
 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΕΛΛΑΔΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α       Π Ρ Α Κ Τ Ι K O Y  

της  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

της ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ του Τ.Ε.Ε.  

της  5
η ς

 Οκτωβρίου 2019  

 

 

 

 

Στην Αθήνα ,  σήμερα ,  την 5
η
 Οκτωβρίου 2019, ημέρα 

Σάββατο και ώρα 12.20  μ.μ. συνήλθαν  σε Τακτική 

Συνεδρίαση τα Μέλη της  Αντιπροσωπείας  του Τ.Ε.Ε. ,  στην 

Αίθουσα «ΕΡΜΗΣ» του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) (Ακαδημίας  7,                      

6
ο ς

 όροφος) ,  ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 21785/20.09.2019 

έγγραφη  πρόσκληση της Προέδρου της Αντιπροσωπείας  του 

Τ.Ε.Ε. κας Αντ. Μοροπούλου  προς τα Μέλη της 

Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κανονισμού Λειτουργίας της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. και 

με:  
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Θέματα της ημερήσιας διάταξης :  

 

1. Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του 

Τ.Ε.Ε.  

2. Ενημέρωση –  Συζήτηση για τη δραστηριότητα της 

Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.  

3. Έλεγχος –  Ερωτήσεις –  Επερωτήσεις προς τη Διοικούσα 

Επιτροπή του Τ.Ε.Ε.  

4. Έγκριση συμμετοχής Διπλωματούχων μηχανικών 

αλλοδαπών υπηκόων στις  εξετάσεις άδειας άσκησης 

επαγγέλματος.(Λήψη Απόφασης της Αντιπροσωπείας του 

Τ.Ε.Ε.  επί της διαβιβαζόμενης Απόφασης της Δ.Ε. του 

Τ.Ε.Ε. - προτάθηκε και εγκρίθηκε μετά και τη σύμφωνη 

γνώμη της Αντιπροσωπείας ως θέμα εκτός ημερήσιας 

διάταξης).  

5. Εξομοίωση των  τίτλων σπουδών των κολεγίων με αυτούς 

των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών.  (Λήψη 

Απόφασης της Αντ ιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.  επί της  

επικείμενης τροπολογίας του υπουργείου Παιδείας  - 

προτάθηκε και εγκρίθηκε μετά και τη σύμφωνη γνώμη της 

Αντιπροσωπείας ως  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης).  

6. Ρύθμιση εκκρεμότητας σχετικά με την ένταξη της 

ειδικότητας των Διπλωματούχων Μηχανικών της Σχολής 

Εφαρμοσμένων Μηχανικών και Φυσικών Επιστημών σε 

βασική ειδικότητα.   (συνημ. Σχ. Απόφ. της Α -Τ.Ε.Ε. της 

13.04.2019). 
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7. Διαχείριση υλοποίησης της Απόφασης της 

Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. που ελήφθη στις 13.04.2019 

σχετικά με τη διασφάλιση του νομοπαρασκευαστικού και 

συμβουλευτικού ρόλου του T.E.E. (συνημ. Σχ. Απόφ. της 

Α-Τ.Ε.Ε. της 13.04.2019) . 

8. Έγκριση Προϋπολογισμού Τ.Ε.Ε. Οικονομικού Έτους 

2020. 

9.  Τροποποίηση Προϋπολογισμού Τ.Ε.Ε. Οικονομικού 

Έτους 2019.  

10.  Εισφορές Μηχανικών –  Ρυθμίσεις οφειλών –  

Συνταξιοδοτικά θέματα.  

11.  Ο ρόλος της Δ.Ε.Η. στον ενεργειακό μετασχηματισμό και 

στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.(Λήψη 

Απόφασης  της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. επί της 

διαβιβαζόμενης Απόφασης της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. - 

προτάθηκε και εγκρίθηκε μετά και τη σύμφωνη γνώμη της 

Αντιπροσωπείας ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης).  

12.  Ψηφίσματα της Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε.  (προτάθηκε και 

εγκρίθηκε μετά και τη σύμφωνη γνώμη της 

Αντιπροσωπείας ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης).  

………… .…………………………………………………..……………  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Παρόντα Μέλη είναι :  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

2 ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

3 ΑΝΤΙΒΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

4 ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

5 ΒΑΛΑΟΥΡΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

(ΧΑΡΗΣ) 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

6 ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

7 ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

8 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

(ΕΥΗ) 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

9 ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

10 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

(ΓΙΑΝΝΟΣ) 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

11 ΓΚΑΤΖΗ ΔΡΟΣΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

12 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

13 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

14 ΔΟΥΚΑΣ 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

(ΧΑΡΗΣ) 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

15 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ-

ΚΟΥΔΟΥΝΗ 
ΣΟΦΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

16 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΙΟΣ 
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

17 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

18 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

19 ΗΛΙΑΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

(ΤΑΣΟΣ) 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

20 ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

21 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

22 ΚΑΡΑΔΡΑΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

23 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

24 ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

25 ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

26 ΚΛΑΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

27 ΚΛΩΝΙΖΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

28 ΚΟΛΙΟΥΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ-ΟΛΓΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

29 ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

30 ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

31 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 

32 ΚΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

33 ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

34 ΚΟΥΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 

35 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ 
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 

(ΒΑΛΑΝΤΗΣ) 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

36 ΚΡΕΜΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

37 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 

38 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

39 ΚΡΥΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

40 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ 

41 ΛΕΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΑΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

42 ΛΕΦΑΝΤΖΗ 
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 

(ΜΑΤΙΝΑ) 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

43 ΛΙΟΥΖΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

44 ΜΑΚΝΕΑ 
ΚΡΙΣΤΙΝΑ - 

ΗΛΕΚΤΡΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

45 ΜΑΝΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΣ 

46 ΜΑΝΣΟΥΡ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΦΟΥΑΝΤ 

47 ΜΑΧΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

48 ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 

49 ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

50 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

51 ΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

52 ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΩΝΙΑ) ΙΩΑΝΝΗΣ 

53 ΜΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

54 ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ 
ΠΑΝΤΑΖΗΣ 

(ΑΚΗΣ) 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

55 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

56 ΜΠΟΥΖΙΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

57 ΜΠΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΙΟΣ 

58 ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

59 ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

60 ΜΥΓΔΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

61 ΞΕΖΩΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

62 ΞΙΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

63 ΞΙΦΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

64 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

65 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

66 ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

67 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

68 ΠΑΠΠΑ ΟΛΓΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

69 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

70 ΠΕΡΤΖΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

71 ΠΕΡΤΖΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

72 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

73 ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

74 ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

75 ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

76 ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

77 ΡΟΥΣΟΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

78 ΣΑΜΔΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

79 ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

80 ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

81 ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

82 ΣΙΟΥΝΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

83 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

84 ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

85 ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

86 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ -

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
ΜΙΧΑΗΛ 

87 ΤΖΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

88 ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

89 ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

90 ΤΣΑΓΓΟΥΡΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

91 ΤΣΙΑΦΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

92 ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

93 ΤΣΩΝΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

(ΤΑΚΗΣ) 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

94 ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

95 ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

96 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

97 ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 

98 ΦΩΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 

99 ΧΕΡΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

100 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

101 ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
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Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο διακοσίων 

(200) Μελών βρέθηκαν παρόντα τα εκατόν ένα (101).  

……………………………………….……………………………  

……………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………..... 
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Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Ι Ο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   : Αντωνία  Μοροπούλου 

Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                     : Αντώνιος Πρωτονοτάριος 

B' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                     : Χρυσόστομος Δούκας 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                  : Δημήτριος Παπαγιαννίδης 

 

Θέμα 10
ο
:  «Εισφορές Μηχανικών –  Ρυθμίσεις οφειλών –

Συνταξιοδοτικά θέματα». 

