ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ
ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΙΑ

ΑΠΟΦΑΗ
ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ ζηελ 1ε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε
ηεο 10.06.2017
γηα ην ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ
Η Αληηπξνζσπεία ηνπ ΣΔΔ ππεξαζπίδεηαη ηα αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα
ησλ Μεραληθώλ, πνπ ζίγνληαη από ην Ν.4387/2016 θαη βξίζθεηαη ζε
εγξήγνξζε ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε αθύξσζεο ηνπ Νόκνπ ζην ΣΔ κεηά
από πξνζθπγή ηνπ ΣΔΔ, θαζώο θαη κε ηε δηεξεύλεζε ησλ δπλαηνηήησλ
πξνζθπγήο ζην Δπξσπατθό Γηθαζηήξην.
1. Η επόκελε εκέξα ηεο εθαξκνγήο ηνπ λένπ αζθαιηζηηθνύ λόκνπ
4387/2016 δεκηνπξγεί δεηήκαηα γηα ηνπο κεραληθνύο ζε ζρέζε
κε:
α)

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΦΚΑ θαη ηηο ζπλζήθεο άζθεζεο ηνπ
επαγγέικαηνο ησλ κεραληθώλ.
Πξνθύπηεη ην δήηεκα θαη πξνηείλεηαη λα ζπλερίζνπλ λα
εμππεξεηνύληαη νη

κεραληθνί από ηηο ηέσο δνκέο ηνπ ηέσο

ΣΜΔΓΔ, κε δηαηήξεζε ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο (Γηεπζύλζεηο
αζθάιηζεο θαη εηζθνξώλ) θαζώο θαη κε δηαηήξεζε ησλ
Πεξηθεξεηαθώλ Σκεκάησλ πξνο ην παξόλ.
β)

ηελ αλάδεημε πξνβιεκάησλ θαη ηηο πξνηάζεηο γηα ηελ
επίιπζε ζεκάησλ, όπσο ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά
θαηαγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα:
i. ε αζθάιηζε ηδηόηεηαο θαη νη πνηληθέο επζύλεο ησλ
κεραληθώλ

ζπλαξηώληαη

κε

ηελ

άδεηα

άζθεζεο

επαγγέικαηνο ησλ δηπισκαηνύρσλ κεραληθώλ από ην ΣΔΔ
θαη όρη κε ην εηζόδεκα.
Απηό πξαθηηθά ζεκαίλεη απεκπινθή από ηελ ππνρξέσζε
θαηαβνιήο ειάρηζησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ εάλ δελ
αζθείηαη επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ απνθέξεη
εηζόδεκα.
ii. Ύςνο θαη αληαπνδνηηθόηεηα αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ.
Απαηηείηαη νξζνινγηζκόο σο πξνο ην θξίζηκν πιαθόλ. Με
ηνπο ηζρύνληεο ζπληειεζηέο, πάλσ από έλα θξίζηκν πιαθόλ
νη κεραληθνί δελ έρνπλ θίλεηξν λα πιεξώλνπλ αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο.
iii. Δπηζηξνθή ή θαη ζπκςεθηζκόο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ
ηεο εηδηθήο πξνζαύμεζεο πνπ θαηαξγήζεθε αλαδξνκηθά
από 1.1.2016 θαζώο θαη όζνλ αθνξά ζηηο αλαδξνκηθέο
εηζθνξέο εηώλ 2011-2014 ηνπ λόκνπ 3986/2011, ζε
ζπλδπαζκό κε ηηο πξνηάζεηο γηα κέηξα ειάθξπλζεο ησλ
ζπλαδέιθσλ κεραληθώλ ζε ζπλέρεηα ζρεηηθώλ απνθάζεσλ
ηνπ Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. θαη ηνπ Δ.Σ.Α.Α., νη νπνίεο έρνπλ
θαηαηεζεί αξκνδίσο ζην ππνπξγείν Δξγαζίαο – Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο.
Με απηό ηνλ ηξόπν ην Σακείν ζα εηζπξάμεη ηα νθεηιόκελα,
νη δε αζθαιηζκέλνη ζα ιάβνπλ ηε ζύληαμε πνπ ηνπο
αλαινγεί.
 Γηεξεύλεζε νπνηαζδήπνηε δπλαηόηεηαο γηα ηξόπν
αληηκεηώπηζεο

