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Για να αποτραπούν οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων σε 50.000 µηχανικούς µε 
ληξιπρόθεσµες ασφαλιστικές εισφορές 

  

 Το TEE ενηµερώνει τα µέλη του ότι συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις για τα ασφαλιστικά θέµατα και 
καλεί τους διπλωµατούχους Μηχανικούς για άλλη µία φορά να αντιδράσουν δυναµικά και να 
ακυρώσουν στην πράξη τη νέα απόπειρα του προέδρου του ∆Σ ΕΤΑΑ, που επιχειρεί αιφνιδιαστικά και 
απροκάλυπτα να επιβάλει τις νέες εξοντωτικές ασφαλιστικές εισφορές, που έχουν θεσµοθετηθεί µε 
τους µνηµονιακούς Νόµους της περιόδου 2011-2013, εις βάρος του άγρια δοκιµαζόµενου από την 
κρίση και την ανεργία τεχνικού επιστηµονικού κόσµου. 

Με βάση τις αποφάσεις της ∆ιοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ, οι  κινητοποιήσεις συνεχίζονται µέχρι να 
επιλυθούν οριστικά και δίκαια τα ασφαλιστικά µας αιτήµατα. Στόχος πρώτης γραµµής είναι να 
αποτραπεί η αποστολή προς Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), ο κατάλογος 
ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών, που θα έχει ως συνέπεια  να ξεκινήσουν αµέσως 
κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων Μηχανικών, όπως επιδιώκει ο πρόεδρος του ∆Σ  ΕΤΑΑ Αντώνης 
Σελλιανάκης, σε συνεννόηση µε τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση. 

Υπενθυµίζουµε ότι µε κατάσχεση περιουσιακών απειλούνται, σύµφωνα µε στοιχεία του Ταµείου, 
περίπου 50.000 διπλωµατούχοι Μηχανικοί-ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι οποίοι, λόγω της 
κατάρρευσης της οικοδοµικής δραστηριότητας και του δραστικού περιορισµού των δηµόσιων έργων, 
τελούν ουσιαστικά σε µακρόχρονη ανεργία και αδυνατούν να καταβάλουν τις υποχρεωτικές και, 
ταυτόχρονα, παράλογα αυξηµένες ασφαλιστικές εισφορές στο πρώην ΤΣΜΕ∆Ε (τοµέα του ΕΤΑΑ 
σήµερα). 

Ήδη, το µεγάλο αυτό πλήθος των διπλωµατούχων µηχανικών – µεταξύ των οποίων πολλοί µε 
χρόνιες ή και ανίατες ασθένειες – στερείται και της στοιχειώδους ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, 
επειδή, ακριβώς, αδυνατούν αντικειµενικά να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές. 

Στο πλαίσιο των σταθερών αποφάσεων, που µε εισηγήσεις του προέδρου ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη έχει 
λάβει η ∆ιοικούσα Επιτροπή, το ΤΕΕ καλεί τους διπλωµατούχους µηχανικούς στην πρώτη γραµµή της 
κινητοποίησης και του διεκδικητικού αγώνα για τα µεγάλα ανοιχτά θέµατα στο ασφαλιστικό των 
µηχανικών. Οι αγώνες του ΤΕΕ σε κοινό µέτωπο µε τους συλλόγους και τις συλλογικότητες των 
µηχανικών αλλά και το σύνολο των επιστηµονικών φορέων έχουν φέρει καρπούς και συνεχίζονται  
µέχρι την τελική δικαίωση. 

  

Να σηµειωθεί ότι οι διπλωµατούχοι µηχανικοί, σε αντίθεση µε τη συντριπτική πλειοψηφία των 
εργαζοµένων, ασφαλίζονται για την ιδιότητα τους και όχι για το χρόνο κατά τον οποίο εργάζονται. 
Εξαιτίας αυτής της ιδιοτυπίας, εµφανίζονται τυπικά µόνιµα εργαζόµενοι και άρα υποχρεωµένοι να 
καταβάλουν τις υπέρογκες ασφαλιστικές τους εισφορές, ακόµη και όταν τα κυβερνητικά δεδοµένα 
και ανακοινώσεις βεβαιώνουν ότι είναι ο κλάδος που έχει πληγεί περισσότερο από την κρίση και 
ουσιαστικά δεν έχουν εισόδηµα. 



Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης καλώντας τους διπλωµατούχους µηχανικούς στη νέα 
συγκέντρωση διαµαρτυρίας, καταγγέλλει τις απαράδεκτες µεθοδεύσεις µεταξύ του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Βρούτση, και του Προέδρου του ∆Σ του  ΕΤΑΑ, κ. 
Σελλιανάκη και επισηµαίνει ότι αυτές βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση µε το ∆Σ του ΕΤΑΑ, το οποίο 
στη συνεδρίαση της 19ης ∆εκεµβρίου 2013, αποφάσισε: 

«α. την µη αποστολή καταλόγου βεβαιώσεων οφειλών στο ΚΕΑΟ και 

β. το θέµα να επανέλθει στο ∆Σ µετά τις 31/01/2014, εφόσον υπάρξει τοποθέτηση από τους Φορείς 
των Ασφαλισµένων µε αντικείµενο την είσπραξη οφειλόµενων εσόδων». 

