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Μετά την ανακοίνωση των νέων αντικειµενι-κών αξιών ακινήτων από το υπουργείο Οικο-
νοµίας και Οικονοµικών, η ∆ιοικούσα Επιτροπή
του ΤΕΕ - Τµήµατος Ηπείρου, µε τη συνδροµή
των εκπροσώπων µας στην επιτροπή καθορι-
σµού τιµών της περιοχής µας, συζήτησε το θέµα
και κατέληξε οµόφωνα στις παρακάτω διαπι-
στώσεις: 

• Οι νέες αντικειµενικές αξίες ακινήτων στην
περιφέρεια Ηπείρου παρουσιάζουν την υψηλότε-
ρη µεσοσταθµισµένη αύξηση σε ολόκληρη τη
χώρα (Ιωάννινα 37,5%). 
Το γεγονός αυτό είναι άδικο και ανεξήγητο, α-

φού επιβαρύνει δυσανάλογα µια περιοχή µε κα-
τά κεφαλήν εισόδηµα από τα µικρότερα της χώ-
ρας, µε υψηλή ανεργία, µε σοβαρά προβλήµατα
στον παραγωγικό της ιστό και µάλιστα σε µια
περίοδο που προσπαθεί να συγκλίνει µε το µέσο
επίπεδο της χώρας και χρειάζεται τη στήριξη
της Κυβέρνησης. 

• Από τη συγκριτική αξιολόγηση των νέων τι-
µών σε επίπεδο χώρας, είναι φανερό ότι δεν α-
κολουθήθηκαν κοινοί κανόνες και ενιαία µεθοδο-
λογία για τον προσδιορισµό των τιµών. Έτσι, οι
ατεκµηρίωτες και µάλλον αυθαίρετες αυξήσεις,
οι οποίες σε ορισµένες περιοχές ή ζώνες δια-
µορφώνουν τιµές που προσεγγίζουν το 90% της
αγοραίας αξίας των ακινήτων, ενώ σε άλλες, υ-
ψηλής µάλιστα αγοραστικής αξίας, µόνο το 50%
αυτών, επιβαρύνουν δυσανάλογα περιοχές και
ζώνες και δηµιουργούν αδικίες, που άπτονται βα-
σικής συνταγµατικής επιταγής για τη φορολογι-

κή µεταχείριση των πολιτών. 
• Στην περιφέρειά µας -στα Ιωάννινα κυρίως,

αλλά και στις άλλες πόλεις της Ηπείρου- οι µε-
γάλες και αδικαιολόγητες αυξήσεις των αντικει-
µενικών αξιών, κατά 25 - 90% περίπου, διαµόρ-
φωσαν τιµές ζωνών, που προσεγγίζουν σχεδόν
τις αγοραίες, ενώ στις άλλες περιφέρειες της
χώρας υπολείπονται, κατά κανόνα, σηµαντικά αυ-
τών (50-70%). 
Η διαφοροποίηση αυτή έχει αρνητικές επιπτώ-

σεις για την περιοχή µας, αφού επιβαρύνονται,
δυσανάλογα, φορολογικά µια σειρά από οικονο-
µικές δραστηριότητες (αγοραπωλησίες, µεταβι-
βάσεις, γονικές παροχές, κληρονοµιές, ενοίκια),
δηµιουργούνται συνθήκες οικονοµικής ύφεσης
και διαµορφώνεται ένα δυσµενέστερο αναπτυ-
ξιακό περιβάλλον. 
Για το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, τα συ-

στήµατα αντικειµενικών αξιών αποτελούν τεχνι-
κά εργαλεία για τη στατιστική προσέγγιση των
πραγµατικών δεδοµένων και τιµών της αγοράς
και όχι φορολογικούς µηχανισµούς για την αύξη-
ση των εσόδων του Κράτους. 
Τα συστήµατα αυτά, για να λειτουργούν σε ό-