κε

θνηλσληθά

θξηηήξηα

ησλ

αλαδξνκηθώλ εηζθνξώλ ησλ εηώλ 2011-2014 ηνπ Ν.
3986/11.
 Δπίιπζε ηνπ δεηήκαηνο πνπ δεκηνπξγήζεθε από
ηελ πξόζθαηε επηβνιή αλαδξνκηθώλ εηζθνξώλ από

ην 2011 ζε κηζζσηνύο Μεραληθνύο, πνιινί από
ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα είλαη άλεξγνη ζήκεξα.
iv. Γηάξθεηα Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξόηεηαο
Γηαηππώλεηαη ην αίηεκα πξνο ηνλ ΔΦΚΑ θαη ην αξκόδην
Τπνπξγείν ε δηάξθεηα αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο λα
ηζρύεη κε βάζε ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο έληαμεο ζηνλ
εληαίν θνξέα θαη όρη κε βάζε ηηο κεληαίεο πιεξσκέο ησλ
αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ. Δπίζεο λα δνζεί δπλαηόηεηα ζηηο
εηαηξείεο γηα αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ζπγθεληξσηηθά θαη
όρη σο απνξξένπζαο από ηηο αηνκηθέο ελεκεξόηεηεο ησλ
ζηειερώλ θαη κηζζσηώλ.
v.

Δπαλέληαμε ζε δηαθαλνληζκνύο – Δθδίθαζε αηηήζεσλ
ζεξαπείαο
Να ζπλερίζεη ην ηζρύνλ θαζεζηώο από ηελ ηέσο Γ.Δ. ηνπ
ΣΜΔΓΔ πνπ ιεηηνπξγεί σο δεπηεξνβάζκην όξγαλν ηνπ
ΔΦΚΑ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο ηνπ
ΔΦΚΑ, ζρεηηθά κε ηε δπλαηόηεηά ηεο λα θξίλεη ηελ
επαλέληαμε ζε δηαθαλνληζκνύο.

vi. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα έξγνπ κε νθεηιέο, θαζώο θαη
δηαηήξεζε ή παξνρή Αζθαιηζηηθήο ηθαλόηεηαο.
Να ζπλερίζεη ην ηζρύνλ θαζεζηώο σο ζην v.
vii. Γπλαηόηεηα

ζεζκνζέηεζεο

λέσλ

ξπζκίζεσλ

θαη

δηαθαλνληζκώλ εηζθνξώλ.
viii. Απνδνρή ησλ ελζηάζεσλ ζρεηηθά κε ηα ιαλζαζκέλα
εηδνπνηεηήξηα

ΔΦΚΑ

κηζζσηώλ

κεραληθώλ

πνπ

εκθαλίδνληαη σο ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο.
ix. Δηζθνξέο θιάδνπ επηθνύξηζεο θαη εθάπαμ παξνρώλ πνπ
δελ έρνπλ ππνινγηζηεί θαη απνζηαιεί αθόκε.

Θα πξέπεη λα κελ ππάξρεη αηθληδηαζκόο ζηελ απνζηνιή
εηδνπνηεηεξίσλ θαζώο θαη δηαζθάιηζε νκαιόηεηαο.
x.

ΒΙΩΙΜΗ ΡΤΘΜΙΗ ΟΦΔΙΛΩΝ



Άκεζε αλάθιεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απνζηνιήο ζην
ΚΔΑΟ όισλ ησλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ Μεραληθώλ,
αλεμαξηήησο

ύςνπο

θαη

εηζπξαμηκόηεηαο,

είηε

βξίζθνληαη, είηε δελ βξίζθνληαη ζε θαζεζηώο ελεξγνύο
ξύζκηζεο.


