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ΨΗΦΙΣΜΑ 
 

Της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Πελοποννήσου  
 

H Αντιπροσωπεία του περιφερειακού τμήματος Πελοποννήσου του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας, στην 14η τακτική συνεδρίαση της ψήφισε το παρακάτω ψήφισμα: 

Τα προωθούμενα μέτρα για το ασφαλιστικό και την φορολογία θα οδηγήσουν στην εξαφάνιση 
τους μηχανικούς, αφού οι νέες απαιτήσεις ασφαλιστικών εισφορών και φορολόγησης είναι τέτοιες  που 
οι μηχανικοί στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν θα δύνανται να καταβάλλουν ακόμα και σε 
ενδεχόμενη «ανάπτυξη». 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, πρέπει να συνεχίσει την αδρανοποίηση των λειτουργιών του 
και την αποχή των μελών του από επιτροπές και εκπροσωπήσεις, μέχρι η κυβέρνηση να αλλάξει την 
παρούσα πολιτική  με την οποία διακυβεύεται το «αύριο» των μηχανικών. 
Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Πελοποννήσου: 

1) Διαπιστώνει την ανάγκη νέας πολιτικής σε ότι αφορά στα ασφάλιστρα με δραστική μείωση των 
πάγιων εισφορών και θέσπιση αναλογικότητας ιδιαίτερα για τους νέους μηχανικούς οι οποίοι με 
τις ακολουθούμενες πολιτικές δεν θα μπορούν πλέον να ασκήσουν το επάγγελμα του μηχανικού 
ως αυτοαπασχολούμενοι αλλά ως υπάλληλοι της ολιγαρχίας των κατασκευών παρέχοντας 
επιστημονικές υπηρεσίες στις εταιρείες του χώρου σε μεσαιωνικό εργασιακό καθεστώς 
αμειβόμενοι και ασφαλιζόμενοι σαν ανειδίκευτοι εργάτες. 

2) Ζητάει από το ΤΕΕ να αναδείξει σε βασικό αίτημα  την έξοδο μας από τον ΕΟΠΥΥ  και να 
αγωνιστεί για την ικανοποίηση του όχι με «άσφαιρα πυρά» αλλά με τέτοιες δράσεις που θα 
αναγκάζουν την κυβέρνηση να μας πάρει στα σοβαρά.  

3) Ζητάει από το ΤΕΕ να προχωρήσει σε άμεση αντικατάσταση των εκπροσώπων του στην 
διοίκηση του ΕΤΑΑ οι οποίοι ψήφισαν θετικά για τα μέτρα που εξαφανίζουν το επάγγελμα 
(αυξήσεις εισφορών, τριετίες κλπ) και την παραπομπή τους στο πειθαρχικό καθώς η στάση τους 
ελέγχεται ως αντιδεοντολογική και καταστροφική για το επάγγελμα συνολικά. 

4) Ζητάει από το ΤΕΕ να καταρτίσει  λίστα με του βουλευτές μηχανικούς και να προωθήσει 
προσωπική επαφή με καθέναν από αυτούς σε κεντρικό ή σε τοπικό επίπεδο (Περιφερειακό 
Τμήμα για τους βουλευτές της περιφέρειας) με σκοπό την πλήρη ενημέρωση τους για τα 
αποτελέσματα της πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση και την ανάγκη αλλαγής της 
προτρέποντας τους σε αρνητική ψήφο για τα μέτρα που μας θίγουν και απαιτώντας σε κάθε τόνο 
την ανταπόκριση τους στις προτροπές ενημερώνοντας την κοινή γνώμη με δελτία τύπου για 
αυτές τις επαφές. 

5) Ζητάει από το ΤΕΕ να απαιτήσει άμεσα από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ τη λήψη ανακουφιστικών 
μέτρων για τους ασφαλισμένους (χρόνος ισχύος ασφαλιστικής ενημερότητας, διακανονισμοί 
οφειλών κλπ). 

6) Στηρίζει τις συντονισμένες δράσεις των Νομαρχιακών Επιτροπών στην Πελοπόννησο με τους 
κατά τόπους κλαδικούς συλλόγους στα πλαίσια αποφάσεων που λαμβάνονται σε κάθε νομό 
καθώς και τις δράσεις των όποιων συντονιστικών επιτροπών αγώνα συγκροτήθηκαν ή 
συγκροτηθούν. 