φελος της εθνικής οικονοµίας και για να µη δια-
ταράσσονται βίαια οι λεπτές ισορροπίες που
διαµορφώνονται στην αγορά, πρέπει να τροφο-
δοτούνται σταθερά µε πραγµατικά δεδοµένα και
στοιχεία και οι αντικειµενικές τιµές των ακινή-
των να αναπροσαρµόζονται τακτικά, µε επιστη-
µονική και τεχνική µεθοδολογία, ώστε προοδευ-
τικά και σε εύλογο χρόνο να προσεγγίζουν τις
αγοραίες. 
Η επιτροπή προσδιορισµού αξίας ακινήτων Ιω-

αννίνων, του Ν. 1249/82, στην οποία συµµετέχου-
µε µε εκπροσώπους, έχοντας υπόψη τις παραπά-
νω αρχές, αλλά και σαφή γνώση του τόπου, των
ιδιαιτεροτήτων και των ποιοτικών µεταβολών
στην περιοχή µας, είχε προτείνει συγκεκριµένες
τροποποιήσεις στις υπάρχουσες ζώνες και εύλο-
γες αυξήσεις των τιµών ανά ζώνη. 
Μετά την ανακοίνωση των νέων αντικειµενι-

κών τιµών σε ολόκληρη τη χώρα και τις αναπό-
φευκτες ποιοτικές και ποσοτικές συγκρίσεις, δια-
πιστώνεται ότι οι προτάσεις της επιτροπής Ιωαν-
νίνων, οι οποίες δυστυχώς δεν έγιναν αποδεκτές
από το Υπουργείο, βρίσκονται πιο κοντά στη λο-
γική που επικράτησε πανελλαδικά αναφορικά µε
τις αυξήσεις τους και το ύψος τους ως ποσοστό
επί των πραγµατικών αγοραίων τιµών. 

• Μετά από τα παραπάνω, θεωρούµε απαραί-
τητη και επιβεβληµένη την επανεξέταση του θέ-
µατος από την Κυβέρνηση και την έγκαιρη επα-
ναπροσέγγιση των αντικειµενικών αξιών ακινή-
των που καθορίστηκαν στην περιφέρειά µας, α-
φού εξεταστούν όλα τα δεδοµένα και οι δυσµε-
νείς συνθήκες που διαµορφώθηκαν για την πε-
ριοχή µας. 

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΗΗΠΠΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥ  

Μεγάλες αυξήσεις 
των αντικειµενικών αξιών 

ΕΕΠΙΜΕΛΕΙΑ::  ΒΒΑΣΩ ΧΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ

Οι νέες αντικειµενικές αξίες ακινήτων στην περιφέρεια Ηπείρου
παρουσιάζουν την υψηλότερη µεσοσταθµισµένη αύξηση σε ολόκληρη
τη χώρα (Ιωάννινα 37,5%), επισηµαίνει ο Πρόεδρος της ∆.Ε. του ΤΕΕ -
Τµήµατος Ηπείρου Γιώργος Παπαδιώτης, µε έγγραφο που απέστειλε
προς το υπουργείο Οικονοµικών, Γρ. Υπουργού και Υφυπουργών, το
Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου, τους βουλευτές Ηπείρου -
Λευκάδας, τους Νοµάρχες και τους ∆ηµάρχους Ηπείρου - Λευκάδας,
την ΤΕ∆Κ Ηπείρου - Λευκάδας και τη ∆ΟΥ Ηπείρου - Λευκάδας. Στο
έγγραφο υπογραµµίζεται ότι: 
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Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ -Τµήµατος ∆ωδεκανήσου έχοντας υπόψη την
από 27.9.05 δήλωση παραίτησης του µέλους της
∆.Ε. Αργύρη Ηλία, Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχα-
νικού, ανακήρυξε τον Στεργιάδη  Χαράλαµπο, Πο-
λιτικό Μηχανικό, που είναι ο αµέσως επόµενος
σε σειρά προτίµησης του ιδίου ψηφοδελτίου, νέο
τακτικό µέλος της ∆.Ε., στη θέση του παραιτηθέ-
ντος. 