 

Η Πρόεδρος  της Αντιπροσωπείας  ενημέρωσε  ότι η 

αρμόδια   Επιτροπή της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.   

αναφορικά με το Ασφαλιστικό δεν κατέθεσε σχετική  

εισήγηση .  

Διευκρίνισε ότι  οι  μόνες  εισηγήσεις  που  κατατέθηκαν  

και αναρτήθηκαν  στο νέο διαδικτυακό τόπο της 

Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. ήταν 3 (τρεις) και από την 

παράταξη  «ΑΡ .ΑΓ .Ε .Σ»  και ακολουθούν  παρακάτω :  

 

1
η
 Εισήγηση προς την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ    

Κάτω τα χέρια από την ασφάλιση  

  
«Την ώρα   που  δεκάδες   χιλ ιάδες  μηχανικοί  χρωστάνε στο  ταμείο ,  πολλές 

χ ιλ ιάδες  διαγράφονται  ως τελευταία λύση  γ ια  να γλυτώσουν  από την  αύξηση 

των χρεών,  ο ι  περισσότεροι  νέοι  απόφοιτοι  των πολυτεχνε ίων δεν 

εγγράφονται  στο  ΤΕΕ,  το  ασφαλιστικό  Κατρούγκαλου ή ρθε  να προσθέσει  

ακόμα μεγαλύτερα βάρη  ε ιδ ικά στους  νέους  και  νέες  μηχανικούς .  Ο 

Ν.4387/16 με  ήδη  τέσσερα χρόνια εφαρμογής  επ ιβεβαιώνει  όσα λέγαμε  από 

την  πρώτη  στι γμή:  
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  εφαρμόζει  την  ακόμα μεγαλύτερη  απόσυρση του κράτους από την 

υποχρέωση χρηματοδότησης τη ς  κοινωνικής ασφάλισης ,  ώστε οι  
“εξοικονομούμενοι  πόροι” να κατευθύνονται    στην    αποπληρωμή    του   

 τοκογλυφικού χρέους  

  προωθεί  την οριστική  εξόντωση των αυτοαπασχολούμενων  και  τη  

μ ισθωτοποίηση ή  και  πλήρη  ισοπέδωσή τους  με  την  εκτίναξη   των   

ε ισφορών  στο   37.95%  του   ε ισοδήματος ,  ώστε  να υπάρξει  συγκέντρωση 

δραστηριοτήτων σε  μεγάλα επιχε ιρηματικά σχήματα  

  καλλιεργε ί    το    έδαφος    γ ια    την  είσοδο    της    ιδιωτικής ασφάλισης ,  

μετά την  πλήρη  κατάρρευση  του  δημόσιου κοινωνικού    χαρακτήρα    της   

 και    με    την    δυνατότητα σύστασης επαγγελματ ικών ταμείων ως ΝΠΙΔ.  

  συντονίζει  περισσότερο και  θεσμικά τους  ε ισπρακτικούς μηχανισμούς 

εφορίας  και  ΚΕΑΟ  
Είχαν  προηγηθεί  φυσικά η  ληστε ία  των αποθεματ ικών του  ΤΣΜΕΔΕ μέσα 

από το  PSI  και  την  τοποθέτηση  στην  At t ica  Bank ,  αλλά και  η  υποχρεωτική 

άνοδος κατηγορίας  με  τα  Ν.3986/11,  την  εφαρμογή  της  οποίας  μπλόκαραν 

επί  μακρόν  οι  μηχανικοί  με  αγώνες .  

Βασικές  πρώτες  συνέπε ιες  από την  εφαρμογή του Ν.4387/16  

Η υλοποίηση  του  Ν.4387/16 από 1 /1/2017 αποδεικνύει  στην  πράξη  π ια  τον 

αντ ιασφαλιστ ικό  του  χαρακτήρα.   

Οι ρυθμίσε ις γ ια  το  ΔΠΥ αφορούν  τελ ικά σε  ελάχιστους  ασφαλισμένους  μ ια 

και  η  εργοδοσία έχε ι  τους  τρόπους να μεταβιβάσει  ολόκληρο το  κόστος 

στους  εργαζόμενους  (ακόμα και  δημόσιο ι  φορείς  αναγκάζουν  τους  

εργαζόμενους  με  ΔΠΥ να μην  ενταχθούν) .   

Οι ε ισφορές  γ ια μεγάλες  κατηγορίες  (εργαζόμενοι  με  ΔΠΥ, 

αυτοαπασχολούμενοι )  εκτ ινάχθηκαν και  άλλο ,  οι  συντάξε ις  συνεχώς 

με ιώνονται ,  οι  άνεργοι  και  υποαπασχολούμενοι  συνε χίζουν  να συσσωρεύουν  

χρέη ,  το  ΤΣΜΕΔΕ και  τα  αποθεματ ικά του  εξαφανίστηκαν .   

Όλες ο ι  οφειλές  (ακόμα και  αυτές  κάτω από 5000 €)  έχουν  σταλε ί  στο 

ΚΕΑΟ με  ορατό  τον  κ ίνδυνο κατασχέσεων,  από το  2018 έρχονται  νέες 

αυξήσεις  ε ισφορών μέσω της  αλλαγής  τρόπου υπολο γισμού (σε  ε ισόδημα 

που περιλαμβάνει  και  τ ι ς  ε ισφορές) .  Όλα τα παραπάνω κάνουν ακόμα πιο 

επιτακτική  την  κατάργηση του Ν.4387/16 και  των προηγούμενων 

αντιασφαλιστικών νόμων .  

Α.  Για την  υποτιθέμενη  «ελάφρυνση» των ε ισφορών  

Οι πρόσφατες  δ ιορθωτικές  παρεμβάσει ς  του  Υπουργε ίου  Εργασίας  και  

Κοινωνικής Ασφάλισης ,  αποτελούν  κυνική  ομολογία  για  τα τεράστ ια 

προβλήματα που συσσώρευσε  ο  Νόμος Κατρούγκαλου (Ν.4387/16)  στο 

ασφαλιστ ικό  σύστημα.  Συντριπτ ικές  με ιώσεις  στ ι ς  συντάξε ις ,  υπέρογκες 

ασφαλιστ ικές  ε ισφορές  και  διο ι κητ ικό  χάος  ε ίναι  ο  κοινός  τόπος γ ια  όλους 

τους  ασφαλισμένους,  εν  ενεργε ία ή  συνταξιούχους ,  μ ισθωτούς  ή  

αυταπασχολούμενους .  

Όπως ε ίχαμε  από πολύ νωρίς  περιγράψει ,  τα  μέτρα αυτά δε  μπορούν  να 

ανατρέψουν  τη  με ίζονα αλλαγή  φιλοσοφίας  του  ασφαλιστ ικού που επέφ ερε  ο 

Ν.  4387.  Και  αυτό  γ ιατ ί  στον  πυρήνα του τόσο ο  Ν.4387/16,  όπως και  

αντ ίστοιχα προηγούμενα νομοθετήματα,  έχουν  τη  λογική  της 

ανταποδοτικότητας ,  με  αποτέλεσμα οι  ασφαλισμένοι  να  καλούνται  να 
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επιλέξουν  μονίμως μεταξύ της  Σκύλλας των τεράστιων ε ισφορών κ αι  της 

Χάρυβδης των συντάξεων φτώχειας.  

