
Πρόταση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ  

προς τα όργανα διοίκησης του ΤΕΕ σχετικά με το ασφαλιστικό. 

 

Συνάδελφοι, 

Καταρχήν χαιρετίζουμε την ομόφωνη απόφαση της επιτροπής, που ορίσθηκε κατά 

την 8η τακτική συνεδρίαση της «Α» ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 18-2-2016 κατόπιν πρωτοβουλίας 

του προέδρου του οργάνου, για την επικαιροποίηση του διεκδικητικού μας πλαισίου 

για το ασφαλιστικό. 

 

Για την επίτευξη όσων ορίζει αυτή η απόφαση - η οποία έχει την υποστήριξη 

της συντριπτικής πλειοψηφίας των αντιπροσώπων- σε επιχειρησιακό 

επίπεδο προτείνουμε στα κεντρικά όργανα διοίκησης του ΤΕΕ να εξετάσει: 

 

1. Την προκήρυξη, διεθνούς διαγωνισμού από το ΤΕΕ, με όλες τις 

απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες για τη διαφανή διεξαγωγή του ,για την 

επιλογή ανεξάρτητου οικονομικού συμβούλου διεθνούς κύρους, που θα 

συνδράμει συμβουλευτικά με τις απαραίτητες αναλογιστικές-

χρηματοοικονομικές μελέτες  την Α/ΤΕΕ, στη λήψη των αποφάσεων για το 

ΤΣΜΕ∆Ε, αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, Τράπεζα Αττικής και θα 

αξιολογήσει τις μέχρι τώρα ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση κάνοντας 

βελτιωτικές προτάσεις. 

2. Την προκήρυξη, διεθνούς διαγωνισμού από το ΤΕΕ, με όλες τις 

απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες για τη διαφανή διεξαγωγή του για την 

επιλογή νομικού συμβούλου διεθνούς κύρους που θα συνδράμει 

συμβουλευτικά και θα εισηγηθεί στην Α/ΤΕΕ, μετά και από αξιολόγηση των 

μέχρι σήμερα νομικών ενεργειών που έχει προβεί το ΤΕΕ, τις απαιτούμενες 

νομικές ενέργειες στα ελληνικά και στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια, που θα 

αποφασίσει η Αντιπροσωπεία για το κούρεμα των αποθεματικών και την 

αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. 

3. Τη δυνατότητα κλεισίματος του ηλεκτρονικού συστήματος του ΤΕΕ σε 

κατάλληλο χρόνο και να συμβάλλει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς 

Μηχανικών του ∆ημοσίου (ΕΜ∆Υ∆ΑΣ) ώστε να σταματήσει κάθε διαδικασία 

που έχει σχέση με τα ∆ημόσια Έργα. 

 

Επιπλέον προτείνουμε τη συνεχή ενημέρωση του κλάδου για τις αποφάσεις 

που λαμβάνονται για το ταμείο και την τράπεζα από όλα τα μέσα που διαθέτει το 

ΤΕΕ διότι η δημόσια αναλυτική αιτιολόγηση των αποφάσεων είναι η μόνη που μπορεί 

να εξασφαλίσει τη διαφάνεια και την πολιτική νομιμοποίησή τους. 

 

Θεσσαλονίκη 7 -3-2016 

«Α» ΤΕΕ/ΤΚΜ 