Νέο µέλος της
Αντιπροσωπείας

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ -Τµήµατος ∆ωδεκανήσου έχοντας υπόψη την
από 27.9.05 δήλωση παραίτησης του µέλους
της Αντιπροσωπείας Ψαροµπά Γεωργίου, Πολιτι-
κού Μηχανικού, τις από 31.10.05 δηλώσεις των
Καρύδη Μιχαήλ, Μηχανολόγου Μηχανικού και
Συρτσάκου Παύλου, Αγρονόµου Τοπογράφου
Μηχανικού, που είναι οι αµέσως επόµενοι σε
σταυρούς προτίµησης του ιδίου ψηφοδελτίου ό-
τι δεν επιθυµούν να συµµετέχουν στην Αντιπρο-
σωπεία του ΤΕΕ - Τµήµατος ∆ωδεκανήσου και

τους λόγους που αναφέρονται σε αυτές, απο-
φάσισε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος
µέλους της Αντιπροσωπείας Ψαροµπά Γεωργί-
ου από τον Αγγούρια  Ανδρέα, Τοπογράφο Μη-
χανικό, που είναι ο αµέσως επόµενος σε σειρά
προτίµησης του ιδίου ψηφοδελτίου. 

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ -Τµήµατος Ανατολικής Μακεδονίας έχοντας
υπόψη την από 17/01/2006 παραίτηση της Βάτ-
τη - Βυζοβίτη Ζωή, από το αξίωµα του Μέλους

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ  
ΜΜΑΑΚΚΕΕ∆∆ΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ  

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ∆∆ΩΩ∆∆ΕΕΚΚΑΑΝΝΗΗΣΣΟΟΥΥ

Νέα Μέλη της ∆.Ε.

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  

Ηεπικείµενη συζήτηση στην ΚοινοβουλευτικήΣυνέλευση του Συµβουλίου της Ευρώπης
του σχεδίου για την «καταδίκη των εγκληµά-
των του κοµµουνισµού», θέτει όλους ενώπιον
σοβαρών ζητηµάτων συνείδησης, αλλά και υ-
περάσπισης των θεµελιωδών δηµοκρατικών
δικαιωµάτων, ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές,
πολιτικές πεποιθήσεις και εκτιµήσεις του κα-
θενός. 
Η προσπάθεια εξοµοίωσης του κοµµουνι-

σµού µε το ναζισµό αποτελεί πρόκληση προς
την ιστορική µνήµη. 
Η προώθηση αντικοµµουνιστικών µέτρων,

δεν αφορά µόνο τους κοµµουνιστές και άλ-
λους αριστερούς πολίτες. ∆εν πρέπει να λη-
σµονήσουµε τα ιστορικά διδάγµατα του πα-
ρελθόντος. Οι προβοκάτσιες των ναζί (τύπου
Ράιχσταγκ), οι αντικοµµουνιστικοί νόµοι και οι
διώξεις στράφηκαν κατά των λαών και περιέ-
λαβαν σταδιακά κάθε δηµοκρατικά σκεπτόµε-
νο άνθρωπο, κάθε πατριώτη. Προετοίµασαν το
έδαφος σκληρών, απάνθρωπων αντιλαϊκών πο-
λιτικών, βάρβαρων πολέµων για την καταλή-
στευση του µόχθου και του πλούτου των λαών,
σήµαναν την έλευση του φασισµού και άλλων
αυταρχικών καθεστώτων. Αυτά προετοιµάστη-
καν και συνοδεύτηκαν από ποικιλόµορφες διώ-
ξεις σε βάρος των λαϊκών αγωνιστών: φακέ-
λωµα, φυλακίσεις, εξορίες, βασανιστήρια, δο-
λοφονίες. 
Ανάλογες επιδιώξεις φαίνεται πως υπάρ-

χουν και σήµερα. Στόχος του αντικοµµουνιστι-
κού κειµένου είναι να σηµάνει την έναρξη µιας
νέας περιόδου µακαρθισµού, για να τεθεί ε-

