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Δελτίο Σύπου   

TEE  
ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

                                                                                                 18 Οκτωβρίου 2012 
 
 

Νέν θύθιν θηλεηνπνηήζεωλ ηωλ δηπιωκαηνύρωλ κεραληθώλ απνθάζηζε ε δηνηθνύζα 
επηηξνπή ΤΕΕ, κε εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ ΤΕΕ Χξήζηνπ Σπίξηδε. 

 
Οη θηλεηνπνηήζεηο απνηεινύλ απάληεζε ζηελ ζπλερηδόκελε θπβεξλεηηθή αδηαιιαμία, 
εθαξκνγήο  λέωλ αληηαλαπηπμηαθώλ θαη  ηζνπεδωηηθώλ κέηξωλ θαη ζηνρεύνπλ ζηελ 

αλαηξνπή ηεο αδηέμνδεο πνιηηηθήο ηνπ Μλεκνλίνπ, ηεο επίθιεζεο ηωλ δηαξζξωηηθώλ 
αιιαγώλ, ηεο κεηαηξνπήο ηεο Χώξαο ζε εηδηθή νηθνλνκηθή δώλε, ηνπ αδηεμόδνπ, ηεο 

θηώρεηαο, ηεο αλεξγίαο.   
 

Οη Μεραληθνί δίλνπλ ηε κάρε, ζηεξνύκελνη αθόκε θαη ηα πεληρξά εηζνδήκαηά ηνπο από 
ηηο εληάμεηο ηωλ απζαηξέηωλ. Δίλνπλ ηε κάρε ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπο 

 
 
Νέν θύθιν θηλεηνπνηήζεσλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ εζληθή ενξηή ηνπ «ΟΦΙ» 
ηνπ ειιεληθνύ Λανύ ηεο 28

εο
 Οθησβξίνπ, ηε ζπλέρηζε ηεο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ 

ππεξεζηώλ εμππεξέηεζεο ηνπ ΤΔΔ θαη ησλ ππεξεζηώλ  ηεο Τξάπεδαο Πιεξνθνξηώλ 
απνθάζηζε ε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ΤΔΔ. Δπίζεο γηα ην ίδην δηάζηεκα απνθαζίζηεθε ε 
ζπλέρηζε ηεο απνρήο όισλ ησλ εθπξνζώπσλ θαη ησλ κειώλ ηνπ ΤΔΔ, (δηπι. κεραληθνί 
δεκνζίνπ, εξγνιήπηεο, κειεηεηέο, κηζζσηνί, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο), από όιεο ηηο 
επηηξνπέο, ηα ζπκβνύιηα θαη ηηο ηερληθέο εθπξνζσπήζεηο ζε όιε ηε ρώξα. Οη θηλεηνπνηήζεηο 
ζα θνξπθσζνύλ κε ηε δηνξγάλσζε παληερληθήο – παλειιαδηθήο ζπγθέληξσζεο δηακαξηπξίαο 
ζηελ Αζήλα.  
 
Οη απνθάζεηο γηα ην λέν θύθιν θηλεηνπνηήζεσλ ηνπ ΤΔΔ θαη ησλ δηπισκαηνύρσλ κεραληθώλ, 
κε πξόβιεςε γηα πεξαηηέξσ ζπλέρηζε ηνπο ειήθζεζαλ κε βάζε ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ 
πξνέδξνπ ηνπ  ΤΔΔ Φξήζηνπ Σπίξηδε, σο απάληεζε ηνπ ηερληθνύ επηζηεκνληθνύ θόζκνπ ηεο 
ρώξαο, ζηε ζπλερηδόκελε θπβεξλεηηθή αδηαιιαμία, ζηηο ππέξνγθεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη 
ζηελ κε αζθάιηζε ηεο αλεξγίαο θαη πξνζήισζε ζηηο θαηαζηξνθηθέο πνιηηηθέο ηνπ Μλεκνλίνπ. 
Δηδηθόηεξα επηζεκάλζεθε ε εκκνλή θπβέξλεζεο θαη ηξόηθαο ησλ δαλεηζηώλ ζηελ εθαξκνγή 
ησλ λέσλ αληηαλαπηπμηαθώλ, ηζνπεδσηηθώλ θαη εμνλησηηθώλ νηθνλνκηθώλ, θνξνινγηθώλ, 
αζθαιηζηηθώλ θαη εξγαζηαθώλ κέηξσλ, πνπ πιήηηνπλ ην ζύλνιν ησλ παξαγσγηθώλ 
δπλάκεσλ ηνπ δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα. 
 
