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ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ
Πανελλαδικήρ Απεπγίαρ – Αποσήρ ηυν Διπλ. Μησανικών από ςμβούλια και
Επιηποπέρ με Σεσνικό ανηικείμενο από 18 έυρ 22 Ιανοςαπίος 2016. ΠΡΟ
1. Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ (θνηλνπνηνύκελε θαη ζηα επνπηεπόκελα ΝΠΔΔ θαη Οξγαληζκνύο).
2. Υπνπξγό Εξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο (θνηλνπνηνύκελε θαη ζηα
επνπηεπόκελα ΝΠΔΔ θαη Οξγαληζκνύο).
3. Υπνπξγό Εζσηεξηθώλ θαη Δηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο (θνηλνπνηνύκελε θαη ζηηο Πεξηθέξεηεο, ζηα
επνπηεπόκελα ΝΠΔΔ θαη ΟΤΑ α΄ θαη β΄ βαζκνύ).
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΤΜΕΝΗ θαη ζηνπο παξαθάησ Υπνπξγνύο θαζώο θαη ζηα ΝΠΔΔ θαη
Οξγαληζκνύο επζύλεο ηνπο.
1. Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Τνπξηζκνύ.
2. Υπνπξγείν Εζληθήο Άκπλαο.
3. Υπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
4. Υπνπξγείν Εμσηεξηθώλ.
5. Υπνπξγείν Δηθαηνζύλεο, Δηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ.
6. Υπνπξγείν Υγείαο.
7. Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ.
8. Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Ελέξγεηαο.
9. Υπνπξγείν Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Δηθηύσλ.
10. Υπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο.
11. Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ.
12. Έλσζε Πεξηθεξεηώλ Ειιάδνο (ΕΝ.Π.Ε.).
13. Κεληξηθή Έλσζε Δήκσλ Ειιάδνο (Κ.Ε.Δ.Ε.)
Τν Τερληθό Επηκειεηήξην Ειιάδαο κε ηε απόθαζε ηεο Δηνηθνύζαο Επηηξνπήο ζηηο 12-1-2016, ην
Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ζηελ έθηαθηε ζπλεδξίαζή ηνπ ζηηο 11-1-2016, θαζώο θαη ην ζύλνιν
ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ, επηζηεκνληθώλ, εξγνιεπηηθώλ θαη κειεηεηηθώλ Φνξέσλ ησλ Μεραληθώλ ζε θνηλή ηνπο
ζύζθεςε ζηηο 12-1-2016 αθνύ έιαβαλ ππόςηλ ηνπο ηιρ καηαζηποθικέρ ζςνέπειερ για ηο ζύνολο ηος
Κλάδος πος επιθέπει η ηςσόν τήθιζη ηος ζ/ν ηηρ κςβέπνηζηρ για ηο αζθαλιζηικό πος
ζςνίζηανηαι :

1

α. Σηελ θαηάξγεζε ηνπ Τακείνπ καο ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ θαη ηελ ελνπνίεζή ηνπ ζε έλαλ Φνξέα, ρσξίο
θαλέλαλ δηάινγν, ρσξίο θακηά ζνβαξή κειέηε, ρσξίο ηελ απαηηνύκελε κεηαβαηηθή πεξίνδν γηα κηα
ηέηνηα ελνπνίεζε θαη ηέινο ρσξίο λα ιακβάλεη ππόςε ηηο ζεκαληηθόηαηεο ηδηαηηεξόηεηεο πνπ έρεη
ην Τακείν καο ζηελ 80ρξνλε ηζηνξία ηνπ.
β. Σηηο εμνπζελσηηθέο απμήζεηο ησλ εηζθνξώλ γηα όινπο ηνπο Δηπι. Μεραληθνύο, κε ηδηαίηεξε δε
ζθνδξόηεηα ζηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ ζπληξηβεί νηθνλνκηθά από ηελ
νθηάρξνλε ύθεζε θαη ηνπο νδεγεί εθηόο επαγγέικαηνο, ηνπο λένπο Μεραληθνύο δε ζηελ
κεηαλάζηεπζε.
γ. Σηηο ηεξάζηηεο κεηώζεηο ησλ ζπληάμεσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζε πνζνζηά από 20%-40%, δει.
ζπληάμεηο επαηηείαο κεηά από 40 ρξόληα ηνπιάρηζηνλ αζθάιηζεο.
δ.