κτός νόµου κάθε λαϊκή αγωνιστική φωνή, κα-
θένας που αµφισβητεί τη «σιδερένια φτέρνα»
της «νέας τάξης πραγµάτων». Απώτερη επι-
δίωξη είναι το ολοκληρωτικό σάρωµα κάθε
κοινωνικού και δηµοκρατικού δικαιώµατος των
λαών, η επαναφορά συνθηκών που «όλα τα
‘σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά». 
Οι λαοί της Ευρώπης έχουν πλούσια, µα και

οδυνηρή εµπειρία. Έδωσαν εκατοµµύρια νε-
κρούς για την απόκρουση του ναζισµού και φα-
σισµού. ∆ε θα επιτρέψουν τη νεκρανάσταση τέ-
τοιων ή παρόµοιων αντιδραστικών πρακτικών. 

Αποτελεί ιστορικό χρέος κάθε δηµοκράτη
και πατριώτη να αντισταθεί. Τώρα. 
Καλούµε την Κοινοβουλευτική Συνέλευση

του Συµβουλίου της Ευρώπης, να απορρίψει
το απαράδεκτο αυτό κείµενο, να µην προχω-
ρήσει στην κακοποίηση της ιστορίας των λα-
ών. 
Απαιτούµε από την ελληνική κυβέρνηση, τα

πολιτικά κόµµατα και τους βουλευτές, να µην
ξεχάσουν το αίµα που χύθηκε ενάντια στο
φασισµό και ναζισµό, αλλά και πρόσφατα ε-
νάντια στην εφτάχρονη δικτατορία στη χώρα
µας. Έχουν υποχρέωση να αρθούν στο ύψος
των περιστάσεων, να καταγγείλουν έµπρακτα
το κατάπτυστο Μνηµόνιο και να επιβάλουν
την απόσυρσή του. 

Ψήφισµα της Αντιπροσωπείας 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 

Η∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ - Τµήµατος∆υτ. Ελλάδας αποφάσισε τη διεύρυνση της
Οµάδας Εργασίας µε θέµα: «Καταγραφή Κατά-
στασης Νέων Μηχανικών Περιφερειακού Τµήµ.
ΤΕΕ ∆. Ελλάδος» αποτελούµενη από την Κού-
τση  -  Λιόπεττα  Λουίζα, ∆ιπλ. Αρχιτέκτονα Μη-
χανικό. 
Τo αντικείµενο της Οµάδας Εργασίας θα εί-

ναι: «Η καταγραφή κατάστασης νέων Μηχανι-
κών κάτω 5ετίας. Συµπλήρωση ερωτηµατολο-
γίου. Συµπεράσµατα - προτάσεις προς τη ∆ιοι-

κούσα Επιτροπή». 
Η παρακολούθηση, ο έλεγχος της καλής ε-

κτέλεσης του έργου της Ο.Ε. θα γίνει από τον
Σπυράτο  Σωκράτη, Χηµικό Μηχανικό, µέλος
∆ιοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/Τ∆Ε, η δε παραλα-
βή του από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του Τµήµα-
τος. 
Η αποζηµίωση της Κούτση - Λιόπεττα Λουί-

ζας καθορίζεται στο ποσό των 1.500 ευρώ. 
Οι νόµιµες κρατήσεις θα βαρύνουν το µέ-

λος της Οµάδας Εργασίας. 

∆ιεύρυνση Οµάδας Εργασίας

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ -Τµήµατος ∆υτ. Ελλάδας έχοντας υπόψη την
από 15-12-2005 παραίτηση του Γεν.  Γραµµατέα
της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ - Τµήµατος ∆υτ.
Ελλάδας Κωνσταντινόπουλου Χρήστου, Πολιτι-

κού Μηχανικού, ανακήρυξε ως Γεν. Γραµµατέα
της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/Τ∆Ε τον Ανδρεά-
το  ∆ιονύσιο  του  Γεωργίου, Μηχανολόγο Μηχα-
νικό στη θέση του παραιτηθέντος Κωνσταντινό-
πουλου Χρήστου, Πολ. Μηχ.