Με τον  Ν.4578/18 γ ια την  «ελάφρυνση  εισφορών»:  

Από τη με ίωση ε ισφορών (από το  20% στο  13 ,33%) εξαιρε ί ται  εντελώς ο 

κλάδος Υγε ίας  (6 ,95% επί  του  συνολικού εισοδήματος)  

Όλοι  οι  αυτοαπασχολούμενοι  καλούνται  να πληρώσουν  αναδρομικά και  τ ι ς  

ε ισφορές  γ ια  επικουρικό  και  εφάπαξ από την  αρχή του 2017 (γ ια  2  έτη 

δηλαδή  σε  36  δόσεις) .  Η τρέχουσα “μειωμένη” ε ισφορά γ ια τους  2  αυτούς 

κλάδους  μαζί  με  τα  αναδρομικά γ ια  τα  επόμενα 3  χρόνια (2019 -2021) 

υπερβαίνε ι  τα  100 €  μηνιαίως.   

Για να δώσουμε  ένα αριθμητ ικό  παράδειγμα,  ένας  μηχανικός  με 

ε ισόδημα  15.000 €  μικτά το  χρόνο,  κλήθηκε  να πληρώνει  κάθε 

μήνα  229  ευρώ μέχρι  το  2018 (καθώς του  έρχονταν  ε ιδοποιητήρια μόνο γ ια 

τους  κλάδους  κύριας  σύνταξης  και  υγε ίας) .  Για  το  2019 θα πρέπει  γ ια  το 

ίδ ιο  ε ισόδημα να πληρώνει  304 €  το μήνα,  εάν  συνυπολογιστούν  ο ι  

καταβολές  των αναδρομικών επικουρικού και  εφάπαξ γ ια  το  2017 -2018.  

Και  αυτά χωρίς  να  συνυπολογιστούν  τα αναδρομικά γ ια  τ ι ς  αυξήσεις  

ε ισφορών από το  2013 -2014,  του  Ν.3986/11 που υλοποίησε  ο  κος Βρούτσης 

και  θα καταργούσε  ο  ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν  ήδη  εκδοθεί  3  ε ιδοποιητήρια 

αναδρομικών και  εκκρεμούν  3  ακόμη .  

Επίσης  η  αύξηση  του κατώτατου μισθού συμπαρέσυρε  προς  τα  πάνω και  τ ι ς  

ελάχιστες  ε ισφορές  μια  και  η  βάση  υπολογισμού δε  είναι  π ια  τα  586 € ,  αλλά 

τα  650€ Οδηγούμαστε  έτσι  στον  απόλυτο  κοινωνικό  αυτοματ ισμό όπου οι  

αυξήσεις  αποδοχών των μισθωτών,  οδηγούν  σε  λεηλασία εισοδημάτων των 

αυτοαπασχολούμενων,  η  οποίο ι  στη  μεγάλη τους  πλειοψηφία καταβάλλουν 

την  ελάχιστη  ε ισφορά.  

Επιπλέον  οι  εισφορές  ήδη  υπολογ ίζονται  επ ί  των μεικτών εισοδημάτων 

(συμπεριλαμβανομένων και  των ε ισφορών που έχουν  ήδη  καταβληθεί )  των 

Ελευθέρων Επαγγελματ ιών και  όσων εμφανίζονται  ως τέτο ιο ι .  

Υπενθυμίζουμε  ότ ι  το  2017 ο ι  ε ισφορές  υπολογίζονταν  στο  καθαρό 

ε ισόδημα,  και  το  2018 στο  85 % τ ου μ ικτού γ ια  να γ ίνε ι  η  μετάβαση .  Αυτή  η 

μετατροπή  ήδη  έχε ι  αυξήσει  σημαντικά τη  συνολική  επιβάρυνση .  

Φυσικά ο ι  άνεργοι  και  υποαπασχολούμενοι  συνεχίζουν  να φορτώνονται  με 

ε ισφορές ,  αν  και  δεν προκύπτε ι  από τα  ε ισοδήματα τους  η  δυνατότητα να 

τ ι ς  καταβάλλουν .  Πρακτ ικά γ ια τα  ε ισοδήματα κάτω από τ ι ς  10 .000 –  

12.000 € δεν  υπάρχε ι  καμιά  ελάφρυνση ,  αντ ίθετα υπάρχει  σημαντική 

μηνιαία  επιβάρυνση .  Έτσι  στα μ ικρά ε ισοδήματα ο ι  «ελαφρύνσεις»  ε ίναι  

ανύπαρκτες  ή  ελάχιστες ,  ενώ ε ίναι  γενναίες  μόνο γ ια τα  μεγάλα.  Αντ ί  να  

υπάρχει  ανε ισφορολόγητο  όριο ,  όσοι  βγάζουν  πολύ λ ί γα,  πληρώνουν 

δυσανάλογα υψηλές  ε ισφορές  

Έτσι  πχ .  ένας  μηχανικός  καλεί ται  να καταβάλλει  πλέον του  ε ιδοποιητηρίου 

ΕΦΚΑ με  ελάχιστη ε ισφορά 185,17  ευρώ και  ε ιδοποιητήριο ΕΤΕΑΕΠ με 

ε ισφορά (τρέχουσα  και  αναδρ ομική)  114,43  ευρώ.  Έτσι  η συνολική 

ελάχιστη εισφορά (ΕΦΚΑ και  ΕΤΕΑΕΠ) από 1 .2 .2019 υπερβαίνει  τα  300 

ευρώ.  

Παραμένει  άγνωστο τ ι  θα γίνε ι  μετά το 2021 οπότε  και  σταματούν  οι  

κλ ιμακωτές  εκπτώσεις  γ ια  τους  ασφαλισμένους  του  πρώην ΕΤΑΑ.  

Φυσικά ο ι  ενδεχόμενες  αυτές  με ιώσεις  θα έχουν  πρόσθετη  επίπτωση και  

στ ι ς  αναμενόμενες  συντάξε ις  φτώχειας  που προβλέπει  ο  Ν.4387/16 (νόμος 
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Κατρούγκαλου)  μετατρέποντας  τ ι ς  οριστ ικά σε  επ ίδομα προνοιακού 

χαρακτήρα.  

Όλα τα παραπάνω συντε ίνουν  στο  ότ ι  η  κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,  πι εζόμενη  α πό 

την (άγνωστη  ακόμα)  απόφαση του ΣτΕ που εκκρεμεί ,  αξ ιοποιεί  την  ανάγκη 

τροποποιήσεων στο  Ν.4387 ως επικοινωνιακό και  προεκλογικό τέχνασμα.  

Ακόμα και  η  έκθεση  του  Γεν ικού Λογιστηρίου  του  Κράτους  γ ια  το  Σχέδ ιο 

Νόμου αποκαλύπτε ι  ότ ι  σε  1  εκατ .  ελευθέρους  ε παγγελματ ί ες  η  ελάφρυνση 

θα ε ίναι  της  τάξης των 100 εκατ .  €  ετησίως δηλαδή  κάτω από 100 €  ο  

καθένας και  άν ισα κατανεμημένα υπέρ  των υψηλών εισοδημάτων.  

Θα μπορούσε  να βελτ ιωθεί  η  κατάσταση  με  την  αποσύνδεση  των 

ασφαλιστ ικών ε ισφορών από την  αύξηση  του  κατώ τατου μισθού,  και  γ ια 

όσο χρόνο δ ιαρκεί  η  ο ικονομική  κρίση ,  και  σ ί γουρα μέχρι  και  το 2020,  την 

αντ ίστοιχη  με ίωση των ε ισφορών υγε ίας και  την  αύξηση  των δόσεων 

επιβολής  των αναδρομικών ε ισφορών ΕΤΕΑΕΠ από 36  σε  72 ,  ώστε  να μην 

δημιουργηθεί  περαιτέρω πρόβλημ α στους συναδέλφους ,  δοθέντος  ότ ι  η  

καθυστέρηση  οφείλεται  αποκλειστικά στ ι ς  αδυναμίες  της  Πολι τείας .  

