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Συμβολική κατάληψη στο ΤΣΜΕΔΕ 

Το Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), το οποίο βρίσκεται 
στην οδό Ζεύξιδος 8 στη Θεσσαλονίκη, κατέλαβαν συμβολικά σήμερα (09:00-11:00) οι μηχανικοί της 

Κεντρικής Μακεδονίας, συμμετέχοντας στην πανελλαδική κινητοποίηση που αποφάσισε το ΤΕΕ. 

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Τάσος Κονακλίδης χαρακτήρισε τριτοκοσμική την κατάσταση 
λειτουργίας του ΤΣΜΕΔΕ και τόνισε πως πρόκειται για ένα εύρωστο κι υγιές ταμείο, το οποίο δεν 

επιχορηγείται από το Κράτος, παρά μόνο από τις εισφορές των μηχανικών κι έχει αποθεματικό άνω των 
τριών δισεκατομμυρίων ευρώ. «Παρ� όλα αυτά, με την ενοποίηση των ταμείων που υλοποίησε η 
Πολιτεία, η λειτουργία του ΤΣΜΕΔΕ έχει καταστεί προβληματική, όπως ακριβώς είχαμε 
προβλέψει», τόνισε. 

Υπενθύμισε ότι τα τεράστια αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ εξακολουθούν υποχρεωτικά να παραμένουν με 
ληστρικό επιτόκιο στην Τράπεζα της Ελλάδος και τόνισε ότι το ΤΕΕ κινεί τις διαδικασίες αποδέσμευσής 
τους, ώστε να προχωρήσει άμεσα σε καλύτερη και σαφώς αποδοτικότερη διαχείρισή τους, μέσω άλλων 

τραπεζών. 

Ο κ. Κονακλίδης αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες «αρρυθμίες» του ΤΣΕΜΔΕ, οι οποίες σε ένα μεγάλο 
βαθμό οφείλονται στην έλλειψη προσωπικού. Όπως είπε σύμφωνα με το οργανόγραμμα, το ΤΣΕΜΔΕ θα 
έπρεπε να απασχολεί 420 άτομα προκειμένου να εξυπηρετεί σε ικανοποιητικό βαθμό τους 
ασφαλισμένους του. «Σήμερα, διαθέτει μόλις 200 και δεν έχει γίνει ουδεμία μετάταξη απ� αυτές που είχε 

αναγγείλει η κυβέρνηση ότι θα γίνουν άμεσα για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων», ανέφερε. 

Είναι χαρακτηριστικό πως ο μέσος όρος για την εξυπηρέτηση ενός ασφαλισμένου φτάνει τις τρεις 
ώρες, προκαλώντας την αγανάκτηση των μηχανικών, οι οποίοι στοιβάζονται στις αίθουσες του Ταμείου. 
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον χρόνο που απαιτείται για την έκδοση 
των συντάξεων. Όπως είπε πριν την ενσωμάτωση στο ΕΤΑΑ, το ΤΣΜΕΔΕ ενέκρινε και χορηγούσε 
συντάξεις σε διάστημα τεσσάρων μηνών, ενώ σήμερα αυτός ο χρόνος έχει τετραπλασιαστεί! 

Υπενθυμίζεται, ότι στο ίδιο πλαίσιο κινητοποίησης, την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2011 
πραγματοποιήθηκε συμβολική κατάληψη της Πολεοδομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, 

προκειμένου να αναδειχθούν η ανυπαρξία μηχανισμών ελέγχου, τα προβλήματα που προκάλεσε η χωρίς 
προετοιμασία εφαρμογή του Καλλικράτη, οι ελλείψεις σε στελέχη και υλικοτεχνική υποδομή, η διαρκής 
υποβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης που δημιουργεί τα περιθώρια για χειραγώγηση από την εκάστοτε 
κυβέρνηση, ψηφοθηρική εκμετάλλευση και παραβατικές συμπεριφορές. 

 


