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Δελτίο Τύπου   

TEE  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 

25 Σεπτεμβρίου 2012 
 

 
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Χρ. Σπίρτζης, καταγγέλλει τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος 
και του ασφαλιστικού κεφαλαίου από την ΤτΕ και απευθύνει νέο πιο δυναμικό κάλεσμα 
συμμετοχής των Διπλωματούχων Μηχανικών στην Πανελλαδική απεργία.  
 
 
 
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Χρήστος Σπίρτζης, απευθύνει νέο, πιο δυναμικό κάλεσμα προς τους 
Διπλωματούχους Μηχανικούς και όλο τον τεχνικό κόσμο να συμμετάσχουν μαζικά στην 
απεργία και το συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 
2012.  
 
Η προσυγκέντρωση των Μηχανικών θα γίνει επί της Πατησίων μπροστά από την πύλη 
του Ε. Μ. Πολυτεχνείου στις 11 το πρωί.  
 
 Σε δήλωση του ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Χρήστος Σπίρτζης, αναφέρει ότι τις ελάχιστες ημέρες 
που μεσολάβησαν από την έκδοση του προηγούμενου Δελτίου Τύπου του ΤΕΕ (21/09/2012), 
συμμετοχής των Μηχανικών στην πανελλαδική κινητοποίηση εξακολουθούν να διαρρέονται 
από τα κέντρα αποφάσεων και άλλα σκληρότερα μέτρα εις βάρος των Μηχανικών. Στο μεταξύ 
αποκαλύπτει ο ίδιος ότι επιστολή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) προς το ΤΕΕ, που το 
περιεχόμενο της προφανώς ισχύει και για τους Ασφαλιστικούς Φορείς τεκμηριώνει τόσο τη 
ληστεία στα χρήματα του ΤΕΕ, στα αποθεματικά του Ταμείου των Μηχανικών 
(ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ), όπως και του συνολικού Κοινωνικού Ασφαλιστικού Κεφαλαίου αλλά και τον 
παράνομο τρόπο διαχείρισης, που επιφύλαξε η ΤτΕ.  
 
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Χρ. Σπίρτζης, αναφέροντας ότι το ΤΕΕ δεν είχε και δεν έχει 
αποθεματικά στην ΤτΕ υπογραμμίζει ότι ουδέποτε υπήρξε εντολή η εξουσιοδότηση του ΤΕΕ 
προς την ΤτΕ για κινήσεις, που έκανε μόνη της η Τράπεζα της Ελλάδας για λογαριασμό του 
ΤΕΕ. Σημειώνει, επίσης, ότι οι προϋπολογισμοί και απολογισμοί του ΤΕΕ είναι ισοσκελισμένοι 
και έχουν την έγκριση δύο αρμοδίων υπουργείων, των υπουργείων Οικονομικών και 
Ανάπτυξης – Υποδομών. Ως εκ τούτου το «κούρεμα» χρημάτων του ΤΕΕ, που δεν ήταν 
αποθεματικά αλλά μέρος των χρημάτων για την εκπλήρωση των εγκεκριμένων 
προϋπολογισμών του δείχνει την παράνομη διαχείριση της ΤτΕ στο «δήθεν» Κοινό Κεφάλαιο 
Δημόσιων Οργανισμών και Ασφαλιστικών Ταμείων. Επίσης, προκύπτει από την εκ των 
υστέρων ενημέρωση και απόδοση λογαριασμού, που επιφύλαξε η ΤτΕ προς το ΤΕΕ ότι ο 
τρόπος διαχείρισης του δημόσιου χρήματος και του ιδρώτα των ελλήνων Μηχανικών και 
εργαζομένων από την ΤτΕ έγινε εις βάρος και όχι επωφελεία των Ασφαλιστικών Ταμείων και 
Δημοσίων Οργανισμών, όπως αναφέρεται σε σχετική διάταξη νόμου, την οποία επικαλείται η 
ΤτΕ.       
 
