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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Στον «αέρα» λόγω οικονομικών προβλημάτων το ΤΕΕ/ΤΚΜ, 

ενώ η ανεργία των μηχανικών «θερίζει» 
 

Στον «αέρα» βρίσκεται το ΤΕΕ/ΤΚΜ, εξαιτίας των συσσωρευμένων οικονομικών προβλημάτων, που 
συνεπάγεται η μη έγκριση του προϋπολογισμού του, μετά την κατάργηση της εισφοράς του 2%*, αλλά 
και, δευτερευόντως, λόγω του «μπαράζ» διαγραφών των μηχανικών- μελών του, οι οποίοι αδυνατούν 
λόγω της κρίσης και της καλπάζουσας ανεργίας –ιδίως των νέων- να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές 
τους υποχρεώσεις.   
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι μόνο στο πρώτο πεντάμηνο του 2013 οι αιτήσεις διαγραφών 
μηχανικών από τα μητρώα του ΤΕΕ/ΤΚΜ ξεπέρασαν τις αντίστοιχες του συνόλου του 2012, ενώ 
έντονα πτωτικά κινήθηκαν οι εγγραφές. Την ίδια στιγμή, ολοένα περισσότεροι μηχανικοί στην 
Κ.Μακεδονία αδυνατούν πλέον να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους, εξαιτίας της 
υπέρογκης αύξησής τους, αλλά και παραγόντων, που ‘απογειώνουν’ την ανεργία στον κλάδο,  όπως η 
καθίζηση του κλάδου των κατασκευών, ο οποίος πλέον έχει υποχωρήσει κάτω από το 10% της 
περιόδου ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.  
Τα παραπάνω επισημάνθηκαν από τον πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσο Κονακλίδη, στη διάρκεια 
σημερινής συνέντευξης Τύπου. Ωστόσο, όπως επισήμανε ο ίδιος, παρά τα πολύ έντονα προβλήματα, 
«βούληση των μηχανικών είναι το ΤΕΕ να μην κλείσει, είτε το θέλει είτε όχι η κυβέρνηση».  
Κάνοντας την αυτοκριτική του ΤΕΕ, ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Επιμελητήριο πρέπει προωθήσει σημαντικές 
αλλαγές στο θεσμικό του πλαίσιο, ώστε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες συνθήκες και να αναδιαρθρωθεί, 
στη βάση της πρότασης που έχει ήδη καταθέσει το ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
 
Περιθώρια αισιοδοξίας 
Σε αυτό το σκηνικό, πάντως, και ενώ σήμερα το ΤΕΕ/ΤΚΜ αδυνατεί να πληρώσει ακόμη και τους 
λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, κάποια περιθώρια αισιοδοξίας για επίλυση των οικονομικών 
προβλημάτων δημιουργεί η άτυπη συνάντηση, που είχαν το περασμένο Σάββατο με τον αναπληρωτή 
υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Σταύρο Καλαφάτη, οι πρόεδροι του ΤΕΕ, Χρήστος 
Σπίρτζης και του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης. Αναφερόμενος στα αποτελέσματα της συνάντησης, ο 
κ.Κονακλίδης δήλωσε ότι θεωρεί πως «βρίσκεται σε καλό δρόμο η  απόδοση, στο ΤΕΕ, των 
χρημάτων από τα αυθαίρετα και τις ενεργειακές επιθεωρήσεις». 
 
