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ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ:  
ΕΜΜΕΝΟΜΕ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

Η εξαγγελθείσα πρόταση της Κυβέρνησης για το ασφαλιστικό, που δημοσιοποιήθηκε προ ενός και πλέον 
μηνός χωρίς τον οφειλόμενο στοιχειώδη προηγούμενο διάλογο με τους κοινωνικούς φορείς, αποδομεί 
πλήρως το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.  
Δεν πρόκειται περί ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, δεν στηρίζεται σε καμία αναλογιστική μελέτη 
βιωσιμότητας, που θα λαμβάνει υπόψη της οικονομικά στοιχεία και δεδομένα, που θα ορίζει σαφώς τον 
τρόπο συνεισφοράς των επιμέρους κλάδων ασφαλισμένων καθώς και τον χρονικό ορίζοντα βιωσιμότητας 
του ασφαλιστικού συστήματος και που θα αποδεικνύει ότι το προτεινόμενο ασφαλιστικό σύστημα 
πρόκειται να αποτελέσει βασικό εργαλείο ανάπτυξης της χώρας και ισορροπίας μεταξύ κοινωνικού 
παρόντος και μέλλοντος.  
Αντιθέτως πρόκειται μάλλον περί ενός σχεδίου αντιπαραγωγικού, αντικοινωνικού και αντιαναπτυξιακού 
χαρακτήρα, ενός σχεδίου, με καθαρά λογιστική προσέγγιση για τη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού 
συστήματος, που προβλέπει καθαρά φοροεισπρακτικά μέτρα και επιβάλλει ουσιαστικά κεφαλικό φόρο. 
Ακόμη και μετά από τις προταθείσες, από την Κυβέρνηση, τροποποιήσεις του, συνεχίζει να διατηρεί 
απροκάλυπτα το φορολογικό και δημοσιονομικό του χαρακτήρα, αγνοώντας τουλάχιστον τις αρχές του 
ασφαλιστικού δικαίου. 
Επισημαίνομε για άλλη μία φορά και έχει γίνει σαφές πλέον, μέσω των συνεχών παρεμβάσεων και 
δράσεων του ΤΕΕ, ότι το προσχέδιο Νόμου για το ασφαλιστικό δεν μπορεί να αποτελέσει βάση σοβαρού 
διαλόγου και η τυχόν ψήφισή του θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τους Μηχανικούς διότι:  
• Η ενοποίηση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης επιφέρει την κατάργηση της λειτουργίας του ΕΤΑΑ-

ΤΣΜΕΔΕ ως αυτόνομου-αυτοτελούς Ταμείου και κατ’ επέκταση την οριστική κλοπή των ακόμα υψηλά 
(τηρουμένων των αναλογιών) αποθεματικών 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 με την πρόσφατη 
αναλογιστική μελέτη για τουλάχιστον 15 έτη.   

   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 και αναλογιστικά χαρακτηριστικά του ΤΣΜΕΔΕ, τις σημαντικές ιδιαιτερότητές του 
στην 80χρονη ιστορία του και το γεγονός ότι ασφαλίζει την ιδιότητα του επαγγέλματος και όχι την 
εργασία. 

• Η ένταξη της Διεύθυνση Εγγυοδοσίας-Πιστοδοσίας (θεσμοθετημένη από καταβολής του Ταμείου μας) 
σε κάποια Γενική Διεύθυνση του νέου Ε.Φ.Κ.Α., χωρίς ιδιαίτερες εξειδικεύσεις, δημιουργεί αβεβαιότητα 
για τις μελλοντικές παρεχόμενες υπηρεσίες της.  

http://www.teepelop.gr/


Πιθανή κατάργηση των εγγυητικών επιστολών θα μας κάνει δέσμιους των Τραπεζών, θα οδηγήσει σε 
καταστροφή το σύνολο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της χώρας σοβαρές συνέπειες και στην 
απαιτούμενη αναπτυξιακή προσπάθεια για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και του λαού. 

