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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
  ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Αρ. Πρωτ. Οικ. 384/13.1.2012 
 

ΔΕΛΤ ΙΟ  ΤΥΠΟΥ  
 

«Όχι» στην αύξηση των εισφορών 
και την αποψίλωση αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ 

ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΤΙΣ 17/1 
 

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και συμβολική κατάληψη στο κτήριο του ΤΣΜΕΔΕ στην 
οδό Ζεύξιδος θα πραγματοποιήσουν την Τρίτη 17 Ιανουαρίου, στις 12.30 το μεσημέρι, οι 
μηχανικοί της Κ.Μακεδονίας, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους απέναντι στις κυβερνητικές 
επιλογές για το ασφαλιστικό τους ταμείο και το επάγγελμά τους. 

Ο  φαύλος κύκλος των συνεχών εισπρακτικών μέτρων που φουντώνουν την ύφεση και 
την ανεργία έχει άμεσο αντίκτυπο στο ασφαλιστικό σύστημα των μηχανικών. Οι «αρμόδιοι» 
ανακαλύπτουν έκπληκτοι ότι το πάγωμα της οικονομίας κοστίζει πολύ περισσότερο στα 
Ταμεία, σε σχέση με όσα εξοικονομούν λόγω των οδυνηρών περικοπών στις συντάξεις. 

Μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
«κατάλαβαν» ότι το πρόσθετο ταμειακό έλλειμμα από τα έσοδα των εισφορών - λόγω 
της εκτίναξης της ανεργίας στο 18% και την αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων- 
ανέρχεται στα 4,5 δισ. € (δύο φορές το «χαράτσι» της ΔΕΗ) 

Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά, η κυβέρνηση νομοθετεί πρόχειρα και επιφανειακά, 
χωρίς αναλογιστικές μελέτες και χωρίς να γνωρίζει το χρόνο βιωσιμότητας που θα κερδίζει 
το ασφαλιστικό σύστημα. 

Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά,  η κυβέρνηση νομοθετεί αγνοώντας τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του ασφαλιστικού φορέα των μηχανικών και επιβάλλει νέες παράλογες 
αυξήσεις στις εισφορές, συνδυασμένες με τ ο  «κούρεμα» των αποθεματικών του ΕΤΑΑ 
– ΤΣΜΕΔΕ. 

Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά,  η πολιτεία οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην πλήρη 
αποδόμηση του πλέον υγιούς και βιώσιμου ταμείου, με τους καλύτερους ποιοτικούς 
δείκτες. 

Στη διάρκεια σύσκεψης του ΤΕΕ/ΤΚΜ και των συλλόγων των μηχανικών αποφασίστηκε η 
μορφή που θα λάβουν οι πρώτες κινητοποιήσεις (συμβολική κατάληψη στο ΤΣΜΕΔΕ), ενώ 
επιβεβαιώθηκε η αποφασιστικότητα των συλλογικών οργάνων του κλάδου να αντιδράσουν 
δυναμικά απέναντι στα διαρκή πλήγματα, που δέχονται οι μηχανικοί και συγκεκριμένα 
απέναντι: 
 
⇒ Στην επιχειρούμενη αποψίλωση των αποθεματικών του Ταμείου τους. 

Σε  συνέχεια  των  δραματικών  οικονομικών  εξελίξεων  της  ευρωζώνης  και  της 
απόφασης για το εθελοντικό «κούρεμα» του ελληνικού δημοσίου χρέους κατά 50%, και 
των δημοσιευμάτων του τύπου για αντίστοιχο «κούρεμα» των αποθεματικών των 
ασφαλιστικών ταμείων που είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδας, το ΤΕΕ, 
κατέθεσε αίτημα για κατεπείγουσα ποινική διερεύνηση της διαχείρισης των 
αποθεματικών του ΕΤΑΑ. 

