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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
 
  

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:  
"ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ" 

 
Οι μέχρι πρότινος Κυβερνητικές υποσχέσεις περί "διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων" για ένα βιώσιμο 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας "πήγαν περίπατο" με το εξαγγελθέν προσχέδιο Νόμου για το 
ασφαλιστικό.  
Η πρόταση της Κυβέρνησης, που δημοσιοποιήθηκε χωρίς τον οφειλόμενο στοιχειώδη προηγούμενο 
διάλογο με τους κοινωνικούς φορείς, αποδομεί πλήρως το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, έχοντας ως 
βασικά χαρακτηριστικά:  
• Την ολοκληρωτική ενοποίηση των Φ.Κ.Α. σε έναν Ε.Φ.Κ.Α. κατ’ εφαρμογή του 3ου Μνημονίου-Ν.4336/15  

χωρίς την ύπαρξη οποιασδήποτε σχετικής αναλογιστικής μελέτης βιωσιμότητας που θα ορίζει σαφώς 
τον τρόπο συνεισφοράς των επιμέρους κλάδων ασφαλισμένων, τον χρονικό ορίζοντα βιωσιμότητας του 
ασφαλιστικού συστήματος και θα αποδεικνύει ότι το προτεινόμενο ασφαλιστικό σύστημα πρόκειται να 
αποτελέσει βασικό εργαλείο ανάπτυξης της χώρας και ισορροπίας μεταξύ κοινωνικού παρόντος και 
μέλλοντος.  
Η ενοποίηση αυτή επιφέρει την κατάργηση της λειτουργίας του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ως αυτόνομου Ταμείου 
και κατ’ επέκταση την απώλεια της αυτοτέλειας και όλης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του 
ΤΣΜΕΔΕ, του μόνου ασφαλιστικού φορέα που παρά την απώλεια μεγάλου μέρους των αποθεματικών 
του με το κούρεμα του PSI, χωρίς καμία κρατική επιχορήγηση και επιβάρυνση του κρατικού 
προϋπολογισμού και με την κρατική οφειλή πλέον του 1δις ευρώ από την τριμερή χρηματοδότηση, είναι 
και θα παραμένει βιώσιμος σύμφωνα την πρόσφατη αναλογιστική μελέτη για τουλάχιστον 20 έτη. 
Η ένταξη της Διεύθυνση Εγγυοδοσίας-Πιστοδοσίας σε κάποια Γενική Διεύθυνση του νέου Ε.Φ.Κ.Α., 
χωρίς ιδιαίτερες εξειδικεύσεις, δημιουργεί αβεβαιότητα για τις μελλοντικές παρεχόμενες υπηρεσίες της. 
Πιθανή κατάργηση των εγγυητικών επιστολών θα μας κάνει δέσμιους των Τραπεζών και θα έχει 
καταστροφικές συνέπειες στην άσκηση του επαγγέλματός μας. 
Επισημαίνομε ότι η εγγυοδοσία και η παροχή συντάξεων αποτελούν αλληλένδετες και αλληλόχρεες 
λειτουργίες του κλάδου κύριας σύνταξης και δεν πρέπει να διαχωριστούν, γιατί ο κλάδος κύριας 
σύνταξης, εγγυάται τις εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται υπέρ των ασφαλισμένων μας και τα έσοδα 
από αυτές προστίθενται στον κλάδο κύριας σύνταξης συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα του Ταμείου.  
Η προτεινόμενη ολοκληρωτική ενοποίηση όλων των Φ.Κ.Α. δεν φαίνεται ότι θα λύσει προβλήματα και θα 
δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας, αλλά καταδεικνύει ότι στόχος του σχεδίου Νόμου είναι η προσωρινή 
στήριξη των ελλειμματικών φορέων, αδιαφορώντας για τη βιωσιμότητα των επιμέρους υγειών Ταμείων. 
Και βέβαια, δυστυχώς για εμάς τους Μηχανικούς, μία ακόμη Κυβέρνηση τιμωρεί τον υγιέστερο και 
βιωσιμότερο ασφαλιστικό φορέα, καταδικάζοντας τον σε μία συνένωση  χωρίς επιστροφή, αγνοώντας τα 
ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ΤΣΜΕΔΕ και το γεγονός ότι ασφαλίζει την ιδιότητα του 
επαγγέλματος και όχι την εργασία. 

• Την κατάλυση της ανταποδοτικότητας του Κοινωνικού Ασφαλιστικού συστήματος και την μετατροπή του 
σε κυρίως κεφαλαιοποιητικό. 

