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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 
Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ  

στην 17η Τακτική Συνεδρίαση 4 Φεβρουαρίου 2013 

 

Είναι αναντίρρητο ότι όλοι οι συνάδελφοι Μηχανικοί συνεχίζουμε να βιώνουμε δύσκολες μέρες. 

Απέχουμε πολύ από τις όποιες συνεχόμενες εξαγγελίες για ανάπτυξη. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με 

τις νέες αυξημένες εισφορές στη βάση της γνωστής απόφασης του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ τον Αύγουστο 

του 2012, για την οποία οι ευθύνες των εκπροσώπων του ΤΕΕ ακόμη δεν αποδόθηκαν, και με την 

αποτυχία των κεντρικών οργάνων του ΤΕΕ (Δ.Ε., Αντιπροσωπεία), με την ευθύνη των Προεδρείων 

τους, να δώσουν προοπτική στον κλάδο αυτή τη δύσκολη στιγμή με ουσιαστικές πρωτοβουλίες και 

ενέργειες. Χωρίς να υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση από το ΕΤΑΑ, το ΤΣΜΕΔΕ και το ΤΕΕ για το 

τι μέλει γενέσθαι, και χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί η αποστολή των ειδοποιητηρίων, οι 

συνάδελφοι αυτή τη στιγμή στο «γκισέ» του Ταμείου πληρώνουν τις νέες αυξημένες αναδρομικά 

εισφορές. Η κρίση, όχι μόνο στο επάγγελμα του Μηχανικού, αλλά και στη χώρα μεγεθύνεται από τις 

συνεχιζόμενες πολύ σοβαρές αδυναμίες του πολιτικού συστήματος, που αντανακλώνται στην 

ελληνική οικονομία και στις εφαρμοζόμενες οικονομικές και μη αναπτυξιακές επιλογές.  

Οι Μηχανικοί εισπράττουν την πιο σκληρή και την πιο αδικη πλευρά του Μνημονίου. Σήμερα οι 

σπουδές και τα διπλώματα των Ελληνικών Πολυτεχνείων που αποκτήθηκαν με πολύ κόπο δεν έχουν 

κανένα αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Ο δρόμος της επιβίωσης οδηγεί προς το εξωτερικό, για 

ανεύρεση αξιοπρεπούς εργασίας, όχι μόνον των νέων Μηχανικών αλλά και των παλαιότερων 

συναδέλφων. Η Ελλάδα αιμορραγεί και καταστρέφεται σταδιακά, ενώ η Πολιτεία παρακολουθεί με 

χαρακτηριστική ανικανότητα και απάθεια τα βήματα της καταστροφής. Η ανάπτυξη έχει γίνει θέμα 

για τις επετειακές ομιλίες, τις πίτες και τις συναντήσεις, αλλά όχι για την πραγματικότητα. 

Οι Μηχανικοί έχουν χάσει τον ασφαλιστικό τους φορέα με τον πιο άδικο τρόπο, ήδη πληρώνουν τις 

υπέρογκες αυξήσεις των εισφορών, αναδρομικά, και έχουν χάσει την παροχή υπηρεσιών υγείας που 

υπήρχε πριν την ένταξη στον ΕΟΠΠΥ. Τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ λεηλατηθήκαν, χάριν του 

Μνημονίου και οι μηνυτήριες αναφορές για το κούρεμα των αποθεματικών του Ταμείου βρίσκονται 

στις αίθουσες των Δικαστηρίων συνθέτοντας ένα ακόμη θέατρο του παραλόγου.  

Έστω και την τελευταία στιγμή είναι αναγκαίο να σταματήσει η παράλογη αύξηση των εισφορών 

που νομοτελειακά θα διαλύσει ότι απέμεινε από το Ταμείο μας μέσω των επερχόμενων διαγραφών 

των συναδέλφων και να απαλλαγεί ο κλάδος υγείας των Μηχανικών από τον ΕΟΠΠΥ, που δεν 

παρέχει καμία ουσιαστική υπηρεσία υγείας. Οι Μηχανικοί έχουν φτάσει στο τελευταίο σκαλοπάτι της 

εξαθλίωσης. Δεν μπορεί το ΤΕΕ να μένει απαθές στο έγκλημα που συντελείται με την διάλυση του 

τεχνικό δυναμικού της χώρας.  

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη, 04.02.2013 


