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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ        Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016 

2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος            Αρ. Πρωτ.:1082 
(Στοά Ηλία Καραπατή) 
Βόλος  Τ.Κ. 38333 
Τηλ. 24210-26173, 26574   
Fax: 24210-21944  
email: tee_vol@tee.gr 
Website:www.teemag.gr 

 
ΠΡΟΣ: 1) Πρόεδρο ΤΣΜΕΔΕ 
              κ. Κωνσταντίνο Μακέδο 
              2) Μέλη Δ.Ε. ΤΣΜΕΔΕ 
ΚΟΙΝ.: Πρόεδρο και Δ.Ε  ΤΕΕ 
 
ΘΕΜΑ: Καταβολή εισφορών σε 12 ισόποσες δόσεις 

 
 
Συνάδελφε Πρόεδρε,  
 
Γνωρίζετε τη δυσχαιρή θέση στην οποία βρίσκονται οι 
διπλωματούχοι μηχανικοί της χώρας και την ύφεση στην οποία 
βρίσκεται ο κλάδος των κατασκευών τα τελευταία χρόνια. 
 
Αυτό έχει ως συνέπεια, το σύνολο των συναδέλφων να αδυνατεί ή με 
πολύ μεγάλη δυσκολία να πληρώνει τις ασφαλιστικές του εισφορές 
στο Ταμείο μας, όπως άλλωστε προκύπτει και από τα στοιχεία που 
έχουν ανακοινωθεί κατά καιρούς. 
 
Όπως είναι ήδη γνωστό, μετά από πρόταση και του τμήματός μας, 
προχωρήσατε στην παράταση της καταβολής των ασφαλιστικών 
εισφορών A΄ εξαμήνου 2016 που θα αποπληρωθούν μέχρι και τις 31 
Οκτωβρίου 2016. 
 
Ωστόσο, όπως πληροφορούμαστε και από τις συνεχείς οχλήσεις των 
συναδέλφων, μια σημαντική μερίδα από αυτούς, δεν θα μπορέσει να 
ανταποκριθεί στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών A΄ 
εξαμήνου 2016. 
 
Θεωρούμε ότι η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΣΜΕΔΕ, θα πρέπει να 
προχωρήσει σε απόφαση για καταβολή των συγκεκριμένων 
ασφαλιστικών εισφορών με τη διαδικασία των 12 ισόποσων 

http://www.teemag.gr/


ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος (Στοά Ηλία Καραπατή)  

Βόλος, Τ.Κ. 38333Τηλ. 24210-26173, 26574 - ΦΑΞ: 24210-21944  

Email: tee_vol@tee.gr Website: www.teemag.gr 

 

2 

δόσεων, όπως ισχύει για οφειλές προς το Δημόσιο, χωρίς όμως 
να απωλέσουν οι συνάδελφοι τις όποιες πιθανόν ρυθμίσεις 
έχουν για καταβολές  δόσεων ή οφειλών προς το ασφαλιστικό 
ταμείο.  
Επίσης όπως ο νόμος ορίζει, για τις οφειλές προς το Δημόσιο, η 
καταβολή των δόσεων θα μπορεί να γίνει μέχρι και 15 μέρες 
μετά την ημερομηνία λήξης τους. 
 
Είμαστε πεπεισμένοι ότι για μια ακόμη φορά η διοίκηση του ταμείου 
θα εξετάσει θετικά το αίτημά μας. 
 

 
Για τη Διοικούσα Επιτροπή 

   
 
 

   Η Πρόεδρος                     Η Γ. Γραμματέας 

                      
     Νάνσυ Καπούλα                    Μαργαρίτα Μαργαρίτη                 

 

 