Σηελ νξηζηηθή θινπή ησλ αθόκα πςειώλ (ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηώλ) απνζεκαηηθώλ ηνπ
Τακείνπ.

ε. Σηελ θαηάξγεζε ηεο έθπησζεο θαηά 50% ζηελ εηζθνξά Κ.Σ. θαη Επηθνπξηθήο γηα ηνπο λένπο
Μεραληθνύο ζηελ πξώηε πεληαεηία ( ζεζκνζεηεκέλν πάλσ από κηζό αηώλα).
ζη. Σηελ έληνλα ακθηζβεηνύκελε εγγπνδνζία - πηζηνδνζία από ην λέν Φνξέα (ζεζκνζεηεκέλε από
θαηαβνιήο ηνπ Τακείνπ καο) πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ πιήξε θαηαζηξνθή ην ζύλνιν ησλ κηθξώλ
θαη κεζαίσλ εξγνιεπηηθώλ θαη κειεηεηηθώλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρώξαο, κε ζπλέπεηεο ζνβαξέο θαη
γηα ηελ απαηηνύκελε αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα, γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρώξαο θαη ηνπ
ιανύ.
Αποθαζίζαμε :
1.

Απεπγία – Αποσή όισλ ησλ Δηπι. Μεραληθώλ από ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε Τερληθά Σπκβνύιηα
Έξγσλ θαη Μειεηώλ θαζώο θαη από ην ζύλνιν ησλ Επηηξνπώλ κε Τερληθό αληηθείκελν πρ.(
Επηηξνπέο Αξρηηεθηνληθνύ Ειέγρνπ, Απζαηξέησλ θιπ.), θαη’ αξράο από 18-1-2016 έσο 22-1-2016,
κε δπλαηόηεηα ζπλέρηζεο κε λεόηεξεο απνθάζεηο καο.

2.

ςνηονιζμό δπάζηρ κε όινπο ηνπο θνηλσληθνύο θαη ζπλδηθαιηζηηθνύο Φνξείο ηεο ρώξαο, κε
πξνηεξαηόηεηα ηνπο επηζηεκνληθνύο Φνξείο ηνπ ΕΤΑΑ (Ννκηθνύο, Υγεηνλνκηθνύο).

3.

ςμμεηοσή ζε απεπγιακέρ κινηηοποιήζειρ πνπ ζα απνθαζηζηνύλ από ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΕ,
Εξγαηηθά Κέληξα θιπ

4.

Πανελλαδική καμπάνια ελεκέξσζεο όισλ ησλ Μεραληθώλ γηα ηηο ζπλέπεηεο απηνύ ηνπ ζ/λ.
Ελεξγνπνίεζε όισλ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Τκεκάησλ ηνπ ΤΕΕ, ησλ Α΄ βάζκησλ ΕΜΔΥΔΑΣ θαη όισλ
ησλ Ελώζεσλ Μεραληθώλ ζε ζπληνληζκό θαη κε άιινπο Φνξείο, γηα ποικίλερ κινημαηικέρ
δπάζειρ ζηηο πεξηνρέο επζύλεο ηνπο.

ηόσορ όλυν ηυν παπαπάνυ αγυνιζηικών δπάζευν καθώρ και όζυν ζηην ποπεία
πποζηεθούν είναι η αποηποπή τήθιζηρ αςηού ηος ζ/ν πος καηαζηπέθει ηο
Σαμείο, ηον
Κλάδο μαρ ζςνολικά και ναπκοθεηεί οςζιαζηικά ηην αναγκαία αναπηςξιακή πποζπάθεια για
διέξοδο ηηρ σώπαρ και ηος λαού από ηην καηαζηποθική δοςλεία ηυν μνημονίυν.
Απμόδιορ δικαζηικόρ επιμεληηήρ να επιδώζει νόμιμα ηην παπούζα ζε αςηούρ ζηοςρ οποίοςρ
απεςθύνεηαι ππορ γνώζη και για ηιρ νόμιμερ ζςνέπειερ και να ανηιγπάτει αςηή ζηην έκθεζη
επίδοζηρ.

Αθήνα, 13-1-2016
Για ηο Τεχνικό Επιμεληηήριο Ελλάδας
Ο Πρόεδρος
Γιώργος Ν. Σηαζινός
Για Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
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