Β.   Για τ ις ασφαλιστικές οφειλές   

Σύμφωνα με  στοιχε ία  του  υπουργε ίου  Εργασίας ,  900.000 οφειλέτες ,  με 

συνολικό  χρέος  περίπου 20  δις ,  ε ίναι  άμεσα εκτεθε ιμένο ι  σε  μέτρα 

κατάσχεσης  των περιουσιών τους .  Η κυβέρνηση εξήγγε ιλε 

προσφάτως  υποτ ιθέμενα μέτρα ανακούφισης  των οφειλετών,  τα  οποία 

όμως  αφορούν  μόνο όσους  προβούν  σε  ρύθμιση  και  κανέναν  άλλο .  Για  αυτή 

την  περίπτωση εξαγγέλλε ι :  

 επανυπολογισμό εισφορών με βάση τον ισχύοντα νόμο, δηλαδή με βάση 

το εισόδημα αλλά και κατ’ ελάχιστον το κατώτατο εισφορολογητέο 

εισόδημα και με παράλληλη μείωση των θεσμοθετημένα πλέον, ήδη 

πενιχρών, συντάξεων. 

 “κούρεμα” των προσαυξήσεων σε ποσοστό 85% μόνο για όσους 

οφειλέτες ενταχθούν στην αντίστοιχη ρύθμιση. 

 Οι ρυθμίσεις προβλέπεται να έχουν επιτόκιο 5 έως 6% 

 Διατηρείται η υποχρέωση καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών 

εισφορών, ως προϋπόθεση διατήρησης της ρύθμισης. 
Η πιθανή  εφαρμογή  των παραπάνω μέτρων θα επέτρεπε  ενδεχομένως σε 

κάποιους  οφειλέτες  να με ιώσουν  το  χρέος  τους  και  να προστατευτούν 

προσωρινά από επικείμενες  κατασχέσεις  ή  να αποκτήσουν  πρόσβαση σε  

σύνταξη  (από την  οποία έχουν  αποκλειστε ί  λόγω των οφειλών) ,  ωστόσο τα 

μέτρα αυτά:  

 αφορούν μόνο όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν την 

απαιτούμενη ρύθμιση και μάλιστα να μην την χάσουν, γιατί τότε 

αυτομάτως επανέρχεται το χρέος τους στα προηγούμενα επίπεδα – που 

είναι και το πιθανότερο να συμβεί. 

 η επιβολή στις ρυθμίσεις τόκου (της τάξης 5% με 6%), εξανεμίζει την 

όποια μείωση στις ισχύουσες προσαυξήσεις, επαναφέροντας ουσιαστικά 

το σύνολο του ποσού πριν τη ρύθμιση. 
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 με την υποχρέωση καταβολής της τρέχουσας εισφοράς, η τήρηση της 

ρύθμισης γίνεται σχεδόν αδύνατη για την μεγάλη πλειοψηφία των 

οφειλετών. Ειδικά μάλιστα σε μια περίοδο οικονομικής δυσπραγίας όπως 

αυτή που βιώνουμε. 

 Επίσης, η υποχρεωτική εισφοροδότηση για τους κλάδους επικουρικής 

ασφάλισης, εφάπαξ, καθώς και της ειδικής προσαύξησης, διατηρούν την 

ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά σε πολύ ψηλά επίπεδα. 

 Διατηρούν τις χρεώσεις για μη παρεχόμενες υπηρεσίες (υγειονομική 

περίθαλψη και επίδομα ανεργίας) και καταργημένους ασφαλιστικούς 

κλάδους (ειδικής προσαύξησης) 
Για να καλυφτούν  επαρκώς όλοι  ο ι  συνάδελφοι  που αντιμετωπίζουν  το 

πρόβλημα,  ζητούμε  τα εξής:  

Οι με ιώσεις  οφει λών μέσω επαν υπολογισμού ή  διαγραφών (αναδρομικών 

ε ιδ ικής  προσαύξησης κλπ)  να γ ίνονται  ανεξάρτητα από την  ένταξη  στην 

ρύθμιση  μετά από αί τηση  του οφειλέτη.  

Ο επανυπολογισμός και  οι  δ ιαγραφές  ε ιδικής  προσαύξησης και  

αναδρομικών του  νόμου 3986/11 θα γίνονται  αποκλειστ ικά υπό τον  όρο της 

ένταξης  στη  ρύθμιση  και  της  τήρησής της  –  και  όχι  ανεξάρτητα αυτής ,  όπως 

πρέπει  να δι εκδ ικήσουμε .  Οφείλουμε  να δηλώσουμε  την  κάθετη αντ ίθεσή 

μας  με  αυτή  την  αντ ίληψη που θεωρεί  ότι  ε ίναι  σκόπιμο να ελαφρυνθεί  από 

αυτές  τ ι ς  άδ ι κες  χρεώσεις  (που και  το  ίδ ιο  το  υπουργε ίο  έχε ι  παραδεχτε ί  ως 

τέτο ιες)  μόνο όποιος  ε ίναι  σε  θέση  να πληρώσει  γ ια  τη  ρύθμιση –  και  να 

συνεχίζε ι  να την  πληρώνει  ανελλ ιπώς.  Στη  χώρα μας που θερίζει  η  ανεργ ία 

(συχνά μακροχρόνια) ,  η  επ ισφαλής εργασία και  η  υποα πασχόληση ,  αυτό 

αδ ικε ί  τους  συναδέλφους  που βρίσκονται  στη  δυσχερέστερη  θέση 

ε ισοδηματικά και  γ ια  τους  οποίους  δεν  υπάρχει  καμία πρόβλεψη στην 

επικε ίμενη  νομοθετική  ρύθμιση .  Αντιθέτως θα βρεθούν  άμεσα στο  

στόχαστρο του  ΚΕΑΟ που προβλέπει  την  κατάσχεση  κάθε  περιουσιακού 

στοιχε ίου  που δ ιαθέτουν .  

Να δ ιαγραφούν  οι  αναδρομικές  ε ισφορές  του  νόμου 3986/11.  

Να δ ιαγραφεί  η  ε ιδ ική  προσαύξηση μετά από αίτηση του ασφαλισμένου 

δ ιότι  ε ίναι  καταργημένος  κλάδος.  

Να δ ιαγραφούν οι  τόκοι  και  οι  προσαυξήσεις  στο  100%.  

Οι οφειλόμενες  ε ισφορές  ε ίχαν  τοκογλυφικό  επι τόκιο  (8 .75%) και  μάλιστα 

ο ι  τόκοι  κεφαλαιοποιούνται  στο  τέλος  του  έτους .  Οι  οφειλέτες  των ταμείων 

αντ ιμετωπίζονται  σαν  δανειολήπτες  τράπεζας ,  χωρίς  να έχουν  πρόσβαση σε 

καμμία σχεδόν  υπηρεσία.  

Να δ ιαγραφούν  ο ι  οφειλές  του  κλάδου περίθαλψης καθώς και  των 

χρεώσεων υπέρ  του  ΟΑΕΔ,  δεδομένου ότι  ο ι  οφειλέτες  δεν ε ίχαν  τ ι ς  

αντ ίστοιχες  παροχές .  

