ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/ /

ΑΔΑ:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
΄Εκτακτης Συνεδρίασης
της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.
με αριθμό 32/18-11-2015
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 21:30

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

Γεώργιος Στασινός
Νικόλαος Μήλης
Αντωνία Μοροπούλου
Θεόδωρος Σεραφίδης
Νικόλαος Ανδρεδάκης
Παναγιώτης Αντιβαλίδης
Θεόφραστος
Βαμβουρέλλης
Ιωάννης Γαμβρίλης
Σπυρίδων Ζαννιάς
Αθανάσιος Πανόπουλος
Ιωάννης Πάνου
Χαράλαμπος Τσόγκας
Γεώργιος Τσουκαλάς

ΑΠΟΝΤΕΣ :

Πολυχρόνης Ακριτίδης
Γρηγόριος Γρηγοριάδης

Ιωάννης Κυριακόπουλος
Παρίστανται
Αντώνιος Πρωτονοτάριος
από το
Προεδρείο της Δημήτριος Φιλιππής
Αντιπροσωπείας
ΤΕΕ οι

Πρόεδρος
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Γενικός Γραμματέας
Μέλος
Πρόεδρος
Α΄ Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραμματέας

Γραμματέας : ο Θεμ. Λιαραμάντζας, υπάλληλος Τ.Ε.Ε.

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Ασφαλιστικό
ΤΜΗΜΑ Α΄ της 18-11-2015
Αποφ. Α1/Σ32/2015

Ασφαλιστικό
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Αντ. Μοροπούλου, Β΄
Αντιπροέδρου της, μετά από διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών
της Δ.Ε. και ενσωματώνοντας τροπολογίες που κατατέθηκαν, ψηφίζει
με:
ΥΠΕΡ: 10 (Γαμβρίλης, Σεραφίδης, Πανόπουλος, Τσόγκας,
Αντιβαλίδης,
Ζαννιάς,
Μήλης,
Τσουκαλάς,
Μοροπούλου, Στασινός)
ΚΑΤΑ: 3 (Πάνου, Βαμβουρέλλης, Ανδρεδάκης)
την παρακάτω απόφαση:
Η ΔΕ του ΤΕΕ, με πλήρη συνείδηση της υποχρέωσής της να
κατοχυρώσει το δικαίωμα όλων των Μηχανικών στην ασφάλιση και
σε εναρμόνιση με την απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ
(Δεκέμβριος 2014) και στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που έχει
πρόσφατα δρομολογήσει η Δ.Ε. του ΤΕΕ,
καταθέτει
στην
Κυβέρνηση το αίτημα άμεσης νομοθετικής ρύθμισης σχετικής με την
θεσμική δυνατότητα λειτουργίας του ΤΣΜΕΔΕ ως αυτόνομου φορέα,
στο πλαίσιο του Εθνικού Ασφαλιστικού Συστήματος.
Το αίτημα αυτό στηρίζεται στο γεγονός ότι το ΤΣΜΕΔΕ είναι βιώσιμο
και υγιές ταμείο, ακόμα και χωρίς την κρατική χρηματοδότηση και
ανταποκρίνεται πλήρως στα κριτήρια που έχουν τεθεί στην
Κυβέρνηση από τους Θεσμούς.
Η ικανοποίηση του αιτήματος αυτού είναι απαραίτητη προϋπόθεση
για την πραγματοποίηση όλων των ιδιαίτερων λειτουργιών του
ταμείου, το οποίο συν τοις άλλοις καλύπτει την εγγυοδοσία μελετών
και έργων από τους μηχανικούς και τις τεχνικές εταιρίες και η οποία
αποτελεί θεμέλιο λίθο της τεχνικής ανάπτυξης και της απασχόλησης
που αυτή μπορεί να εγγυηθεί. Άλλωστε η συμμετοχή του ΤΣΜΕΔΕ
στην τράπεζα Αττικής αποτελεί δείγμα του αναπτυξιακού ρόλου των
αποθεματικών του, δυνατότητα η οποία επίσης ζητούμε να θεσπιστεί,
καθώς και της συμβολής του στη λειτουργία μίας υγιούς,
ανεξάρτητης, αναπτυξιακής τράπεζας την οποία, όπως διαπίστωσε
και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έχει ανάγκη η χώρα.
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Η ικανοποίηση του αιτήματος αυτού εξυπηρετεί επίσης της εθνική
ανάγκη λειτουργίας, διαρκούς αξιολόγησης και προβολής προς τους
θεσμούς ενός εθνικού παραδείγματος βέλτιστης πρακτικής, η οποία
και θα ενισχύσει το εθνικό εγχείρημα της θωράκισης του
ασφαλιστικού μας συστήματος.
Στην περίπτωση επίτευξης της θέσπισης αυτής της δυνατότητας, το
ΤΕΕ υποχρεούται να προχωρήσει άμεσα στην κατάθεση πρότασης για
τον Φορέα. Προς τούτο εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γ.
Στασινός από κοινού με τον κ. Ι. Γαμβρίλη Μέλος της ΔΕ του ΤΕΕ
- να ενημερώσει και να ενεργοποιήσει τους Μηχανικούς και τους
Εργολήπτες και να δώσει την απαραίτητη δημοσιότητα,
- να προωθήσει το αίτημα αυτό προς τους αρμόδιους κυβερνητικούς
παράγοντες, καθώς και
- να προχωρήσει στον ορισμό ομάδας εργασίας από συναφείς
νομικούς, ώστε το ΤΕΕ να μπορεί να ανταποκριθεί άρτια στο
επείγον του θέματος.
Τέλος η Δ. Επιτροπή ορίζει ως ομάδα για την οργάνωση
κινητοποιήσεων τους συναδέλφους:
-Νικόλαο Μήλη, Α΄ Αντιπρόεδρο της Δ.Ε. ΤΕΕ, ως συντονιστή
-Θεόδωρο Σεραφίδη, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Δ.Ε.
-Νικόλαο Ανδρεδάκη, Μέλος Δ.Ε.
-Αντώνιο Πρωτονοτάριο, Α΄ Αντιπρόεδρο της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
-Παναγιώτη Μούζιο, Μέλος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
α.α.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΕΡΑΦΙΔΗΣ
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