Πρέπει να τονιστεί ότι: 
-Το συνολικό αναλογιστικό έλλειμμα της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα υπολογίζεται 
περίπου στα 500 δισ. ευρώ, ενώ στην Τράπεζα της Ελλάδας υπάρχουν μόνο τα 23 δισ. 
€, από τα οποία τα 5,5 δισ. € είναι του ΕΤΑΑ. 
-Η ετήσια κρατική επιχορήγηση για την κοινωνική ασφάλιση, που καταβάλλεται σε όλα τα 
ασφαλιστικά ταμεία εκτός του ΕΤΑΑ, ανέρχεται στα 14 δισ. €, ποσό δηλαδή αντίστοιχο με 
το σχεδιαζόμενο κούρεμα. 
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-Tο ΕΤΑΑ και ιδιαίτερα το ΤΣΜΕΔΕ, δεν αντιμετωπίζει ταμειακά προβλήματα,  είναι 
πλεονασματικό - ήδη στο 9μηνο του 2011 έχει πλεόνασμα πλέον των 140 εκ. € και  
δεν επιχορηγήθηκε  ποτέ  από  την  πολιτεία,  η  οποία  μάλιστα του  οφείλει  από  
την  τριμερή χρηματοδότηση ποσό 400 εκ. €.  
Γίνεται προφανές ότι οποιοδήποτε «επέμβαση» στα αποθεματικά του Ταμείου μας, που 
δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητές του (ασφάλιση ιδιότητας, έκδοση εγγυητικών 
επιστολών, πληρωμή βασικής σύνταξης) και απειλεί τη βιωσιμότητά του, είναι αδιανόητο 
να γίνει αποδεκτή. 
 
⇒ Στις απαράδεκτες αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών των μηχανικών,  
οι οποίοι κατατάσσονται υποχρεωτικά σε 14 ασφαλιστικές κατηγορίες. Οι εισφορές για την 
τελευταία κατηγορία αυξάνονται μέχρι και κατά 239% (!) σε βάθος χρόνου (στοιχεία του 
Αναλογιστικού Παρατηρητηρίου ΤΣΜΕΔΕ του ΤΕΕ). 
Οι μετά την 1.1.93 ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τρία έτη ασφάλισης 
κατατάσσονται υποχρεωτικά στην 2η ασφαλιστική κατηγορία (αύξηση εισφορών 26% για 
την 1η τριετία), ενώ η αντίστοιχη αύξησης για τους «παλιούς ασφαλισμένους» (μέχρι 
31.12.1992) ανέρχεται σε ποσοστό 15%. 
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. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μετά τους δύο ασφαλιστικούς νόμους (3863 και 3865) το 2010, 
ψηφίστηκαν άλλα πέντε (5) νέα πολυνομοσχέδια, η συνταγματικότητα των οποίων 
αμφισβητείται. Τα πολυνομοσχέδια αυτά επεμβαίνουν  σε  διατάξεις  και  διαδικασίες,  
που  είχαν  θεσμοθετηθεί με τους παραπάνω νόμους  μόλις  το προηγούμενο έτος! 
Οι προαναφερθείσες δυσμενείς αλλαγές που κομίζουν αυτά, σε ό,τι αφορά τις εισφορές, 
εμπεριέχονται στις εξής διατάξεις: 
1. Νόμος 3986 / 2011: «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015, 1η  Ιουλίου 2011». Φέρνει τις παράλογες 
αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών χωρίς προηγούμενη αναλογιστική μελέτη, και 
χωρίς καμία μα καμία απαίτηση κάλυψης ταμειακών αναγκών του ταμείου. 

2. Νόμος 3996 / 2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, 
ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις»,   5η  Αυγούστου 
2011: Αναγνωρίζεται στους εργοδότες το δικαίωμα, όχι μόνο να προσλαμβάνουν 
μηχανικούς με μισθό χαμηλότερα των 700€ / μήνα, αλλά και η διαφορά των 
εισφορών να καταβάλλεται από τους ίδιους τους μισθωτούς συναδέλφους. 

3. Νόμος 4019 / 2011, «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και 
λοιπές διατάξεις», 30η  Σεπτεμβρίου 2011. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 20 του νόμου, οι προβλεπόμενες αυξημένες εισφορές των ελεύθερων 
επαγγελματιών μηχανικών του νόμου 3986/2011, θα έχουν αναδρομική ισχύ από 
1.7.2011, ανεξαρτήτως της πρόβλεψης του αρχικού νόμου που τις επιβάλλει από 
1.1.2012! 

