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Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ε.Τ.Α.Α. 
 
Θέμα: «Αίτημα Παράτασης Καταληκτικής Ημερομηνίας Καταβολής Εισφορών Μηχανικών Β’ 
Εξαμήνου 2015» 
 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Όπως γνωρίζετε, η καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των 

Μηχανικών για το Α’ Εξάμηνο του 2015 ήταν στις 30.09.2015, ήτοι, περίπου, τρεις μήνες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία καταβολής των αντίστοιχων εισφορών για το Β’ Εξάμηνο του 2015. 

Επειδή,  

 είναι αδύνατο, για τη μεγάλη πλειοψηφία των Μηχανικών να ανταπεξέλθουν, εκ νέου, στις 

τρέχουσες εισφορές, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και ο κίνδυνος, συνάδελφοι που έχουν ενταχθεί 

σε σχετικές ρυθμίσεις να απολέσουν το συγκεκριμένο ευνοϊκό καθεστώς, είναι πολύ μεγάλος 

 όπως γνωρίζετε κατά τον τρέχοντα μήνα, αλλά και τον επόμενο, εκκρεμούν για τους Μηχανικούς, 

όπως και για ένα μεγάλο τμήμα των πολιτών, παράλληλες και αρκετά επιβαρυντικές φορολογικές 

υποχρεώσεις 

 η πρόβλεψη, ότι μεγάλο τμήμα των Μηχανικών δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις 

υποχρεώσεις του, είναι βάσιμη και επομένως τα έσοδα του Ταμείου θα εισέλθουν εκ νέου σε πτωτική 

πορεία με ότι αυτό συνεπάγεται 

η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Τμήμα Δυτικής Ελλάδας σας καλεί να 

αναθεωρήσετε την απόφαση σας ως προς την καταληκτική ημερομηνία καταβολής των ασφαλιστικών 

εισφορών του Β’ Εξαμήνου 2015 και να την μεταθέσετε στις 30.03.2016, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους 

Μηχανικούς να ανταπεξέλθουν στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις με ομαλότερους όρους κάτι το 

οποίο θα λειτουργήσει και προς όφελος του Ταμείου. 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΕ 

 

Δρ. Αθανάσιος Ε. Γιανναδάκης 

Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός 

 
Kοινοποίηση: 
 

1. Γραφείο Προέδρου Τ.Ε.Ε 
2. Περιφερειακά Τμήματα Τ.Ε.Ε 
3. Μέλη Τ.Ε.Ε/Τ.Δ.Ε  
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