Εισήγηση απόφασης της Α/ΤΕΕ στη συνεδρίαση της
1/11/2015 για το ασφαλιστικό
Kοινός τόπος στον τεχνικό κόσμο είναι ότι οι εξελίξεις θα είναι
ραγδαίες στο ασφαλιστικό την επόμενη περίοδο. Η σημερινή
συνεδρίαση της Α/ΤΕΕ ίσως είναι μια από τις τελευταίες ευκαιρίες για
να περισώσουμε ότι μπορούμε από το πάλαι ποτέ κραταιό ταμείο
μας.
i) Η Α/ΤΕΕ αποφασίζει :
1. Άμεση προκήρυξη, εντός του Νοεμβρίου, διεθνούς διαγωνισμού
από το ΤΕΕ 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 ΤΣΜΕΔΕ – Επαγγελματικό Ταμείο,
αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, Τράπεζα Αττικής.
2. Άμεση προκήρυξη, εντός του Νοεμβρίου, διεθνούς διαγωνισμού
από το ΤΕΕ 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. Έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση για την
ίδρυση ταμείου επαγγελματικής ασφάλισης και την αυτόνομη πορεία
του ΤΣΜΕΔΕ. Ήδη με τη λήξη της προθεσμίας που όριζε ο
Ν.4281/8.8.2014 (άρθρο 220, παρ. 6), χάσαμε μια σημαντική
ευκαιρία (το σχετικό αίτημα έπρεπε να υποβληθεί από το ταμείο
μέχρι τη 30/6/2015,πράγμα που δεν έγινε). Η ίδρυση του ταμείου
μπορεί να αποτελέσει με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για τους
πόρους αυτών των ταμείων, ένα σημαντικό εργαλείο για τη διάσωση
των αποθεματικών που απέμειναν.
4. Λήψη αποφάσεων με ευρείες συναινέσεις στα όργανα διοίκησης
του επιμελητηρίου, αφού ληφθούν υπόψιν οι εισηγήσεις του
έγκυρου αναλογιστικού παρατηρητηρίου που έχει συστήσει το ΤΕΕ
για το ΤΣΜΕΔΕ και των επιλεγέντων ανεξάρτητων συμβούλων των
παραγράφων1 και 2 , για θέματα όπως η ασφάλιση της ιδιότητας του
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μηχανικού, οι δείκτες ανταποδοτικότητας του νέου ταμείου και αφού
εξηγηθούν επαρκώς τα υπέρ και τα κατά όλων των εναλλακτικών,
στον κλάδο. Ο σχεδιασμός ενός επενδυτικού πλάνου για το ταμείο
και η αντικειμενική αξιολόγηση των μέχρι τώρα επενδύσεων του στη
τράπεζα Αττικής και τα ομόλογα είναι επίσης απαραίτητη, για τη
λήψη οποιασδήποτε απόφασης. Επίσης η αξιοποίηση μέρους των
αποθεματικών, για προγράμματα χρηματοδότησης μικρών ιδιωτικών
έργων που θα αναθερμάνουν την αγορά και θα δημιουργήσουν
επαγγελματικό αντικείμενο για τους συναδέλφους, θα πρέπει να
διερευνηθεί άμεσα.
5. Συνεχής ενημέρωση του κλάδου για τις αποφάσεις που
λαμβάνονται για το ταμείο και τη τράπεζα. Η δημόσια αναλυτική
αιτιολόγηση των αποφάσεων είναι η μόνη που μπορεί να εξασφαλίσει
τη διαφάνεια και την πολιτική νομιμοποίησή τους. Οι αποφάσεις που
θα ληφθούν το επόμενο διάστημα από την Α/ΤΕΕ θα πρέπει να είναι
αποτέλεσμα δημοκρατικού διαλόγου και διαβούλευσης.
ii) Χρονοδιάγραμμα ενεργειών
η Α/ΤΕΕ αποφασίζει για την εκτέλεση των ανωτέρω το ακόλουθο
χρονοδιάγραμμα.
α) για την ολοκλήρωση της επιλογής των συμβούλων των
παραγράφων 1 και 2, το επόμενο τρίμηνο από τη λήψη της
παρούσης απόφασης.
β) για την ολοκλήρωση του συνόλου των ενεργειών το επόμενο
οκτάμηνο.
iii) Εκτελεστική επιτροπή για την υλοποίηση της απόφασης
Το προεδρείο της Α/ΤΕΕ, η ΔΕ ΤΕΕ και όποιος εκπρόσωπος
παράταξης ή ανεξάρτητος αντιπρόσωπος δεν μετέχει σε αυτά και
επιθυμεί να συνδράμει. Η τελική σύνθεση της ομάδας θα ορισθεί από
το σώμα με την παρούσα απόφαση.
iv) Απαραίτητοι πόροι
Η απαραίτητη πίστωση για τους ανεξάρτητους συμβούλους των
παραγράφων 1 και 2, θα αποφασισθεί μετά από σχετική εισήγηση
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της εκτελεστικής επιτροπής, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό
του ΤΕΕ.
v) Ενημέρωση για την πορεία εκτέλεσης της απόφασης
To προεδρείο της Α/ΤΕΕ θα ενημερώνει περιοδικά μέσω των
ενημερωτικών μέσων του επιμελητηρίου για την πορεία υλοποίησης
όσων ορίζει η απόφαση.
Αθήνα 31/10/2015
Οι εισηγητές Αντιπρόσωποι:
1. Μουρμουρής Πανταζής
2. Κουρνιώτης Κωνσταντίνος
3. Κουρέτας Νικόλαος
4. Πανόπουλος Αθανάσιος
5. Λεφατζή Σταματία
6. Δεσποτίδη Μυρτώ
7. Γάγαλης Γεώργιος
8. Ζυγούρης Νικόλαος
9. Βόσδου Σωτήρης
10.

Ακριτίδης Χρόνης

11.

Κακαρδάκος Θεόδωρος

12.

Βλαχοκώστας Χρίστος

13.

Αντιβαλίδης Παναγιώτης

14.

Κούτσικος Βαλάντης
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