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Δελτίο Σύπου

ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ

13 Μαρτίου 2013
Το ΤΕΕ καλεί όλοςρ ηοςρ μεσανικούρ ζηε ζςγκένηπωζε αύπιο ηο ππωί
ζηιρ 9:30, έξω από ηο ςποςπγείο Επγαζίαρ (Σηαδίος 29)
Η Κςβέπνεζε ππέπει επιηέλοςρ να ικανοποιήζει ηα αιηήμαηα
όλος ηος ηεσνικού κόζμος, ηονίδει ο ππόεδπορ ηος ΤΕΕ

Σε Παληερληθή ζπζπείξσζε θαη ζπκπαξάζηαζε, ζηελ απξηαλή 3σξε ζηάζε εξγαζίαο
θαη, θπξίσο, ζηε ζπγθέληξσζε πνπ νξγαλώλεη ε Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, Σύιινγνη θαη
Σσκαηεία Δηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ έμσ από ην ππνπξγείν Εξγαζίαο (Σηαδίνπ 29)
ζηηο 9:30, θαιεί ην ΤΕΕ ηνλ ηερληθό θόζκν.
«Τα αηηήκαηα όισλ ησλ κεραληθώλ, κέρξη ζήκεξα, έρνπλ αληηκεησπηζζεί από ηελ
Κπβέξλεζε κε ηνλ πιένλ αλάιγεην ηξόπν, ρσξίο ίρλνο θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο αιιά
θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο», επηζεκαίλεη ν πξόεδξνο ηνπ ΤΕΕ Φξήζηνο Σπίξηδεο,
«θαηά ζπλέπεηα ε αγσληζηηθή δηεθδίθεζε επίιπζεο ησλ κεγάισλ αζθαιηζηηθώλ θαη
ζπληαμηνδνηηθώλ πξνβιεκάησλ ηνπ θιάδνπ, ε επηβίσζε ηνπ Τακείνπ καο θαη ελ ηέιεη
ησλ κεραληθώλ, είλαη ρξένο πνπ πξέπεη λα εθθξάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε. Ιδίσο
απηέο ηηο εκέξεο, θαηά ηηο νπνίεο έλαο λένο θύθινο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο θπβέξλεζεο
κε ηελ “ηξότθα” βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη όιεο νη ελδείμεηο θαζηζηνύλ θαλεξό όηη
αζθνύληαη πηέζεηο γηα πεξαηηέξσ επώδπλα κέηξα ζε εξγαδόκελνπο θαη
ζπληαμηνύρνπο».
Κύξηα αηηήκαηα είλαη:


Η απόζπξζε ηεο δηάηαμεο ηνπ λ. 3986/2011 πνπ επηβάιιεη άδηθεο θαη βάξβαξεο
απμήζεηο ζηηο εηζθνξέο, ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο αζθαιηζκέλνπο (κεηά ην 93)
ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο, πνπ έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα ηελ κείσζε θαηά 50% ηεο
εηζξνήο λέσλ αζθαιηζκέλσλ ζην Τακείν, ηελ ηεξάζηηα αύμεζε αηηεκάησλ
δηαγξαθήο από ην ΤΕΕ θαη ην ΤΣΜΕΔΕ ησλ ήδε αζθαιηζκέλσλ θαη ηελ αύμεζε
θαηά ηνπιάρηζηνλ 50% ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ αδπλαηνύλ λα πιεξώζνπλ ηηο
εηζθνξέο ηνπο, δηεπξύλνληαο εθξεθηηθά ηελ εηζθνξνδηαθπγή θαη ηηο απώιεηεο ζην
Τακείν, δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθνληαη δηνγθνύκελα θαηά ηελ δηεηία 2011-2012 θαη
επηβεβαηώλνπλ ηελ – δπζηπρώο – ξεαιηζηηθή εθηίκεζε όηη ην Τακείν νδεγείηαη
ζηελ θαηάξξεπζε.



Η ελεξγνπνίεζε ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ Κιάδνπ Εδηθώλ Παξνρώλ, γηα ηελ
νπζηαζηηθή θάιπςε ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ ρακεινύ εηζνδήκαηνο ησλ Μεραληθώλ.



Η αμηνπξεπήο πγεηνλνκηθή θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε πνπ λα θαιύπηεη ηηο
αλάγθεο ησλ αζθαιηζκέλσλ, έμσ από ηνλ ρξενθνπεκέλν ΕΟΠΥΥ.
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 Η αλαπιήξσζε ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ ΤΣΜΕΔΕ, ηα νπνία είλαη απνθιεηζηηθά
ρξήκαηα ησλ Μεραληθώλ θαη «θνπξεύηεθαλ» αλαγθαζηηθά κε δεκία πιένλ ηνπ 1,5
δηζ. €, ελώ ζπλνιηθά γηα ην ΕΤΑΑ πιένλ ησλ 2 δηζ. €.
 Η απόζπξζε ηεο δηάηαμεο ηνπ λ.2469/97 πνπ ππνρξεώλεη ην ΕΤΑΑ, όπσο θαη όια
ηα αζθαιηζηηθά Τακεία θαη ηα ΝΠΔΔ, λα θαηαζέηνπλ ηα απνζεκαηηθά ηνπο ζηελ
Τξάπεδα ηεο Ειιάδαο, ελέξγεηα πνπ απνδείρζεθε ζηελ πξάμε κεραληζκόο
ιεζηείαο αληί γηα ζεκαηνθύιαθαο δηαζθάιηζεο ησλ ρξεκάησλ ησλ αζθαιηζκέλσλ.
 Η άκεζε θαηαβνιή ησλ νθεηινκέλσλ από ηελ ηξηκεξή ρξεκαηνδόηεζε ηνπ
λ.2084/92, πνζό πνπ αληηζηνηρεί γηα ην ΤΣΜΕΔΕ ζε πάλσ από 600 εθ. € θαη
ζπλνιηθά γηα ην ΕΤΑΑ πάλσ από 1 δηζ. €.
 Πξνζιήςεηο, γηα ηε ζηειέρσζε κε ην απαηηνύκελν πξνζσπηθό ηνπ Τακείνπ, γηα λα
αξζεί ε απίζηεπηε ηαιαηπσξία ησλ αζθαιηζκέλσλ ζε θάζε επίζθεςή ηνπο ζην
Τακείν θαη ηαπηόρξνλα δηαζθάιηζε αμηνπξεπώλ όξσλ εξγαζίαο γηα ην ππάξρνλ
πξνζσπηθό, ην νπνίν βαζαλίδεηαη από ηηο ζεκεξηλέο απαξάδεθηεο ζπλζήθεο.
 Επαλαθνξά ηεο 35ηίαο σο ππνρξεσηηθνύ ρξόλνπ αζθάιηζεο θαη ηνπ ειηθηαθνύ
νξίνπ ησλ 60 πνπ ππήξρε πξηλ ηηο αιιαγέο πνπ επέβαιαλ ηα «κλεκόληα».
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απξηαλήο ζπγθέληξσζεο, ζα επηδησρζεί ζπλάληεζε κε ηνλ
Υπνπξγό Εξγαζίαο, αθελόο λα ηνπ ππνβιεζνύλ ηα αηηήκαηα, αθεηέξνπ λα ππάξμεη
ζαθήο δέζκεπζε εθ κέξνπο ηνπ όηη ζα αλαδεηεζνύλ από θνηλνύ κε ηνπο θνξείο ησλ
κεραληθώλ, ιύζεηο ξηδηθέο θαη βηώζηκεο.

Από ην Γξαθείν Τύπνπ ηνπ ΤΕΕ
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