4 Νόμος 4024 / 2011, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημο-σιονομικής στρατηγικής 2012−2015», 27η Οκτωβρίου 2011, 
Σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 2 του νόμου, η προβλεπόμενη εισφορά των 
ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ αποδίδεται στον ΟΑΕΔ έως 31.12.2011, ανεξαρτήτως εάν 
αυτά τα ποσά έχουν εισπραχθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή από το φορέα. Η εισφορά 
δε, αυτή δεν έχει καμιά ανταποδοτικότητα για τους άνεργους μηχανικούς. 

 
Οι μηχανικοί της Κ.Μακεδονίας αντιδρούν ακόμη κόντρα: 
⇒ Στις προτάσεις για κατάργηση των νόμιμων αμοιβών 
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⇒ Στην προώθηση της εργασιακής ζούγκλας εις βάρος της ασφάλειας των Ελλήνων 
πολιτών και των εσόδων της Ελλάδας. 

⇒ Στην εχθρική αντιμετώπιση από το κράτος των Διπλωματούχων Μηχανικών, την 
απαξίωση και υποτίμηση συνολικά των Ελλήνων Επιστημόνων, του σημαντικότερου 
αναπτυξιακού πλεονεκτήματος της χώρας. 

⇒ Στην παντελή απουσία  δυναμικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και 
μεσοπρόθεσμων μέτρων, την αδικαιολόγητη καθυστέρηση του ΕΣΠΑ , τη μείωση του 
τεχνικού αντικειμένου και την ανυπαρξία προγραμματισμού νέων έργων  

⇒ Στη διάλυση της Δημόσιας Διοίκησης και των Τεχνικών Υπηρεσιών 
⇒ Στην ισοπέδωση των Διπλωματούχων Μηχανικών και στην κατάργηση κάθε 

έννοιας αξιοκρατίας με το μισθολόγιο και βαθμολόγιο του Δημοσίου. 
 
Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΕ/ΤΚΜ για τις κινητοποιήσεις μετείχαν οι: 
Γιάννης Τσιωνάς (ΕΜΔΥΔΑΣ), Γιώργιος Μπάκης (Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών 
Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης), Τέλης Τοκατκλίδης (ΣΜΕΔΕΚΕΜ), 
Τάνια Κερκίρη (ΣΜΗΥΠΒΕ), Γιώργος Χατζηνάσιος (ΣΠΕΔΕΘ-ΚΜ), Γιώργος Τσακούμης 
(Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών), Αθανάσιος 
Κολότσιος (ΣΜΗΒΕ), ‘Εβελυν Παπαδοπούλου (Σύλλογος Αρχιτεκτόνων) και Ηλίας 
Περτζινίδης (Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών). 
Από πλευράς ΤΕΕ/ΤΚΜ έλαβαν μέρος ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής. Τάσος 
Κονακλίδης, η αντιπρόεδρος, Αννα Μίχου, ο γενικός γραμματέας, Παναγιώτης 
Αντιβαλίδης και το μέλος Δημήτρης Μήτρου. 
 
ΟΙ Χ.ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΚΑΙ Σ.ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 
Στο μεταξύ, στις 27 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
παρουσία του προέδρου του ΤΕΕ, Χρήστου Σπίρτζη και του αντιπροέδρου, Σωκράτη 
Αλεξιάδη, ενημερωτική ανοιχτή συνάντηση/ συνεδρίαση για την περαιτέρω πορεία των 
κινητοποιήσεων και την ανταλλαγή απόψεων. Η συνεδρίαση αναμένεται να ξεκινήσει στις έξι 
το απόγευμα. 
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί ενόψει της πανελλαδικής παντεχνικής συγκέντρωσης και 
των κινητοποιήσεων, που έχουν προγραμματιστεί για τις 3 Φεβρουαρίου, στην Αθήνα._ 
 

 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 