Νέος Γ.Γ.  της Αντιπροσωπείας
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ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΠΠΕΕΛΛΟΟΠΠΟΟΝΝΝΝΗΗΣΣΟΟΥΥ  

Οσεισµός των 6,9 Ρίχτερ πέρασε ευτυχώς χω-
ρίς καταστροφές. Είναι ώρα να τονίσουµε

προς όλες τις κατευθύνσεις (πολιτεία και πολί-
τες) ότι η αντισεισµική δόµηση σώζει ζωές. Είναι
υποχρέωσή µας µε απλά λόγια να καταλάβει ο
απλός πολίτης ότι δεν πρέπει να ασχολείται µό-
νον µε τα πλακάκια του µπάνιου ή τις χειρολαβές
σε κάποιο διαµέρισµα ή άλλο κτίριο που αγορά-
ζει. Θα πρέπει να του κάνουµε γνωστό ότι πρω-
ταρχικά πρέπει να ασχολείται µε την ασφάλεια
του σπιτιού που αγοράζει ή ανεγείρει. 
Πρέπει να γίνει κτήµα του ότι θα πρέπει για

την ασφάλεια του ιδίου, των παιδιών του και ό-
λων των απογόνων του να απευθύνεται σε αν-
θρώπους επιστήµονες διπλ. µηχανικούς που είναι
οι µόνοι -και κυρίως οι πολιτικοί µηχανικοί-  που
έχουν διδαχθεί την κατασκευή αντισεισµικών κτι-
ρίων. ∆υστυχώς στην περιφέρειά µας και σε ό-
λες πιστεύω τις περιφέρειες έχουµε πολ. µηχανι-
κούς - «µαϊµούδες». Ίσως φανεί περίεργο αλλά
έτσι είναι. Κυκλοφορούν σφραγίδες µε την ένδει-
ξη «τ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» ή στις ταµπέλες
των γραφείων τεχνολόγων, στους τηλεφωνικούς
καταλόγους, λείπει η λέξη τεχνολόγος, κλπ., µε
αποτέλεσµα να παγιδεύεται ο πολίτης και, ενώ
πιστεύει ότι έχει απευθυνθεί σε πολιτικό µηχανι-
κό, τελικά ανακαλύπτει κάποτε ότι έχει πέσει θύ-
µα απάτης. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγµατα για
µία ευνοµούµενη Πολιτεία. Και παλαιότερα είχα
απευθυνθεί στο Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών,

που κυρίως θίγει αυτή η κατάσταση, αλλά δεν υ-
πήρξαν ενέργειες που να φέρνουν αποτέλεσµα.
Έχω τελευταία 2 αγανακτισµένους πολίτες που
τα έβαλαν µαζί µου (δηλ. στο ΤΕΕ) γι’ αυτή την κα-
τάσταση και διότι τους αφήνουµε απροστάτευ-
τους. 
Έχουµε απευθυνθεί στις πολεοδοµίες της Πε-

ριφέρειάς µας, µνηµονεύοντας τις ευθύνες που έ-
χουν όταν οι σφραγίδες δεν συµφωνούν µε τον
τίτλο σπουδών που έχουν καταθέσει οι ενδιαφε-
ρόµενοι στις πολεοδοµίες για την εγγραφή τους
στο αρµόδιο πολεοδοµικό γραφείο. Πλην, όµως,
προ ηµερών µε πληροφόρησαν οι πολεοδοµίες
ότι τελευταία µε κάποιες αποφάσεις άνωθεν δεν
είναι αναγκαίο να προσκοµίζουν τίτλους σπου-
δών ούτε είναι αναγκαία η εγγραφή τους σε κά-
ποιο πολεοδοµικό γραφείο. Έτσι επικρατεί πλή-
ρης ασυδοσία και ο καθένας, πληρώνοντας ορι-
σµένα ευρώ, φτιάχνει σφραγίδες και είναι ό,τι θέ-
λει. 
Την εποχή των σεισµών στην Καλαµάτα επει-

δή δεν εζητείτο η εγγραφή των µηχανικών που
κατέφθασαν από άλλες περιοχές στην πολεοδο-
µία είχαµε θέµατα που πήγαν στη ∆ικαιοσύνη. Εί-
χαν φτιάξει σφραγίδες, µάστορες από άλλους
νοµούς που υπέγραφαν µελέτες. 
Η ∆.Ε. του Τµήµατός µας, που ασχολήθηκε µε