   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 αυτό.  

• Οι παράλογες και επώδυνες αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών με υπερβολικούς συντελεστές επί του 
φορολογητέου εισοδήματος, σε συνδυασμό με τις λοιπές φοροδοτικές υποχρεώσεις (ΦΠΑ, φορολόγηση 
από το 1ο ευρώ, ΕΝΦΙΑ, τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης κ.λ.π.) οδηγούν σε αφαίμαξη-
δήμευση του εισοδήματος των Μηχανικών Ελεύθερων Επαγγελματιών.  

   Μέσω της επιχειρούμενης αυτής εισφοροδοτικής επιδρομής αυξάνεται η υπάρχουσα αδυναμία της 
συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές και φορολογικές τους 
υποχρεώσεις, καθίσταται επισφαλής η ήδη μειωμένη εισπραξιμότητα του ΤΣΜΕΔΕ και ενισχύεται η 
εισφοροδιαφυγή δηλ. η αδήλωτη και μαύρη εργασία και η φοροδιαφυγή, γιατί αυτός θα είναι ο μόνος 
τρόπος να μπορέσει ο μέχρι σήμερα συνεπής φορολογούμενος επαγγελματίας να επιβιώσει.  

   Οι εξουθενωτικές αυτές αυξήσεις των εισφορών θα οδηγήσουν πλήθος ενεργών Μηχανικών Ελευθέρων 
Επαγγελματιών, που ήδη έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της οκτάχρονης ύφεσης, σε ανεργία, σε 
αφανισμό και μαζική βίαιη έξοδο από το επάγγελμα, τους δε νέους Μηχανικούς σε μετανάστευση. 

• Καταργείται η έκπτωση κατά 50% στην εισφορά κύριας και επικουρικής σύνταξης για τους νέους 
Μηχανικούς στην πρώτη 5ετία ασφάλισης  

• Καταργούνται όλες οι ευνοϊκές ρυθμίσεις πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών, κυρίως των 
Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών, που με συνεχείς αγώνες έχομε καταφέρει να κερδίσομε τα 
χρόνια της κρίσης.  

• Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη οποιασδήποτε πρόνοιας και προστασίας των υποαπασχολούμενων 
Μηχανικών αλλά αντιθέτως επιβάλλεται, μέσω της θέσπισης κατώτατου πλαφόν, υποχρεωτική 
καταβολή υπέρογκων ποσών για τη συμμετοχή τους στην εθνική ασφάλιση και ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη. 

• Μειώνονται δραματικά οι συντάξιμες αποδοχές των ασφαλισμένων Μηχανικών, που προσδιορίζονται σε 
ποσοστά 20-40% μόνο στην κύρια σύνταξη, δηλ. συντάξεις επαιτείας μετά από 40 τουλάχιστον έτη 
ασφάλισης και κατάργηση της ειδικής προσαύξησης, καταλύοντας ουσιαστικά την ανταποδοτικότητα του 
ασφαλιστικού συστήματος και την μετατροπή του κυρίως σε κεφαλαιοπητικό.  

• Τα προβλεπόμενα φοροεισπρακτικά μέτρα οδηγούν σε καταστροφή τον παραγωγικό τομέα της 
Ελλάδας, βασικό τμήμα του οποίου αποτελεί διαχρονικά ο τεχνικός κόσμος, πλήττουν ευθέως την 
επιχειρηματικότητα και την απασχόληση και δεν αφήνουν πλέον καθόλου περιθώρια για ανάκαμψη της 
οικονομίας και έξοδο της χώρας από την κρίση.   

