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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ  

  
Την πρωτοχρονιάτικη πίτα για το 2010 έκοψε το ΤΕΕ/ΤΚΜ 

  
                Την άμεση υλοποίηση της απόφασης για μετεγκατάσταση της ΔΕΘ εκτός πολεοδομικού 
συγκροτήματος, ζήτησε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης, κατά την ομιλία του στην 

εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Τμήματος, τη Δευτέρα 25/1. 
                Όπως τόνισε, οποιαδήποτε καθυστέρηση στο συγκεκριμένο θέμα θα είναι σε βάρος της 
Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Μακεδονίας. Ο κ. Κονακλίδης υπενθύμισε ακόμη ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ ήταν 
ο πρώτος φορέας, που πραγματοποίησε μελέτη για τη μετεγκατάσταση του εκθεσιακού κέντρου, 
προκρίνοντας ως καταλληλότερη χωροθέτηση το αγρόκτημα του ΤΕΙ στη Σίνδο (θέση που τελικά είχε 
υιοθετήσει η προηγούμενη κυβέρνηση). 
                Κατά την ομιλία του, ο κ. Κονακλίδης αναφέρθηκε και στον νέο Κανονισμό Ενεργειακής 
Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), τονίζοντας ότι οι όποιες κινήσεις για ενεργειακή «θωράκιση» των κτιρίων 

είναι θετικές για την οικονομία και το περιβάλλον. Ο ίδιος εξέφρασε, πάντως, την απογοήτευσή του, για 
το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας δεν θα ξεπερνά 
πιθανότατα τα 50-80 εκατ. ευρώ. 
                Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ τόνισε ότι αυτό που χρειάζεται σήμερα η Ελλάδα δεν είναι η 
εισπρακτική πολιτική, αλλά ένας ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός, που θα τροφοδοτήσει 

νέα ανάπτυξη, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι στις όποιες κινήσεις "θα υπάρχει συνέχεια κι όχι συνεχείς 
αλλαγές, κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση". 

Ο κ. Κονακλίδης επανάλαβε επίσης την πάγια θέση του ΤΕΕ/ΤΚΜ ότι το μοντέλο των 
Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) δεν αποτελεί πανάκεια, καθώς τελικά 

"αποδυναμώνει" το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ πρόσθεσε ότι αν το 2009 ήταν δύσκολη 
χρονιά, το 2010 προμηνύεται δυσκολότερο. 

Αναφέρθηκε στις αλλαγές που προωθούνται στη φορολογία, τονίζοντας ότι, με βάση τις πρώτες 
εξαγγελίες, όπως αυτές εμφανίζονται στα ΜΜΕ, το εισόδημα των μηχανικών του δημοσίου μειώνεται 
όχι μόνο πραγματικά, αλλά και ονομαστικά, με την παρακράτηση του 10% των επιδομάτων για το 

Ταμείο Αλληλεγγύης. 
                "Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, με τη διαφαινόμενη πρόθεση κατάργησης των μοναδιαίων 
συντελεστών για τη δήλωση του εισοδήματος και τη φορολόγηση εσόδων-εξόδων, θα υποστούν 
συντριπτική μείωση εισοδήματος και κατάργηση της κατώτερης αμοιβής για τις μελέτες επίβλεψης. Αυτό 
θα έχει τελικά ως συνεπακόλουθο να μην επιτευχθεί ο στόχος της κυβέρνησης για αύξηση εσόδων του 
δημοσίου", επεσήμανε. 
                Σε σχέση με το ασφαλιστικό σημείωσε ότι το ΤΣΜΕΔΕ υπήρξε διαχρονικά ο πιο υγιής και 
βιώσιμος ασφαλιστικός φορέας. Το περίφημο ΕΤΑΑ, αντίθετα, με ετήσιο κόστος 1,2 εκατ. ευρώ, 
λειτούργησε μέχρι στιγμής ως ένας πρόσθετος �και μη βιώσιμος- γραφειοκρατικός μηχανισμός. 

Ο κ. Κονακλίδης επεσήμανε ότι «πειράματα με το ασφαλιστικό και τις συντάξεις, δεν γίνονται» και για αυτό 
το ΤΕΕ ζητά την ανεξαρτητοποίηση του κλάδου κύριας σύνταξης και της διεύθυνσης εγγυοδοσίας από το 
ΕΤΑΑ, με ταυτόχρονη ένταξής του στο προηγούμενο καθεστώς του ΤΣΜΕΔΕ. 

