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Στις σημερινές συνθήκες της οικονομική κρίσης, η κατάσταση στο κλάδο μας επιδεινώνεται καθημερινά. Οι 
Μηχανικοί, ως επιστήμονες-επαγγελματίες-σημαντικοί φορείς της προόδου και βασικοί συντελεστές της Εθνικής 
αναπτυξιακής προσπάθειας, εξωθούνται σε αφανισμό και διακοπή των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, 
υφίστανται τα αποτελέσματα μιας πολιτικής πού τους αφήνει ανασφάλιστους, που τους αφαιρεί τις παροχές 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και το δικαίωμα της άσκησης του επαγγέλματός μας, μιας πολιτικής που οδηγεί σε 
μαζικές κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, μιας πολιτικής που απειλεί πλέον άμεσα και την κατάργηση του 
Ασφαλιστικού Ταμείου ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.  
Το ΤΕΕ Πελοποννήσου, με αφετηρία την στοιχειωδώς αξιοπρεπή διαβίωση των Μηχανικών, ενόψει της μάχης που 
θα δοθεί για το ασφαλιστικό και γνωρίζοντας ότι η παρούσα χρονική περίοδος είναι ιδιαίτερα κρίσιμη μεταξύ άλλων 

ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ 
• τη διακριτή ύπαρξη του ασφαλιστικού μας Φορέα με τη μετεξέλιξη του ΤΣΜΕΔΕ σε ένα ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ 

ασφαλιστικό οργανισμό εντός του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, που θα διοικείται από τους 
ασφαλισμένους του, θα διαχειρίζεται αυτοτελώς τα αποθεματικά και τα περιουσιακά του στοιχεία, θα χαράζει και 
θα υλοποιεί αυτόνομα την ασφαλιστική του πολιτική με γνώμονα το συμφέρον των ασφαλισμένων του και την 
βιωσιμότητά του 

• την άμεση κατάργηση των διατάξεων του Ν.3986/2011 που επιβάλλουν παράλογες αυξήσεις των ασφαλιστικών 
εισφορών. 

• την άμεση λειτουργία του Κλάδου Ειδικών Παροχών του Ν.3518/2006 
• τη διασφάλιση της εγγυοδοσίας και την αναχαίτιση κάθε πολιτικής που θέλει το μικρομεσαίο Τεχνικό Δυναμικό, 

βορά στις συστημικές Τράπεζες και τους μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους και μελετητικές εταιρείες 
• την εξαίρεση του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ) και τη 

θεσμοθέτηση δυνατότητας ευνοϊκών ρυθμίσεων των οφειλών των ελευθέρων επαγγελματιών 
• τη μείωση των πάγιων ασφαλιστικών εισφορών 
• την παροχή πλήρους υγειονομικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε όλους τους ασφαλισμένους χωρίς 

προϋποθέσεις και την εξασφάλιση της ασφαλιστικής ενημερότητας για την άσκηση του επαγγέλματος   
• τη διατήρηση του δημόσιου και αναδιανεμητικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης 
Το ΤΕΕ Πελοποννήσου ενάντια στην ολομέτωπη επίθεση της Κυβέρνησης προς τους Μηχανικούς της χώρας, 
λαμβάνοντας αντι-κοινωνικά, αντι-εργασιακά και αντι-ασφαλιστικά μέτρα, ενάντια στη λιτότητα, στη βίαιη 
αναδιανομή εισοδημάτων σε βάρος των μεσαίων και ασθενέστερων οικονομικά στρωμάτων, στη φοροεπιδρομή  

ΔΗΛΩΝΕΙ 
• ξεκάθαρα προς όλους ότι θα διεκδικήσομε με αγωνιστικό τρόπο την αξιοπρέπεια, τη εργασία μας, την 

επιστημονική μας γνώση, την κοινωνική μας ασφάλιση 
• είμαστε εδώ για να αποτελέσομε την κοινωνική και αναπτυξιακή πρωτοπορία  

ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
• να σταματήσει τη μεθοδευμένη προσπάθεια ισοπέδωσης, σπίλωσης και απαξίωσης του Μηχανικού.  
•    να σταματήσει τα αντιλαϊκά και αποσπασματικά μέτρα και τις οριζόντιες δράσεις που οδηγούν στη διάλυση του 

κοινωνικού ιστού της Πατρίδας μας και στο ξεπούλημά της στα μεγάλα συμφέροντα 
•    να προχωρήσει εδώ και τώρα στη λήψη μέτρων, υλοποιώντας τις συγκεκριμένες προτάσεις που έχει καταθέσει 

ο τεχνικός κόσμος, για την επίτευξη της μοναδικής διεξόδου από την κρίση που είναι η ανάπτυξη  
ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 

με μήνυμα την ενότητα, την αλληλεγγύη και την εντατικοποίηση του αγώνα μας ενάντια στην ανεργία, στη 
διαφθορά, στην ισοπέδωση θεσμών-αξιών-επιστημόνων, στις συντεχνιακές λογικές-δράσεις-αντιλήψεις, να 
συμμετάσχουν δυναμικά στις 12 Νοεμβρίου 2015 στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία, που προκήρυξαν και 
διοργανώνουν ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και συνδικάτα. 
                                                                      
          Η Πρόεδρος ΤΕΕ Πελοποννήσου 
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