ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο πρόεδρος της Δ. Ε. του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας
Βασίλης Τσιώνας έκανε την ακόλουθη δήλωση για το ασφαλιστικό
ζήτημα των μηχανικών:

Την περίοδο που διανύουμε αλλά κυρίως τα χρόνια της κρίσης, οι
διπλωματούχοι μηχανικοί, ο επιστημονικός κλάδος που έχει πληγεί
περισσότερο ίσως εξ όλων των υπολοίπων από την οικονομική κρίση,
είμαστε ήδη «στα κάγκελα», καθώς έχουμε δυσθεώρητες εισφορές σε
σύγκριση με την οικονομική πορεία του κλάδου και δυστυχώς μέχρι
σήμερα δεν υπήρξε καμία επωφελής ρύθμιση. Επιπλέον καλούμαστε να
πληρώσουμε αυξημένες αναδρομικά εισφορές παρότι είμαστε στην
ουσία άνεργοι, και ενώ δεν μπορούμε καν να πληρώσουμε τις
υπάρχουσες εισφορές. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η
διαρκής συσσώρευση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία με
αυτόν τον τρόπο ζημιώνονται, την ίδια στιγμή που διώκονται αδίκως
ποινικά νέοι επιστήμονες που δεν έχουν να πληρώσουν τις υπέρογκες
και υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές.
Επίσης, έπειτα από το τεράστιο κούρεμα που υπέστησαν τα
αποθεματικά του ασφαλιστικού μας ταμείου, έρχεται η νέα
συγκυβέρνηση η οποία αποπειράται να πάρει και τα τελευταία
αποθεματικά που έχουν απομείνει στο ταμείο μας, με τις πρόσφατες
επιστολές του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και του
Υπουργείου Εργασίας που ζητούν να επενδύσει το ταμείο μας τα
ρευστά του διαθέσιμα σε κρατικά ρέπος.
Τέλος στην πρόσφατη ψήφιση του σχεδίου νόμου “Ρυθμίσεις για
την επανεκκίνηση της οικονομίας" και παρά τις δεσμεύσεις της
κυβερνήσεις, δεν προβλέπεται καμία ευεργετική ρύθμιση για τους
μηχανικούς, αγνοώντας τα δίκαια αιτήματα μας.
Συγκεκριμένα:

1. Αναδρομική αύξηση εισφορών
Η απορριπτική απόφαση του ΣτΕ επί της
προσφυγής του ΤΕΕ, για την αύξηση των
ασφαλιστικών εισφορών που θεσπίστηκαν με το νόμο 3986/2011,
ουσιαστικά μας υποχρεώνει να καταβάλουμε αναδρομικά τις
αυξημένες εισφορές, καθώς το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι είναι
συνταγματικές.
Το ιστορικό της υπόθεσης
Με το Ν3518/2006 για τις εισφορές των μηχανικών υπήρξε η πρώτη
αύξηση κατά 40%. Σε συνέχεια και ενώ το εργασιακό αντικείμενο
μειωνόταν δραματικά, οι ασφαλιστικές εισφορές με βάση τις διατάξεις
του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 αυξάνονται από 1η/7/2011
υποχρεωτικά ανά τριετία για τους νέους ασφαλισμένους.
Όμως, η υποχρεωτική μετάταξη, ανά τριετία, των νέων ασφαλισμένων
επιστημόνων, έρχεται σε αντίθεση με την κατακόρυφη μείωση των
εισοδημάτων τους τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης.
Δεδομένης της υποαπασχόλησης ή της έλλειψης αντικειμένου, άρα και
εισοδήματος, οι ασφαλισμένοι αδυνατούν να πληρώσουν τις
ασφαλιστικές εισφορές ακόμα και της πρώτης ασφαλιστικής
κατηγορίας, πολύ περισσότερο αδυνατούν στην πληρωμή των νέων
ασφαλιστικών αυξήσεων που προκύπτουν εκ του νόμου.
Το ΤΕΕ άμεσα ξεκίνησε δικαστικό αγώνα προσφεύγοντας στη
δικαιοσύνη παγώνοντας κατά κάποιο τρόπο τις νέες αυξήσεις έως και
σήμερα. Παρά ταύτα όμως το ΣτΕ έκρινε ότι δεν υπάρχει θέμα
αντισυνταγματικότητας στην αύξηση των εισφορών, απορρίπτοντας την
προσφυγή του ΤΕE.
Έτσι, σήμερα οι 120.000 περίπου μηχανικοί είναι πλέον αντιμέτωποι με
την εφαρμογή ενός νόμου που «τους υποχρεώνει» να καταβάλουν
αυξημένες τις ασφαλιστικές εισφορές 8 εξαμήνων, δεδομένου ότι οι
πληρωμές στο Ταμείο μας είναι εξαμηνιαίες, προσαυξημένων ως
αναδρομικά ληξιπρόθεσμες.
Σήμερα
Το συνολικό ποσό για τις προσαυξήσεις που θα πρέπει να πληρώσουν
αναδρομικά οι μηχανικοί για την τετραετία (από 1/7/2011), σύμφωνα

