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ΣΗΜΕΡΑ
Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αφού δημιούργησε στην συντριπτική του πλειοψηφία τα
μείζονα προβλήματα της οικονομίας με τις
επιλογές και πρακτικές του τα προηγούμενα
χρόνια, οδεύει προς τον αφελληνισμό του.
Τα warrants (= τίτλοι που δίνουν στον κάτοχό
τους το δικαίωμα να πληρώσει την τιμή εξάσκησης για να αποκτήσει μετοχές σε συγκεκριμένες ημερομηνίες στο μέλλον) γίνονται
το "εργαλείο" για την αλλαγή της μετοχικής
σύνθεσης των τριών συστημικών τραπεζών
που πραγματοποίησαν αυξήσεις μετοχικού
κεφαλαίου με συμετοχή ιδιωτών.
Νέοι μεγαλομέτοχοι, σύμφωνα με τα στοιχεία
του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα εμφανισθόύν
σε Εθνική, Πειραιώς και Alpha, αν οι επενδυτές-κάτοχοι μεγάλων πακέτων warrants αποφασίσουν να τα ασκήσουν. Έτσι, μεγαλύτερος
μέτοχος της Πειραιώς θα καταστεί η πορτογαλική BCP (που κατείχε την απορροφηθείσα
Millennium Bank) και μεγαλομέτοχος το αμερικανικό fund Baupost Group, στην Εθνική
μεγάλη συμμετοχή θα αποκτήσει το ίδρυμα
Λάτση, ενώ στην Alpha σημαντική παρουσία
θα έχουν η Paramount, που ελέγχεται από την
κρατική εταιρία επενδύσεων του Κατάρ και η
Citigroup. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως π.χ.
στην Τράπεζα Πειραιώς, το εξαιρετικά υψηλό
ποσοστό συμμετοχής ξένων, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε αλλαγή της διοίκησης, ενώ
στις υπόλοιπες το πιθανότερο είναι να δούμε
ανασύνθεση του ΔΣ.
Όλα αυτά, ενδεχομένως να ισχυριστεί κάποιος, ελάχιστα ενδιαφέρουν τους μηχανικούς, αλλά θα έχει κάνει μεγάλο λάθος. Γιατί
σε πολύ μεγάλο βαθμό, η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας εξαρτάται από το μέλλον των
τραπεζών που λειτουργούν στη χώρα μας.
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Οι Μηχανικοί στις κάλπες
την Κυριακή 24 Νοεμβρίου
Σύμφωνα με την επίσημη προκήρυξη των εκλογών ΤΕΕ, που υπογράφει ο πρόεδρος ΤΕΕ
Χρήστος Σπίρτζης, οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ καλούνται να υποβάλλουν
υποψηφιότητες έως τις 15 Οκτωβρίου 2013, όπως επίσης να προσέλθουν στις κάλπες για
την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης του ΤΕΕ, την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013.
Ολόκληρη η προκήρυξη των εκλογών ΤΕΕ με αριθμό πρωτοκόλλου 17916/10.9.2013
δημοσιεύεται σήμερα ως προσθήκη στο newsletter του ΤΕΕ. Αναλυτικά στις σελ 9-12
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Ευνοϊκές ασφαλιστικές
ρυθμίσεις για Μηχανικούς

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για το ασφαλιστικό των Μηχανικών επιτυγχάνει το
ΤΕΕ, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα βελτίωσης τόσο των όρων οικονομικού διακανονισμού όσο και των
συνθηκών εξυπηρέτησης των σκληρά δοκιμαζόμενων διπλωματούχων
μηχανικών της χώρας, προκειμένου
να ρυθμίσουν και να εκπληρώσουν
τις παλαιότερες και τρέχουσες
ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.
Συγκεκριμένα:
-Με αξιοσημείωτη επιτυχία εφαρμόζεται από το καλοκαίρι το νέο πρόγραμμα της Attica Bank, το οποίο
προβλέπει ότι όλοι οι μηχανικοί
μέλη του ΤΕΕ και οι ασφαλισμένοι
στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, μπορούν να
εξοφλούν τις εισφορές τους προς
το ΤΕΕ και το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, σε 12
άτοκες μηνιαίες δόσεις, μέσω της πιστωτικής κάρτας Attica Technocard
Visa.
-Δύο νέες ευνοϊκές αποφάσεις,
που αφορούν η πρώτη σε νέο «πάγωμα» της επιβολής των αυξήσεων
στις ασφαλιστικές εισφορές των
Διπλωματούχων Μηχανικών για το
δεύτερο εξάμηνο του 2013 και η
δεύτερη σε αποπληρωμή παλαιότερων οφειλών έως σε 12 μηνιαίες δόσεις έλαβε πρόσφατα το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΕΤΑΑ και τίθενται σε
εφαρμογή.
Οι δύο νέες αποφάσεις προστίθε-