Καθίζηση στις εγγραφές, απογείωση στις διαγραφές 
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το θέμα των μειωμένων εγγραφών και αυξημένων διαγραφών, που έχει λάβει 
διαστάσεις μάστιγας, αλλά και της επίπτωσής του στο ασφαλιστικό ταμείο των μηχανικών, ο 
κ.Κονακλίδης επισήμανε ότι παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της απροθυμίας εγγραφής των 
μηχανικών, ιδίων των νέων, στο ΤΕΕ και συνεπώς στο ΤΣΜΕΔΕ. 
Ενδεικτικό είναι ότι οι εγγραφές στο κεντρικό ΤΕΕ υποχώρησαν πέρυσι στις 2220, έναντι 4225 το 
2009, 4117 το 2010 και 3309 το 2011, ενώ στο Τμήμα Κ.Μακεδονίας μειώθηκαν το 2012 στις 367 
από 737 το 2009, 731 το 2010 και 569 το 2011. Την ίδια στιγμή, οι αιτήσεις διαγραφής, που 
κατατέθηκαν στο ΤΕΕ/ΤΚΜ στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2013 έφτασαν τις 68, ενώ στο σύνολο 
του 2012 δεν είχαν ξεπεράσει τις 57. 
Σημειώνεται ότι το 2012, ο προϋπολογισμός του Τμήματος ανερχόταν στο 1,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 
800.000 ευρώ κατευθύνονταν στη μισθοδοσία των στελεχών του, πολλά από τα οποία εργάζονται 
σήμερα σε …εθελοντική βάση.  
 
Η κυβέρνηση προσπαθεί να καλύψει το έλλειμμα των ταμείων από τον κλάδο των μηχανικών  
«Αγκάθι» για τους μηχανικούς αποτελεί και η υπέρογκη αύξηση των εισφορών τους. «Η κυβέρνηση 
προσπαθεί να καλύψει το έλλειμμα των ταμείων από τον κλάδο των μηχανικών», είπε ο κ. Κονακλίδης κι 



έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των μηχανικών στο 
ΤΣΜΕΔΕ.  
Όπως είπε, σύμφωνα με τον νόμο 3986/2011 το ΕΤΑΑ θα στείλει ειδοποιητήρια προς τους μηχανικούς με 
πρόσθετες αναδρομικές εισφορές από 1ης Ιουλίου 2011, ενώ σε περίπου έναν χρόνο από σήμερα οι 
ασφαλιστικές εισφορές (για τους μετά την 1η Ιανουαρίου 1993 ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ), θα 
αυξηθούν σε ποσοστό 48,8% σε σχέση με τα παλιά ισχύοντα.  
 
Με την αύξηση των εισφορών, η Πολιτεία θα εισπράξει λιγότερα 
«Δυστυχώς, η Πολιτεία δεν κατανοεί ότι με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών θα εισπράξει 
λιγότερα, καθώς οι μηχανικοί δεν θα μπορούν να τις πληρώσουν», είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, 
ανέφερε ότι ο δείκτης εισπραξιμότητας των εισφορών παρουσιάζει πτωτική τάση καταλήγοντας 
στο επίπεδο του 64% για το 2012. Πιο συγκεκριμένα, πέρυσι οι εισφορές θα έπρεπε να είναι 691 
εκατομμύρια ευρώ και τελικά οι εισπράξεις ήταν μόλις 440 εκατομμύρια ευρώ.  
Επιπλέον, ο κ. Κονακλίδης ζήτησε να αποκτήσει κι ο μηχανικός το δικαίωμα που έχουν όλοι οι 
υπόλοιποι Έλληνες ασφαλισμένοι, δηλαδή να επιλέγουν την ασφαλιστική κατηγορία τους.  
Υπογράμμισε ότι πριν από την κρίση η αναλογία στο ΤΣΜΕΔΕ ήταν επτά ενεργοί μηχανικοί προς 
έναν συνταξιούχο. Σε σύντομο χρονικό διάστημα η συγκεκριμένη αναλογία θα ανατραπεί σε δύο 
προς ένα!  
«Όλοι προσπαθούν να βγουν στη σύνταξη», τόνισε και πρόσθεσε ότι οι νέοι μηχανικοί δεν επιθυμούν 
την εγγραφή τους στο ΤΕΕ προκειμένου να αποφύγουν την φορολόγηση από την απόκτηση της άδειας 
ασκήσεως επαγγέλματος και την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.  
Ερωτηθείς για την συμμετοχή του ΤΣΜΕΔΕ στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Αττικής (της 
οποίας είναι μεταλομέτοχος), απάντησε λέγοντας ότι τέτοιου είδους αποφάσεις λαμβάνονται από 
εξειδικευμένους οικονομολόγους με γνώμονα το συμφέρον του Ταμείου. 
 