με την απόφαση του ΣΤΕ, κυμαίνεται για
τους παλαιότερους περίπου σε 1.900 ευρώ
ενώ για τους νεότερους περίπου σε 3.700
ευρώ.
Μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή του κλάδου, τη στιγμή που
αδυνατούμε να πληρώσουμε τα τρέχοντα.
Κατά προσέγγιση Παραδείγματα μηχανικών ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ‐
ΤΣΜΕΔΕ:
 Παλαιός πριν από το 1993 ασφαλισμένος πληρώνει σήμερα
345,92 € το μήνα ή 2.075,52 € το εξάμηνο ή 4.151,04 ετησίως. Με
τις αυξήσεις θα πληρώνει 385,10 € το μήνα ή 2.310,6 € το
εξάμηνο ή 4.621,2 € ετησίως. Δηλαδή 470,16 € επιπλέον το χρόνο,
τα οποία θα χρεωθούν αναδρομικά από 1 /7/2011, και συνολικά
θα επιβαρυνθεί με 1.880,64 € επιπλέον για μία τετραετία.
 Νέος μετά το 1993 ασφαλισμένος με 5ετία στην ειδική
προσαύξηση (40‐45 ετών) πληρώνει 345,92 € το μήνα ή 2.075,52
€ το εξάμηνο ή 4.151,04 € ετησίως. Με τις αυξήσεις θα πληρώνει
423,11 € το μήνα ή 2.538,66 € το εξάμηνο ή 5.077,32 € ετησίως.
Επιβαρύνεται δηλαδή με 926,28 € επιπλέον το χρόνο, ήτοι με
αναδρομικές, από 1 /7/2011 και μετά, συνολικές εισφορές
3.705,12 €
 Νέος ασφαλισμένος χωρίς 5ετία στην ειδική προσαύξηση (35‐40
ετών) πληρώνει σήμερα 320,96 € το μήνα ή 1.925,76 € το εξάμηνο
π 3.851,52 € ετησίως. Με τις αυξήσεις η μηνιαία εισφορά πάει
στα 392,41 € το μήνα ή 2.354,46 € το εξάμηνο ή 4.708,92 €
ετησίως. Επιβαρύνεται δηλαδή με αύξηση κατά 857,4 € επιπλέον
το χρόνο, που σημαίνει ότι για τέσσερα (4) χρόνια θα πρέπει να
καταβάλει 3.429,60 €
Αποτέλεσμα της απόφασης του ΣτΕ αλλά και γενικότερα των
προηγούμενων υπέρογκων ασφαλιστικών εισφορών είναι, κυρίως οι
νέοι μηχανικοί, για να αποφύγουν τη χρέωση με ασφαλιστικές
εισφορές, να διαγράφονται από το ΤΕΕ και το ΤΣΜΕΔΕ ‐ ΕΤΑΑ, χάνοντας
την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και το δικαίωμα στην εργασία.