Δπίζεο,  αμηνινγήζεθε  ην «θπβεξλεηηθό ηειεζίγξαθν», πνπ δηαβηβάζηεθε κέζσ ηνπ 
ππνπξγνύ Δξγαζίαο Γ. Βξνύηζε πξνο ηηο δηνηθήζεηο όισλ ησλ επηζηεκνληθώλ θνξέσλ 
(δηθεγόξσλ, δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ, δηπισκαηνύρσλ κεραληθώλ, ηαηξώλ, ζπκβνιαηνγξάθσλ, 
νδνληνγηαηξώλ,  θαξκαθνπνηώλ), θαηά ηε ζπλάληεζε ηνπο, ηελ πεξαζκέλε Γεπηέξα (15 
Οθησβξίνπ 2012), ζηε δηάξθεηα παληερληθήο-παλεπηζηεκνληθήο θηλεηνπνίεζεο. Υπελζπκίδεηαη 
όηη ν ππνπξγόο Δξγαζίαο δήισζε πξνο ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ επηζηεκνληθώλ θνξέσλ, γηα 
ηα λέα αζθαιηζηηθά θαη εξγαζηαθά κέηξα, πνπ πιήηηνπλ ηνπο κεραληθνύο θαη ηνπο άιινπο 
επηζηεκνληθνύο θιάδνπο, ηδίσο απηά πνπ αθνξνύλ ζηηο ππέξνγθεο απμήζεηο αζθαιηζηηθώλ 
εηζθνξώλ θαη ζηελ ππνρξεσηηθή έληαμε ηνπ ΔΤΑΑ ζηνλ ΔΟΠΥΥ, όηη είλαη εηιεκκέλεο 
απνθάζεηο, κε ζπιινγηθή θπβεξλεηηθή επζύλε, θαη΄ απαίηεζε ηεο ηξόηθαο ησλ δαλεηζηώλ θαη 
δελ απνζύξνληαη νύηε αιιάδνπλ.   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. Σηνπξλάξα θαη  Δξγαζίαο Γ. Βξνύηζε, ηα 200 
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εθαηνκκύξηα λα θαιπθζνύλ από εηζπξάμεηο ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη ηα 65 
εθαηνκκύξηα επξώ από ηηο πξόζζεηεο εηήζηεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ Μεραληθώλ. 
  
Αλαιπηηθά ην λέν πιαίζην ησλ θηλεηνπνηήζεσλ ησλ Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ, πνπ 
πξόηεηλε ν Φξ. Σπίξηδεο θαη απνθάζηζε ε ΓΔ ηνπ ΤΔΔ έρεη σο εμήο:    
 

 Τελ αλαζηνιή όισλ ησλ ππεξεζηώλ εμππεξέηεζεο ηνπ ΤΔΔ θαη ησλ ππεξεζηώλ  ηεο 
Τξάπεδαο Πιεξνθνξηώλ από ηελ Παξαζθεπή 19 Οθησβξίνπ 2012 έσο θαη ηελ 
Κπξηαθή 28 Οθησβξίνπ 2012, θαη επαλεμέηαζε ηνπ ρξόλνπ αλαζηνιήο. 

 Τελ απνρή όισλ ησλ εθπξνζώπσλ θαη ησλ κειώλ ηνπ ΤΔΔ (δηπι. κεραληθνί 
δεκνζίνπ, εξγνιήπηεο, κειεηεηέο, κηζζσηνί, ει. επαγγεικαηίεο) από όιεο ηηο 
επηηξνπέο, ζπκβνύιηα, εθπξνζσπήζεηο ηεο ρώξαο από ηηο 19 Οθησβξίνπ 2012 έσο 
θαη 28 Οθησβξίνπ 2012 θαη επαλεμέηαζε ηνπ ρξόλνπ απνρήο. 

 Τε ζεζκηθή ελεκέξσζε από ην ΤΔΔ θαη ΤΣΜΔΓΔ ηεο αξκόδηαο θνηλνβνπιεπηηθήο 
επηηξνπήο θαη παξάιιεια, ζε δηαθνξεηηθό ρξόλν, πξόζθιεζε ζε όινπο ηνπο 
βνπιεπηέο κεραληθνύο γηα πιήξε ελεκέξσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ Τακείνπ θαη ησλ 
ηεξάζηησλ πξνβιεκάησλ ηνπ θιάδνπ γεληθόηεξα ζπλεπώο θαη ηεο επζύλεο πνπ ηνπο 
αλαινγεί. 

 Τε δηνξγάλσζε ζπγθέληξσζεο δηακαξηπξίαο κε ηνπο επηζηεκνληθνύο θνξείο ηνπ 
ΔΤΑΑ. 

 Τελ εληνιή ζηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ ΤΔΔ θαη ζηα κέιε ηνπ ΤΔΔ ζην ΔΤΑΑ θαη ζηνλ 
Κιάδν Μεραληθώλ θαη ΔΓΔ ηνπ ΔΤΑΑ γηα: 

 Τε πξνζθπγή ηνπ ΔΤΑΑ θαη ησλ Τνκέσλ, ζε ζρέζε κε ηελ θινπή ησλ απνζεκαηηθώλ 
καο  

 Τηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ Κιάδνπ Υγείαο ζην ΔΤΑΑ θαη ηηο 
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο απνηξνπήο νπνηαζδήπνηε δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ηεο 
έληαμεο ηνπ Κιάδνπ Υγείαο ζηνλ ΔΟΠΥΥ 

 Τε λνκηθή δηεθδίθεζε ησλ νθεηιώλ από ην δεκόζην, πνπ αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ 
600εθ. €. 

