
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ 

(1η Έκτακτη συνεδρίαση 12.3.08) 
γ ι α  τ ο  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ο  

 
Η έκτακτη αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ, που πραγµατοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου µε θέµα 
το «Ασφαλιστικό», εκτιµά ότι το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο είναι απαράδεκτο και πρέπει να 
αποσυρθεί. Ενοποίηση µεταξύ ανοµοιογενών ταµείων δεν µπορεί να γίνει, δίχως µελέτες 
και δίχως διάλογο µε τους κοινωνικούς φορείς, καταργώντας την αυτοτέλειά τους και 
«ληστεύοντας» τα αποθεµατικά, µε στόχο να καλυφθούν τα ελλείµµατα της κεντρικής 
διοίκησης, θέτοντας σε κίνδυνο την βιωσιµότητα και αυτών ακόµη των υγιών 
οικονοµικώς ταµείων. Για την επίτευξη του ανωτέρου στόχου, η έκτακτη Αντιπροσωπεία 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ αποφάσισε τα εξής : 
 

 Συνέχιση των απεργιακών κινητοποιήσεων. 
 Συνέντευξη τύπου του Προέδρου της ∆.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ µαζί µε τους Προέδρους 
των υπόλοιπων Συλλογικών Οργάνων, σχετικά µε το νοµοσχέδιο που προωθεί η 
κυβέρνηση για το ασφαλιστικό, τη Τρίτη 18 Μαρτίου. 

 Προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας και στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων για την συνταγµατικότητα του νοµοσχεδίου.  

 Κατάθεση ατοµικών προσφυγών µε τη συνδροµή του ΤΕΕ στα δικαστήρια. 
 Παραποµπή στο Πειθαρχικό των Μηχανικών Βουλευτών που θα ψηφίσουν το 
νοµοσχέδιο. 

 Απόσυρση όλων των µελών του ΤΕΕ από το ∆.Σ. του ΤΣΜΕ∆Ε και µετά την ψήφιση 
του νόµου, µέχρι την οριστική κατάργηση του νοµοσχεδίου. 

 Μπλοκάρισµα όλων των δηµοπρασιών έργων που χρηµατοδοτούνται από το Γ’ 
ΠΚΣ ή ΕΣΠΑ. 

 Απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ για µη ορισµό µελών στο νέο ∆.Σ. του 
ΕΤΑΑ. Τα µέλη του ∆.Σ. που θα οριστούν πιθανόν από την Υπουργό στο νέο 
Συµβούλιο, θα υποστούν πειθαρχικές κυρώσεις από το Πειθαρχικό Συµβούλιο του 
ΤΕΕ.  

 Να προτείνει στη Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ την προσωρινή παραίτηση από τις 
επιβλέψεις ιδιωτικών έργων, όλων των µηχανικών, λόγω συµµετοχής τους στις 
κινητοποιήσεις και αδυναµίας ουσιαστικής άσκησης των καθηκόντων επίβλεψης. 

 
 

Για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
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