Επίσης όσοι μηχανικοί δεν έχουν
ασφαλιστική ενημερότητα χάνουν το
δικαίωμα να εργαστούν ακόμη και για
ιδιωτικά έργα που απαιτούν θεωρήσεις,
όπως οι οικοδομικές άδειες. Δηλαδή
χάνουν κάθε δυνατότητα αποπληρωμής των εισφορών τους και
βγαίνουν από το επάγγελμα.
Με στοιχεία του 2013, 1.200 μηχανικοί έχουν ήδη διαγραφεί και
άλλες 3.000 αιτήσεις εκκρεμούν με αποτέλεσμα να μένουν
ανασφάλιστοι, αλλά και να χάνουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Επιπλέον, παρότι αποφοιτούν από τις πολυτεχνικές σχολές περίπου
4.000 ετησίως, δεν εγγράφονται στο ΤΕΕ‐ ΕΤΑΑ. Ενδεικτικά αναφέρω ότι
τη διετία 2011‐2013 ο αριθμός των νεοεισερχόμενων μηχανικών έχει
μειωθεί κατά 50%.
Τα στοιχεία για το τμήμα μας, ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής
Θεσσαλίας, αποτυπώνουν την δύσκολη κατάσταση των μηχανικών
καθώς σχεδόν ένας στους δύο ελεύθερους επαγγελματίες αδυνατεί να
πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές του.
Περιφερειακή Ασφαλισμένοι Ελεύθεροι
Με
Ενότητα
Μηχανικοί
επαγγελματίες οφειλές
προς το
ταμείο
Λάρισα
2.266
1.586
738
Τρίκαλα
1.039
724
382
Καρδίτσα
771
547
251
Σύνολο
4.076
2.857
1.371

Ποσοστό
%

47%
53%
46%
48%

Επίσης τα αιτήματα για διαγραφές προς το τμήμα μας αναλυτικά είναι:
Ετος
2012
2013
2014
2015
2. Αποθεματικά ΤΣΜΕΔΕ

Αιτήσεις παύσης
2
30
43
19

Παρατηρήσεις

Εκκρεμούν οι 16

Δεν είναι η πρώτη φορά που τα
αποθεματικά – διαθέσιμα του ΤΣΜΕΔΕ
μπαίνουν στο μάτι εκμετάλλευσης από τις
κυβερνήσεις. Οι πρόσφατες επιστολές του
Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους
και του Υπουργείου Εργασίας, προς τις Διοικήσεις των Ασφαλιστικών
Ταμείων με τις οποίες τους ζητούν να επενδύσουν τα ρευστά τους
διαθέσιμα σε κρατικά ρέπος, προκειμένου με τον τρόπο αυτό να
αντιμετωπιστούν προβλήματα ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας,
αποτελούν ένα νέο χτύπημα για τους μηχανικούς. Μετά το τεράστιο
κούρεμα που υπέστησαν τα αποθεματικά του ασφαλιστικού μας
ταμείου, με αποτέλεσμα να καταστήσουν το ταμείο χωρίς ουσιαστικές
παροχές προς τους ασφαλισμένους του, έρχεται η νέα συγκυβέρνηση η
οποία με τη μέθοδο αυτή αποπειράται να υφαρπάξει και τα τελευταία
αποθεματικά που έχουν απομείνει στο ταμείο μας.
Την ίδια στιγμή, όμως, που η κυβέρνηση προτίθεται να
αξιοποιήσει τα ταμειακά διαθέσιμα για τη πληρωμή του
χρέους, χιλιάδες μηχανικοί παραμένουν ανασφάλιστοι, χωρίς
πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με πενιχρές συντάξεις
και αβάσταχτες εισφορές. Τα αποθεματικά αυτά προήλθαν με μεγάλη
δυσκολία από τους μηχανικούς, μέσα από την πληρωμή των
εξοντωτικών ασφαλιστικών εισφορών, προκειμένου να συνεχίσουν να
έχουν έστω και αυτή την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και κάποια
σύνταξη.