νται στα αποτέλεσμα του διαρκούς
αγώνα, που έχει αναλάβει ο τεχνικός κόσμος, με επικεφαλής τον
πρόεδρο του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη, τα
μέλη της Διοικούσας Επιτροπής
ΤΕΕ, τους τεχνικούς επιστημονικούς
φορείς και τις συλλογικότητες των
Μηχανικών κατά των επιθετικών και
εξοντωτικών ρυθμίσεων εις βάρος
των δοκιμαζόμενων από την οικονομική κρίση και την ύφεση διπλωματούχων μηχανικών.
Το ασφαλιστικό αποτελεί σταθερό
μέτωπο διαρκούς αγώνα του ΤΕΕ
και των Μηχανικών, ενώ για κάθε
μικρό η μεγαλύτερο αποτέλεσμα
δεν επιτρέπονται πανηγυρισμοί
ούτε εφησυχασμός. Οι στόχοι είναι να ακυρωθούν οι εξοντωτικές
ασφαλιστικές ρυθμίσεις αλλά και
να αποκατασταθούν η λεηλασία του
κοινωνικού ασφαλιστικού κεφαλαίου της χώρας, τα αποθεματικά του
ΤΣΜΕΔΕ και οι ιατρικές, ασφαλιστικές και κοινωνικές παροχές και τα
δικαιώματα των μηχανικών.

Το ασφαλιστικό
αποτελεί σταθερό μέτωπο
διαρκούς αγώνα
του ΤΕΕ και των
Μηχανικών.

Αναλυτικά
στη σελ. 3 
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Σταθερό μέτωπο αγώνα το ασφαλιστικό για το ΤΕΕ
Το ασφαλιστικό αποτελεί σταθερό μέτωπο διαρκούς αγώνα του ΤΕΕ
και των Μηχανικών. Ο στόχος των πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων,
που έχει αναλάβει το ΤΕΕ είναι αφενός μεν να αξιοποιηθεί κάθε δυνατότητα και μέτρο που θα βοηθήσει και θα ανακουφίσει τον σκληρά
δοκιμαζόμενο τεχνικό και επιστημονικό κόσμο της χώρας να ανταποκριθεί στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του αφετέρου δε να ανατραπούν οι μνημονιακές αντιασφαλιστικές αποφάσεις και νόμοι, όλων
των τελευταίων ετών, που έχουν επιβληθεί. Δηλαδή να ακυρωθούν οι
εξοντωτικές ασφαλιστικές ρυθμίσεις αλλά και να αποκατασταθούν η
λεηλασία του κοινωνικού ασφαλιστικού κεφαλαίου της χώρας, τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ και οι ιατρικές, ασφαλιστικές και κοινωνικές
παροχές και τα δικαιώματα των Μηχανικών. Πιο αναλυτικά, οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για το ασφαλιστικό των Μηχανικών, που έχει πετύχει το
ΤΕΕ έχουν ως εξής:

Νέο πρόγραμμα εξόφλησης εισφορών
για τους Μηχανικούς
Η Attica Bank στα πλαίσια της συνεργασίας της με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) και το ΕΤΑΑ - Τομείς Μηχανικών και Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), προχώρησε στη δημιουργία ενός νέου
προγράμματος το οποίο στοχεύει στην αναβάθμιση των παρεχομένων
υπηρεσιών της προς τα μέλη τους. Με το νέο πρόγραμμα της Attica
Bank, όλοι οι μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ και οι ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑΤΣΜΕΔΕ, μπορούν να εξοφλούν τις εισφορές τους προς το ΤΕΕ και το
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις, μέσω της πιστωτικής
κάρτας Attica Technocard Visa. Η πιστωτική κάρτα Attica Technocard
Visa, είναι ειδικά σχεδιασμένη για τους μηχανικούς και προσφέρει
ένα από τα χαμηλότερα επιτόκια της αγοράς. Η χορήγηση της πραγματοποιείται σε ένα από τα 80 καταστήματα του δικτύου της Attica Bank
με γρήγορες και ευέλικτες διαδικασίες, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Η εξόφληση των εισφορών μπορεί να πραγματοποιείται, είτε
μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Attica Bank, είτε τηλεφωνικώς μέσω της υπηρεσίας phone banking. Οι δεσμοί της Attica Bank με
το ΤΕΕ και τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ είναι μακροχρόνιοι και υλοποιούνται και μέσω άλλων προϊόντων και υπηρεσιών ειδικά
σχεδιασμένων για τους μηχανικούς, όπως:
• Attica Technocard Visa,
• Καταθετικοί λογαριασμοί με ελκυστικά επιτόκια,
• Χρηματοδοτικά προγράμματα με χαμηλότοκα επιτόκια,
• Υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking).

Αναλυτική ενημέρωση για το νέο πρόγραμμα «Εξόφλησης Εισφορών»
προς το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και ΤΕΕ παρέχεται από το δίκτυο καταστημάτων της Attica Bank, την ιστοσελίδα της Τράπεζας www.atticabank.gr
καθώς και στα τηλέφωνα 801-11-500900 και 210-3669000.