Οι οφειλέτες ,  αν  και  χρεώνονταν  τον  κλάδο υγε ίας ,  ήταν  αποκλεισμένοι  

από τ ι ς  παροχές  περίθαλψης.  και  έπρεπε  να πληρώνουν  ο ι  ίδ ιο ι  τ ι ς  

εξετάσεις  και  την  θεραπεία  ακόμα και  στα δημόσια νοσοκομεία και  φυσικά 

αυτά που πλήρωσαν δεν  πρόκει ται  να τους  επ ιστραφούν  ούτε  και  εάν  

ρυθμίσουν  τ ι ς  οφειλές γ ια  τον  κλάδο υγε ίας .  
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Με το  νόμο 3986/2011 επιβλήθηκε  ε ισφορά 10  ευρώ το  μήνα με  σκοπό την  

παροχή  επιδόματος  ανεργ ίας .  

Η υπουργική  απόφαση που προβλεπόταν  στον  νόμο προκειμένου να 

αποδοθεί  το  επίδομα εκδόθηκε  μόλις  το  2018.  Η απόφαση προϋποθέτε ι  να 

έχουν  πληρωθεί  εισφορές  υπέρ  ΟΑΕΔ γ ια  τουλάχιστον  3  χρόνια,  

προϋπόθεση  που σχεδόν  κανένας  οφειλέτ ης  των ετών της  κρίσης  δεν 

καλύπτε ι .  

Να υπάρχει  δυνατότητα επαν υπολογισμού γ ια  όλους  με  βάση  το  κατώτερο 

ε ισόδημα και  τα  ποσοστά που ίσχυαν  πριν  τον  νόμο 3986/11 (και  γ ια  όσους  

έχουν  οφειλές  προ του  2002)  δ ιότ ι  μ ια  πολύ μεγάλη  κατηγορία συναδέλφων 

ακόμα που ε ίχαν  σχετ ικά μικρά ε ισοδήματα (πχ  .  της  τάξης  των 10 .000 ή 

15 .000 ευρώ ετησίως) ,  δεν  θα μπορέσει  διαφορετ ικά να επωφεληθεί  από 

τον  επανυπολογισμό.  

Σε περίπτωση που μετά τον  επανυπολογισμό και  τ ι ς  προαναφερθείσες 

δ ιαγραφές  προκύπτε ι  αδυναμία αποπληρωμής του  υπολοίπου της  οφειλής  να 

υπάρχει  και  δυνατότητα δ ιαγραφής μέρους  ή  όλου αυτής  

Αύξηση  του  ορίου  οφειλών για  τη  συνταξιοδότηση  (Η Συμβουλευτ ική 

επι τροπή επιστημόνων του  ΕΦΚΑ,  προτε ίνε ι  το  όριο  των 45 .000€)  

Το επι τόκιο  της  ρύθμισης  να μην  είναι  5% που προ βλέπεται  διότ ι  αφενός 

επαναφέρει  σχεδόν  στο  σύνολο των κουρεμένων τόκων και  προσαυξήσεων 

και  αφετέρου δεν  ανταποκρίνεται  στον  πολύ μ ικρό πληθωρισμό ή  και  

αποπληθωρισμό που υπάρχει  σήμερα.  

Να μην  υπάρχει  η  υποχρέωση καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστ ικών 

ε ισφορών,  ως απαραίτητη  προϋπόθεση  διατήρησης της  ρύθμισης .  

Να υπάρχει  ευελ ιξ ία  στην  αποπληρωμή των δόσεων ώστε  να μην  χάνεται  η  

ρύθμιση  εύκολα.  

Να δ ιεκπεραιωθούν  άμεσα ο ι  αναδρομικές δ ιαγραφές  συναδέλφων καθώς 

και  οι  δ ιαγραφές  λόγω αποσύνδεσης ασφάλισης  από τ ην  ιδιότητα που 

εκκρεμούν ,  ούτως ώστε  να μπορούν  ο ι  συνάδελφοι  να ενταχθούν  και  στη 

ρύθμιση  γ ια  το  υπόλοιπο  της  οφειλής  τους .  

Γ.  Σχετικά με  την  ΥΑ γ ια  το  βοήθημα ανεργίας  στο ΕΤΑΑ  

Τον Ιούλ ιο  2018 δόθηκε  στη  δημοσιότητα το  κε ίμενο  της  ΥΑ ( εδώ),  στη 

συνέχε ια  δημοσιεύτηκε  η  ΥΑ στο  ΦΕΚ Β΄3003 2018 ( εδώ) αλλά στη 

συνέχε ια  καταργήθηκε  η  πρώτη  ΥΑ και  δημοσιεύτηκε  νέα στο  ΦΕΚ Β΄3496 

2018 (εδώ).  Από τη  σύγκριση  των δύο  κε ιμένων,  διαπιστώνουμε  πως από το 

δημοσιευθέν  στο  ΦΕΚ της  πρώτης ΥΑ ε ίχε  δ ιαγραφεί  η  παρ.δδ  «… Μη 

ύπαρξη  οφειλής  από οποιαδήποτε  αι τ ία  προς  τους  πρώην Τομείς  του  ΕΤΑΑ 

στους  οποίους  υπάγεται  υποχρεωτικά ο δ ικαιούχος ,  ή  σε  περίπτωση 

ύπαρξης  οφειλής  ο  δ ικαιούχος  να έχε ι  υπαχθεί  σε  καθεστώς ρύθμισης  των 

οφειλών,  ο ι  όροι  της  οποίας  τηρούνται…».  Η απάλειψη αυτή  ε ίναι  

σημαντ ική  και  βελτιώνει  α ισθητά την  πρώτη  εκδοχή της  ΥΑ αναιρώντας  μ ια 

εκ  των προϋποθέσεων που την  καθιστούσαν σχεδόν  αδύνατη  στην εφαρμογή 

της .  

Παραμένουν  όμως πρόσθετες  και  σωρευτ ικές  προϋποθέσεις  που περ ιορίζουν 

δραστ ικά το  πεδίο  εφαρμογής  της  ΥΑ και  τους  εν  δυνάμει  δ ικαιούχους  του  

βοηθήματος:  

Η « μη άσκηση επαγγελματ ικής δραστηριότητας»  στην  Προϋπόθεση  2β ,  που 

προκύπτε ι  από την  μη έκδοση  φορολογικών στοιχε ίων ε ίναι  προσθήκη  που 

https://drive.google.com/file/d/18AHXlLa_mQky-iTapcWfpa6MEZrx9PIx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1itfOWBPUQukxhOlaB2j5knFcB2GkXETc
https://drive.google.com/open?id=1bcCnKyJIt1N4D1Teo0Ga5OxdAZe1JM2H
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ουσιαστ ικά ακυρώνει  την  ύπ αρξη  χαμηλού ε ισοδήματος  κατά το 

προηγούμενο έτος ,  που θα έπρεπε  να ε ίναι  το  μοναδικό  κρι τήριο .  

Η «Μη υπαγωγή  στην υποχρεωτική ή  προαιρετ ική  ασφάλιση  του ΕΦΚΑ ή 

άλλου φορέα κύριας  ασφάλισης  της  ημεδαπής ή  της  αλλοδαπής» (2ε)  στερε ί  

το  βοήθημα σε  όσους  έχου ν  δ ικαίωμα παράλληλης  ή  πολλαπλής  ασφάλισης  

Η «Μη δ ιακοπή  της  επαγγελματ ικής  τους  δραστηριότητας  προκειμένου να 

υπηρετήσουν  τη  στρατ ιωτική  τους  υπηρεσία ή  προκειμένου να μετέχουν  σε 

πανεπιστημιακές  ή  μεταπτυχιακές  ή  δ ιδακτορικές  σπουδές .»  (2στ) 

αποστερε ί  το  βοήθημα σε  όσους  πρόκει ται  να υπηρετήσουν και  μάλιστα 

υποχρεωτικά τη  στρατιωτική  θητε ία  ή  να διακόπτουν  γ ια  σπουδές.  