Έχοντας ως δεδομένα όλα τα ανωτέρω:  
το TEE ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ εμμένει σταθερά και ακλόνητα στις θέσεις του  

τονίζοντας  
την ανάγκη δημιουργίας αξιόπιστου, δίκαιου, υγιούς και βιώσιμου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, 
ενός ασφαλιστικού συστήματος που θα αποτελεί την προστασία και κοινωνική πρόνοια των Επιστημόνων 
Μηχανικών και όχι ένα μηχανισμό περιθωριοποίησης και εξόδου από το επάγγελμα, ενός συστήματος 
που θα είναι ενσωματωμένο σε ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο της Ελλάδας και θα αποτελεί 
εργαλείο αύξησης της απασχόλησης, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και επιτάχυνσης της ανάκαμψης 
της οικονομίας της χώρας  

ζητά  
• την απόσυρση του προσχεδίου που έχει κατατεθεί για το νέο ασφαλιστικό νόμο 
• την έναρξη διαλόγου με συγκεκριμένα ποσοτικά στοιχεία και αναλογιστικές μελέτες, επί ορθολογικής και 

επιστημονικής βάσης, που να μην στηρίζεται σε λαϊκίστικες ρητορείες και προσπάθεια διχασμού της 
κοινωνίας, ενός διαλόγου που θα γίνει επί τη βάσει της ασφαλιστικής εισφοράς και της παροχής και όχι 
επί φορολογικού χαρακτήρα ποσοστών επί του εισοδήματος 



• την μη ένταξη του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ στον ενιαίο φορέα ασφάλισης αλλά 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 
πρότυπο Ασφαλιστικό Οργανισμό με βάση τα ευρωπαϊκά αλλά και τα παγκόσμια δεδομένα στο χώρο 
της κοινωνικής ασφάλισης, που θα διοικείται από τους ασφαλισμένους του, 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 ως την μόνη 
ρεαλιστική λύση για όλον τον τεχνικό κόσμο  

διεκδικεί  
την λήψη άμεσα των κατωτέρω μέτρων για την αποτροπή του αφανισμού του τεχνικού κόσμου και την 
ανάσχεση της αρνητικής πορείας του Ταμείου μας:  
• την κατάργηση των διατάξεων του Ν.3986/2011 (αρθρ.44 παρ.14-15) που επιβάλλουν παράλογες 

αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών 
• την επαναφορά του δικαιώματος των ασφαλισμένων να επιλέγουν την ασφαλιστική κατηγορία που θα 

εντάσσονται  
• την εξαίρεση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ) και τη μη 

αποστολή ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών των αυτοαπασχολούμενων ελεύθερων 
επαγγελματιών Μηχανικών στο ΚΕΑΟ ή οπουδήποτε αλλού  

• την επαναφορά του δικαιώματος υπαγωγής οφειλών σε ρυθμίσεις 100 δόσεων από ασφαλισμένους του 
ΕΤΑΑ 

• τη διασφάλιση και ενίσχυση της νομικά κατοχυρωμένης εγγυοδοσίας και την αναχαίτιση κάθε πολιτικής 
που θέλει το μικρομεσαίο Τεχνικό Δυναμικό, βορά στις συστημικές Τράπεζες και τους μεγάλους 
κατασκευαστικούς ομίλους και μελετητικές εταιρείες 

• την άμεση ενεργοποίηση του θεσμοθετημένου κλάδου ειδικών παροχών του Ν.3518/2006 με βάση τον 
κανονισμό και την αναλογιστική μελέτη που έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο (εκκρεμεί αδικαιολόγητα η 
έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης) για την επιδότηση της ανεργίας των ελεύθερων 
επαγγελματιών, που ήδη καταβάλλουν σήμερα εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ, για την κάλυψη των 
προβλημάτων υγείας και της μητρότητας, για την καταβολή των εισφορών των ασφαλισμένων στους 
κλάδους του ΤΣΜΕΔΕ και γενικά την κάλυψη παροχών για όλους τους ασφαλισμένους 