τα πιο πάνω θέµατα, οµόφωνα ζητάει να γίνει κά-
τι για να υπάρξει κάποια τάξη. Κυρίως ζητείται να
εγγράφονται όπως παλαιότερα οι διπλωµατού-

χοι µηχανικοί, οι τεχνολόγοι κλπ. στις πολεοδο-
µίες, προσκοµίζοντας τίτλους. Οι διαφορετικές
σφραγίδες που είχαν παλαιότερα επιβληθεί κά-
πως βοηθούσαν. 
Ο Σύλλογος των Πολιτικών Μηχανικών, στον

οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να
µας γνωστοποιήσει σε ποιες ενέργειες έχει προ-
βεί, προκειµένου να υπάρξει νοµιµότητα, ή προτί-
θεται να πράξει. 
Είµαστε ξέφραγο αµπέλι. Προ ηµερών από τη-

λεοράσεως κάποιος σεισµολόγος (νοµίζω ο κ.
Λέκκας) αποφάνθηκε για τη στατική επάρκεια
του καµπαναριού στα Μυτάτα Κυθήρων, για την
ποιότητα των υλικών κλπ. ∆ε γνωρίζω αν υπήρξε
άµεση απάντηση από το ΤΕΕ και κυρίως από το
Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών να ασχολείται ο
καθένας µε τα του οίκου του. 
Οι δασολόγοι αυτοαποκαλούνται µηχανικοί,

συντάσσουν -υπογράφουν µελέτες- επιβλέπουν
έργα τεχνικά σε δασικές περιοχές, µε ογκώδεις
προϋπολογισµούς. 
Ο καθηγητής κ. Καρύδης έθεσε ένα σοβαρό

θέµα: Πώς απαιτούνται για τη µεταβίβαση ακινή-
του δύο δικηγόροι (αγοραστή και πωλητή) και δεν
είναι αναγκαία η καθιέρωση σε όλες τις µεταβι-

Η αντισεισµική δόµηση σώζει ζωές
ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ - «ΣΦΡΑΓΙ∆ΕΣ»

της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-ΑΜ, ανακή-

ρυξε νέο Μέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής

του ΤΕΕ-ΑΜ τον Γεωργούση  ∆ήµο  του  Γεωρ-

γίου, που εξελέγη για το αξίωµα αυτό στην ε-

κλογή που έγινε κατά την Ειδική Συνεδρίαση

της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΑΜ την

9η/2/2004, σε αντικατάσταση του παραιτηθέ-

ντος Μέλους Βάττη - Βυζοβίτη Ζωή του Νικο-
λάου 

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ -Τµήµατος Κέρκυρας έχοντας υπόψη την α-

πό 10.1.2006 παραίτηση του µέλους της ∆ιοι-

κούσας Επιτροπής του Τµήµατος Αλέξανδρου

Λαβράνου, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ανακή-

ρυξε τον Ανδρέα Πανδή, Αγρονόµο Τοπογράφο

Μηχανικό, νέο τακτικό µέλος της ∆.Ε., στη θέ-

ση αυτού που παραιτήθηκε. 

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΚΚΕΕΡΡΚΚΥΥΡΡΑΑΣΣ  

Ο Πρόεδρος της ∆.Ε. του ΤΕΕ - Τµήµατος Πελοποννήσου
Θεοδόσιος Μαρλαντής απέστειλε προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ
Γιάννη Αλαβάνο την ακόλουθη επιστολή - καταγγελία: 
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Την απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ -Τµήµατος Β/Α Αιγαίου σχετικά µε τα προβλή-
µατα του ΤΣΜΕ∆Ε, απέστειλε ο Πρόεδρος της
∆.Ε. του ΤΕΕ - Τµήµατος Β/Α Αιγαίου ∆ηµήτριος
Μάντζαρης προς τον Πρόεδρο και το ∆Σ του
ΤΣΜΕ∆Ε. Στην απόφαση της Αντιπροσωπείας το-
νίζονται τα ακόλουθα: 
Η Αντιπροσωπεία του Τµήµατος Βορειοανατο-

