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27 Φεβρουαρίου 2014 
 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ (15:00) ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΤΟΥ ΕΤΑΑ 

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

 

ΜΕ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ -  ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ 
ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΟΥ 

ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΜΕΣΩ ΚΕΑΟ  

 

Σε μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα γραφεία του ΕΤΑΑ (Μάρνη 22) στις 15:00 

καλεί το ΤΕΕ τους διπλωματούχους μηχανικούς, προκειμένου να αποτραπεί η 

αποστολή προς Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), ο κατάλογος 

των ληξιπρόθεσμων οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές μηχανικών, ώστε να 

ξεκινήσει η διαδικασία κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων. 

Με κατάσχεση 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 ΤΣΜΕΔΕ (τομέα του ΕΤΑΑ σήμερα). 

Ήδη, το μεγάλο αυτό πλήθος των διπλωματούχων μηχανικών – μεταξύ των οποίων 

πολλοί με ανίατες ασθένειες – στερείται και της στοιχειώδους ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης, επειδή, ακριβώς, αδυνατούν αντικειμενικά να καταβάλουν τις 

ασφαλιστικές εισφορές. 

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. 

Οι απαράδεκτες μεθοδεύσεις μεταξύ του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης, κ. Βρούτση, και του Προέδρου του ΔΣ του  ΕΤΑΑ, κ. Σελλιανάκη, όπως 

επισημαίνει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης σε επιστολή που έστειλε στον 
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πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του ΕΤΑΑ, τους προέδρους και τα μέλη των ΔΕ των 

Τομέων Μηχανικών, Υγειονομικών, Νομικών του ΕΤΑΑ, την οποία κοινοποιεί στα ΔΣ 

όλων των Επιστημονικών Φορέων, τα μέλη των οποίων ασφαλίζονται στο ΕΤΑΑ, 

εκδηλώθηκε παρά την αντίθεση του ΔΣ του ΕΤΑΑ (Συνεδρίαση της 19ης Δεκεμβρίου 

2013), το οποίο αποφάσισε: 

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

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

Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης, όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΤΕΕ, οι Φορείς των 
Ασφαλισμένων και Εκπροσώπων των Φορέων στο ΔΣ του ΕΤΑΑ, συνεδρίασαν στα γραφεία 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) τον Ιανουάριο του 2014 και 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) 

4. Θέματα συντονισμού κοινών δράσεων, συγκρότηση διεπιστημονικής επιτροπής 
αντιμετώπισης των ασφαλιστικών θεμάτων, εξέτασης του απαρχαιωμένου και 
αντικρουόμενου νομοθετικού πλαισίου, καθορισμού της κοινής στάσης των Εκπροσώπων 
των Φορέων στο ΔΣ και τις Διοικούσες Επιτροπές Τομέων του ΕΤΑΑ και κατάθεσης 
συγκεκριμένης πρότασης για την είσπραξη οφειλόμενων εσόδων από το ΕΤΑΑ 

5. Ενημέρωση των Κομμάτων της Βουλής και της Κυβέρνησης για την προώθηση 
νομοθετικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των παραπάνω θεμάτων και την 
αυτοδιαχείριση του ΕΤΑΑ 

Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Φορέων συναντήθηκαν με τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες 
του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ την 7η Φεβρουαρίου, της ΔΗΜΑΡ και του ΠΑΣΟΚ την 11

η
 

Φεβρουαρίου, των Ανεξαρτήτων Ελλήνων την 20
η
 Φεβρουαρίου.  Συνάντηση έχει 

προγραμματισθεί με την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας την Τετάρτη 4 
Μαρτίου 2014.  Έχει ζητηθεί, επίσης, συνάντηση με τον Υπουργό από το ΤΕΕ, η οποία δεν 
έχει γίνει ακόμη δεκτή. 