Με δεδοµένη την απόφαση αυτή, οι Φορείς των Ασφαλισµένων και Εκπροσώπων των Επιστηµονικών 
Φορέων στο ∆Σ του ΕΤΑΑ, συνεδρίασαν στα γραφεία του ΤΕΕ στα µέσα Ιανουαρίου, συζήτησαν για: 

1. Τη γενικότερη δραµατική κατάσταση των Κλάδων του ΕΤΑΑ και των ασφαλισµένων του, τις 
υπέρογκες εισφορές και το αναποτελεσµατικό πλαίσιο ρυθµίσεων και διευκολύνσεων των 
οφειλών ασφαλισµένων 

2. Την εξαίρεση του ΕΤΑΑ από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ) και τη µη 
αποστολή από το ΕΤΑΑ βεβαιώσεων οφειλής στο ΚΕΑΟ 

3. Την καθυστέρηση έκδοσης της ΥΑ του Κλάδου προνοιακών παροχών, την κάλυψη της 
ανεργίας των επιστηµόνων και την υγειονοµική κάλυψη όλων των Ασφαλισµένων (χωρίς 
εξαιρέσεις) 

Και αποφάσισαν: 

• Να συντονίσουν κοινές δράσεις, να συγκροτήσουν διεπιστηµονική επιτροπή αντιµετώπισης 
των ασφαλιστικών θεµάτων, να εξετάσουν το απαρχαιωµένο και αντικρουόµενο νοµοθετικό 
πλαίσιο, να καθορίσουν την κοινή στάση των Εκπροσώπων των Φορέων στο ∆Σ και τις 
∆ιοικούσες Επιτροπές Τοµέων του ΕΤΑΑ και να καταθέσουν συγκεκριµένη πρόταση για την 
είσπραξη οφειλόµενων εσόδων από το ΕΤΑΑ, 

• Να ενηµερώσουν τα Κόµµατα της Βουλής και να ζητήσουν από την Κυβέρνηση την 
προώθηση νοµοθετικών πρωτοβουλιών για την αντιµετώπιση των παραπάνω θεµάτων, όπως, 
επίσης, και την αυτοδιαχείριση του ΕΤΑΑ. 

Ήδη οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Φορέων συναντήθηκαν µε τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες του 
ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ την 7η Φεβρουαρίου, της ∆ΗΜΑΡ και του ΠΑΣΟΚ την 11ηΦεβρουαρίου, των 
Ανεξαρτήτων Ελλήνων την 20η Φεβρουαρίου και σήµερα, 5 Μαρτίου 2014,  µε την Κοινοβουλευτική 
Οµάδα της Νέας ∆ηµοκρατίας. Αντίστοιχη συνάντηση έχει  ζητηθεί από τον Υπουργό Εργασίας, η 
οποία δεν έχει γίνει ακόµη δεκτή. 

Κατά τις συναντήσεις µε όλες τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες διαπιστώθηκε αποδοχή για τη δραµατική 
κατάσταση των Ασφαλισµένων, υιοθετήθηκε η ανάγκη νοµοθετικών τροποποιήσεων, ενώ δόθηκαν 
σχέδια τροπολογιών από το ΤΕΕ. 

Επί πλέον, το ΤΕΕ αποφάσισε να προτείνει τον ορισµό στο εξής του Προέδρου του ∆Σ του ΕΤΑΑ, από 
τους Φορείς των τριών Κλάδων του ΕΤΑΑ, εκ περιτροπής ανά έτος. 

Όµως, καθώς οι συζητήσεις και διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως τονίζει ο κ. Σπίρτζης, «παρά 
τις κοινές προσπάθειες των Φορέων µας και παρά την απόφαση του ∆Σ του ΕΤΑΑ», µε την από 19η 
Φεβρουαρίου 2014 επιστολή του κ. Βρούτση, έγινε γνωστή η απαίτηση «για διαβίβαση των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών του ΕΤΑΑ στο ΚΕΑΟ, υπό την απειλή αστικών, πειθαρχικών και ποινικών 
ευθυνών, σε ύφος “συνταγµατάρχη” άλλης εποχής: ‘προβείτε πάραυτα και αµελλητί ‘….». 

Την επόµενη, 20 Φεβρουαρίου 2014, ο Πρόεδρος του ∆Σ του ΕΤΑΑ, µε δική του επιστολή, 
«αξιοποίησε» την επιστολή του κ. Βρούτση για να συντάξει λίβελο κατά του ΤΕΕ και των µηχανικών, 



ενώ ταυτόχρονα διαβίβασε τη «διαταγή» στους Προέδρους των Τοµέων, στις ∆ιοικούσες Επιτροπές 
και στις Υπηρεσίες του ΕΤΑΑ, επαναλαµβάνοντας και υιοθετώντας τις απειλές αστικών, πειθαρχικών 
και ποινικών ευθυνών, παρακάµπτοντας και ενεργώντας αντίθετα µε την απόφαση του ∆Σ του ΕΤΑΑ, 
το οποίο δεν ενηµέρωσε καν για τις δυο επιστολές (υπουργού και δική του). 

