
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2013 
 
Θέµα: «Αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών και συγκέντρωση διεκδίκησης αναστολής 
εφαρµογής των αντισυνταγµατικών διατάξεων, την Πέµπτη, στις 14:00, στα γραφεία του 
ΕΤΑΑ, Μάρνη 22» 
 
Συνάδελφοι και Συναδέλφισες, 
 
Επιβεβαιώνεται για µια ακόµη φορά ότι η Κυβέρνηση και όσοι στηρίζουν την 
εφαρµοζόµενη πολιτική κοινωνικής αναλγησίας των τριών τελευταίων χρόνων συνεχίζουν 
τη στοχοποίηση των εργαζοµένων και µε µεγαλύτερη ένταση των Μηχανικών και του 
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ).  Παρά τις διαπιστώσεις των Υπουργών και των 
κυβερνητικών Παραγόντων για βούλιαγµα των δραστηριοτήτων µας, παρά τα κροκοδείλια 
δάκρυα για τους επιστήµονες, και κυρίως τους νέους επιστήµονες, παρά τις εξαγγελίες 
των τριών τελευταίων Κυβερνήσεων για κάλυψη της ανεργίας µας και ενεργοποίηση του 
Κλάδου Προνοιακών Παροχών, αντιθέτως εµµένουν στις αυξήσεις των ασφαλιστικών 
εισφορών µας, δια της υποχρεωτικής ένταξης ανά τριετία σε ανώτερη ασφαλιστική 
κατηγορία και της συνεχιζόµενης απόδοσης εισφορών υπέρ του Ταµείου Αλληλεγγύης στο 
οποίο, όµως οι Μηχανικοί δεν µπορούµε να ενταχθούµε. 
 
Έχουµε ενηµερώσει, επανειληµµένως και σε όλους τους τόνους, όλους τους αρµόδιους για 
τη δραµατική κατάσταση των Μηχανικών. 
 
Έχουµε κατ' επανάληψη αναδείξει ότι οι Μηχανικοί δεν αντέχουν τις υπάρχουσες 
ασφαλιστικές εισφορές, πόσο µάλλον τις αυξηµένες, άνω του 25%.  Αρκεί κανείς να 
γνωρίζει ότι 27.943 Μηχανικοί δεν εξόφλησαν το β' εξάµηνο του 2012 τις εισφορές τους, 
ποσοστό 40% των ελεύθερων επαγγελµατιών, περίπου 8.000 έχουν προβεί σε 
διακανονισµό µε αβεβαιότητα για τη δυνατότητα τους να ανταπεξέλθουν στην επόµενη 
δόση και 3.778 εταιρείες, πρόσθετα, δεν έχουν πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές των 
εργαζοµένων σε αυτούς Μηχανικών. 
 
Οι αυξήσεις εξυπηρετούν τα ελλείµµατα άλλων Ασφαλιστικών Φορέων, µιας και ο Κλάδος 
των Μηχανικών του ΕΤΑΑ είχε πλεόνασµα 385 εκ. ευρώ το 2011.  Το µέτρο θα θέσει 
εκτός επαγγέλµατος και σε απόγνωση ακόµη περισσότερους, δεκάδες χιλιάδες, 
Μηχανικούς, από όσους ήδη σήµερα έχουν τεθεί.  Καµιά κυβερνητική επιλογή ή 
σχεδιασµός δεν προβλέπει δράσεις για τους Μηχανικούς και τους επιστήµονες, δεν δίνει 
ελπίδα, δεν οδηγεί στο ξεπέρασµα της ύφεσης και της κρίσης.   
 
Συνάδελφοι, 
 
Κατά τους προηγούµενους µήνες το ΤΕΕ προσέφυγε και έχει κατατεθεί αίτηση αναστολής 
της εφαρµογής της αντισυνταγµατικής  διάταξης, ενώ τα Μέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής 
(∆Ε) του ΤΕΕ ερευνώνται από τον Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος για τις 
κινητοποιήσεις µας, σε σχέση µε τις αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών, για απιστία σε 
βαθµό κακουργήµατος.  Πρόσθετα η ∆Ε του ΤΕΕ και κατ' επέκταση οι Συνάδελφοι που 
µετέχουν στο ∆Σ του ΕΤΑΑ, έθεσαν το θέµα που θα συζητηθεί στη επόµενη Συνεδρίαση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΤΑΑ ώστε: 
 
- να επανέλθει στη Συνεδρίαση του ∆Σ του ΕΤΑΑ, το θέµα της εφαρµογής των παράνοµων 
και αντισυνταγµατικών µνηµονιακών διατάξεων, περί αύξησης των ασφαλιστικών 
εισφορών των Μηχανικών και να απορριφθεί η εφαρµογή τους. 
 
- λόγω της αναµονής απόφασης από το Συµβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) - προσφυγή και 
ασφαλιστικά µέτρα - να προχωρήσουν στην αποστολή ειδοποιητηρίων και στον 
υπολογισµό των διακανονισµών των παλαιών οφειλών των Ασφαλισµένων, σύµφωνα µε 
τις παλαιές εισφορές. 
 



- να παρέχουν πλήρη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη χωρίς προϋποθέσεις σε όλους τους 
Μηχανικούς και τα προστατευόµενα Μέλη τους. 
 
Πρόσθετα η ∆Ε του ΤΕΕ έχει λάβει µια σειρά αποφάσεων και µέτρων, που θα 
ανακοινωθούν, για την αντιµετώπιση και εναντίωση σε αυτήν την καταφανή αδικία και 
καλεί τους Συναδέλφους σε συγκέντρωση διεκδίκησης την Πέµπτη 28 Μαρτίου 2013 στις 
14:00 έξω από τα γραφεία του ΕΤΑΑ (Μάρνη 22, Αθήνα). 
 
Η εφαρµογή µιας αντισυνταγµατικής διάταξης µε εκκρεµή την Απόφαση αναστολής από το 
ΣτΕ και µε τεκµηριωµένη από την Αναλογιστική Μελέτη του ΤΕΕ, τα συµπεράσµατα της 
οποίας έχουν τεθεί σε γνώση όλων των Αρµοδίων, ότι θα οδηγήσει τον Ασφαλιστικό µας 
Φορέα σε ελλειµµατική τροχιά, συνεπάγεται πολιτικές, δεοντολογικές και ποινικές ευθύνες 
για τους Αρµόδιους, όποιοι κι αν είναι. 
 
Οι πρωτοβουλίες και οι Αποφάσεις του ΤΕΕ απέναντι σε µια άδικη, ανάλγητη και αδιέξοδη 
κυβερνητική, µνηµονιακή πολιτική δεν επαρκούν. 
 
Η στάση της αδρανοποίησης, της ιδιώτευσης, της αποχής, δίνει παράταση σε µια 
συνεχιζόµενη επιδεινούµενη πολιτική που, ενώ γνωρίζει, αγνοεί προκλητικά τα αδιέξοδα 
και τα προβλήµατά µας. 
 
Η µαζική συµµετοχή όλων µας είναι απαραίτητη. 
 
Συναδελφικά 
Χρήστος Σπίρτζης 
 