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ υπενθυμίζει ακόμη την μηνυτήρια αναφορά που έχει καταθέσει το ΤΕΕ 
από κοινού με τους άλλους επιστημονικούς φορείς (ΤΕΕ, ΔΣΑ κλπ) εις βάρος της ΤτΕ για τη 
διαχείριση που επιφύλαξε η ΤτΕ, υπογραμμίζοντας ότι όλα τα μέχρι τώρα γνωστά στοιχεία 
δείχνουν ότι ο ίδιος τρόπος μη συμφέρουσας διαχείρισης από την πλευρά της ΤτΕ 
συνεχίζεται, την ίδια ώρα που προωθούνται από την Κυβέρνηση άδικες, δυσβάστακτες 
αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές των Μηχανικών και των Επιστημόνων.   
 
Το ΤΕΕ, σε ανακοίνωση κάλεσμα προς τους Διπλωματούχους Μηχανικούς να συμμετέχουν 
στην κινητοποίηση της ΓΣΕΕ ΑΔΕΔΥ  αναφέρει ακόμη ότι: 
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 Η αδιέξοδη, άδικη και παράλογη πολιτική που ζούμε τα τελευταία χρόνια συνεχίζεται.  
Ήδη έχουν ανοίξει για 3

η
 φορά τα ίδια θέματα κοινωνικής αναλγησίας, ύφεσης και 

αδιεξόδου και προστίθενται νέες προτάσεις περαιτέρω απορρύθμισης του 
επαγγέλματος.  Κάθε λογική προσέγγιση ή πρόταση απορρίπτεται από την 
Κυβέρνηση με την ίδια μονότονη απάντηση: «το ζητά η Τρόικα», «το αναφέρει το 
Μνημόνιο». 

 Η αδυναμία πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών από την πλειοψηφία των 
Μηχανικών και των Επιστημόνων αντιμετωπίζεται με εφαρμογή της διάταξης 
υποχρεωτικής ένταξης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία ανά τριετία.  Δηλαδή, 
άμεσα αυξήσεις έως 30%. 

 Επιβάλλεται σε όλους τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, ακόμη και στους άνεργους 
και απολυμένους υποχρεωτική μηνιαία εισφορά 10€ υπέρ του Ταμείου Αλληλεγγύης, 
όταν όλοι οι Μηχανικοί αποκλείονται από τις καλύψεις του συγκεκριμένου Ταμείου 
Αλληλεγγύης, ενώ οι αποφάσεις για τη δημιουργία κλάδου ανεργίας στο 
ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, για το τεχνικό επιστημονικό δυναμικό της χώρας που δοκιμάζεται 
άγρια από την κρίση, παραμένουν ανυπόγραφες στα υπουργικά γραφεία. 

 Οι προτάσεις απορρύθμισης των θεσμών του επαγγέλματος και της κοινωνίας 
κατατίθενται κάθε μέρα. 

 Η αξιολόγηση των Μηχανικών του Δημοσίου δεν γίνεται στα θέματα ευθύνης και 
τεχνικών αντικειμένων για αξιοκρατική αξιοποίηση, αλλά με στόχο την ολοσχερή 
εξόντωση του τεχνικού κόσμου στο Δημόσιο και τις απολύσεις. 

 Τα Δημόσια Έργα καθηλωμένα, το ΕΣΠΑ σημειώνει ρεκόρ χαμηλής απορρόφησης 
κονδυλίων, το ΠΔΕ ελάχιστο. 

 Τα ιδιωτικά έργα μηδενικά 

 Οι Μηχανικοί σε απόγνωση, στην ξενιτιά, στην ανεργία. 

 Οι νέοι και οι απολυμένοι Μηχανικοί στο περιθώριο. 

 Οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην αναδουλειά και την απόγνωση. 

 Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι στη φτώχεια. 
 
Δεν θα τους αφήσουμε. 

 Όλοι μαζί συμμετέχουμε μαζικά, για να ακουστεί η φωνή της κοινωνίας, ο δρόμος της 
ανάπτυξης, της δικαιοσύνης, της αξιοπρέπειάς μας. 

 Όλοι μαζί, για να ανατρέψουμε τα άδικα μέτρα, την ανάλγητη πολιτική του αδιεξόδου 
και της βαρβαρότητας. 

 
 
 

Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ 
 