• Τις παράλογες και επώδυνες νέες αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών που σε συνδυασμό με τις λοιπές 
φοροδοτικές υποχρεώσεις (ΦΠΑ, φορολόγηση από το 1ο ευρώ, ΕΝΦΙΑ, τέλος επιτηδεύματος, εισφορά 
αλληλεγγύης κ.λ.π.) δημεύουν ουσιαστικά το εισόδημα των Μηχανικών Ελεύθερων Επαγγελματιών.  
Μέσω της επιχειρούμενης αυτής εισφοροδοτικής επιδρομής αυξάνει η υπάρχουσα αδυναμία της 
συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές και φορολογικές τους 
υποχρεώσεις, καθιστώντας συγχρόνως επισφαλή την ήδη μειωμένη εισπραξιμότητα του ΤΣΜΕΔΕ και 
ενισχύονται πιθανά οι «γκρίζες» ζώνες της οικονομίας.  
 



Πλήθος ενεργών Μηχανικών-Ελευθέρων Επαγγελματιών οδηγούνται σε αφανισμό και μαζική βίαιη έξοδο 
από το επάγγελμα, αυξάνεται η ανεργία και η μετανάστευση. 
Ο παραγωγικός τομέας της Ελλάδας, βασικό τμήμα του οποίου αποτελεί διαχρονικά ο τεχνικός κόσμος, 
καταστρέφεται και δεν αφήνονται πλέον καθόλου περιθώρια για ανάκαμψη της οικονομίας και έξοδο από 
την κρίση.   

• Την κατάργηση της έκπτωσης 50% στην εισφορά κύριας και επικουρικής σύνταξης για τους νέους 
Μηχανικούς στην πρώτη 5ετία ασφάλισης. 

• Την οριστική απώλεια των ευνοϊκών ρυθμίσεων πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών, κυρίως των 
Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών, που με συνεχείς αγώνες έχομε καταφέρει να κερδίσομε τα 
χρόνια της κρίσης.  

• Την έλλειψη οποιασδήποτε πρόνοιας και προστασίας των υποαπασχολούμενων Μηχανικών      
υποχρεώνοντας τους να καταβάλουν υπέρογκα ποσά για τη συμμετοχή τους στην εθνική ασφάλιση και 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη λόγω της θέσπισης κατώτατου πλαφόν. 

• Τις δραματικές μειώσεις των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων Μηχανικών. 
Έχοντας ως δεδομένα όλα τα ανωτέρω:  

το TEE ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΑΠΑΙΤΕΙ 

 ένα ασφαλιστικό σύστημα κοινωνικά δίκαιο και υγιές που θα αποτελεί την προστασία και κοινωνική 
πρόνοια των Επιστημόνων Μηχανικών και όχι ένα μηχανισμό περιθωριοποίησης και εξόδου από το 
επάγγελμα  

 τη διακριτή ύπαρξη του ασφαλιστικού μας Φορέα με τη μετεξέλιξη του ΤΣΜΕΔΕ σε ένα Ανεξάρτητο, 
Αυτόνομο, Αυτοδιοίκητο και οικονομικά Αυτοτελή Ασφαλιστικό Οργανισμό εντός του Εθνικού 
Ασφαλιστικού Συστήματος, έναν Ασφαλιστικό Οργανισμό που θα διοικείται από τους ασφαλισμένους του 
Μηχανικούς, θα διαχειρίζεται αυτοτελώς τα αποθεματικά και τα περιουσιακά του στοιχεία, θα χαράζει και 
θα υλοποιεί αυτόνομα την ασφαλιστική του πολιτική με γνώμονα το συμφέρον των ασφαλισμένων του 
και την βιωσιμότητά του  

ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
 να αποσύρει το ανωτέρω προσχέδιο Νόμου που προκαλεί ασφαλιστική απορρύθμιση, εργασιακή 

ασφυξία και υποθηκεύει το μέλλον μας  
 να σταματήσει τη μεθοδευμένη προσπάθεια ισοπέδωσης, σπίλωσης, απαξίωσης, εξόντωσης των 

Μηχανικών και διάλυσης του παραγωγικού-κοινωνικού ιστού της Πατρίδας μας 
 να προβεί σε ουσιαστικό και γόνιμο διαλόγου με το ΤΕΕ για το ασφαλιστικό των Μηχανικών με βάση τις 

αρχές που επανειλημμένως προτείνομε 
ΔΗΛΩΝΕΙ 

ξεκάθαρα προς όλους ότι θα διεκδικήσει με αγωνιστικό τρόπο την κοινωνική μας ασφάλιση, την 
επιστημονική μας γνώση, την εργασία μας, την αξιοπρέπειά μας, την ύπαρξή μας 

ΚΑΛΕΙ 
όλους τους συναδέλφους Μηχανικούς σε αγωνιστική εγρήγορση, συστράτευση και συμμετοχή στις 
κινητοποιήσεις και πρωτοβουλίες του ΤΕΕ για την υπεράσπιση των κεκτημένων μας και την επίτευξη των 
δίκαιων αιτημάτων μας με σκοπό την εξασφάλιση κοινωνικής ασφάλειας και αξιοπρεπούς διαβίωσης. 
 
                                                                      

Η Πρόεδρος ΤΕΕ Πελοποννήσου 
 
 

Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη 


