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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ  

  

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος συναντήσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

με βουλευτές Θεσσαλονίκης για το ασφαλιστικό 

   
Ολοκληρώθηκε σήμερα ο κύκλος ενημερωτικών συναντήσεων για το ασφαλιστικό, που άνοιξε 

με τους βουλευτές Θεσσαλονίκης η διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε μια προσπάθεια να ενημερώσει 
τους εκπροσώπους του ελληνικού κοινοβουλίου για την επιτακτική ανάγκη διατήρησης της αυτοτέλειας 
του «ταμείου των μηχανικών» (ΤΣΜΕΔΕ). 

Συγκεκριμένα, τις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ επισκέφτηκαν σήμερα οι βουλευτές Α΄ 
Θεσσαλονίκης του Συνασπισμού, Τάσος Κουράκης, και Β΄ Θεσσαλονίκης Ευαγγελία Αμμανατίδου οι 
οποίοι ενημερώθηκαν για το θέμα από τον πρόεδρο της διοικούσας επιτροπής (ΔΕ) του Τμήματος, Τάσο 
Κονακλίδη. Στη συνάντηση μετείχαν ακόμη ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας, Κυριάκος Μουρατίδης, 
ο αντιπρόεδρος της ΔΕ, Δημήτρης Γαληνός και τα μέλη, Σωτήρης Πρέντζας και Θεοδώρα Μάνου. 

Στις 23 Φεβρουαρίου, ξεχωριστές συναντήσεις με τη διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ είχαν επίσης οι 
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μαγκριώτης και του ΚΚΕ, Σοφία Καλαντίδου. Οι δύο βουλευτές 

άκουσαν τις θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ και υποσχέθηκαν να τις μελετήσουν με προσοχή, ώστε να τις στηρίξουν 
και στο κοινοβούλιο. 

Υπενθυμίζεται ότι ο κύκλος των συναντήσεων είχε ανοίξει στις 16 Φεβρουαρίου με τους 
βουλευτές Α� Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Σταύρο Καλαφάτη (υφυπουργό Ανάπτυξης), Γεώργιο 
Ορφανό και Απόστολο Τζιτζικώστα και Β� Θεσσαλονίκης, Θεόδωρο Καράογλου και Γεώργιο 
Σαλαγκούδη, τους οποίους υποδέχτηκε στο ΤΕΕ/ΤΚΜ ο κ. Κονακλίδης. 

Στη διάρκεια των διαδοχικών συναντήσεων, η διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ υπενθύμισε στους 
βουλευτές όλων των κομμάτων ότι το ΤΣΜΕΔΕ επιβάλλεται να διατηρήσει την αυτοτέλειά του, όχι μόνο 
γιατί είναι υγιές και παρουσιάζει αξιόλογο αποθεματικό -3 δισ. ευρώ- και πλεόνασμα, αλλά και επειδή 

χρηματοδοτεί την τεχνική παιδεία στην Ελλάδα («πόρος υπέρ ΕΜΠ»). Παράλληλα, χάρη στις δεκάδες 
χιλιάδες εγγυητικές επιστολές, τις οποίες παρέχει το ΤΣΜΕΔΕ ετησίως, δίνεται στους ελεύθερους 
επαγγελματίες η δυνατότητα να ασκούν το επάγγελμά τους, χωρίς να γίνονται έρμαιο των τραπεζών.  

  
Υπενθυμίζεται ότι αύριο Τρίτη, στις 12 το μεσημέρι, στις εγκαταστάσεις της ΕΣΗΕΜ-Θ, το 

ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε συνεργασία με άλλους φορείς του κλάδου, θα δώσει συνέντευξη Τύπου για το 

ασφαλιστικό._ 

 


