΓΔ ΣΔΔ Υξήζηνο πίξηδεο, γεληθόο γξακκαηέαο ηεο 
ΓΔ ΣΔΔ Αληώλεο Πξσηνλνηάξηνο, πξόεδξνο ηεο ΠΟ ΔΜΓΤΓΑ Παλαγηώηεο Μνύδηνο, 
πξόεδξνο ηεο ΠΔΓΜΔΓΔ Γηώξγνο Ρσκνζηόο. Δθ κέξνπο ηνπ σκαηείνπ Μηζζσηώλ 
Σερληθώλ Ηιίαο Σζηκπνπθάθεο θαη Γξεγόξεο Γξεγνξηάδεο, κέινο ΓΔ ΣΔΔ. 
 

 Από ηνπο άιινπο επηζηεκνληθνύο θνξείο παξόληεο ήηαλ νη πξόεδξνη: ηνπ Γηθεγνξηθνύ 
πιιόγνπ Αζελώλ Γηάλλεο Αδακόπνπινο, ηνπ Γ.. Πεηξαηά ηέιηνο Μαλνπζάθεο θαη 
ηνπ Γ.. Θεζζαινλίθεο Νηθόιανο Βαιεξγάθεο, ηνπ Παλειιήληνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ 
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Μηραήι Βιαζηαξάθνο,  ηνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ Αζελώλ  Γηώξγνο Παηνύιεο, ηνπ Ι.. 
Πεηξαηά Βαξβάξα Αλεκνδνύξα, ηεο Διιεληθήο Οδνληηαηξηθήο Οκνζπνλδίαο 
Αζαλάζηνο Καηζίθεο θαη ηνπ  πκβνιαηνγξαθηθνύ πιιόγνπ Αζελώλ –Πεηξαηώο- 
Αηγαίνπ –Γσδεθαλήζνπ Κσλζηαληίλνο Βιαράθεο. 

 
 
 
 
 

Από ην Γξαθείν Σύπνπ ηνπ ΣΔΔ 

 


