
1 

 

     ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ  

      

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ             

ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΟ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΙΑ                                     Σετάρτη  1 Οκτωβρίοσ  2014 

2ας Νοεμβρίοσ & Ξενοφώντος          Αρ. Πρωτ.: 693 

(Στοά Ηλία Καραπατή) 

Βόλος  Σ.Κ. 38333 

Σηλ. 24210-26173, 26574   

Fax: 24210-21944  

email: tee_vol@tee.gr 

Website:www.teemag.gr 

 

 

6
η
 ςνεδπίαζη Γ.Δ. ηην 03.09.2014 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ: Καπνύια Αζαλαζία, Πξόεδξνο,  Αλησλίνπ Δπηπρία,  Γ. 

Γξακκαηέαο θαη ηα κέιε, Γαξγάιαο  Γεώξγηνο, Καξακαξγηνύ Ισάλλα, 

Τζηξλόβαο Δπάγγεινο, Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο, Καηζαιήο Γεκήηξεο, 

Γίδαξεο Γεώξγηνο, 

 

ΑΠΟΝΣΔ: Νηδάκεο Γεκήηξεο, Αληηπξόεδξνο 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Πέηπορ Εαπκάδαρ 

 

1. Έγθξηζε Η.Γ. 

2. Έγθξηζε πξαθηηθώλ πξνεγνύκελεο Γ.Δ. 

3. Δλεκέξσζε πξνέδξνπ – κειώλ 

4. ΓΔΥΑΜΒ 

5. Δλεξγεηαθνί επηζεσξεηέο (δεκνςήθηζκα) 

6. Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

7. Ιζηνζειίδα ΤΔΔ 

8. Δθπξνζσπήζεηο 

9. Γηάθνξα   

  

Παπεςπίζκονηαι:  
 

  

ΘΔΜΑ 4: ΓΔΥΑΜΒ 

 

http://www.teemag.gr/
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Ο Γήμαπσορ Βόλος Ασ. Μπέορ απέζηειλε έγγπαθο ππορ ηην ππόεδπο 

κ. Καπούλα πος αναθέπει ηα εξήρ: 
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Αθνινπζεί ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο Γ.Δ., ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη ηα εμήο:  

Σο Σεχνικό Επιμελητόριο μπορεύ να προχωρόςει ςτη ςύνταξη ϋκθεςησ 

πραγματογνωμοςύνησ.  Για να ςυμβεύ αυτό θα πρϋπει να καταθϋςετε αύτηςη, 

προκειμϋνου να οριςτούν πραγματογνώμονεσ και ςτη ςυνϋχεια να προχωρόςουν οι 

διαδικαςύεσ που προβλζπονται από τον κανονιςμό που διζπει τισ πραγματογνωμοςφνεσ του 

Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ. 

Από την πλευρϊ μασ ςασ ενημερώνουμε ότι από τη ςτιγμό που καταθϋςετε την 
αύτηςό ςασ, θα προχωρόςουμε ϊμεςα ςτον οριςμό των πραγματογνωμόνων. 

ΑΠΟΦΑΖ 21: Να ζηαιεί ε απάληεζε ζην Γήκαξρν Βόινπ θ. Αρηιιέα 

Μπέν. 

 

ΘΔΜΑ 5: Δλεξγεηαθνί επηζεσξεηέο (δεκνςήθηζκα) 

 

ΑΠΟΦΑΖ 22: Να μαλαζηαιεί ην email  ηνπ δεκνςεθίζκαηνο θαη λα 

πεξηκέλνπκε απαληήζεηο κέρξη ηελ εξρόκελε εβδνκάδα. 

 

ΘΔΜΑ 6: Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

 

 

Όπσο ηνλίδεηαη κεηαμύ άιισλ:  Με απόφαςη που εύχατε εκδώςει πριν από 

μερικούσ μόνεσ εύχατε δώςει παρϊταςη ςτην πληρωμό των αςφαλιςτικών ειςφορών 

μζχρι τισ 31 Αυγοφςτου 2014. Ωςτόςο κεωροφμε ότι από τθ ςτιγμι που εκκρεμεί θ 

απόφαςθ του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ μετά τθν προςφυγι του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου 

Ελλάδασ,  για τισ αυξιςεισ που επιβλικθκαν, κεωροφμε ότι κα ζπρεπε ιδθ να ζχει δοκεί  

νζα παράταςθ, μζχρι να εκδοκεί θ τελικι απόφαςθ. Σασ ζχουμε εκφράςει άλλωςτε τθν 

αντίκεςι μασ ςτο γεγονόσ ότι ζχετε ξεκινιςει τθν επιβολι αυξιςεων ςτισ αςφαλιςτικζσ μασ 

ειςφορζσ από 1 Μαΐου 2014, ενϊ ιδθ ζχετε αποςτείλει ςτοιχεία οφειλετϊν μθχανικϊν, ςτο 

Κζντρο Είςπραξθσ Αςφαλιςτικϊν Οφειλϊν για άμεςθ κατάςχεςθ περιουςιακϊν τουσ 

ςτοιχείων, για αναδρομικζσ οφειλζσ τουσ από τθν 1 Ιουλίου 2011, γεγονόσ ανεπίτρεπτο και 

καταδικαςτζο. Ειδικότερα το κζμα τθσ αποςτολισ των ςτοιχείων των οφειλετϊν μθχανικϊν 

ςτο ΚΕΑΟ, αποτελεί θκικό και αντιδεοντολογικό ατόπθμα, κακϊσ είναι ανικουςτο να 

δθμοςιοποιοφνται προςωπικά δεδομζνα. Για όλα τα παραπϊνω ζητούμε από την πλευρϊ 

ςασ αρχικϊ να προχωρόςετε ςε ανακούνωςη παρϊταςησ καταβολόσ των αςφαλύςτρων, 

προκειμϋνου να βοηθηθούν οι ςυνϊδελφοι μηχανικού, που αδυνατούν να ανταπεξϋλθουν. 