Το ίδιο πρέπει να γίνει με τον κλάδο ειδικών παροχών (με παράλληλη νομοθετική ρύθμιση για 
τη δυνατότητα λειτουργίας του με ανακατανομή ορισμένων πόρων του ταμείου, όπως πχ, του πόρου 2% 
μελετών και επιβλέψεων). 
                Για το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων, ο κ. Κονακλίδης σημείωσε ότι είναι θετικό το 
γεγονός ότι δίνεται στο ΤΕΕ η δυνατότητα πιστοποίησης τεχνικών επαγγελμάτων. 
                Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ σημείωσε, εξάλλου, ότι στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για τη 
συνεχή επιμόρφωση των μηχανικών, το Τμήμα διοργάνωσε πέρυσι 32 εβδομαδιαία σεμινάρια, με 
περισσότερες διδακτικές ώρες από ό,τι μια σχολική ή ακαδημαϊκή χρονιά! 

Παράλληλα, στη διάρκεια του 2009 διοργανώθηκαν σημαντικές εκδηλώσεις, μεταξύ άλλων, για 
τα αιωρούμενα σωματίδια, το θέμα «ταμπού» της πυρηνικής ενέργειας και την προβολή του έργου 
διακεκριμένων μηχανικών. 

Ο κ. Κονακλίδης ανακοίνωσε ότι στις 8 Φεβρουαρίου το ΤΕΕ/ΤΚΜ διοργανώνει στη 
Θεσσαλονίκη εκδήλωση για το μετρό, με στόχο να αναδείξει τα προβλήματα στο έργο και τις 

προοπτικές του. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



Απεργούν οι μηχανικοί στις 10/2 

  
                Υπενθύμισε, τέλος, ότι οι διπλωματούχοι μηχανικοί κατέρχονται στις 10/2 σε 24ωρη 
απεργία, με απόφαση του ΤΕΕ. Στόχος είναι η μαζική αντίδραση στην κρίση που μαστίζει όλους τους 

τομείς δράσεις των μηχανικών. 
                Όπως είπε, η κρίση στην Ελλάδα δεν έχει φθάσει στο αποκορύφωμά της. Η οικοδομική 
δραστηριότητα μειώθηκε συνολικά το 2009 κατά 16,5%. Παράλληλα, συνεχίζονται -με διαρκώς 
αυξανόμενο ρυθμό- οι απολύσεις μηχανικών του τομέα κατασκευών και της βιομηχανίας, καθώς 

έχει περιοριστεί σημαντικά η προκήρυξη νέων μελετών και έργων και παράλληλα συνεχίζεται η 
αποβιομηχάνιση της χώρας, χωρίς ουσιαστικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης.  

Ειδικότερα στον τομέα των δημοσίων έργων, η κατάσταση που βιώνει σχεδόν το σύνολο των 
εταιριών επιβαρύνεται και από τις καθυστερήσεις αποπληρωμής εκτελεσμένων έργων, που με 
μέτριους υπολογισμούς ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ. 

                Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν �μεταξύ άλλων- η περιφερειάρχης             Κ. 
Μακεδονίας, Μαρία Λιονή, ο νομάρχης Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Ψωμιάδης, οι αντιδήμαρχοι 
Θεσσαλονίκης Βενιαμίν Καρακωνστάνογλου,  Βαγγέλης Δημητρίου, Θεόδωρος 
Αθανάσαρος και Νίκος Παπαγιαννόπουλος, ο κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του 
ΑΠΘ, Νικόλαος Μουσιόπουλος, οι πρώην υπουργοί Νικόλαος Τσιαρτσιώνης και Γεώργιος 
Ορφανός, οι διευθύνοντες σύμβουλοι της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΥ ΑΕ, Δημήτρης Κωτούλας και 
της Helexpo AE, Θέμης Καρτσιώτης, εκπρόσωποι κομμάτων, πρώην βουλευτές, πρόεδροι συλλόγων 

μηχανικών και φορέων και πλήθος μηχανικών, που διασκέδασαν μέχρι αργά το βράδυ._ 

 