«Το συνολικό  ατομικό  καθαρό φορολογητέο  ε ισόδημα από οποιαδήποτε 

πηγή  των δύο  φορολογικών ετών που προηγούνται  του  έτους  υποβολής  της 

αί τησης  να μην  υπερβαίνε ι  αθροιστικά το  ποσό των ε ίκοσι  χ ιλ ιάδων ευρώ 

(€  20 .000,00)  και  το  συνολικό  ο ικογενε ιακό καθαρό φορολογητέο  ε ισόδημα 

από οποιαδήποτε  πηγή  των δύο  φορολογικών ετών που προηγούνται  του 

έτους  υποβολής  της  αί τησης  να μην  υπερβαίνε ι  αθρο ιστικά το ποσό των 

τρ ιάντα χ ιλ ιάδων ευρώ (€  30 .000,00) .»  Στερε ί  το  βοήθημα σε  μεγάλο 

αριθμό ασφαλισμένων (εμμίσθων κυρίως αλλά και  αμίσθων) που έμε ιναν 

άνεργοι  άλλα ε ίχαν ένα υποτυπώδες  ετήσιο  ε ισόδημα.  Τα αντ ίστοιχα 

επιδόματα ανεργ ίας  των μισθωτών ασφαλισ μένων δεν  έχουν  ε ισοδηματικά 

κρι τήρια.  

«Ο δ ικαιούχος  να δ ιαμένε ι  μόν ιμα στην  Ελλάδα.»  Η προϋπόθεση  αυτή  που 

εξαιρε ί  όσους  έχουν  μεταναστεύσει ,  ώστε  να μπορούν  να εργασθούν ,  δε 

συνάδει  με  το  Ευρωπαϊκό Δίκαιο .  

Θα πρέπει  να υπάρξει  πρόβλεψη ότ ι  η  Υπουργική  Απ όφαση περιλαμβάνει  

ασφαλισμένους  γ ια  τους  οποίους  συντρέχουν  ο ι  προϋποθέσεις προ της 

δημοσιεύσεώς της .  Από τη  διατύπωση της παρ.1  του  άρθρου 3  (έναρξη  

προθεσμίας  από τη  λήψη της  βεβαίωσης του ΕΦΚΑ) μπορεί  να συναχθεί  ότι  

καταλαμβάνει  και  περιπτώσεις  ασφαλι σμένων που περιήλθαν  σε  κατάσταση  

ανεργ ίας  ή  υποαπασχόλησης και  προ της  θεσπίσεως της  ΥΑ.  

Δεν  προκύπτε ι  μετά βεβαιότητας  ο  συνυπολογισμός του  χρόνου επιδότησης 

στο  χρόνο ασφάλισης ,  όπως συμβαίνε ι  γ ια  τους  μ ισθωτούς  (άρθρο 40 

Ν.3996/2011) .  

Εν κατακλείδι  παρ ά την  εμφανή  βελτ ίωση της  δεύτερης  Υπουργικής 

Απόφασης παραμένε ι  το  γεγονός  ότ ι  περιορίζεται  σημαντ ικά ο  αριθμός των 

δ ικαιούχων,  ενώ η  όλη  διαδικασία χαρακτηρίζεται  από γραφειοκρατ ική 

προσέγγ ιση ,  που θα δυσκολέψει  τους  δικαιούχους . .  Σημαντικές  κατηγορίες 

ανέργων ή  υποαπασχολούμενων επιστημόνων εξαιρούνται  αδικαιολόγητα,  

ε ί τε  γ ιατί  τα  προηγούμενα χρόνια έτυχε  να έχουν  κάποιο  ισχνό  ε ισόδημα,  

ε ί τε  γ ιατ ί  αναγκάστηκαν  να δ ιακόψουν  γ ια  την  εκπλήρωση (αμισθί )  των 

στρατ ιωτικών τους  υποχρεώσεων ή  να βελτ ιώσουν  τ ι ς  σ πουδές  τους .  

Ως προς το  ουσιαστικό  ζήτημα της  παροχής  του  επιδόματος  ανεργ ίας .  Η 

γεν ική  έλλειψη  συντονισμού μεταξύ ΤΣΜΕΔΕ και  ΟΑΕΔ θέτε ι  εμπόδια στην 

προώθηση της  παροχής  βοηθήματος  προς  τους  άνεργους  συναδέλφους 

μηχανικούς  που το  δ ικαιούνται ,  με  αποτέλεσμ α κανε ίς 

αυτοαπασχολούμενος μηχανικός  ακόμα δεν  έχε ι  πάρε ι  επίδομα ανεργίας .  

Ε.  Σημαντικά λάθη στα ειδοποιητήρια  –  Διοικητικό χάος ΕΦΚΑ  

Κατά την  ανάρτηση  (με  σημαντ ική  καθυστέρηση)  των ε ιδοποιητηρίων ΕΦΚΑ 

Ιανουαρίου 2019 δ ιαπιστώθηκαν σημαντικά λάθη ,  καθώς από μεγάλη 
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μερίδα αυτών έλλε ιπε  το  καθαρό φορολογητέο  αποτέλεσμα 2017,  ενώ σε 

ε ιδοποιητήρια εμμίσθων ασφαλισμένων (περίπου 47 .000)  υπήρ ξε  εσφαλμένη 

χρέωση ε ισφοράς,  τόσο από τον  ΕΦΚΑ,  όσο και  από το  ΕΤΕΑΕΠ.  

Ο ΕΦΚΑ αναγνώρισε  το  δεύτερο  λάθος με  ανακοίνωσή του ,  πλην όμως δεν 

χορηγήθηκε  ικανός  χρόνος  γ ια  την εξόφληση  των ε ισφορών (μόνον  4 

εργάσιμες  ημέρες  από την  ανάρτησή  τους) .  Τα ε ιδοποιητήρια  του ΕΤΕΑΕΠ 

για  τους  έμμισθους ε ίναι  ακόμη αναρτημένα,  παρά τ ις  δ ιαβεβαιώσεις  ότι  

θα επιλυθε ί  το  θέμα.  

Σε πολλές  περιπτώσεις  παρατηρείται  σε  έμμισθους  επ ιστήμονες  η  

λανθασμένη  παρακράτηση  ε ισφορών προς  τον  ΕΦΚΑ (λανθασμένα ποσοστά,  

ασάφειες  στον  ορισμ ό του  ασφαλιστέου μ ισθού,  απόδοση  ε ισφορών στο  

πρώην ΙΚΑ, αντ ί  στο  αντ ίστοιχο  πρώην ταμείο  ΤΣΜΕΔΕ.  

Προτείνεται:  

Άμεση  δ ιόρθωση των λαθών,  βελτ ίωση της  αξιοπιστίας  των συστημάτων,  

ενημέρωση των ασφαλισμένων και  χορήγηση  ικανού χρόνου γ ια  

αποπληρωμή των ε ιδοποιητηρίων.  

Σαφείς  οδηγίες  προς  τους  εργοδότες  και  τ ι ς  Υπηρεσίες  που παρακρατούν  

και  καταβάλλουν  ε ισφορές  μ ισθωτών επιστημόνων.  