Άκεζε Αλάθιεζε ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο γηα
δέζκεπζε από ηηο ΓΟΤ ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
αζθαιηζκέλσλ κε ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο ζην πξώελ
ΣΜΔΓΔ.



Πάγσκα ησλ παιαηόηεξσλ αζθαιηζηηθώλ νθεηιώλ πξνο
ην

πξώελ

ΣΜΔΓΔ,

δηθαίσκα

γηα

ξύζκηζε

απνπιεξσκήο ησλ νθεηιώλ ησλ Μεραληθώλ από παιαηέο
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζε 100 άηνθεο δόζεηο.


Αύμεζε ηνπ νξίνπ νθεηιώλ γηα λα βγεη θάπνηνο/α ζε
ζύληαμε, από ηηο 15.000,00 € ζηηο 25.000,00 €. Να δίλεηαη
επηπξόζζεηα ε δπλαηόηεηα ζηνλ αζθαιηζκέλν (κε αίηεζή
ηνπ) λα δηαγξάθεη ηελ νθεηιή ηνπ, κε αληίζηνηρε απώιεηα
αζθαιηζηηθνύ ρξόλνπ.

xi. Σε ρνξήγεζε επηδόκαηνο κεηξόηεηαο ζε αζθαιηζκέλεο
πνπ δελ έρνπλ αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα.
xii. Γηεξεύλεζε ηεο δπλαηόηεηαο απηόκαηεο αθύξσζεο ησλ
αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ησλ κηζζσηώλ Μεραληθώλ πνπ
εκθαλίδνληαη εζθαικέλα σο ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο κε
βάζε ηα δεδνκέλα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ
Δζόδσλ, κέζα από ηελ πιαηθόξκα ηεο ΗΓΙΚΑ θαη ηνπ
ΔΦΚΑ.

xiii. Να δηεξεπλεζεί ε δπλαηόηεηα:


Mείσζεο ησλ πνζνζηώλ ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ.



Πιεξσκήο

ηκήκαηνο

ηνπ

ζπλνιηθνύ

πνζνύ

ησλ

αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ πνπ πξνθύπηεη, κε αληίζηνηρε
κείσζε ηνπ αληαπνδνηηθνύ κέξνπο ηεο ζύληαμεο.


Πξναηξεηηθόηεηαο θιάδσλ εθάπαμ θαη επηθνπξηθνύ, ζε
αληηζηνηρία κε ηα όζα ηζρύνπλ γηα ηνπο πξώελ
αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΟΑΔΔ.



Ρύζκηζεο κε βάζε ηελ νπνία αλ θάπνην ΑΜΚΑ
εκθαλίδεηαη ζε ΑΠΓ, λα αθπξώλνληαη απηόκαηα νη
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ κε βάζε ηελ
ηειεπηαία θνξνινγηθή δήισζε θαη αλ πξνθύςνπλ
επηπιένλ εηζνδήκαηα, ε επηβνιή αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο
λα ππνινγίδεηαη κε ηελ εθθαζάξηζε ηεο θνξνινγηθήο
δήισζεο.



Γηάξθεηαο

αζθαιηζηηθήο

ελεκεξόηεηαο

πξώελ

αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΔΣΑΑ-ΣΜΔΓΔ, αληίζηνηρε απηήο
πνπ εθδηδόηαλ από ην πξώελ ΙΚΑ (6κελε ζηελ
πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ νθεηιέο).


Γηεθδίθεζεο πεξηόδνπ «αζθαιηζηηθήο» ράξηηνο πέληε (5)
εηώλ γηα ηνπο λένπο κεραληθνύο όπνπ ε ηεθκεξησκέλε
αδπλακία θαηαβνιήο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ δελ ζα
επεξεάδεη ηελ άζθεζε επαγγέικαηνο.