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

Και ενώ οι συζητήσεις και διεργασίες βρίσκονταν σε εξέλιξη, όπως τονίζει ο κ. Σπίρτζης, 
«παρά τις κοινές προσπάθειες των Φορέων μας και παρά την απόφαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ, 
ενημερωθήκαμε με την από 19η Φεβρουαρίου 2014 επιστολή του κ. Βρούτση, 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 ημέρα, 20 Φεβρουαρίου 2014, ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΤΑΑ, με δική του 
επιστολή, μετέτρεψε την επιστολή του κ. Βρούτση σε λίβελο ενάντια στο ΤΕΕ και τους 
Μηχανικούς και διαβίβασε τη «διαταγή» στους Προέδρους των Τομέων, στις Διοικούσες 
Επιτροπές και στις Υπηρεσίες του ΕΤΑΑ, επαναλαμβάνοντας και υιοθετώντας τις απειλές 
αστικών, πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών, παρακάμπτοντας  το ΔΣ του ΕΤΑΑ, ενεργώντας 
σε αντίθεση με την aπόφαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ και προσβάλλοντας το ΤΕΕ και τους 
Μηχανικούς.  Σημειώνουμε ότι, ενώ ο κ. Σελλιανάκης παρέλαβε την επιστολή του Υπουργού 
στις 19 Φεβρουαρίου 2014 και στις 20 Φεβρουαρίου 2014 απέστειλε εκείνος τη δική του 
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επιστολή, δεν ενημέρωσε το ΔΣ του ΕΤΑΑ για τις δύο επιστολές, παρότι το ΔΣ του ΕΤΑΑ 
συνεδρίασε την ίδια ημέρα. 

Ο κ. Σελλιανάκης στην επιστολή της ντροπής θίγει τα Μέλη του ΔΣ του ΕΤΑΑ επιχειρώντας να 
παρουσιάσει την Απόφαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ ως Απόφαση υπό πίεση από ομάδα 
Μηχανικών» ! 

Όπως επισημαίνει στην επιστολή του ο πρόεδρος του ΤΕΕ, «ο κ. Σελλιανάκης αποκρύπτει ότι 
στην ‘ομάδα’ Μηχανικών των συνεδριάσεων που αναφέρει συμμετείχαν: 

Συνάδελφοι Μηχανικοί καρκινοπαθείς χωρίς ιατροφαρμακευτική κάλυψη, 

Συνάδελφοι Μηχανικοί με βαριά χρόνια νοσήματα χωρίς ιατροφαρμακευτική κάλυψη, 

Συνάδελφοι Μηχανικοί χρόνια άνεργοι, χωρίς κάλυψη της ανεργίας και χωρίς 
ιατροφαρμακευτική κάλυψη, 

Συνάδελφοι Μηχανικοί που κλήθηκαν από το ΤΕΕ, τους Φορείς και τις κινήσεις των 
Μηχανικών, 

και τέλος ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και Μέλη της ΔΕ του ΤΕΕ και 
Μέλη των ΔΣ των Φορέων των Μηχανικών». 

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Σπίρτζης, «δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Σελλιανάκης λειτουργεί 
προσβλητικά απέναντι στο ΤΕΕ και στους Φορείς των Ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ, απέναντι 
στους Μηχανικούς και σε όλους τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ. 

Δεν 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. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Σελλιανάκης 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 αυτά τα δεδομένα, η ΔΕ 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 Διπλωματούχους Μηχανικούς και 
καλεί τα μέλη του ΔΣ του ΕΤΑΑ να ακυρώσουν το έγγραφο με το οποίο ζητά να προχωρήσει 
η διαδικασία κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων από το ΚΕΑΟ, στη σημερινή Συνεδρίαση. 

Επίσης, η ΔΕ του ΤΕΕ αποφάσισε «από σήμερα και έως ότου λυθούν τα ανθρωπιστικά, 
ασφαλιστικά θέματα που έχουν δημιουργήσει η Κυβέρνηση και τα ενεργούμενα της, το ΤΕΕ 
να καλεί σε κινητοποίηση τους Μηχανικούς και όλους τους Φορείς των επιστημόνων 
Ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ, σε κάθε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου». 

Και η επιστολή του κ. Σπίρτζη καταλήγει: 

«Η επιλογή του κ. Σελλιανάκη από την Κυβέρνηση αποδεικνύει τον ρόλο και την ‘ποιότητα’ 
των κυβερνητικών επιλογών. 

Για τον λόγο αυτό το ΤΕΕ προτείνει ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΤΑΑ να ορίζεται από τους 
Φορείς των τριών Κλάδων του ΕΤΑΑ εκ περιτροπής ανά έτος. 

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 Διάταξη την 27 Φεβρουαρίου 2014 
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Ως Πρόεδρος του ΤΕΕ οφείλω να σας ενημερώσω ότι παραπέμπω τον κ. Σελλιανάκη στο 
Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΤΕΕ για παραβίαση του Ν. 1486/ 1984 και του Κώδικα 
Δεοντολογίας των Μηχανικών και επιφυλασσόμαστε για τη διερεύνηση αστικών και ποινικών 
ευθυνών του».  

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ 
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