Δύο νέες αποφάσεις του ΔΣ ΕΤΑΑ
για τους Μηχανικούς
Δύο νέες ευνοϊκές αποφάσεις, που αφορούν η πρώτη σε νέο «πάγωμα» της επιβολής των αυξήσεων στις ασφαλιστικές εισφορές των
Διπλωματούχων Μηχανικών για το δεύτερο εξάμηνο του 2013 και η
δεύτερη σε αποπληρωμή παλαιότερων οφειλών έως σε 12 μηνιαίες
δόσεις έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΑ.
Οι δύο νέες αποφάσεις προστίθενται στα αποτέλεσμα του διαρκούς
αγώνα, που έχει αναλάβει ο τεχνικός κόσμος, με επικεφαλής τον
πρόεδρο του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη, τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής
ΤΕΕ, τους τεχνικούς επιστημονικούς φορείς και τις συλλογικότητες
των Μηχανικών κατά των επιθετικών και εξοντωτικών ρυθμίσεων εις
βάρος των δοκιμαζόμενων από την οικονομική κρίση και την ύφεση
διπλωματούχων μηχανικών. Ο αγώνας των Μηχανικών αναπτύχθηκε μέσω θεσμικών παρεμβάσεων του ΤΕΕ, με νομικές ενέργειες και
δικαστικές προσφυγές κατά των παράνομων και αντισυνταγματικών
ασφαλιστικών ρυθμίσεων που επιβλήθηκαν εις βάρος των Μηχανικών
και με πολιτικές παρεμβάσεις προς τους πολιτικούς αρχηγούς, τους
αρμόδιους υπουργούς και τους εκπροσώπους των κομμάτων. Παράλληλα οργανώθηκαν στην Αθήνα και στην περιφέρεια αλλεπάλληλες
και δυναμικές κινητοποιήσεις των Μηχανικών στην κατεύθυνση της
αναβολής και εντέλει ακύρωσης στην πράξη των εξωπραγματικών και
εξοντωτικών ασφαλιστικών εισφορών, που προβλέπουν οι μνημονιακοί νόμοι των κυβερνήσεων της τελευταίας τριετίας. Ειδικότερα οι δύο
νέες αποφάσεις του ΔΣ του ΕΤΑΑ προβλέπουν:
Το ΕΤΑΑ θα αποστείλει ειδοποιητήρια για το β΄ εξάμηνο του 2013 σε
περίπου 80.000 ασφαλισμένους των Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ, με
παλαιές τιμές, προ της εφαρμογής της διάταξης περί αυξήσεων στις
ασφαλιστικές εισφορές, μέχρι την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ επί
της σχετικής προσφυγής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Για την υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών
έως 31/12/2012, εφόσον υφίστανται τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές μετά την 1/1/2013 είτε θα εξοφλούνται εφάπαξ πριν από την ημερομηνία υπαγωγής στην ρύθμιση είτε θα ρυθμίζονται σε 12 ισόποσες
μηνιαίες δόσεις.

Αντιδράσεις για την κατάργηση της ΤΕΟ ΑΕ
Την αντίθεσή τους στην κατάργηση του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ) εκφράζει η
ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ, ζητώντας την ανάκληση της
σχετικής απόφασης του υπουργού Υποδομών
κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη περί «λουκέτου» στον
οργανισμό. Σε ανακοίνωσή του, το διοικητικό συμβούλιο της ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ εκφράζει
τη στήριξη και την αλληλεγγύη του στους
εργαζομένους της ΤΕΟ ΑΕ. Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι: «Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι στην
κατάργηση της ΤΕΟ ΑΕ, γεγονός που θα οδη-

γήσει τόσο στην απουσία της όποιας δυνατότητας συντήρησης του εθνικού οδικού δικτύου εξαιτίας της έλλειψης πόρων από τα διόδια
και άλλα έσοδα, όσο και στην αποδυνάμωση
του Δημοσίου, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των
εσόδων των παραχωρησιούχων μέσω της ΤΕΟ
ΑΕ. H Ομοσπονδία μας έχει επανειλημμένως
προτείνει στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία
την πραγματοποίηση του ελέγχου των διοδίων από την ΤΕΟ ΑΕ, η οποία διαθέτει ένα
σύγχρονο αυτοματοποιημένο σύστημα, χωρίς δυστυχώς να εισακουστεί μέχρι σήμερα,

γιατί φαίνεται ότι τα διαπλεκόμενα μεγάλα
συμφέροντα επιθυμούν και επιβάλλουν την
ανεξέλεγκτη δράση τους, χωρίς κανέναν
έλεγχο από φορείς του Δημοσίου» αναφέρουν. Η συνδικαλιστική οργάνωση αναφέρει
ότι «θα στηρίξει με κάθε μέσο και τρόπο τον
αγώνα των εργαζομένων της ΤΕΟ ΑΕ ώστε να
μην οδηγηθούν ακόμη 129 οικογένειες στην
ανεργία και την απόγνωση, προστιθέμενες
στις άλλες εκατοντάδες της ΓΓΔΕ, του ΥΠΕΚΑ
και τα εκατομμύρια των ανέργων της χώρας».
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