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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 
 
Τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος των Μηχανικών έχει πληγεί βάναυσα από την 

κρίση και αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. 
Στο σημερινό εκρηκτικό οικονομικό μίγμα που βιώνουμε καθημερινά και έχει 

διαμορφωθεί από την ανεργία, τους ανεξόφλητους λογαριασμούς  του Δημοσίου, τις 
δυσβάστακτες ασφαλιστικές εισφορές του ΤΣΜΕΔΕ σε συνδυασμό με τις μειωμένες 
παροχές και την απαράδεκτη και συχνά προσβλητική λειτουργία του, η κυβέρνηση με 
δικαιολογία το μνημόνιο και τις απαιτήσεις της «τρόϊκας» δρομολόγησε και 
αποφάσισε τρομακτικές αυξήσεις εισφορών των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ 
ελεύθερων επαγγελματιών Μηχανικών και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από 01-07-
2011. Επιπλέον νομοθέτησαν τη φορολόγηση των ασφαλιστικών εισφορών ως 
εισόδημα, αυξάνοντας έτσι υπερβολικά τον ετήσιο φόρο. 

Συγχρόνως πληροφορούμαστε ότι τα αποθεματικά του Ταμείου μας 
εξανεμίζονται στα πλαίσια του «κουρέματος» του Ελληνικού Χρέους απειλώντας με 
κατεδάφιση το ΕΤΑΑ και ιδιαίτερα το ΤΣΜΕΔΕ. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα του, που είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα της 
Ελλάδος, (άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ), έχουν μετατραπεί σε ομόλογα και 
έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου με κύρια ευθύνη του Κράτους. Σύμφωνα 
με το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων, μετά το «κούρεμα» το ΤΣΜΕΔΕ θα μείνει  
με το 50% της αξίας των διαθεσίμων του, που προέρχονται από τις εισφορές μας και 
από το πιο εύρωστο Ταμείο θα μετατραπεί σε προβληματικό. 

Θεωρούμε ότι η ευθύνη της Διοίκησης του ΤΣΜΕΔΕ και του ΤΕΕ, που χωρίς 
να ενημερώσει τους  Μηχανικούς, όχι μόνο δεν αντέδρασε, αλλά ενέκρινε τη 
συμμετοχή του Ταμείου στο πρώτο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων, είναι πολύ 
μεγάλη. 

Επίσης επισημαίνομε ότι η επένδυση του αποθεματικού του Ταμείου στην 
Τράπεζα Αττικής, για την οποία οι ασφαλισμένοι και δικαιούχοι πάλι δεν 
ερωτηθήκαμε, κάθε άλλο παρά επένδυση είναι. 

Σήμερα επιχειρείται να αντισταθμιστούν αυτές οι απώλειες με χαράτσια 
υπέρογκων αυξήσεων των εισφορών, κυρίως μέσω της υποχρεωτικής αλλαγής 
ασφαλιστικής κατηγορίας, που ξεκινούν από 5% και φθάνουν το 93%. 

Η γενικότερη κατάσταση έχει ξεπεράσει πλέον τα αποδεκτά όρια όχι μόνο για 
τους νέους αλλά και για τους παλαιούς συναδέλφους. 

Τονίζομε επανειλημμένως ότι, ιδιαίτερα στην σημερινή κοινωνικοοικονομική 
συγκυρία, οποιεσδήποτε αυξήσεις δεν είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές, είναι 
προκλητικές και παράλογες και θα εξωθήσουν μεγάλο αριθμό Μηχανικών στην 
εξαθλίωση και αδυναμία άσκησης του επαγγέλματός μας. 

Ξεκαθαρίζομε προς κάθε κατεύθυνση ότι μοναδική μας διέξοδος είναι η 
κινητοποίηση και η εγρήγορση μας μαζικά και μεθοδικά ώστε να αποτρέψουμε 
τραγικές τετελεσμένες καταστάσεις. 
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Αρνούμαστε 
τη ληστεία των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ, τα νέα ασφαλιστικά 

χαράτσια, την αύξηση των εισφορών, την μείωση των συντάξεων, τη διάλυση 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Καλούμε 
το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και την Τράπεζα Αττικής να μας γνωρίσουν τις 

ενέργειες που έχουν κάνει και κάνουν για να αποφύγουν το κούρεμα και τις 
επισφαλείς δανειοδοτήσεις. 

Ζητάμε 
από τη Κεντρική Διοίκηση του ΤΕΕ και τη Διοίκηση του ΤΣΜΕΔΕ να 

αναλάβουν τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για: 
• την αποτροπή οποιασδήποτε αύξησης των ασφαλιστικών μας 

εισφορών 
• την επαναφορά της αφαίρεσης των εισφορών από το εισόδημα 
• την αποτροπή άλλων περικοπών σύνταξης και ιατροφαρμακευτικής 

παροχής και αποκατάστασή τους στα προ μνημονίου επίπεδα 
• την διασφάλιση των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ που αποτελεί την 

αναγκαία συνθήκη για τη βιωσιμότητα του  
• την άμεση απόδοση των οφειλών του Κράτους και της εργοδοσίας στο 

Ταμείο 
• την μη συμμετοχή του Ταμείου στη νέα κλοπή των αποθεματικών με το 

πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων. Τα ομόλογα του Ταμείου μας να 
μην υποστούν την παραμικρή μείωση-«κούρεμα» και να πληρωθούν 
στην ονομαστική της αξία  

• την άμεση ενεργοποίηση του κλάδου προνοιακών παροχών με 
χρηματοδότηση από ανακατανομή των πόρων των κλάδων του 
ΤΣΜΕΔΕ χωρίς νέα χαράτσια 

• την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων που ρίχνουν βάρη 
στους ασφαλισμένους και ειδικά στους νέους 

• διευκολύνσεις τουλάχιστον μιας πενταετίας χωρίς έντοκες 
επιβαρύνσεις στους συναδέλφους που δυσκολεύονται να εξοφλήσουν 
τις ασφαλιστικές τους εισφορές λόγω οικονομικής κρίσης, χωρίς να 
διακόπτεται η ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη για την περίοδο της 
ρύθμισης 

• παροχή επιδόματος ανεργίας στους νέους ανέργους συναδέλφους και 
πλήρη ασφαλιστική κάλυψη κατά την περίοδο ανεργίας.  

 
    
                                                                         Η Πρόεδρος ΤΕΕ Πελ/σου                                      
 
 
 
                                                                                       Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη    

    Πολ.Μηχ.Ε.Μ.Π.-M.Sc.   

 2