λικού Αιγαίου του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλά-
δος συζήτησε, στη συνεδρίαση της 4ης ∆εκεµβρί-
ου 2005, την κατάσταση που διαµορφώνεται στον
ασφαλιστικό µας φορέα, το ΤΣΜΕ∆Ε, και διαπί-
στωσε τα παρακάτω: 

1. Το Ταµείο µας είναι ένα από τα πλέον υγιή α-
σφαλιστικά ταµεία της χώρας. Έχει αποθεµατικό
περίπου 2,5 δισ. ευρώ. Στο Ταµείο εισέρχονται κά-
θε χρόνο 3.500 περίπου ασφαλισµένοι και συντα-
ξιοδοτούνται 500. Η αναλογία συνταξιούχων και
εργαζοµένων είναι 1 προς 7, τη στιγµή που σε άλ-
λα µεγάλα ασφαλιστικά Ταµεία είναι µόλις 1 προς
2,5. 

2. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά του Ταµείου
µας, όµως δεν συνάδουν δυστυχώς µε τις προ-
σφερόµενες υπηρεσίες που παρέχει στους α-
σφαλισµένους του. Η κακή ποιότητα των υπηρε-
σιών αυτών προς τους ασφαλισµένους Μηχανι-
κούς, το καθιστούν ένα από τα χειρότερα ασφα-
λιστικά ταµεία στη χώρα µας. Κι ενώ άλλα ασφα-
λιστικά ταµεία, µε πολύ χειρότερες οικονοµικές
προοπτικές παρέχουν πολύ καλύτερες παροχές,
το ΤΣΜΕ∆Ε: 

•  ∆ίνει στους νέους ασφαλισµένους ελεύθε-
ρους επαγγελµατίες σε σηµερινές τιµές µε 35
χρόνια υπηρεσίας σύνταξη πείνας µόλις 527,00
ευρώ.

•  Έχει τεράστιες ασφαλιστικές εισφορές δυ-
σβάστακτες για τους νέους συναδέλφους και δυ-
σανάλογα µεγάλες µε το ύψος των συντάξεων
που δίνει.

•  ∆ίνει εφάπαξ το εξευτελιστικό ποσό των
9.000 ευρώ.

• Οι διοικητικές του υπηρεσίες παρέχουν πο-
λύ κακής ποιότητας εξυπηρέτηση -στα κεντρικά
γραφεία- χωρίς να διαθέτει µηχανοργάνωση σε
µια εποχή πληροφορικής.

•  Η ∆ιοίκησή του αδυνατεί να προχωρήσει α-
ποτελεσµατικά στην αναδιάρθρωση του Οργανι-
σµού Εσωτερικών Υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα ε-
δώ και οκτώ χρόνια από την ίδρυση του Περιφε-
ρειακού µας Τµήµατος στα νησιά µας να µην έχει
ιδρυθεί ακόµα περιφερειακή υπηρεσία και το Γρα-
φείο ΤΣΜΕ∆Ε στη Μυτιλήνη να συντηρείται µε έ-
ξοδα των συναδέλφων. 
Για όλα τα παραπάνω υπάρχουν συγκεκριµέ-

νες ευθύνες που θα πρέπει να καταλογιστούν: 
- Πρώτα απ’ όλα στις κυβερνήσεις της τελευ-

ταίας δεκαπενταετίας που κατέθεσαν και ψήφι-
σαν αντιασφαλιστικά νοµοθετήµατα που χώρισαν
τους ασφαλισµένους σε παλιούς και νέους, αύξη-
σαν τα όρια ηλικίας και καθήλωσαν το ύψος των
συντάξεων, επιβάλλοντας ασφυκτικό εναγκαλι-
σµό στο ΤΣΜΕ∆Ε. 

