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ΔΕΛΤ ΙΟ   ΤΥΠΟΥ  
 
 

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 1Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΕ 
 
Στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων και των διεκδικήσεων του ΤΕΕ βρίσκεται και θα 
παραμείνει το ασφαλιστικό ζήτημα των μηχανικών, καθώς –μεταξύ άλλων- η επιχειρούμενη 
αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου, μέχρι και κατά 239% σε βάθος χρόνου, 
δυναμιτίζει τη βιωσιμότητα του ταμείου τους (πρώην ΤΣΜΕΔΕ). 
Τα παραπάνω επισήμανε στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Χρήστος Σπίρτζης, 
μιλώντας στην ανοιχτή συνεδρίαση της «Αντιπροσωπείας» του ΤΕΕ/ΤΚΜ, την Παρασκευή 27 
Ιανουαρίου. Ο ίδιος επισήμανε ότι «η αντιμετώπιση που έχει το ΤΕΕ από το υπουργείο 
Εργασίας [σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό του ταμείο] είναι η χειρότερη από κάθε άλλο 
υπουργείο», ενώ ο αρμόδιος υπουργός, Γιώργος Κουτρουμάνης «ποτέ δεν έχει δεσμευτεί 
για τίποτα, ούτε έχει αιτιολογήσει με πιο σκεπτικό γίνονται όλα». Πάντως, προειδοποίησε, το 
ΤΕΕ «έχει λάβει τα μέτρα του […] και είναι έτοιμο να προστατέψει νομικά τα 
αποθεματικά του ταμείου», χωρίς ωστόσο να επεκταθεί σε λεπτομέρειες. 
Αναφερόμενος στο «κούρεμα» των αποθεματικών του πρώην ΤΣΜΕΔΕ από την Τράπεζα 
της Ελλάδος, ο κ. Σπίρτζης επισήμανε ότι το πρώην ΤΣΜΕΔΕ ουδέποτε ερωτήθηκε ή 
ενημερώθηκε, από το 1997 μέχρι τον περασμένο Ιούλιο, για τη μετατροπή του 
αποθεματικού του σε ομόλογα. «Οι διοικήσεις της ΤτΕ έχουν διαχρονικά ευθύνη [για αυτό], 
αλλά τη μεγαλύτερη η σημερινή», δεδομένου ότι, μετά το 2008 η ΤτΕ προειδοποιούσε ότι η 
οικονομία  βυθίζεται, αλλά παρόλα αυτά, ως διαχειριστής, μετέτρεψε τα χρήματα των ταμείων 
σε ελληνικά ομόλογα. 
«Το ταμείο και οι μηχανικοί θα διεκδικήσουν τα χρήματά τους σε ρευστό, όπως τα 
τοποθέτησαν», τόνισε και πρόσθεσε ότι το ΤΕΕ και οι μηχανικοί δεν είναι παράλογοι και 
αντιλαμβάνονται πλήρως τη δύσκολη συγκυρία για τη χώρα, οπότε αν η κυβέρνηση τους 
ζητούσε να μετατραπούν τα χρήματα που δεν χρειάζονται άμεσα σε ισόποσα ομόλογα 
20ετίας (πριν το «κούρεμα») δεν θα είχαν πρόβλημα. 
Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η λύση που πρέπει να δοθεί στο θέμα των ταμείων, ώστε 
να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα αποθεματικά τους είναι πολιτική και πρόσθεσε ότι η 
μάχη είναι απαραίτητο να δοθεί στους αμέσως επόμενους μήνες και η πίεση να ασκηθεί 
τώρα, ώστε να κερδηθεί. 
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ κατήγγειλε επίσης ότι φορείς όπως ο Σύνδεσμος Ελληνικών 
Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), 
αλλά και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, μιλούν εξωθεσμικά με την τρόικα προωθώντας ίδια 
συμφέροντα και χωρίς να σέβονται τον ελληνικό λαό.  
Ο κ.Σπίρτζης επισήμανε ακόμη ότι οι ανακοινώσεις του υπουργείου Ανάπτυξης για το 
ΕΣΠΑ 2007-2013 είναι «ψευδείς» και «πλαστές», καθώς «στην αγορά δεν έχει πέσει ούτε 
ένα ευρώ» και συμπλήρωσε ότι αντί η κυβέρνηση να παρουσιάζει έργο και να υπάρχει 
δράση, «δρομολογεί συνεχή, οριζόντια και αντικρουόμενα νομοθετήματα, που εξαντλούν το 
πολιτικό προσωπικό». 
Υπογράμμισε ότι υπήρχαν και εξακολουθούν να υφίστανται κύκλοι που προσπαθούν να μην 
υπάρχει το ΤΕΕ, αλλά και γενικά οι επιστημονικοί φορείς να μη λειτουργούν όπως σήμερα. 
Διευκρίνισε δε, ότι το ΤΕΕ δεν είναι συντεχνιακός και επαγγελματικός συνδικαλιστικός 
φορέας, όπως θα ήθελαν όσοι επιθυμούν να μην υπάρχει, αλλά επιμένει να αποτελεί 
αξιόπιστο τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας και εκφραστή του τεχνικού κόσμου, «χωρίς φοβίες 
και αγκυλώσεις και ανεξάρτητα από την εκάστοτε κυβέρνηση και αντιπολίτευση».  