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ κατήγγειλε τη συµπεριφορά του κ. Σελλιανάκη ως προσβλητική απέναντι στο 
ΤΕΕ και στους Φορείς των Ασφαλισµένων του ΕΤΑΑ, απέναντι στους Μηχανικούς και σε όλους τους 
ασφαλισµένους του ΕΤΑΑ. «∆εν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Σελλιανάκης µεθοδεύει σε αγαστή 
συνεργασία µε τον Υπουργό κ. Βρούτση την εξόντωση των Ασφαλισµένων και των ασφαλιστικών 
µας Φορέων» τονίζει σε επιστολή του ο κ. Σπίρτζης, ούτε η πρώτη φορά που «κινείται στο πλαίσιο 
της διατεταγµένης υπηρεσίας του από τους ανάλγητους κυβερνητικούς εντολείς του. Είναι, όµως, 
προφανές, ότι έχει ξεπεράσει κάθε όριο και ο διορισµένος κ. Σελλιανάκης και ο Υπουργός του, κ. 
Βρούτσης, έχοντας οδηγήσει τον κλάδο µας όχι µόνο σε οικονοµικά και θεσµικά αδιέξοδα αλλά και 
σε ανθρωπιστική κρίση». 

Με δεδοµένη αυτή τη στάση, η ∆Ε του ΤΕΕ σε κοινή Συνεδρίαση µε τους Εκπροσώπους όλων των 
Παρατάξεων των Μηχανικών αποφάσισε οµόφωνα, µεταξύ άλλων, ότι ο κ. Σελλιανάκης αποτελεί 
ανεπιθύµητο πρόσωπο για το ΤΕΕ και τους ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς, ενώ κάλεσε τα µέλη του 
∆Σ του ΕΤΑΑ να ακυρώσουν το έγγραφο µε το οποίο ζητά να προχωρήσει η διαδικασία κατάσχεσης 
περιουσιακών στοιχείων από το ΚΕΑΟ. 

Επίσης, ο πρόεδρος του ΤΕΕ αποφάσισε να παραπέµψει τον κ. Σελλιανάκη στο Πειθαρχικό 
Συµβούλιο του ΤΕΕ για παραβίαση του Ν. 1486/ 1984 και του Κώδικα ∆εοντολογίας των Μηχανικών, 
µε την επιφύλαξη της διερεύνησης αστικών και ποινικών ευθυνών του. 

Έως ότου επιλυθούν «τα ανθρωπιστικά, ασφαλιστικά θέµατα που έχουν δηµιουργήσει η Κυβέρνηση 
και τα ενεργούµενα της», η ∆Ε του ΤΕΕ αποφάσισε «να καλεί σε κινητοποίηση τους Μηχανικούς και 
όλους τους Φορείς των επιστηµόνων Ασφαλισµένων στο ΕΤΑΑ, σε κάθε Συνεδρίαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου». 

Στην πρόσκληση που απευθύνει για την αυριανή νέα συγκέντρωση διαµαρτυρίας έξω από τα 
γραφείο του ΕΤΑΑ, ο κ. Σπίρτζης τονίζει προς τα Μέλη του ∆Σ του ΕΤΑΑ: «Είµαστε βέβαιοι ότι 
κριτήριο στις Αποφάσεις σας δεν θα αποτελέσουν µόνο οι θέσεις του ΤΕΕ και των Φορέων µας, αλλά 
η συνείδησή σας για 

• την ανθρωπιστική κρίση των 50.000 Μηχανικών χωρίς ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, 
• τις εν δυνάµει κατασχέσεις σε 50.000 Μηχανικούς, 
• τις αυξήσεις των ήδη υπέρογκων εισφορών για τις οποίες ζητάµε να προταχθεί το θέµα στην 

Ηµερήσια ∆ιάταξη του ∆Σ του ΕΤΑΑ» 

Στο πλαίσιο των σταθερών αποφάσεων, που µε εισηγήσεις του προέδρου ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη έχει 
λάβει η ∆ιοικούσα Επιτροπή, το ΤΕΕ καλεί τους διπλωµατούχους µηχανικούς στην πρώτη γραµµή της 
κινητοποίησης και του διεκδικητικού αγώνα για τα µεγάλα ανοιχτά θέµατα στο ασφαλιστικό των 
µηχανικών. Οι αγώνες του ΤΕΕ σε κοινό µέτωπο µε τους συλλόγους και τις συλλογικότητες των 
µηχανικών αλλά και το σύνολο των επιστηµονικών φορέων έχουν φέρει καρπούς και συνεχίζονται  
µέχρι την τελική δικαίωση 
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