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ΔΕΛΤ ΙΟ  ΤΥΠΟΥ  
 

Δυναμική παρουσία των μηχανικών  
στην κινητοποίηση στο ΤΣΜΕΔΕ 

 
 
«ΟΧΙ» στην εξαθλίωση των μηχανικών και τη λεηλασία του ΕΤΑΑ, 
βροντοφώναξαν χθες οι μηχανικοί της κεντρικής Μακεδονίας, σε συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία του ΤΣΜΕΔΕ, στην οδό Ζεύξιδος.  
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ και οι σύλλογοι των Μηχανικών, διατράνωσαν την αντίθεσή τους 
απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές και τα συνεχή εισπρακτικά μέτρα, που εκτός 
των άλλων έχουν τεράστιο αντίκτυπο στο ασφαλιστικό σύστημα και το ταμείο τους. 
«Λέμε ΟΧΙ στις μνημονιακές αυξήσεις των εισφορών. ΟΧΙ στην ισοπέδωση 
του επαγγέλματος των διπλωματούχων μηχανικών. ΝΑΙ στην ανάπτυξη», 
τόνισε ο πρόεδρος του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, Τάσος 
Κονακλίδης, δίνοντας το στίγμα της κινητοποίησης. Όπως είπε, οι μηχανικοί είναι 
αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν να γίνουν πράξη οι πολιτικές της 
εξαθλίωσης των μηχανικών και των ελλήνων επιστημόνων. Επικαλέστηκε 
συγκεκριμένα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία η απόφαση νέας μεγάλης αύξησης 
των εισφορών των μηχανικών είναι παράλογη, καθώς αυτοί μαστίζονται από την 
κρίση, αδυνατώντας ήδη σε συντριπτικά ποσοστά να καλύψουν τις μέχρι τώρα 
εισφορές τους, με αποτέλεσμα να μένουν χωρίς ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Όπως 
είπε ο κ. Κονακλίδης, οι μηχανικοί μεταξύ άλλων, απαιτούν:  

• εξαίρεση του ΕΤΑΑ από τον ΕΟΠΥΥ, έως ότου αποφασίσουν οι 
αντιπροσωπευτικότερες οργανώσεις των ασφαλισμένων, για την τύχη των 
Τομέων Υγείας μετά την σύνταξη των απαραίτητων αναλογιστικών μελετών 

• μείωση των παγίων ασφαλιστικών εισφορών και αύξηση των 
αναλογιστικών εισφορών του Ταμείου με ένταξη όλων των έργων 
παραχώρησης 

• διατήρηση του αφορολόγητου και ματαίωση του άδικου ενιαίου 
φορολογικού ποσού των 35% για όλα τα εισοδήματα από το πρώτο ευρώ 

• ανατροπή της επιχειρούμενης πολιτικής διάλυσης των φορέων των 
ελλήνων επιστημόνων και προάσπιση του απολύτως κατοχυρωμένου 
θεσμικού παρεμβατικού ρόλου τους, ως επίσημων επιστημονικών 
συμβούλων της ελληνικής πολιτείας. 

Αμέσως μετά έξω από το ΤΣΜΕΔΕ έφτασαν μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης, τα οποία νωρίτερα είχαν πραγματοποιήσει συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας στα γραφεία του Συλλόγου. Οι οδοντίατροι χαιρέτησαν την 
κινητοποίηση των μηχανικών και μετά όλοι μαζί πορεύτηκαν προς το υπουργείο 
Μακεδονίας Θράκης, προκειμένου να παραδώσουν ξεχωριστά ψηφίσματα 
διαμαρτυρίας.  
 
«Άκυρο» στο ραντεβού 
Οι διαμαρτυρόμενοι πορεύτηκαν μέσω των οδών Ερμού και Βενιζέλου, χωρίς να 
δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. 
Φτάνοντας έξω από το υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, αντιπροσωπεία των 
μηχανικών και των οδοντιάτρων, επιχείρησε να συναντήσει τον υπουργό 
Θεόδωρο Καράογλου, με τον οποίον είχε κλειστεί τηλεφωνικό ραντεβού 
προκειμένου να παραλάβει τα ψηφίσματα των δύο κινητοποιήσεων. Μετά από 
αναμονή 20 λεπτών στο προαύλιο του υπουργείου, ενημερώθηκαν ότι ο κ. 
Καράογλου είχε «ανειλημμένες υποχρεώσεις», οι οποίες δεν του επέτρεπαν να 



συναντηθεί με την αντιπροσωπεία των μηχανικών και των οδοντιάτρων. Τελικά, την 
αντιπροσωπεία δέχθηκε ο διευθυντής του υπουργείου. Οι μηχανικοί αποχώρησαν 
από το υπουργείο, χωρίς να επιδώσουν το ψήφισμα διαμαρτυρίας στον 
διευθυντή, καυτηριάζοντας την στάση του υπουργού Μακεδονίας Θράκης 
Θεόδωρου Καράογλου, ο οποίος αρνήθηκε να τους δεχθεί, αθετώντας το 
τηλεφωνικό ραντεβού που είχε κλειστεί.  
Στην κινητοποίηση των μηχανικών συμμετείχαν μέλη της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
εκπρόσωποι Συλλόγων Μηχανικών, ενώ οι εργαζόμενοι του Τμήματος, το ίδιο πρωΐ, 
πραγματοποίησαν δίωρη συμβολική κατάληψη στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ και στη 
συνέχεια συμμετείχαν μαζικά και δυναμικά στην συγκέντρωση έξω από το ΤΣΜΕΔΕ. 
 
 

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 
 
 