• την αναγνώριση και θεσμοθέτηση της ιδιότητας του ανέργου ελεύθερου επαγγελματία σε συνδυασμό με 
το χαμηλό εισόδημα έτσι ώστε να διεκδικηθεί το αντίστοιχο επίδομα ανεργίας καθώς και η καταβολή της 
αντίστοιχης ειδικής εισφοράς που θεσμοθετήθηκε και καταβάλλεται ήδη υπέρ ΟΑΕΔ για τον σκοπό  
αυτό 

• την παραγραφή οφειλόμενων ποσών εισφορών για τον κλάδο Υγείας για όσο διάστημα κάποιος 
συνάδελφος δεν είχε κάλυψη στον κλάδο Υγείας 

• την μη επιβολή τόκων στις καθυστερούμενες οφειλές 
• την πρόσβαση όλων των ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης  

και πλήρη κάλυψη αυτής για τους Μηχανικούς και τα προστατευόμενα μέλη τους, ανεξαρτήτως της 
ενδεχόμενης οφειλής τους 

• την αποσύνδεση των ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών από την υποχρέωση εξόφλησης τρεχουσών 
εισφορών και την εξασφάλιση στους Μηχανικούς ασφαλιστικής ενημερότητας για την άσκηση του 
επαγγέλματος 

• τη θεσμοθέτηση δυνατότητας ευνοϊκών ρυθμίσεων των οφειλών των ελεύθερων επαγγελματιών που 
έχουν δημιουργηθεί ειδικά μετά το 2008 και συνδυάζονται με την πρωτόγνωρη και διαρκή οικονομική 
κρίση, με τη δραματική συρρίκνωση της οικοδομικής δραστηριότητας και με τον επαγγελματικό 
μαρασμό του κλάδου 

• την μείωση των πάγιων ασφαλιστικών εισφορών σε συνδυασμό με την αύξηση των αναλογικών 
εισφορών ύστερα από την εκπόνηση ειδικής αναλογιστικής μελέτης. 
Η καταβολή της πάγιας ασφαλιστικής εισφοράς θα αποτελεί τη μοναδική προϋπόθεση για την 
ασφάλιση της επαγγελματικής ιδιότητας, την παροχή πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και θα 



εξασφαλίζει ασφαλιστική ενημερότητα για την απρόσκοπτη άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας των ελεύθερων επαγγελματιών 

• την επαναφορά της αύξησης του πλαφόν των 15.000ευρώ οφειλών για την προώθηση συνταξιοδοτικής 
απόφασης που εγκλωβίζει τους ασφαλισμένους μηχανικούς από τη σύνταξη και το Ταμείο από την 
είσπραξη των οφειλομένων 

• την κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος στα 35 χρόνια ασφάλισης ή στη συμπλήρωση της 
ηλικίας των 60 ετών 

• τη διατήρηση της μηνιαίας σύνταξης στα σημερινά επίπεδα χωρίς περαιτέρω περικοπές 
• τη διατήρηση του δημόσιου και αναδιανεμητικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης 

δηλώνει 
με υψηλό αίσθημα ευθύνης ότι συνεχίζει μαζί με όλους τους επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς 
δυναμικά τις κινητοποιήσεις και κλιμακώνει τον αγώνα για την επίτευξη των δίκαιων αιτημάτων των 
Μηχανικών με σκοπό την εξασφάλιση κοινωνικής ασφάλειας, εργασίας και αξιοπρεπούς διαβίωσης.  
Δεν πρέπει να περάσει η πρόταση της Κυβέρνησης που δημιουργεί κοινωνικές εντάσεις και διαρρηγνύει 
την κοινωνική συνοχή, που καταστρέφει το Ταμείο μας, που αφανίζει τους Μηχανικούς και τον 
παραγωγικό ιστό της χώρας συνολικά, που φρενάρει ουσιαστικά την αναγκαία αναπτυξιακή πορεία της 
Ελλάδας και του Ελληνικού λαού.  
 
                                                                      

Η Πρόεδρος ΤΕΕ Πελοποννήσου 
 
 

Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη 


