
 

  ΘΕΜΑ 2ο 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ   
 

Μετά από εκτεταµένη συζήτηση κατά την συνεδρίαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής, σχετικά µε 
αιτήµατα µηχανικών ασφαλισµένων του Ταµείου µας, η ∆.Ε. αποφάσισε τα παρακάτω: 
 

1. Επαναβεβαιώνει την µε αρ.συν.190/5-12-2011 απόφασή της για την θεώρηση των 
βιβλιαρίων υγείας µε τις ίδιες προϋποθέσεις που όριζε αυτή η απόφαση. 

2. Επαναβεβαιώνει την ίδια απόφαση του 2011 για παροχή βεβαίωσης ασφαλιστικής 
ενηµερότητας µε στόχο την δυνατότητα θεώρησης βιβλίων και στοιχείων. Παράλληλα 
θα διερευνάται κάθε επιµέρους περίπτωση κατά την οποία, αυτή η βεβαίωση δεν 
επαρκεί για είσπραξη χρηµάτων που οφείλονται σε ∆ιπλ. Μηχανικούς ασφαλισµένους 
µας, από ∆ηµόσιο Φορέα. 

3. Η αποστολή των ειδοποιητηρίων δεν θα πραγµατοποιηθεί πριν το τέλος Φεβρουαρίου 
ή αρχές Μαρτίου, µε δεδοµένου ότι υπάρχει σε εξέλιξη διάλογος µε την πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας που αφορά εκτός των άλλων και στα θέµατα 
εισφορών. 

 
Τέλος θέλουµε να ενηµερώσουµε όλους του Φορείς των ∆ιπλ. Μηχανικών καθώς και κάθε 
ασφαλισµένο του Ταµείου µας ότι, η θέση του Προέδρου και των µελών της ∆ιοικούσας 
Επιτροπής, ήταν και παραµένει αντίθετη απολύτως µε τις νοµοθετηµένες άδικες και 
αναποτελεσµατικές για το Ταµείο αυξήσεις των εισφορών, για τις τεράστιες απώλειες των 
αποθεµατικών του («κούρεµα» οµολόγων), για την διευρυνόµενη οφειλή του Κράτους προς 
το Ταµείο από την τριµερή χρηµατοδότηση και από την µη υλοποίηση της λειτουργίας του 
θεσµοθετηµένου Κλάδου Ειδικών Παροχών (Ν.3518/2006 και Ν.3655/2008) που θα 
κάλυπτε τα ζητήµατα ανεργίας ή χαµηλού εισοδήµατος, στους πληττόµενους ∆ιπλ. 
Μηχανικούς. 
Θα συνεχίσουµε, µε όσες δυνατότητες έχουµε ως όργανο, να αναδεικνύουµε τα 
παραπάνω σοβαρά προβλήµατα του Κλάδου και να επιδιώκουµε την επίλυσή τους.           
 
Η ανακοίνωση επέχει θέση απόφασης   
Η απόφαση είναι άµεσης επικύρωσης  
 
Η απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ταµείου και να κοινοποιηθεί σ’ όλους τους 
φορείς των ∆ιπλ. Μηχανικών για ενηµέρωση. Για τα σηµεία 1,2 και 3 να ενηµερωθούν οι 
αρµόδιες υπηρεσίες του Ταµείου για άµεση εφαρµογή. 
 
                                                                   Ακριβές αντίγραφο 
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