- Στις ∆ιοικήσεις του ΤΣΜΕ∆Ε τα τελευταία
χρόνια, οι οποίες δεν κατόρθωσαν να αντιµετω-
πίσουν αποτελεσµατικά τα διαρκώς ογκούµενα
προβλήµατα του Ταµείου, µε αποτέλεσµα η κατά-
σταση να έχει φθάσει σε αδιέξοδο. 

- Στη ∆.Ε. του ΤΕΕ που δεν µπόρεσε να δώσει
συγκεκριµένες κατευθύνσεις στους εκπροσώ-
πους µας στο ΤΣΜΕ∆Ε, ώστε να έχουν ενιαία ά-
ποψη και να λειτουργούν µε βάση τις αποφάσεις
του ΤΕΕ και όχι ο καθένας µε την προσωπική του
άποψη. 
Τι πρέπει να γίνει: 
1. Το νέο σχέδιο νόµου που κατατέθηκε για την

αναδιάρθρωση του Ταµείου χρειάζεται ριζική α-
ναµόρφωση, σύµφωνα και µε την τελευταία από-
φαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ σε δύο κυ-

ρίως κατευθύνσεις: 
- Να µην υπάρχει διαχωρισµός παλιών και νέ-

ων ασφαλισµένων. 
- Να µην υπάρξει αύξηση των εισφορών κυ-

ρίως για τους νέους συναδέλφους. 
2. Να προχωρήσουν µε ευθύνη της ∆.Ε. του

ΤΕΕ και των εκπροσώπων του στο ΤΣΜΕ∆Ε, οι
συγκεντρώσεις Μηχανικών που αποφασίστηκαν
στη σύσκεψη των προέδρων των Περιφερειακών
Τµηµάτων και δεν έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι
τώρα, ώστε να ενηµερωθούν οι συνάδελφοι για
την κατάσταση του Ταµείου µας και τις ευθύνες
που υπάρχουν. 

3. Να προχωρήσει άµεσα η διοίκηση του ΤΣΜΕ-
∆Ε στην αναδιάρθρωση του Οργανισµού Εσωτε-
ρικών Υπηρεσιών και να ιδρυθεί Περιφερειακή Υ-
πηρεσία του ΤΣΜΕ∆Ε στη Μυτιλήνη, µε παραρτή-
µατα στη Χίο και στη Σάµο, µε δικά της γραφεία
και προσωπικό ανεξάρτητα απ’ τα γραφεία του
ΤΕΕ. Συγκεκριµένα ζητάµε την πρόσληψη µόνιµων
υπαλλήλων (έναν για κάθε νησί), τη δυνατότητα
έκδοσης εγγυητικών επιστολών στη Χίο και στη
Σάµο, τη σύναψη σύµβασης µε παθολόγο στη Χίο
και τη Σάµο, τη στελέχωση και τη µηχανοργάνω-
ση των υπηρεσιών του ΤΣΜΕ∆Ε στα νησιά µας. 

4. Την καθιέρωση ασυµβίβαστου µεταξύ του
προέδρου του ΤΣΜΕ∆Ε και προέδρου της Τράπε-
ζας Αττικής. 
Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ - Τµήµατος Β/Α Αι-

γαίου καλεί τους συναδέλφους σε αγωνιστική ε-
τοιµότητα, ώστε η υπόθεση της διάσωσης του Τα-
µείου µας να περάσει στα χέρια µας. 
Τα αποθεµατικά του ταµείου µας είναι δικά µας

λεφτά και οφείλουµε να τα διαφυλάξουµε από
κάθε προσπάθεια µελλοντικής υφαρπαγής τους
µε το πρόσχηµα νέων «ασφαλιστικών ρυθµίσε-
ων». 
Το ΤΣΜΕ∆Ε είναι υγιές Ταµείο και πρέπει να

παρέχει ικανοποιητικές υπηρεσίες στους ασφαλι-
σµένους του. 

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΒΒΟΟΡΡΕΕΙΙΟΟΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΑΑΙΙΓΓΑΑΙΙΟΟΥΥ  

Τα προβλήµατα του ΤΣΜΕ∆Ε 