«παγώκαηνο» ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ γηα ηνπο
άλεξγνπο κεραληθνύο, αθνύ γίλεη ζαθήο ζεζκηθόο
πξνζδηνξηζκόο ηνπ όξνπ «άλεξγνο κεραληθόο».

xiv. Να

δηαζθαιηζηεί

θαηαβαιινκέλσλ

ε

αληαπνδνηηθόηεηα

ζπληαμηνδνηηθώλ

παξνρώλ

ησλ
ησλ

κεραληθώλ ζε ζρέζε κε ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη
όζα έρεη εηζθέξεη ν θιάδνο γεληθόηεξα.
γ)

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΣΜΔΓΔ θαη ηνλ αλαπηπμηαθό ηνπ ξόιν
ζηελ

πξαγκαηηθή

επαγγέικαηνο

νηθνλνκία

ησλ

θαη

πηζηνύρσλ

ζηελ

ηνπ

άζθεζε

ηνπ

κειεηεηώλ

θαη

εξγνιεπηώλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ έξγσλ.
2. Οη άμνλεο δηεξεύλεζεο θαη νη πξσηνβνπιίεο πνπ ζα πξέπεη λα
αλαιάβεη ην ΣΔΔ σο ν ζεζκνζεηεκέλνο ηερληθόο ζύκβνπινο ηεο
πνιηηείαο γηα ηνλ ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό ελόο βηώζηκνπ
αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο, κε βάζε:
 Σηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο
 Σελ αλαινγηζηηθή ππνρξέσζε ηνπ ειιεληθνύ αζθαιηζηηθνύ
ζπζηήκαηνο, ηε κεηαλάζηεπζε ηνπ επηζηεκνληθνύ δπλακηθνύ
ηεο ρώξαο θαη ηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνύ.
 Σηο πξνηάζεηο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ γηα ηνλ Κιάδν
Πξνλνηαθώλ Παξνρώλ.
 Σα ηδηαίηεξα πνηνηηθά θαη αλαινγηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
Μειώλ ηνπ ΣΔΔ θαη ιακβάλνληαο ππ’ όςε θαη ηα απνζεκαηηθά
ηνπ ΣΜΔΓΔ πνπ ζπγθεληξώζεθαλ όια ηα πξνεγνύκελα
ρξόληα, ρσξίο θξαηηθή επηρνξήγεζε, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ θαηέβαιαλ θαη εμαθνινπζνύλ λα
θαηαβάινπλ νη ζπλάδειθνί καο, ζύκθσλα κε ηηο θαηαζηαηηθέο
δηαηάμεηο ηνπ θνξέα θαη ηελ αξρή ηεο αζθάιηζεο ηεο ηδηόηεηαο
ηνπ επηζηήκνλνο κεραληθνύ.
Η δηεξεύλεζε κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη:
 ηε ζθνπηκόηεηα θαη ην ραξαθηήξα πξόηππνπ Φνξέα ζηελ
θαηεύζπλζε απηή

 ηε δπλαηόηεηα ίδξπζεο Σακείνπ Αλέξγσλ Μεραληθώλ.
Πξνο ηνύην ε Αληηπξνζσπεία ηνπ ΣΔΔ ζπγθξνηεί Δπηηξνπή
απνηεινύκελε από ηα Μέιε ηεο, κε ηε ζπλδξνκή ηνπ Πξνέδξνπ
ηνπ ΣΜΔΓΔ Κ. Μαθέδνπ θαη ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ ηνπ η. ΣΜΔΓΔ Θ. Βαζηιείνπ, Π. Μνύδηνπ θαη Μ.
Πνπιάθε.

Η Πξόεδξνο

Αλησλία Μνξνπνύινπ

Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο

Γεκήηξηνο Παπαγηαλλίδεο