 Τε δηεθδίθεζε αλαπιήξσζεο ησλ απσιεηώλ ηνπ  ΔΤΑΑ θαη ησλ αζθαιηζηηθώλ 
Φνξέσλ θαη ηελ κεηέπεηηα αλαθεθαινπνίεζε ησλ ηξαπεδώλ. 

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

 -Τελ αλάπηπμε κεραληζκνύ θαηαγξαθήο ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ 
κεραληθώλ. 

 Τε δηελέξγεηα ειέγρσλ θαη πξαγκαηνγλσκνζπλώλ γηα ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 
θαη ηήξεζεο πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ζε θηήξηα δεκόζηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ζε 
δξαζηεξηόηεηεο πεξηβαιινληηθήο όριεζεο. 

 Τε δηνξγάλσζε παληερληθήο – παλειιαδηθήο ζπγθέληξσζεο δηακαξηπξίαο ζηελ 
Αζήλα.  

 
Τν δηεθδηθεηηθό πιαίζην ηνπ ΤΔΔ πεξηιακβάλεη: 
 
• Τε κείσζε ησλ παγίσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαη ηελ αύμεζε ησλ αλαινγηθώλ 
εηζθνξώλ ηνπ Τακείνπ, κε έληαμε όισλ ησλ έξγσλ παξαρώξεζεο 
• Τελ ύπαξμε ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θάιπςεο γηα όινπο 
• Τελ απηνδηαρείξηζε ηνπ ΔΤΑΑ, ησλ Κιάδσλ ηνπ, ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ, ηελ 
παξακνλή ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θάιπςεο ζην ΔΤΑΑ θαη ηελ αλαηξνπή ηνπ Ν. 2469/1997 
πνπ ππνρξεώλεη ηα αζθαιηζηηθά Τακεία λα θαηαζέηνπλ ηα απνζεκαηηθά ηνπο ζηελ Τξάπεδα 
ηεο Διιάδνο. 
• Τελ άκεζε ελεξγνπνίεζε ηνπ Κιάδνπ Πξνλνηαθώλ Παξνρώλ θαη ηελ θάιπςε ηεο 
αλεξγίαο ηελ νπνία επηδνηνύκε. 
• Τελ αλαπιήξσζε ησλ πεξίπνπ 2 δηο. € πνπ απώιεζε ην Τακείν από ηελ 
αλαδηάξζξσζε ησλ Οκνιόγσλ θαη ηηο παξάλνκεο αιρεκείεο πνπ ζπλερίδεη ε Τξάπεδα ηεο 
Διιάδνο θαζώο θαη ηελ θαηαβνιή ηεο νθεηιήο ηνπ Κξάηνπο, από ηελ ηξηκεξή ρξεκαηνδόηεζε 
ηνπ Ν. 2084/1992, πξνο ην Τακείν καο, ύςνπο πιένλ ησλ 600 εθ. €. 
• Τελ αθύξσζε ησλ αλάιγεησλ δηαηάμεσλ θαηάξγεζεο ηνπ εξγαζηαθνύ πιαηζίνπ θαη 
ηεο νξηδόληηαο άδηθεο θαη ζπλερνύο θνξνιόγεζεο. 
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• Τε κε θαηάξγεζε ηνπ αθνξνιόγεηνπ θαη ηε καηαίσζε ηνπ άδηθνπ εληαίνπ 
θνξνινγηθνύ πνζνζηνύ 35% γηα όια ηα εηζνδήκαηα από ην πξώην επξώ. 
• Τελ ύπαξμε ελόο ηεξαξρεκέλνπ αλαπηπμηαθνύ ζρεδίνπ γηα ηελ άκεζε ελεξγνπνίεζε 
ηνπ ΔΣΠΑ θαη ηελ αύμεζε ηνπ ΠΓΔ θαη κε επαξθείο Γεκόζηεο Υπεξεζίεο. 
• Τν 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 Φώξαο ζε εηδηθή νηθνλνκηθή δώλε, ηνπ 
αδηεμόδνπ, ηεο θηώρεηαο, ηεο αλεξγίαο.  Οη Μεραληθνί δίλνπλ ηε κάρε, ζηεξνύκελνη αθόκε θαη 
ηα πεληρξά εηζνδήκαηά ηνπο από ηηο εληάμεηο ησλ απζαηξέησλ. Γίλνπλ ηε κάρε ηεο 
αμηνπξέπεηάο ηνπο. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Από ην Γξαθείν Τύπνπ ηνπ ΤΔΔ 

 


