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   Απόφαση   
της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Πελοποννήσου  

(για το Ασφαλιστικό των Μηχανικών)

Σε μια περίοδο που εξελίσσεται δραματικά η κατάσταση των διπλωματούχων μηχανικών με πρωτοφανή 
ανεργία (χωρίς να καταγράφεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή) με την οικοδομική δραστηριότητα να 
έχει μηδενιστεί, το ασφαλιστικό μας σύστημα αντί να στηρίζει και να προστατεύει τα μέλη του επιβαρύνει  
ακόμη περισσότερο την απόγνωση των διπλωματούχων μηχανικών οδηγώντας χιλιάδες συναδέλφους εκτός 
επαγγέλματος.

Οι συνεχείς έως σήμερα νομοθετικές ασφαλιστικές παρεμβάσεις από τις προηγούμενες κυβερνήσεις αφενός 
μεν  έχουν  σαν  συνέπεια  τις  παράλογες  αυξήσεις  εισφορών,  το  διαχωρισμό  σε  παλιούς  και  νέους 
ασφαλισμένους,  τις  δραματικές  μειώσεις  συντάξεων  και  παροχών  ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης  και 
αφετέρου τη πλήρη αμφισβήτηση και αποδόμηση της περιουσίας του ταμείου κινητής και ακίνητης αφού η 
διαχείριση ανήκει αποκλειστικά στο ΕΤΑΑ και στην Τράπεζα Ελλάδος.
Η συνολική  μείωση της  περιουσίας  του ταμείου μετά την  εφαρμογή του  PSI και  του  κουρέματος  των 
ομολόγων καθώς και τη ς οφειλής του κράτους από την τριμερή χρηματοδότηση υπερβαίνει τα 3 δις. 

Υπό αυτές τις συνθήκες καλούμε το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ και τη Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ να προβούν στις απαραίτητες  
ενέργειες και να διαφυλάξουν την όποια περιουσία μας έχει απομείνει και ν’ αρνηθούν να διαθέσουν τα  
υπόλοιπα  των  καταθέσεών  μας  με  αντάλλαγμα  τίτλους  (ρέπος)  βραχυπρόθεσμής  και  μακροπρόθεσμης 
διάρκειας. 

Πιστεύουμε ότι η αποδόμηση και απαξίωση του Ταμείου μας θα σταματήσει ελπίζοντας ότι η κυβέρνηση θα 
τηρήσει  τις  προεκλογικές  δεσμεύσεις  της  για  να υπάρξει  ένα νέο συνολικό  σχέδιο για  τη διάσωση και  
ανασυγκρότηση της κοινωνικής ασφάλισης. 

Η μόνη ρεαλιστική λύση για όλο το τεχνικό κόσμο για το μέλλον του ασφαλιστικού μας συστήματος είναι η  
επαναφορά του ΤΣΜΕΔΕ στην  πρότερη  κατάσταση και  η  μετεξέλιξη  του  σε  ένα  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  εντός  του  ΕΘΝΙΚΟΥ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,  που  θα 
διοικείται από τους ασφαλισμένους του, θα διαχειρίζεται αυτοτελώς τα αποθεματικά και περιουσιακά του 
στοιχεία και θα χαράζει και θα υλοποιεί αυτόνομα την ασφαλιστική του πολιτική με γνώμονα το συμφέρον  
των ασφαλισμένων του.   

Η αντιπροσωπεία του Περιφερειακού  Τμήματος  Πελοποννήσου του ΤΕΕ καλεί  την κυβέρνηση να 
προβεί σε άμεσες ενέργειες και ρυθμίσεις για την ανακούφιση των συναδέλφων και την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης που μαστίζουν τον κλάδο: 

• Στην ανάκληση από τις οικονομικές υπηρεσίες του ηλεκτρονικού αρχείου (λίστα κ. Σελλιανάκη, Δεκ.  
2014)  ασφαλιστικών  οφειλών  για  40.000  μηχανικούς  γιατί  δεν  είχε  επικαιροποιηθεί,  γιατί  δεν  είχε 
ελεγχθεί  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  του  ταμείου  και  γιατί  ενσωματώνει  παράνομες  αναδρομικές  
αυξήσεις και προσαυξήσεις. Οι μηχανικοί καλούνται να πληρώσουν αναδρομικά και εφάπαξ το σύνολο 
των ασφαλιστικών εισφορών της τετραετίας 2011 – 2014, συνυπολογίζοντας υπέρογκες τοκογλυφικές 
προσαυξήσεις και προσαυξημένες εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ παρ’ όλο που δεν δικαιούνται παροχές ανεργίας.  
Οι μηχανικοί απειλούνται να διαβιβαστεί το ηλεκτρονικό αρχείο στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών 
Οφειλών (ΚΕΑΟ) και να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του Ν. 4172/2013 (αρθ. 101§9 και αρθ. 101§4δ) 
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για  κατασχέσεις  περιουσιακών  στοιχείων  για  παρακράτηση  λογαριασμών  και  για  μη  έκδοση 
ασφαλιστικής  και  φορολογικής  ενημερότητας  που  είναι  απαραίτητος  όρος  για  την  άσκηση  του 
επαγγέλματος τους.