7) Αναθέτει στην Διοικούσα Επιτροπή σε συνεργασία με τις Νομαρχιακές Επιτροπές και 



δικηγορικούς συλλόγους ή δικηγορικά γραφεία να διερευνήσει την δυνατότητα νομικής 
προσφυγής κατά της Τράπεζας της Ελλάδος  με αίτημα την αντικατάσταση  των αποθεματικών 
του ταμείου μας τα οποία «χάθηκαν» με το PSI αφού η διοίκηση του ταμείου αφενός δεν είχε την 
δυνατότητα να καταθέτει τα αποθεματικά σε άλλη τράπεζα και αφετέρου ποτέ δεν συμφώνησε με 
την αγορά ομολόγων του Ελληνικού δημοσίου από τα αποθεματικά  αυτά. 

8) Αναθέτει στις Νομαρχιακές Επιτροπές να επισκεφθούν μαζί με τους φορείς των μηχανικών τους 
τοπικούς βουλευτές και να τους εξηγήσουν αφενός ότι τα μέτρα αυτά  «καταργούν» τον 
αυτοαπασχολούμενο μηχανικό και οδηγούν σε «λουκέτο» την μεγάλη μάζα των τεχνικών 
γραφείων παρουσιάζοντας τους τα σχετικά στοιχεία (αριθμός πλήρων ειδοποιητηρίων ΕΤΑΑ, 
μείωση αδειών άσκησης επαγγέλματος κλπ) και αφετέρου ότι οι  συνέπειες της  απουσίας των 
αυτοαπασχολούμενων μηχανικών από την παραγωγική διαδικασία των ιδιωτικών αλλά και 
δημόσιων έργων της περιφέρειας θα είναι ολέθριες όχι μόνο για την ποιότητα και την ασφάλεια 
των έργων αλλά και για την τοπική οικονομία και  κοινωνία. 

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Πελοποννήσου διεκδικεί : 

 Τη μείωση των πάγιων ασφαλιστικών εισφορών.  

 Την ιατροφαρμακευτική κάλυψη για όλους. 

 Την άμεση ενεργοποίηση του Κλάδου Ειδικών - Προνοιακών Παροχών και την κάλυψη της ανεργίας 

την οποία ήδη επιδοτούμε. 

 Την αποτροπή ένταξης του κλάδου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των Μηχανικών στον ΕΟΠΥΥ και 

την παραμονή στο ΕΤΑΑ. 

 Την αυτοδιαχείριση του ΕΤΑΑ, των Κλάδων του, των αποθεματικών του, την ανατροπή του 

Ν.2469/1997 που υποχρεώνει τα ασφαλιστικά Ταμεία να καταθέτουν τα αποθεματικά τους στην 

Τράπεζα της Ελλάδος. 

 Την αναπλήρωση των περίπου 2 δις ευρώ που απώλεσε το Ταμείο από την αναδιάρθρωση των 

Ομολόγων και τις παράνομες αλχημείες που συνεχίζει η Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και την καταβολή 

της οφειλής του Κράτους, από την τριμερή χρηματοδότηση του Ν.2084/1992, προς το Ταμείο μας, 

ύψους πλέον των 600 εκ. ευρώ. 

 Την ακύρωση των ανάλγητων διατάξεων κατάργησης του εργασιακού πλαισίου και της οριζόντιας 

άδικης και συνεχούς φορολόγησης. 

 Τη μη κατάργηση του αφορολόγητου και τη ματαίωση του άδικου ενιαίου φορολογικού ποσοστού 35% 

για όλα τα εισοδήματα από το πρώτο ευρώ. 

 Την ύπαρξη ενός ιεραρχημένου αναπτυξιακού σχεδίου για την άμεση ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ και την 

αύξηση του ΠΔΕ με επαρκείς Δημόσιες Υπηρεσίες. 

 Το σταμάτημα της απαξίωσης των μηχανικών και των επιστημόνων με τις συνεχείς μειώσεις μισθών 

και τα άδικα και οριζόντια χαράτσια. 

 Την ανατροπή της επιχειρούμενης πολιτικής διάλυσης των φορέων των Ελλήνων Επιστημόνων και 

προάσπιση του απολύτως κατοχυρωμένου θεσμικού, παρεμβατικού ρόλου τους ως επίσημων 

επιστημονικών συμβούλων της Πολιτείας. 
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