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         Π Ρ Ο Σ 
Τα Μέλη του ΣΑΤΕ  

 

ΘΕΜΑ: Συµµετοχή του ΣΑΤΕ στις κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό  

Συνάδελφοι,  

Ο ΣΑΤΕ από την πρώτη στιγµή της ανακοίνωσης των βασικών αρχών του Ασφαλιστικού 
νοµοσχεδίου εξέφρασε σε όλους τους τόνους και εγγράφως προς τον Υπουργό Εργασίας την 
έντονη αντίθεσή του στην προοπτική κατάργησης της αυτονοµίας του ΤΣΜΕ∆Ε, όπως αυτή 
υφίσταται σήµερα υπό το ΕΤΑΑ. Παράλληλα, τόνιζε την στήριξη που ο τοµέας εγγυοδοσίας 
και πιστοδοσίας παρέχει το ΤΣΜΕ∆Ε, από την ίδρυσή του, στις κατασκευαστικές εταιρείες και 
στους µελετητές και ελεύθερους επαγγελµατίες µηχανικούς, εκδίδοντας τις αναγκαίες 
εγγυητικές επιστολές για την συµµετοχή σε δηµοπρασίες και την ανάληψη έργων, είτε 
δηµόσιων, είτε ιδιωτικών και προεξοφλώντας τους λογαριασµούς.  

Επιπλέον, οι απασχολούµενοι στα εργοτάξια Μηχανικοί καθώς και τα Στελέχη του Πτυχίου 
µας θα επιβαρύνονται µε ασφαλιστικές εισφορές 20% επί των εισπράξεών τους (∆.Π.Υ.) - 
πέραν των άλλων φόρων και προκαταβολών τους - επιβάρυνση, που εκτιµάται ότι, κατά το 
µεγαλύτερο µέρος της, θα µεταβιβαστεί στις επιχειρήσεις µας.   

Υπό αυτό το πλαίσιο ο ΣΑΤΕ συµµετέχει στις κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό στις οποίες 
έχει καλέσει το ΤΕΕ και οι λοιποί Επιστηµονικοί Φορείς της Χώρας, ζητώντας την απόσυρση 
του προσχεδίου νόµου, τη διατήρηση της αυτονοµίας του ΕΤΑΑ και τη συνέχιση της 
εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας του ΤΣΜΕ∆Ε.  

Μέχρι στιγµής ο Σύνδεσµος έχει µετάσχει :  

 στην κοινή σύσκεψη στις 12.1.2016 των συνδικαλιστικών, επιστηµονικών 
εργοληπτικών και µελετητικών φορέων των Μηχανικών την οποία συγκάλεσε το ΤΕΕ,  

 στην κοινή πορεία στις 14.1.2016 των Επιστηµόνων και των ελευθέρων 
επαγγελµατιών, προς το Υπουργείο Εργασίας και   

 στην σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου του Τεχνικού Κλάδου στις 14.1.2016. 

Επίσης ο Σύνδεσµος, υιοθετώντας τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από το συντονιστικό 
όργανο του τεχνικού κλάδου και το συντονιστικό όργανο όλων των επιστηµονικών φορέων 
καλεί τα Μέλη του να συµµετέχουν:  

 στην κινητοποίηση της Α∆Ε∆Υ και των εργατικών σωµατείων το Σάββατο 16.1.2016 
µε προσυγκέντρωση στην Οµόνοια στις 12:00 το µεσηµέρι και  

 στην µεγάλη παντεχνική κινητοποίηση των Μηχανικών την Πέµπτη 
21.1.2016 στις 11:30 στα Προπύλαια.  

Υπενθυµίζουµε ότι η Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας και το 
σύνολο των Τεχνικών Φορέων αποφάσισαν την απεργία - αποχή όλων των 
∆ιπλωµατούχων Μηχανικών από τη συµµετοχή τους σε Τεχνικά Συµβούλια Έργων και 
Μελετών καθώς και από το σύνολο των Επιτροπών µε Τεχνικό Αντικείµενο κατ'αρχάς από 
τις 18.1.2016 έως 22.1.2016. 

Για κάθε άλλη εξέλιξη θα ενηµερωθείτε άµεσα από την ιστοσελίδα µας.  

Με Συναδελφικούς Χαιρετισµούς, 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. 
     ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ                               ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ  

ΕΠΕΙΓΟΝ  


