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Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ   
 
 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ καλεί όλους τους Μηχανικούς 
σε  Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στο ΤΣΜΕΔΕ 

την Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου, ώρα 10:00 
 
ΟΧΙ  στην εξαθλίωση των Μηχανικών 
ΟΧΙ  στη λεηλασία του ΕΤΑΑ 
 
Οι Μηχανικοί της Κεντρικής Μακεδονίας αναπτύσσουμε κοινή δράση  μαζί με 
όλους τους επιστήμονες της Χώρας και ζητούμε:  
 
1. Άμεσα και ταυτόχρονα με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, τη λήψη μέτρων 

για την ανακεφαλοποίηση του ΕΤΑΑ, το οποίο έχασε το μεγαλύτερο μέρος του 
αποθεματικού του λόγω της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους χωρίς την ευθύνη 
των διοικήσεών τους και παρά το γεγονός ότι τα αποθεματικά είχαν δημιουργηθεί από 
τις εισφορές των ασφαλισμένων. 

 
2. Εξαίρεση του ΕΤΑΑ από τον ΕΟΠΥΥ, έως ότου αποφασίσουν οι 

αντιπροσωπευτικότερες οργανώσεις των ασφαλισμένων, για την τύχη των Τομέων 
Υγείας μετά την σύνταξη των απαραίτητων αναλογιστικών μελετών. 

 
3. Μείωση των παγίων ασφαλιστικών εισφορών και αύξηση των αναλογιστικών 

εισφορών του Ταμείου με ένταξη όλων των έργων παραχώρησης. 
 

4. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη για όλους. 
 

5. Αυτοδιαχείριση του ΕΤΑΑ, των Κλάδων του, των αποθεματικών του. Παραμονή της 
ιατροφαρμακευτικής κάλυψης στο ΕΤΑΑ και ανατροπή του Ν. 2469/1997 που 
υποχρεώνει τα ασφαλιστικά Ταμεία να καταθέτουν τα αποθεματικά τους στην 
Τράπεζα της Ελλάδος. 

 
6. Άμεση ενεργοποίηση του Κλάδου Προνοιακών Παροχών και κάλυψη της 

ανεργίας των μηχανικών την οποία επιδοτούμε. 
 

7. Διατήρηση  του αφορολόγητου και ματαίωση του άδικου ενιαίου φορολογικού 
ποσού των 35% για όλα τα εισοδήματα από το πρώτο ευρώ. 

 
8.  Διαμόρφωση ιεραρχημένου αναπτυξιακού σχεδίου για την άμεση ενεργοποίηση του 

ΕΣΠΑ και την αύξηση του ΠΔΕ και με επαρκείς Δημόσιες Υπηρεσίες. 
 

9. Ανατροπή του κλίματος της απαξίωσης των ελλήνων επιστημόνων ιδίως των νέων με 
τις συνεχείς μειώσεις μισθών και τα άδικα και οριζόντια χαράτσια.  

 
10. Ανατροπή της επιχειρούμενης πολιτικής διάλυσης των φορέων των ελλήνων 

επιστημόνων και προάσπιση του απολύτως κατοχυρωμένου θεσμικού, 
παρεμβατικού ρόλου τους, ως επίσημων επιστημονικών συμβούλων της 
ελληνικής πολιτείας.  

 
Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

Τα Δελτία Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, 
www.tkm.tee.gr, στο link , Οργάνωση Υπηρεσιών/Γραφείο Τύπου 