Για δεύτερη συνεχόμενη  χρονιά κατά τη  δ ιαδ ικασία ανανέωσης 

ασφαλιστ ικής  ικανότητας  των ασφαλισμένων παρουσιάστηκαν εκατοντάδες 

φαινόμενα ασφαλισμένων που ενώ πληρούν τ ι ς  προϋποθέσεις  γ ια  χορήγηση 

ασφαλιστ ικής  ικανότητας  υγε ιονομικής  περίθαλψης (άρθρα 22  και  23 

ν .4529/2018) ,  βρέθηκαν  ανασφάλιστοι  αυτοί  ο ι  ίδ ιοι  ή /και  τα  έμμεσα μέλη 

τους .  

Παράλληλα σε  εκατοντάδες  περιπτώσεις  υπήρξε  δ ιαγραφή εμμέσων μελών 

χωρίς  λόγο .  

Άξιο  αναφοράς ε ίναι  ότ ι  το  μεγάλη  μερίδα εμμίσθων του  Δημοσίου Τομέα 

βρέθηκαν  ανασφάλιστοι ,  παρότι  παρακρατούνται  ε ισφορές  υγε ίας  από τ ι ς  

αποδοχές  τους  και  τούτο  δ ιότ ι  ακόμη  δεν  έχουν  ενταχθεί  (μετά από δύο  και  

πλέον  έτη)  στο  σύστημα των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων.  

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ:  

Άμεση  απόδοση  ασφαλιστ ικής  ικανότητας  σε  όλους  τους  ασφαλισμένους ,  

μέχρι  να δ ιορθωθούν  τα  προβλήματα.  

Να δοθεί  εντολή  ώστε  από κανένα ασφαλισμένο  να μην  αφαιρε ί ται  η  

ασφαλιστ ική  ικανότητα χωρίς  π ροηγούμενη ενημέρωση και  πρόσκληση  γ ια 

ρύθμιση  τυχόν  εκκρεμοτήτων.  

Δημιουργία  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας γ ια  την  ηλεκτρονική απόδοση 

ασφαλιστ ικής  ικανότητας ,  με  δυνατότητα ηλεκτρονικής  κατάθεσης  

δ ικαιολογητ ικών από ασφαλισμένους .  Η πλατφόρμα να επικοινωνεί  σε  

πραγματ ικό  χρόνο με  αυτές  των ε ισφορών μη  μισθωτών και  ΑΠΔ ώστε  να 

υπάρχει  άμεση  ενημέρωση γ ια  την  εκπλήρωση των ασφαλιστ ικών 

υποχρεώσεων.  

Υπάρχουν  τεράστ ι ες  καθυστερήσεις  σε  όλες  τ ι ς  δ ιαδ ικασίες  που οφείλονται  

στην  υποστελέχωση των Υπηρεσιών,  καθώς και  σ το  δύσχρηστο και  

τρομερά περίπλοκο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ  –  που σημειωτέον,  

πολύ συχνά ο ι  αρμόδιο ι  υπάλληλοι  το  βρίσκουν  κλε ιστό .  Επιπλέον ,  το  εν 

λόγω σύστημα τροποποιε ί ται  συνεχώς,  με  αποτέλεσμα να απαι τούνται  κάθε 

φορά καινούρια δεδομένα και  δ ιαφο ρετικές  καταχωρήσεις ,  που δεν  είναι  

εξ’  αρχής  γνωστές  στους  υπαλλήλους .  
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Ενδεικτ ικά,  από τ ις περίπου  900 Αιτήσεις  Αναδρομικής Διαγραφής  που 

έχουν  πλέον  συσσωρευτεί  στο  τμήμα ασφάλισης,  έχουν  εξεταστεί  μέχρι  

στ ιγμής,  μόνον  οι  150.  

Από δε  τ ι ς  Αιτήσεις δ ιαγραφ ής και  αποχαρακτηρισμού λόγω κλε ιστών 

β ιβλ ίων,  οι  οποίες  (σύμφωνα με  την  τελευταία τους  

καταμέτρηση)  έχουν  πλέον  υπερβε ί  τ ις  9000,έχε ι  εξεταστε ί  ο  ίδ ιος 

αριθμός αιτήσεων,  δηλαδή μόλις  οι  150.  

Είναι  φανερό ότ ι ,  εφόσον  το  ΤΣΜΕΔΕ συνεχίσε ι  να λε ι τουργεί  με  αυ τό  το 

ρυθμό και  με  αυτά  τα  μέσα,  θα χρε ιαστούν  δεκαετ ί ες  γ ια  την  ολοκλήρωση 

της  εξέτασης των εν  λόγω αι τήσεων  –  καθώς μάλιστα,  στι ς  ήδη  υπάρχουσες ,  

προστ ίθενται  δ ιαρκώς νεότερες  –  (Με ένα πρόχειρο  υπολογισμό προκύπτει  

ότ ι ,  γ ια  την εξέταση  9000 αι τήσεων θα χρε ιαστούν  22 ,5  χρόνια…).  

ΣΤ.  Καθυστερήσεις  στην  απονομή συντάξεων  

Μέχρι  στ ι γμής ,  ο  χρόνος  απονομής προσωρινών συντάξεων κυμαίνεται  

από 8  έως 19  μήνες  από την  ημερομηνία  αίτησης συνταξιοδότησης .  

Όσον αφορά δε  τ ι ς  Πράξεις  οριστ ικής  απονομής,  αυτές  φαίνεται  σαν  να μην 

προχωράνε .  Δυόμιση και  πλέον  έτη  από την  έναρξη  ισχύος  του  Νόμου ,  

υπολε ίπονται  ακόμα 250 φάκελοι  για  να  κλείσουν  οι  αιτήσε ις του 2016 .  

Το απογοητευτ ικό  είναι  ότι  ενώ βρέθηκε  με  τα  πολλά λογ ισμικό 

υπολογισμού τους  από τον  Φεβρουάριο  του  2018,  συν εχίζε ι  ο  υπολογισμός 

να γ ίνεται  «με  το  χέρι» ,  και  με  απαράδεκτα αργούς  ρυθμούς  (3  την  ημέρα)!  

Ζητάμε  την  επίσπευση απονομής προσωρινών και  οριστικών συντάξεων από 

τον  ΕΦΚΑ και  ε ιδικότερα από το  Ταμείο μας  (πρώην ΕΤΑΑ -ΤΣΜΕΔΕ ) .  

Αυτή τη  στιγμή εκκρεμούν  πάνω από 3000 αιτήσε ις  συνταξιοδότησης.  

Οι προσωρινές  συντάξε ις  υπολογίζονται  βάσει  της  αρχικής εγκυκλ ίου 

ΕΦΚΑ,  δηλαδή  ως αποτέλεσμα των ε ισφορών του  τελευταίου  έτους  πριν  την 

ημερομηνία διακοπής επαγγέλματος .  Αυτό  καταλήγε ι  σε απονομή 

προσωρινών από 380 έως 40 0 €  μηνιαίως το  πολύ,  προ κρατήσεων και  

φόρων.  Και  ενώ έχε ι  βγε ι  νεότερη  εγκύκλιος  που ορίζε ι  τον  υπολογισμό της 

προσωρινής  στο  80% της  οριστικής  για  όσους  υποβάλλουν  την  αίτησή  τους 

ηλεκτρονικά,  αυτή δεν  εφαρμόζεται  από το  Ταμείο  μας .  Ζητάμε  την 

εφαρμογή  της  Εγκυκλίου  γ ια  όλους  τους  νέους  συνταξιούχους  που θα 

υποβάλλουν  εφεξής  αίτηση .   

