
 1 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
  ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Αρ. Πρωτ. Οικ. 1002/19.1.2012 
 
 

ΔΕΛΤ ΙΟ  ΤΥΠΟΥ  
 

Δυναμική παρουσία των μηχανικών στην κινητοποίηση στο ΤΣΜΕΔΕ 
 

 
Δυναμικό «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας και τη συμβολική κατάληψη του 

κτηρίου του ΤΣΜΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη, έδωσαν την Τρίτη οι μηχανικοί της Κ.Μακεδονίας και 
οι εκπρόσωποι των συλλογικών τους οργάνων, σε μια προσπάθεια να διατρανώσουν την 
αντίθεσή τους απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές και τα συνεχή εισπρακτικά μέτρα, που –
μεταξύ άλλων- έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο ασφαλιστικό σύστημα και το ταμείο τους. 

Την αποφασιστικότητα των μηχανικών και του ΤΕΕ/ΤΚΜ να συνεχίσουν τον 
αγώνα τους απέναντι σε άστοχες κυβερνητικές επιλογές, υπογράμμισε ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης, ενώ παράλληλα εξέφρασε τη βεβαιότητα για την αίσια 
έκβαση των κινητοποιήσεων και δήλωσε ικανοποιημένος από τη συμμετοχή των μηχανικών 
στη συγκέντρωση στο ΤΣΜΕΔΕ. 

Στο κείμενο θέσεων, που διανεμήθηκε, οι μηχανικοί υπενθυμίζουν ότι το ΕΤΑΑ και 
ιδίως το δικό τους ταμείο, το ΤΣΜΕΔΕ, δεν αντιμετωπίζει ταμειακά προβλήματα, είναι 
πλεονασματικό (με πλεόνασμα 140 εκατ. στο εννιάμηνο 2011) και δεν επιχορηγήθηκε 
ποτέ από την πολιτεία, η οποία τού οφείλει 400 εκατ. από την τριμερή 
χρηματοδότηση.  Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε επέμβαση που απειλεί τη βιωσιμότητα του 
απόλυτα υγιούς και βιώσιμου ταμείου είναι απαράδεκτη.  

Στο κείμενο καυτηριάζονται επίσης οι απαράδεκτες αυξήσεις των ασφαλιστικών 
εισφορών των μηχανικών, σε μια περίοδο που ο κλάδος δέχεται ήδη ισχυρές πιέσεις 
και η ανεργία αυξάνεται διαρκώς. Οι μηχανικοί κατατάσσονται υποχρεωτικά σε 14 
ασφαλιστικές κατηγορίες, ενώ οι εισφορές για την τελευταία κατηγορία αυξάνονται μέχρι 
και κατά 239% (!) σε βάθος χρόνου (στοιχεία του Αναλογιστικού Παρατηρητηρίου ΤΣΜΕΔΕ 
του ΤΕΕ).  

Επιπρόσθετα,  η νομοθετική ρύθμιση θα δημιουργήσει σοβαρό μακροπρόθεσμο 
πρόβλημα βιωσιμότητας στο ταμείο, αφού παράγει αρνητικά αναλογιστικά ισοζύγια για τους 
Νεοεισερχόμενους,  αλλά και για τους ασφαλισμένους μετά την 1.1.1993, καθώς μεγαλώνουν 
οι παροχές με το ανέβασμα στις ασφαλιστικές κατηγορίες,  αλλά δεν αναπληρώνονται, ακόμη 
και από τις δυσβάστακτες εισφορές. 

Στη συγκέντρωση συμμετείχε πλήθος μηχανικών και οι (πρόεδροι ή γενικοί 
γραμματείς συλλόγων): Γιώργος Τσακούμης (Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων και 
Τοπογράφων Μηχανικών), Αθανάσιος Κολότσιος  (ΣΜΗΒΕ), Τέλης Τοκατκλίδης 
(ΣΜΕΔΕΚΕΜ), Ηλίας Περτζινίδης (Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών), Ολγα Πάππα 
(Σύλλογος Αρχιτεκτόνων), Γιώργος Γάγαλης (ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ), Γιώργιος Μπάκης  
(Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης), 
Τάνια Κερκίρη  (ΣΜΗΥΠΒΕ), Γιάννης Καζάκος (Σύλλογος χημικών μηχανικών) και Κική 
Αραβίδου (ΕΜΔΥΔΑΣ).  
 Από πλευράς ΤΕΕ/ΤΚΜ έλαβαν μέρος ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής,  
Τάσος Κονακλίδης,  η αντιπρόεδρος,  Αννα Μίχου,  ο γενικός γραμματέας,  Παναγιώτης 
Αντιβαλίδης και τα μέλη Δημήτρης Μήτρου, Ανθιμος Αμανατίδης, Κυριάκος 
Μουρατίδης, Πάρις Μπίλλιας, Πέτυ Πέρκα και Ιωάννης Τσιάφης. Επίσης ο Πρόεδρος και 
Αντιπρόεδρος της ¨Α¨ Χρήστος Βλαχοκώστας και Βασίλης Λεκίδης αντίστοιχα._ 
 
 

 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 