Επύςησ, ςασ υπενθυμύζουμε ότι το ΣΕΕ Μαγνηςύασ, από την αρχό διαμαρτυρόθηκε ϋντονα 

για το μϋτρο των καταςχϋςεων λόγω οφειλών ςτο αςφαλιςτικό ταμεύο και ωσ εκ τούτο το 

ταμεύο μασ ϋπρεπε να προςτατϋψει τουσ ςυναδϋλφουσ μασ από ϋνα τόςο επαχθϋσ μϋτρο. 

Άλλωςτε δεν μασ εύναι γνωςτό βϊςει ποιασ απόφαςησ το Δ.. του ΕΣΑΑ-ΣΜΗΕΔΕ 

προχώρηςε ςτην κοινοπούηςη των ςτοιχεύων των ςυναδϋλφων και με ποιεσ ενϋργειεσ 
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προςπϊθηςε να υπεραςπιςτεύ τα ςυμφϋροντα και τα προςωπικϊ δεδομϋνα των 

μηχανικών. Σϋλοσ, ςασ επιςημαύνουμε ότι ϋχουμε αποςτεύλει επιςτολό διαμαρτυρύασ για 

την αντιςυνταγματικό μεταχεύριςη των ανϋργων μηχανικών που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτα 

μητρώα του ΟΑΕΔ, όμωσ παρϊλληλα εύναι υποχρεωμϋνοι να καταβϊλουν αςφαλιςτικϋσ 

ειςφορϋσ.  

ΑΠΟΦΑΖ 23: Να ζηαιεί επηζηνιή πξνο ην ΔΤΑΑ-ΤΜΗΔΓΔ πνπ λα 

ηνλίδνληαη όια ηα παξαπάλσ. 

ΘΔΜΑ 7: Ιζηνζειίδα ΤΔΔ 

 

ΑΠΟΦΑΖ 24: Δμνπζηνδνηνύληαη ηα κέιε ηεο Γ.Δ. θ.θ. Καξακαξγηνύ 

θαη Τζηξλόβαο λα εμεηάζνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηζηνζειίδαο 

 

ΘΔΜΑ 8: Δθπξνζσπήζεηο 

 

ΔΚΤΟΣ Η.Γ.:  

 

Μεηαθνξά πεζζνύ από ηε ζέζε «Γόληηα» Αιπθώλ 

Σπλάληεζε πξνέδξνπ θ. Καπνύια κε ηνλ πξόεδξν ηνπ 

Δμσξατζηηθνύ Σπιιόγνπ «Νέεο Παγαζέο» θ. Βηδαλόπνπιν, από 

ηνλ νπνίν ελεκεξώζεθε γηα ηα ηξνραία αηπρήκαηα ζηε ζέζε 

«Γόληηα» Αιπθώλ. Γηαβάδνληαη ηα έγγξαθα πνπ θαηέζεζε ν θ. 

Βηδαλόπνπινο. 

 

ΑΠΟΦΑΖ 25: Να ζηαιεί έγγξαθν πξνο ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Θεζζαιίαο 

θ. Αγνξαζηό, ηελ αληηπεξηθεξεηάξρε θ. Κνιπλδξίλε θαη ηελ ΙΓ Δθνξεία 

πνπ λα αλαθέξνληαη ηα εμήο:  

Κύριε Περιφερειάρχη, 

Σο τελευταύο χρονικό διϊςτημα απαςχολεύ ϋντονα την κοινό γνώμη τησ Μαγνηςύασ, το 

θϋμα των ςυνεχών τροχαύων ατυχημϊτων ςτην θϋςη «Δόντια» των Νϋων Παγαςών, δύπλα 

από το αρχαύο θϋατρο Δημητριϊδοσ και ειδικότερα ςτην Εθνικό Οδό  Βόλου – Αλμυρού. 

το ςυγκεκριμϋνο ςημεύο, ϋμπροςθεν των αρχαύων «Ρωμαώκών Λουτρών» υπϊρχει 

πεςςόσ, με ςυνϋπεια να περιορύζει ςημαντικϊ το πλϊτοσ του οδοςτρώματοσ, γεγονόσ που 

εγκυμονεύ πολλούσ κινδύνουσ ςτην Εθνικό Οδό.  

Κύριε Περιφερειάρχη, 

Επειδι το κζμα είναι πολφ ςοβαρό, ηθτοφμε  από τθν πλευρά ςασ, να ςυγκαλζςετε  ειδικι 

ςφςκεψθ με τθ ςυμμετοχι του Διμου Βόλου, τθσ Αρχαιολογίασ, του ΤΕΕ και όλων των 

εμπλεκομζνων φορζων, προκειμζνου να εξεταςτεί ενδελεχϊσ το κζμα και να βρεκεί άμεςα 

θ λφςθ του προβλιματοσ. 
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   Λύεηαι η ζςνεδπίαζη 

 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ     Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ  Ζ Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  

 

 Νάλζπ Καπνύια            Γεκήηξεο Νηδάκεο            Έθε Αλησλίνπ  

         

ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

 

 

Γ. Γαξγάιαο         Γ. Γίδαξεο  

 

 

 

 

Γ. Καηζαιήο                  Κ. Καξαγηάλλεο 

 

 

 

 

Ι. Καξακαξγηνύ                  Β. Τζηξλόβαο 

 

 


