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ΔΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

Με «τετραπλή» κινητοποίηση αντιδρούν οι μηχανικοί της Κ. Μακεδονίας στην απόπειρα
ενοποίησης του ΤΣΜΕΔΕ
στο «ενιαίο ταμείο επιστημόνων»
Αποφασισμένοι να προασπίσουν την ανεξαρτησία και το αυτοδιοίκητο του ασφαλιστικού ταμείου
τους, ακόμη και με διαρκείς κινητοποιήσεις εφόσον αυτό χρειαστεί- είναι οι μηχανικοί της Κ. Μακεδονίας,
εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή τους στην ενοποίηση του ΤΣΜΕΔΕ με άλλα ταμεία.
Η πρώτη «γεύση» των κινητοποιήσεων του τεχνικού κόσμου θα δοθεί αύριο Τετάρτη, με την
«τετραπλή» κινητοποίηση (απεργία, δύο συμβολικούς αποκλεισμούς και πορεία), που διοργανώνει στη
Θεσσαλονίκη το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ).
Αύριο πρωί (9.00-10.30), οι μηχανικοί που θα πραγματοποιήσουν 24ωρη απεργία και αποχήθα προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό της Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης (Μανουσογιαννάκη
6) και της Διεύθυνσης Ανάπτυξης (Μοναστηρίου 12). Ακολούθως (στις 11), θα συγκεντρωθούν έξω
από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο, προκειμένου να οδεύσουν προς το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης,
όπου θα επιδώσουν ψήφισμα.
Στη διάρκεια σημερινής συνέντευξης Τύπου, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης,
δήλωσε ότι το ελληνικό δημόσιο οφείλει στο ΤΣΜΕΔΕ ποσόν της τάξης των 290 εκατ. ευρώ από την
τριμερή χρηματοδότηση. Σε σύνολο εσόδων 643,2 εκατ. ευρώ, η κρατική επιχορήγηση του «ταμείου των
μηχανικών» είναι μόλις 1,2 εκατ. ευρώ και οι κοινωνικοί πόροι 2,8 εκατ.
Παρόλα αυτά, το ΤΣΜΕΔΕ διαθέτει αποθεματικό 3 δισ. ευρώ και προϋπολογίζεται ότι θα
κλείσει τη χρήση 2008 με πλεόνασμα 235 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, κάτι που ελάχιστοι στο ευρύ κοινό
γνωρίζουν, το 1% επί των αμοιβών μελετών και επιβλέψεων («πόρος υπέρ ΕΜΠ») κατανέμεται σε
όλα τα πολυτεχνεία και τις πολυτεχνικές Σχολές. Με άλλα λόγια, οι μηχανικοί χρηματοδοτούν την
ανώτατη τεχνική εκπαίδευση, τις σπουδές τους και τις σπουδές των επόμενων γενιών μηχανικών (μόνο
το 2005, το ΤΣΜΕΔΕ έδωσε 29,5 εκατ. ευρώ για την παιδεία).
Παράλληλα, το Ταμείο εκδίδει 70.000 εγγυητικές επιστολές ετησίως και χορηγεί
προκαταβολές για έργα και μελέτες, που το δημόσιο, ενώ έχει αναγνωρίσει το χρέος του, δεν τις
καταβάλλει. «Εάν το ΤΣΜΕΔΕ πάψει να υφίσταται, τη διαδικασία αυτή θα την αναλάβουν οι τράπεζες,
προβάλλοντας απαιτήσεις και όρους που ασφαλώς θα διώξουν από την αγορά τους νέους
μηχανικούς και τα μικρά τεχνικά σχήματα, που δεν διαθέτουν υπέρογκα κεφάλαια κίνησης», σημείωσε ο
κ. Κονακλίδης.
Με βάση όλα τα παραπάνω δεδομένα, χαρακτήρισε ως «λανθασμένη» και «επικοινωνιακή,
αλλά όχι ουσιαστική» την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να ξεκινήσει την αντιμετώπιση του
ασφαλιστικού με την ενοποίηση των υγιών ταμείων υπό την ομπρέλα ενός ενιαίου «Ταμείου
Επιστημόνων».
Όπως είπε, η «αφαίμαξη» του 10% του αποθεματικού των ασφαλιστικών ταμείων, σε
καμία περίπτωση δεν θα λύσει τον «γόρδιο δεσμό» του ασφαλιστικού, ενώ οι νέοι μηχανικοί
ασφαλισθέντες μετά το 1993- θα αντιμετωπίσουν σίγουρα πρόβλημα συνταξιοδότησης. «Αν
ξέραμε ότι κάτι τέτοιο θα λύσει το ασφαλιστικό, θα προσφέραμε και το 20% του αποθεματικού μας. Αλλά
αυτό που επιχειρείται, απλά θα μεταθέσει το πρόβλημα για μόλις 2-3 χρόνια», είπε χαρακτηριστικά ο κ.
