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Ανακοίνωση ΤΕΕ-26/2/2014 
ΤΟ «ΠΟΤΗΡΙ ΞΕΧΕΙΛΙΣΕ» – ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ! 

ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27/2/3014,  ΣΤΙΣ 15:00 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΕΤΑΑ (Μάρνη 22) 

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

ΜΕ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ, κ. ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ -  ΣΕ 
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, κ. ΒΡΟΥΤΣΗ – ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΜΕΣΩ 
ΚΕΑΟ 

Ξεπερνώντας κάθε όριο και κατά τρόπο παράνοµο, αντιδεοντολογικό και εκβιαστικό ο 
πρόεδρος του ΕΤΑΑ, Αντώνης Σελλιανάκης, βασιζόµενος σε «αλληλογραφία της ντροπής» 
µε τον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, έδωσε εντολή προς τις υπηρεσίες του Ταµείου 
να στείλουν άµεσα στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) τις 
ληξιπρόθεσµες οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές των µηχανικών ώστε να ξεκινήσει η 
διαδικασία κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων. Ενέργεια που, µε βάση τα στοιχεία του 
ΕΤΑΑ, αφορά περίπου 50.000 Μηχανικούς- Ελεύθερους Επαγγελµατίες, οι οποίοι, λόγω της 
οικονοµικής ισοπέδωσης, αντικειµενικά αδυνατούν να πληρώσουν τις εισφορές τους, 
τιµωρούνται µε διακοπή της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, δεν έχουν απολύτως καµιά 
κάλυψη ως άνεργοι, «νεκρώνουν» τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώµατα και ταυτόχρονα 
δέχονται τη ληστρική επιδροµή των κατασχέσεων στο όποιο περιουσιακό τους στοιχείο. 

Επισηµαίνεται ότι οι ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί, από τον νόµο, είναι υποχρεωµένοι να 
καταβάλλουν υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές, είτε εργάζονται είτε όχι. 

Απέναντι στην πραξικοπηµατική ενέργεια του προέδρου του ΕΤΑΑ, η ∆Ε του ΤΕΕ, σε ειδική 
Συνεδρίαση, µε συµµετοχή των εκπροσώπων όλων των παρατάξεων που αναδείχθηκαν 
πρόσφατα από την κάλπη, αποφάσισε να καλέσει τους διπλωµατούχους µηχανικούς σε 
συγκέντρωση διαµαρτυρίας και διεκδίκησης στα γραφεία του Ταµείου (Μάρνη 22), την 
Πέµπτη, 27 Φεβρουαρίου, στις 15:00, τονίζοντας ότι το «ποτήρι ξεχείλισε» και κάθε Πέµπτη, 
µέχρι να δικαιωθούν τα αιτήµατα των Μηανικών. 

Η άµεση κινητοποίηση, από την οποία δεν πρέπει να απουσιάσει κανείς, στοχεύει στην 
αποτροπή των κατασχέσεων περιουσιακών στοιχείων, αλλά και να διαδηλωθεί η απόφαση 
των συλλογικών οργάνων των µηχανικών ότι οι ανάλγητες, ταυτόχρονα και παράλογες 
πράξεις δεν θα περάσουν. Ειδικότερα, το πλαίσιο αποφάσεων και διεκδίκησης που έλαβε η 
∆Ε του ΤΕΕ µε βάση εισήγηση του προέδρου του ΤΕΕ, Χρήστου Σπίρτζη, προβλέπει: 
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• Το ΕΤΑΑ να µην στείλει καµία βεβαίωσης οφειλής ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών 
εισφορών και να εξαιρεθεί από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ)  

• Να µειωθούν οι πάγιες ασφαλιστικές εισφορές µε παράλληλη αύξηση των 
αναλογικών εισφορών και οι ασφαλισµένοι να επιλέγουν την ασφαλιστική κατηγορία 
που θα εντάσσονται  

• Να διαχωριστούν οι εισφορές του κλάδου υγείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης 
για όλους τους ασφαλισµένους  

• Να εκδοθεί άµεσα η Υπουργική Απόφαση για τον κλάδο Ειδικών Παροχών και την 
κάλυψη της ανεργίας  

• Να καλυφθούν άµεσα τα αποθεµατικά του Ταµείου που ληστεύτηκαν µε το 
«κούρεµα» των οµολόγων  

• Ήδη το ΤΕΕ, σε συνεργασία µε τους υπόλοιπους Επιστηµονικούς φορείς τα µέλη των 
οποίων ασφαλίζονται στο ΕΤΑΑ, προχώρησε σε ενηµέρωση των Κοινοβουλευτικών 
Οµάδων των Κοµµάτων, ενώ προγραµµατίζει για το αµέσως επόµενο διάστηµα 
ενηµερωτικές συγκεντρώσεις των µελών τους και αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις, στο 
κέντρο και την περιφέρεια.  

Σε κάθε περίπτωση, όπως επισηµάνθηκε από τη ∆Ε του ΤΕΕ, ο κ. Σελλιανάκης, οχυρωµένος 
πίσω από έγγραφο του υπουργού Εργασίας, ξεπέρασε κάθε όριο και κατά τρόπο εκβιαστικό 
εµπόδισε τη συνέχιση της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, ακόµη και πασχόντων από 
ανίατες ασθένειες. Κατόπιν αυτού, η ∆Ε ΤΕΕ ζητά να πάψει να ορίζεται ο πρόεδρος του 
ΕΤΑΑ από την Κυβέρνηση, δεδοµένου, µάλιστα, ότι πρόκειται για Ταµείο που συντηρείται 
από τις εισφορές των µελών του, αλλά να ορίζεται εκ περιτροπής από τους φορείς των τριών 
κλάδων ασφαλισµένων στο ΕΤΑΑ. 

Επίσης, τριµελής Επιτροπή από τον Πρόεδρο, κ. Χ. Σπίρτζη, τον Γενικό Γραµµατέα, κ. Α. 
Πρωτονοτάριο, και τον Υπεύθυνο Οικονοµικών, κ. Κ. Μακέδο, εξουσιοδοτήθηκε να 
διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του κ. Σελλιανάκη και να κινήσει τις διαδικασίες εφόσον 
προκύψουν, ενώ ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης εξετάζει την παραποµπή του στο 
Πειθαρχικό Συµβούλιο του ΤΕΕ για παραβίαση του Κώδικα ∆εοντολογίας. 

Η ∆Ε του ΤΕΕ τονίζει για ακόµη µια φορά ότι «δεν έχουµε το δικαίωµα ως Μηχανικοί και ως 
ΤΕΕ να επιτρέψουµε να συνεχιστεί µία πολιτική που ισοπεδώνει το τεχνικό επιστηµονικό 
δυναµικό της χώρας. ∆εν έχουµε το δικαίωµα ως Παραγωγοί και Επιστήµονες να µην 
αντιδρούµε στη συνεχιζόµενη και εντεινόµενη ύφεση, που οδηγεί τη χώρα στην πλήρη 
διάλυση και καταστρέφει τον ιστό της κοινωνίας και τα θεµέλια της οικονοµίας». 

  

ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ 

 