• Στην μη αποστολή από το ΕΤΑΑ ληξιπρόθεσμων οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές άνω των 10.000€ 
στο  Κέντρο Είσπραξης  Ασφαλιστικών οφειλών (ΚΕΑΟ) και  τις  οικονομικές  υπηρεσίες  και  σε  κάθε 
περίπτωση έως ότου:
- παραγραφεί το όποιο ασφαλιστικό χρέος που αφορά τον κλάδο Υγείας για το διάστημα που δεν 

καλυπτόταν ο ασφαλισμένος.
- καταργηθούν οι παράλογες αυξήσεις των εισφορών στους μηχανικούς (αρθ. 44§14 και §15 του Ν.  

3986/2011)
- επέλθει ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών με τόκους επί των οφειλών ίσους με αυτούς που αποφέρουν 

τα αποθεματικά του ασφαλιστικού μας ταμείου χωρίς καμία άλλη προσαύξηση. 

• Στην  κατάργηση  του  αρθ.  101  παρ.  4δ  του  Ν.  4172/2013  περί  μη  δυνατότητας  αναστολής  της 
αναγκαστικής είσπραξης καθυστερούμενων οφειλών ακόμα και αν έχει υποβληθεί διοικητική προσφυγή 
αμφισβήτησης τους.

• Στην  κατάργηση  του  αρθ.  44  παρ.  14  και  παρ.  15  του  Ν.3986/2011  που  επιβάλλει  άδικες  και  
δυσβάσταχτες αυξήσεις των εισφορών των μηχανικών.   

• Στην προσωρινή αναστολή για 6 μήνες της διάταξης του αρθ. 27§4 του Ν. 3518/2006 βάσει της οποίας η 
ασφαλιστική  ενημερότητα  είναι  υποχρεωτικό  δικαιολογητικό  για  την  θεώρηση  μελέτης  ή  έγκριση 
εργασιών ή γνωμάτευση σε οποιαδήποτε ιδιωτικό έργο από τις  υπηρεσίες του Δημοσίου ή Δήμου ή 
δημοτικών επιχειρήσεων και οργανισμών. Η απώλεια της ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΤΣΜΕΔΕ 
οδηγεί άμεσα και σε απώλεια εργασίας οδηγώντας χιλιάδες συναδέλφους εκτός επαγγέλματος δίνοντας 
στην  ήδη  άθλια  κατάσταση  χαρακτήρα  ανθρωπιστικής  κρίσης.  Επιπρόσθετα  η  ενεργοποίηση  της 
παραπάνω διάταξης από τις Πολεοδομίες ενισχύει τον αθέμιτο ανταγωνισμό με άλλες επαγγελματικές 
ομάδες που ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο της μελέτης ή κατασκευής ιδιωτικών έργων και για τις 
οποίες δεν απαιτείται να υποβάλλουν ασφαλιστική ενημερότητα του φορέα τους.

• Να ενσωματωθούν στις νέες ρυθμίσεις των 100 δόσεων για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές:
- Η παραγραφή του όποιου ασφαλιστικού  χρέους  έχει  βεβαιωθεί  προς  τους  ασφαλισμένους  ΕΤΑΑ 

ΤΣΜΕΔΕ και αφορούν τον Κλάδο Υγείας, για το διάστημα που δεν καλύπτονταν.
- Η μείωση των πάγιων ασφαλιστικών εισφορών με παράλληλη αύξηση των αναλογικών εισφορών και 

οι ασφαλισμένοι να επιλέγουν την ασφαλιστική κατηγορία που θα εντάσσονται.
- Η κατάργηση  του  αρθ.  44  παράγραφος  14  και  15  του  Ν.  3986/2011,  που  επιβάλουν  άδικες  και 

δυσβάσταχτες αυξήσεις των εισφορών στους μηχανικούς. 
• Να  συμπεριληφθεί  στις  νέες  ρυθμίσεις  ″μέτρα  για  την  αντιμετώπιση  της  ανθρωπιστικής  κρίσης″  η 

έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τη λειτουργία του Κλάδου Ειδικών Παροχών του Ν.3518/2006 και σε 
κάθε περίπτωση: 
- Η παροχή «επιδόματος ανεργίας» με στόχο την κάλυψη της ανεργίας που πλήττει ιδιαίτερα τον κλάδο. 
- Η υγειονομική κάλυψη όλων των Ασφαλισμένων χωρίς εξαιρέσεις και προϋποθέσεις.  

Τέλος θεωρούμε ότι η άμεση ικανοποίηση των παραπάνω αιτημάτων μας, θα συμβάλλει στην επίλυση 
μεγάλου αριθμού ασφαλιστικών και επαγγελματικών προβλημάτων, στην αποτροπή της απώλειας της 
επαγγελματικής ιδιότητας των μηχανικών και θα εξασφαλίσει  βιωσιμότητα στον ασφαλιστικό μας 
φορέα.     

Για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Πελοποννήσου

      ο Πρόεδρος            ο Αντιπρόεδρος                              ο Γ. Γραμματέας   

ΚΩΝ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ           ΙΩΑΝ. ΒΟΥΡΝΑΣ                   ΚΩΝ. ΜΑΝΩΛΗΣ
Αρχιτέκτονας Μηχανικός         Πολιτικός Μηχανικός  Μηχανολόγος Μηχανικός
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