Κονακλίδης.
Εξέφρασε δε την πεποίθηση ότι η αλλαγή της ηγεσίας του υπουργείου Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας «δεν συνεπάγεται και αλλαγή πολιτικής της κυβέρνησης, παρά μόνο ίσως
αλλαγή στον τρόπο έκφρασή της».
Όπως σημείωσε ο κ. Κονακλίδης, οποιαδήποτε απόπειρα αφαίμαξης του αποθεματικού του
ΤΣΜΕΔΕ σημαίνει υπεξαίρεση από κάθε ασφαλισμένο του- ποσού 29.000 ευρώ, που του αντιστοιχεί
ως διασφάλιση για τις συντάξιμες προσδοκίες του. Προειδοποίησε δε, ότι οποιαδήποτε τέτοια απόπειρα
θα αντιμετωπιστεί με τον τρόπο που η δημοκρατία αντιμετωπίζει κάθε κλοπή: την προσφυγή στα
ελληνικά και διεθνή δικαστήρια.
«Αυτό το αποθεματικό προφανώς δεν είναι δημιούργημα των επιλογών της Πολιτείας που επί
χρόνια είχε δεσμευμένα τα αποθεματικά, άτοκα, σε εποχές που ο πληθωρισμός άγγιζε το 35%»,
πρόσθεσε.
Σε κάθε περίπτωση, υπογράμμισε, το ασφαλιστικό μπορεί να λυθεί μόνο μέσα
από μακροχρόνιο και συνεχή διάλογο, αφού συν τοις άλλοις, το ΤΣΜΕΔΕ δεν διαθέτει τίποτα κοινό με
τα ταμεία των δικηγόρων ή των δημοσιογράφων, με τα οποία προτείνεται μεταξύ άλλων- να ενοποιηθεί.
Σημειώνεται ότι οι 98.000 ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ, στη μεγάλη πλειοψηφία τους
είναι αυτοαπασχολούμενοι, μισθοσυντήρητοι και μέλη μικρών εταιριών.

Στο μεταξύ, περί τα 100 εκατ. ευρώ οφείλει στο Ταμείο των Νομικών το ελληνικό δημόσιο,
όπως υποστήριξε σε παρέμβασή του στη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης Τύπου ο πρόεδρος του
Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Γαρούφας.
Ο ίδιος επεσήμανε ότι το ασφαλιστικό δεν μπορεί να «λυθεί στο πόδι» και με «νεφελώδεις
σκέψεις για ιδιότυπη ενοποίηση», όπως επιχειρείται, παρά μόνο μέσα από έναν μακροχρόνιο διάλογο
(αναφέροντας ενδεικτικά ότι η ασφαλιστική μεταρρύθμιση στη Σουηδία χρειάστηκε διάλογο οκτώ ετών και
στην Ιταλία τριών).
Ο κ. Γαρούφας, που χαρακτήρισε την όλη προσπάθεια της κυβέρνησης «πολύ πρόχειρη»,
εξέφρασε την πεποίθηση ότι το ελατήριο του όλου εγχειρήματος είναι να εισπραχθούν κάποιοι από τους
κοινωνικούς πόρους που αποδίδονται στα ταμεία. «Αν όμως συμβεί αυτό, μετά από έξι-επτά χρόνια,
δεν θα έχουμε κανένα υγιές ταμείο», συμπλήρωσε.
Διατύπωσε την εκτίμηση ότι η αλλαγή φρουράς στο υπουργείο Απασχόλησης δεν σημαίνει
αλλαγή πολιτικής, ενώ προειδοποίησε ότι οι νομικοί που έχουν προγραμματισμένη συνέλευση για τις
αρχές του 2008- είναι έτοιμοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.
Το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου έδωσαν μεταξύ άλλων- οι πρόεδροι
του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, Παντελής Πετμεζάς, του Συνδέσμου Πτυχιούχων
Εργοληπτών Δημόσιων Έργων Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας, Γεώργιος Γάγαλης και του
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, Βίκυ Ευταξά.
Από πλευράς του ΤΕΕ/ΤΚΜ, παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας, Κυριάκος
Μουρατίδης ο αντιπρόεδρος, Ανθιμος Αμανατίδης, ο Γεν. Γραμματέας της ΔΕ Πάρις
Μπίλλιας, οι πρώην πρόεδροι του Τμήματος, Παναγιώτης Δέντσορας, Γιάννης Οικονομίδης, Σάκης
Τζακόπουλος, Γιάννης Αικατερινάρης, Τσιαπραλής Μίμης και τα μέλη της Δ.Ε. Δαρδαμάνης
Γιάννης, Μήτρου Δημήτρης και Πρέντζας Σωτήρης.

