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ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση Δελτίου Τύπου του ΤΕΕ που αφορά την παράταση ημερομηνίας έως 30-8-

2014 εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών Α' εξαμήνου. 

 

ΣΧΕΤ: Το από 30-4-2014 Δελτίου Τύπου του ΤΕΕ. 

 

Θέτουμε υπόψη σας προς ενημέρωση, το από 30-4-2014 Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ, που αφορά την 

παράταση ημερομηνίας έως 30-8-2014 εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών Α' εξαμήνου του έτους 

2014. 

 

 

Σ υ ν η μ μ έ ν α  

Το από 30-4-2014 

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ. 

 

Με εκτίμηση, 

   

Ο Πρόεδρος 

 

Η γραμματέας 

  

Εμμανουήλ  Καλαβρός Μόνικα  Δενδρινού 

Αρχιτέκτων Μηχ/κος Πτυχ. Πολιτικός Μηχ/κός  

δομικών έργων Τ.Ε. 
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Δελτίο Τύπου ΤΕΕ – 30/04/2014

Παράταση ημερομηνίας εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών Α’ Εξαμήνου 2014 

έως τις 30 Αυγούστου 2014

Έπειτα από τις πιέσεις του ΤΕΕ και της Διοικούσας Επιτροπής του Κλάδου Μηχανικών και ΕΔΕ (ΤΣΜΕΔΕ), 

επιτέλους λήφθηκε πριν από λίγο Απόφαση, σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ, για 

παράταση της ημερομηνίας εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών του Α’ Εξαμήνου 2014 έως τις 30 Αυγούστου 

2014.

Κατά τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος του ΕΤΑΑ, κ. Σελλιανάκης, υποστήριξε και ψήφισε η παράταση να δοθεί μέχρι τις 

30 Ιουνίου, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά, με τη στάση του, την αντισυναδελφική και ανάλγητη συμπεριφορά 

του αλλά και την προσπάθεια απαξίωσης των Διοικουσών Επιτροπών των Κλάδων του ΕΤΑΑ. Θα προτείναμε 

στον κ. Σελλιανάκη να επισκεφτεί τα γραφεία του ΤΣΜΕΔΕ, για να δει την ταλαιπωρία που υφίστανται οι Μηχανικοί 

όλες αυτές τις ημέρες και την αγωνία τους και να θαυμάσει στον καθρέπτη, για μια ακόμη φορά, το θεάρεστο έργο 

του προς εξυπηρέτηση των πολιτικών εργολαβιών που έχει αναλάβει.

Τονίζουμε προς κάθε κατεύθυνση, και ιδιαίτερα προς τον κ. Σελλιανάκη, όσους τον στηρίζουν και τους 

Υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΤΑΑ, ότι ενδεχόμενη απόπειρα αυξήσεων των ασφαλιστικών εισφορών ερήμην 

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ δεν θα μείνει αναπάντητη. Ήδη, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, στη 

χθεσινή συνεδρίασή της, αποφάσισε τόσο νομικές ενέργειες καθώς και την αναζήτηση ευθυνών για τυχόν βλάβη 

του Ταμείου ή παράνομες ενέργειες όσο και κινητοποιήσεις για τα μεγάλα ασφαλιστικά μας θέματα.
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