 
 



Προτάσεις 
 
«Θεωρώ ότι, για να ξεπεραστούν τα προβλήματα, το θέμα δεν είναι βέβαια μόνο η έγκριση του 
προϋπολογισμού του 2013, αλλά να λύσουμε μακροπρόθεσμα το ζήτημα, με συγκεκριμένες 
κινήσεις, στη βάση της προσφοράς του ΤΕΕ στην κοινωνία και την οικονομία. Για παράδειγμα, δεν 
πρέπει το ΤΕΕ να πληρωθεί για όλη τη δουλειά, που έκανε τα τελευταία χρόνια για τα αυθαίρετα ή για τις 
ενεργειακές επιθεωρήσεις και τον ΚΕΝΑΚ;», διερωτήθηκε ο κ.Κονακλίδης και επισήμανε ότι εφικτές 
λύσεις υπάρχουν. 

Συγκεκριμένα, το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει προτείνει μεταξύ άλλων τα εξής: 
-Τη χορήγηση στο ΤΕΕ του Γενικού Μητρώου (ΓΕ.ΜΗ) 
-Την πιστοποίηση των τεχνικών επαγγελμάτων από το ΤΕΕ, σύμφωνα με την πρόταση του 

ΤΕΕ/ΤΚΜ. «Είναι αδιανόητο να καταργηθεί η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όταν προχωράμε τη 
διαδικασία για τις πιστοποιήσεις των τεχνικών επαγγελμάτων. Ωστόσο πρέπει να αλλάξει μορφή η 
διαδικασία χορήγησής της, να γίνεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά», σημείωσε ο κ.Κονακλίδης.  

-Τη δημιουργία του Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Κ.Ι.Ε). το οποίο βρίσκεται 
στα συρτάρια του Υπουργείου πάνω από μια 10ετία.  
       -Τη χορήγηση δυνατότητας στο ΤΕΕ για αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων.  

-Τη θεσμοθέτηση ανταποδοτικού πόρου στις εφαρμογές, στα αυθαίρετα, ενεργειακούς 
επιθεωρητές και ελεγκτές δόμησης 
-Την προαναφερθείσα αλλαγή του θεσμικού Πλαισίου του ΤΕΕ για τη δημιουργία ενός ΤΕΕ 
αυτοδιοίκητου και οικονομικά ανεξάρτητου στη βάση της προσφοράς προς τα μέλη του και την 
Πολιτεία.  

 
*** 
 
*Πρόκειται για την  παρακράτηση του 2% της αμοιβής των μηχανικών από κάθε μελέτη-επίβλεψη υπέρ 
του ΤΕΕ, πλέον των όσων παρακρατούνταν για τις πολυτεχνικές σχολές και το ασφαλιστικό ταμείο, η 
οποία είχε ως αποτέλεσμα να παρουσιάζει έλλειμμα 8,5 εκατ. ευρώ. Η σημασία του ποσού αυτού φαίνεται 
στον παρακάτω πίνακα: 
 
2009 – 2011: Οικονομικοί απολογισμοί του κεντρικού ΤΕΕ και σημασία του 2% και του 2 ‰ 
 

  2009 2010 2011 

ΕΣΟΔΑ 35.244.615,49 31.406.306,75 22.246.480,49 

Εργολαβίες      2‰ 917.154,98 965.087,04 457.514,85 

Αμοιβές μελετών 2% 12.382.350,79 12.283.492,34 8.834.726,96 

Αμοιβές επιβλ. 2% 4.896.164,36 4.033.101,20 2.577.558,59 

Σύνολο πόρων 18.195.670,13 17.281.680,58 11.869.800,40 

ποσοστό % πόρου/έσοδα 51,60 55,00 53,40 

 
 