3. Η πρόσφατη ψήφιση του σχεδίου νόμου “Ρυθμίσεις για την
επανεκκίνηση της οικονομίας"
Οι παραπάνω “εχθρικές” προθέσεις της κυβέρνησης προς τους
μηχανικούς, ενισχύονται και από την πρόσφατη ψήφιση του σχεδίου
νόμου “Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας" το οποίο
προβλέπει διαδικασίες ρυθμίσεων φορολογικών και ασφαλιστικών
οφειλών, στο οποίο δεν υπάρχει καμία ουσιαστικά θετική ρύθμιση για
τα ασφαλιστικά προβλήματα των μηχανικών.
Ενδεικτικά:

 δεν προβλέπεται σε κανένα άρθρο
μείωση εισφορών και κατάργηση
των ληστρικών αυξήσεων που
επιβλήθηκαν με το Μεσοπρόθεσμό
(ούτε καν η επιλογή μικρότερης
ασφαλιστικής κατηγορίας που προβλεπόταν για τον ΟΑΕΕ με το
άρθρο 29),
 απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στον απαράδεκτο μηχανισμό
του ΚΕΑΟ (άρθρο 33),
 οποιαδήποτε αναφορά στην ασφαλιστική ενημερότητα που
οδηγεί εκτός επαγγέλματος τις πιο αδύναμες κατηγορίες
συναδέλφων
 και πολλά ακόμα από αυτά για τα οποία αγωνιζόμαστε τα
τελευταία χρόνια (ταμείο ανεργίας, διαγραφή οφειλών και μη
υποχρέωση εισφορών για όσους δεν είχαν επαρκές εισόδημα
κλπ).
 Το ίδιο και για τα φορολογικά (τέλος επιτηδεύματος,
φορολόγηση από το πρώτο ευρώ κλπ).
Οι προτάσεις μας για την σωτηρία του ταμείου μας και του
επαγγέλματος μας, οι οποίες δυστυχώς δεν συμπεριελήφθησαν στο
ψηφισθέν σχέδιο νόμου και τις οποίες θα συνεχίσουμε να
αγωνιζόμαστε και να τις διεκδικούμε, είναι:
1. Ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας από τους
συναδέλφους. Αυτό συνεπάγεται, µε τα σημερινά δεδομένα, ότι
η επιλογή από τους συναδέλφους της 1ης ασφαλιστικής
κατηγορίας, θα έχει ως αποτέλεσμα οι ασφαλιστικές εισφορές
τους να παραµείνουν στα προ των αυξήσεων επίπεδα.
2. Ευέλικτο και ρεαλιστικό πρόγραφα αποπληρωμής των
ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η ρύθμιση να μην ακυρώνεται εξαιτίας
τη μη καταβολής μίας μηνιαίας δόσης. Επίσης είναι παράλογο να
απαιτείται από κάποιον καταβολή εισφορών
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για προηγούμενα έτη, όταν δεν
μπορούσε να την αξιοποιήσει και δεν έκανε χρήση της αφού
χρωστώντας εθεωρείτο ακάλυπτος.
3. Άµεσος διαχωρισµός των εισφορών που πληρώνουν οι µηχανικοί
για την ιατροφαρµακευτική περίθαλψή τους. Αυτό θα έχει σαν
αποτέλεσµα να µπορούν οι συνάδελφοι σε αυτή την πολύ
δύσκολη περίοδο, µε ένα σαφώς µικρότερο κόστος, να έχουν

4.

5.

6.
7.

8.
9.

πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και
να εξασφαλίζουν τα φάρµακά τους.
Σε εποχή κρίσης να παρέχεται
ιατροφαρμακευτική κάλυψη και
ασφαλιστική ενημερότητα και στους
μη τακτοποιημένους.
Καµία παρέµβαση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών
Οφειλών (ΚΕΑΟ) για περιπτώσεις αυτασφάλισης, όπως των
ελευθέρων επαγγελµατιών µηχανικών.
Νοµοθέτηση της αναστολής της ιδιότητας µέλους του ΤΕΕ και του
ΤΣΜΕ∆Ε για ορισµένο χρονικό διάστηµα, ώστε να µειωθούν οι
αιτήσεις διαγραφής και να µην απαιτείται εκ νέου άδεια άσκησης
επαγγέλµατος.
Ειδική πρόβλεψη για δωρεάν εγγραφή νέων μηχανικών (π.χ. έως
τα 3 πρώτα έτη) στο ΤΕΕ.
Έναρξη ουσιαστικού και ειλικρινούς διαλόγου µετά την πλήρη
ενηµέρωση των συναδέλφων για το πώς διαµορφώνεται το
µέλλον του ΤΣΜΕ∆Ε, το µέλλον των ασφαλισµένων του και µε
ποιον τρόπο θα πρέπει να επιλέγονται από εδώ και στο εξής οι
επενδύσεις των αποθεµατικών του (οµόλογα, Τράπεζα Αττικής,
repos κ.λ.π.)
Ενίσχυση και µεγαλύτερη νοµική κατοχύρωση της εγγυοδοσίας
του ΤΣΜΕ∆Ε.
Έναρξη επίσηµων διαπραγµατεύσεων για την ίδρυση ταµείου
επαγγελµατικής ασφάλισης και την αυτόνοµη πορεία του
ΤΣΜΕ∆Ε. Εκτός από τη διάσωση των αποθεµατικών που
απέµειναν, θα πρέπει να διεκδικήσουµε τη µεταφορά των
δικαιωµάτων εκµετάλλευσης δηµόσιας περιουσίας, ώστε να
καλυφθεί το ποσό που έχασε το ταµείο µας µε το κούρεµα των
αποθεµατικών του.

Καλούμε την κυβέρνηση να πάρει άμεσα θέση και να επιλύσει το
ζήτημα των αναδρομικών προσαυξήσεων, καθώς δημιουργεί
ζητήματα επιβίωσης του κλάδου των διπλωματούχων μηχανικών.

Καλούμε την κυβέρνηση να μην προβεί στην μετατροπή των
διαθέσιμων πόρων του ΤΣΜΕΔΕ, σε ρέπος ή ότι άλλο ενέχει ρίσκο
απώλειας πόρων, ενώ παράλληλα ζητούμε από τους αρμόδιους

Υπουργούς να ματαιώσουν άμεσα τις
επιδιωκόμενες ληστρικές πράξεις.

Καλούμε το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ και τη Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ να προβούν στις
απαραίτητες ενέργειες για να διαφυλάξουν τα συμφέροντα όλων των
ασφαλισμένων του τομέα δηλαδή των 105.000 ενεργών μηχανικών
και των 18.000 περίπου συνταξιούχων και την όποια περιουσία μας
έχει απομείνει, και να αρνηθούν να συμπράξουν σε ενέργειες εις
βάρος των μηχανικών.

Καλούμε επίσης την κυβέρνηση, όπως άλλωστε έχουν δεσμευτεί
προεκλογικά και τα δύο κόµµατα τα οποία την αποτελούν, να
αντιµετωπίσει τις καταστροφικές επιπτώσεις των προηγούµενων
πολιτικών για το ασφαλιστικού σύστηµα, το ταµείο µας και τους
µηχανικούς, και να μην επιδιώκει την περαιτέρω εξαθλίωση των
συναδέλφων μέσω των προαναφερθεισών προθέσεών της, χωρίς την
ύπαρξη καμίας ουσιαστικής θετικής ρύθμισης για τα ασφαλιστικά και
φορολογικά προβλήματα των μηχανικών.

Δηλώνουμε ότι θα αντιδράσουμε με όλες τις δυνάμεις αλλά και με
κάθε προβλεπόμενο τρόπο σε κάθε περαιτέρω απόπειρα οικονομικής
διάλυσης του ΤΣΜΕΔΕ και υφαρπαγής της περιουσίας του, αλλά και
σε κάθε πράξη αγνόησης των δίκαιων αιτημάτων των μηχανικών.