Άλλωστε, βαδίζοντας σε αυτή την κατεύθυνση, τους τελευταίους 16 μήνες, το ΤΕΕ 
ασχολήθηκε  με περισσότερα από 20 σχέδια νόμου, πρότεινε τέσσερα σχέδια 
Προεδρικών Διαταγμάτων και πολλές υπουργικές αποφάσεις. 
Περιγράφοντας τους στόχους του επιμελητηρίου για το 2012 επισήμανε –μεταξύ άλλων- τον 
ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κεντρική Μακεδονία και το ΤΕΕ/ΤΚΜ στη 
σύνταξη του ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδίου για την Ελλάδα, που 
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επεξεργάζεται το ΤΕΕ, το οποίο περιλαμβάνει τομεακά και περιφερειακά προγράμματα, 
σχετικά με την πρωτογενή παραγωγή και τη μεταποίηση, τον τουρισμό, τη βιομηχανία, την 
ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, τον ορυκτό πλούτο και τις νέες τεχνολογίες. 
Σύσταση Ταμείου Αλληλεγγύης Μηχανικών 
Τη σύσταση Ταμείου Αλληλεγγύης Μηχανικών, το οποίο ως στόχο θα έχει την παροχή 
βοήθειας στους ανέργους συναδέλφους που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα 
εξαιτίας της κρίσης προκειμένου «να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους», πρότεινε 
στην εισήγησή του ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος 
Κονακλίδης. Καυτηρίασε την μικρή συμμετοχή των μηχανικών στο κάλεσμα για την 
«ανοιχτή» συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας και αναφέρθηκε στα καυτά θέματα που 
απασχολούν τον κλάδο. Ο κ. Κονακλίδης τόνισε ότι δεν έχει γίνει τίποτα το ουσιαστικό σε ότι 
αφορά την ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ, επέρριψε ευθύνες στο ΥΠΕΚΑ για την κατάσταση που 
έχει διαμορφωθεί με τους ενεργειακούς επιθεωρητές, υπογράμμισε ότι το σύστημα του ΤΕΕ 
για τα αυθαίρετα παρουσιάζει αδυναμίες και είπε ότι πολυνομοσχέδιο καταργεί τη 
δυνατότητα παρέμβασης του ΤΕΕ. Σε ό,τι αφορά το ΤΣΜΕΔΕ υπενθύμισε ότι το Τμήμα 
Κεντρικής Μακεδονίας ήταν το πρώτο που ασχολήθηκε διεξοδικά με το θέμα και άφησε 
αιχμές για αδράνεια του κεντρικού ΤΕΕ στο συγκεκριμένο θέμα.  
Κορωνίδα προχειρότητας οι ρυθμίσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές 
Από την πλευρά του ο πρώτος αντιπρόεδρος του ΤΕΕ Σωκράτης Αλεξιάδης χαρακτήρισε 
«κορωνίδα της προχειρότητας» τις πρόσφατες ρυθμίσεις για τις ασφαλιστικές 
εισφορές των μηχανικών και την εισφορά αλληλεγγύης «σε ένα κλάδο που ο ορισμός 
της έννοιας του άνεργου δεν είναι νομικά κατοχυρωμένος». «Το ‘τσουνάμι’ των 
νομοθετημάτων των τελευταίων δύο χρόνων δημιουργεί τριών ειδών κύματα στην κοινωνία 
των μηχανικών: α) ένα κύμα φυγής των νέων συναδέλφων προς το εξωτερικό β) ένα κύμα 
μαζικής αποχώρησης από το ΤΣΜΕΔΕ, μέσω των αιτήσεων διαγραφής από το ΤΕΕ οι 
οποίες φτάνουν τις 40-50 εβδομαδιαίως και γ)ένα κύμα μη εγγραφής στο ΤΕΕ», είπε 
χαρακτηριστικά.  
Βιώσιμο, υγιές και πλεονασματικό (με πλεόνασμα άνω των 100 εκατ. Ευρώ στο 9μηνο 
2011), είναι το ταμείο των μηχανικών (πρώην ΤΣΜΕΔΕ),το οποίο τώρα απογυμνώνεται, 
όπως τόνισε το μέλος της διοικούσας επιτροπής του κεντρικού ΤΕΕ, Κώστας Μακέδος. 
Κάλεσε δε το υπουργείο Εργασίας να αποδείξει «με βάση ποια αναλογιστική μελέτη έχει 
φτάσει στις συγκεκριμένες εισφορές για τους μηχανικούς», ενώ πρόσθεσε ότι μόνο οι 
10 από τις 14 νέες ασφαλιστικές κλίμακες δημιουργούν έλλειμμα 20% σε επίπεδο 
αναλογιστικού ισοζυγίου. Κατά τον ίδιο, σωτηρία θα ήταν η θεσμοθέτηση των ειδικών 
εισφορών. 
Παίρνοντας το λόγο το μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Γρηγόρης Γρηγοριάδης 
χαρακτήρισε «κροκοδείλια» τα δάκρυα για την αύξηση των εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ καθώς 
πρόκειται για την Τρίτη μεγάλη αύξηση σε διάστημα δύο δεκαετιών. «Τη διέξοδο θα την 
δώσουν αυτοί που χάνουν από την κρίση. Τα θύματά της. Και όχι τα ‘παράσιτα’», τόνισε. 
 
 

 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 