Εφαρμόζεται  από το Ταμείο  παρακράτηση  ποσού της  εξαγοράς χρόνου 

σπουδών ή  στρατ ιωτικής  θητείας  όχι  από την  οριστική  αλλά από την  ήδη 

πολύ χαμηλή προσωρινή  σύνταξη .  Σήμερα πο υ ο ι  προσωρινές  κυμαίνονται  

από 384 έως 500 €  το  πολύ το  μήνα,  ε ίναι  απαράδεκτο  να παρακρατε ί ται  το 

¼ του  εξευτελ ιστ ικού αυτού ποσού γ ια  εξαγορές!  

Για τους  δ ιπλοασφαλισμένους  όπως επισημαίνουν  και  δεκάδες  συνάδελφοι  

σε  επ ιστολή που κοινοποιήθηκε  μέσω της  ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, υπάρχει  ακόμα 

πιο  καθυστέρηση  στην  απονομή  Οριστ ικών Συντάξεων.   Μέχρι  σήμερα 

καμιά οριστική  συνταξιοδοτική  απόφαση δεν  έχει  βγει  παρά το  γεγονός  

ότ ι  ο  χρόνος  που  έχε ι  παρέλθε ι  πλησιάζε ι  τα  τρία  χρόνια!!! .  
Η κατάσταση  αυτή ,  εκτός  από την  κατάφωρη αδικία  σε  ασφαλισμένους  που 

έχουν  στηρίξε ι  το  σύστημα Δημόσιας  Ασφάλισης  της  χώρας γ ια πάνω από 

65  χρόνια έκαστος  (άθροισμα ε ισφορών στους  δύο  φορείς  Κύριας  

Σύνταξης)  και  την  άν ιση  μεταχε ίριση  σε  σχέση  με  άλλες  κατηγορίες 

ασφαλισμένων που ο  χρόνος  αναμονής ε ίναι  πολύ λι γότερος ,  έχε ι  

δημιουργήσει  σοβαρά ο ικονομικά και  κοινωνικά προβλήματα αφού έχε ι  
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αναγκάσει  συναδέλφους  να αντ ιμετωπίσουν καταστάσεις  δανείων,  σπουδών 

παιδ ιών ή  άλλων ανελαστ ικών υποχρεώσεών τους  με  τα  μ ισά χρήματα και  

γ ια  δ ιάστημα πέρα από κάθε  δυσμενή  πρόβλεψη.  

Υπάρχουν  δε  και  σοβαρά ζητήματα νομιμότητας  μ ια  και  :  

α) Η απονομή  της  “προσωρινής  οριστικής” σύνταξης   μόνο γ ια  το  σκέλος 

του  Δημοσίου παραβιάζε ι  τον  εν ιαίο  χαρακτήρα της  τελ ικής  αποδιδόμενης 

σύνταξης  

β)  Η απονομή  της  προσωρινής  σύνταξης  μόνο γ ια  το σκέλος  του  Δημοσίου 

ε ίναι  εκτός  νομιμότητας ,  την  στ ι γμή  που ο Ν.  4499/2017 ρητά στην  παρ.  

2α)  του  άρθρου 2  αναφέρει  :  "  Η προσωρινή  σύνταξη  λόγω γήρατος  

υπολογίζεται  στο  80% του ποσού της  οριστικής  σύνταξης  όπως 

δ ιαμορφώνεται  σύμφωνα με  τ ι ς  διατάξε ις  του  Ν.  4387/2016" που στην 

περίπτωση των παράλληλα ασφαλισμένων η δ ικαιούμενη  σύνταξη ε ίναι  μ ία 

εν ιαία  με  δύο τμήματα (Δημόσιο+προσαύξηση  ΤΣΜΕΔΕ ή  ΤΣΑΥ).  

γ)  Υπάρχει  μεγάλη  παραβίαση  τη  προθεσμίας  των 6  μηνών  της  παρ.  3 .α  του 

άρθρου 1  του  Ν.4151/2013.  Η παραβίαση  μάλιστα των προθεσμιών αυτών 

σύμφωνα με  την παρ.  5  συν ιστά πε ιθαρχικό παράπτωμα.  

δ)  Υπάρχουν ,  σύμφωνα με  ενημέρωσή μας,  και  περιπτώσεις  όπου δεν  έχε ι  

τηρηθεί  η  σε ιρά κατάθεσης  του  φακέλου.  

Θα πρέπει  άμεσα να ολοκληρωθούν  όλες  οι  δ ιαδ ικασίες  γ ια  την οριστ ική 

έκδοση  συντάξεων των διπλοασφαλισμένων,  αλλά και  η  επ ιτάχυνση  των 

δ ιαδικασιών απόδοσης σύνταξης   στο  σύνολο των υπό συνταξιοδότηση 

Επιστημόνων,  που καθυ στερούν  τραγικά.  

Ζ.  Τεράστιες  με ιώσεις  στ ις  Συντάξε ις  

Σύμφωνα με  υπολογισμούς  αλλά και  με  βάση  τ ι ς  πρώτες  συντάξε ις  που έχε ι  

εκδόσει  το πρώην ΤΣΜΕΔΕ με βάση το  Ν.  4387/16 με  40  χρόνια ασφάλισης 

στο  ΤΣΜΕΔΕ και  36  στην  Ειδ ική  Προσαύξηση  (πρώην ΕΛΠΠ) προκύπτουν 

με ικτές  συντάξε ις  περί  τα  1000 € .  Με βάση  το  προηγούμενο ασφαλιστ ικό 

καθεστώς,  η  κύρια σύνταξη  γ ια  40  χρόνια ήταν  1 .018,95  €  ενώ  η  Ειδική 

Προσαύξηση  γ ια  36  χρόνια ήταν  1 .219,68 € .  Συνολικά δηλαδή 2 .238,63 

€ .  Η ονομαστική  μείωση των συντάξεων δ ηλαδή υπερβαίνε ι  το  54%.  

Η βίαιη  περικοπή  των συντάξεων των Ε.Ε.  Μηχανικών προέρχεται  κυρίως 

από την  εξανέμιση  του  κλάδου της  Ειδικής Προσαύξησης.  Οι  ε ισφορές  που 

έχουν  καταβληθεί  στην  Ειδική  προσαύξηση (πρώην ΕΛΠΠ) υπολογίζονται  

πλέον  με  έναν  αυθαίρετο  συ ντελεστή  (χ  0 ,075)  και  συν ιστούν  πλέον  απλή 

προσαύξηση  στη  σύνταξή  μας  της  τάξης  των 200 -250€ περίπου.  Επί  του 

θέματος ,  ο ι  συνταξιούχοι  προ του  4387/16,  έχουν  καταφέρει  τη  θέσπιση 

ε ιδ ικής  Υ .Α.  γ ια  τον  υπολογισμό της  Ειδ ικής  Προσαύξησης γ ι  αυτούς ,  ώστε 

ακόμα κι  αν  γ ίνε ι  επανυπολογισμός της  σύνταξής  τους ,  οι  περικοπές  να μην 

ε ίναι  τόσο υψηλές  όσο ο ι  δικές  μας  αλλά κατά 200 –  250 €  μ ικρότερες  

Αν υποθέσουμε ότι  ξεκινά σήμερα (2019)  την  ασφάλιση του ένας νέος 

συνάδελφος και  στο  σύνολο του ασφαλιστικού του βίου  κ αταβάλλει  την 

ελάχιστη  ε ισφορά λόγω μικρών εισοδημάτων.  Μετά από 40  ολόκληρα 

χρόνια  (το  2059 δηλαδή) η  προσδοκόμενη  του σύνταξη θα ε ίναι :  384€ + 

42 ,8% Χ (2 /3)  650€ = 568 € .  

Οι με ιώσεις  στ ις  συντάξεις  χηρε ίας  ε ίναι  ακόμα πιο  τραγικές  μια  και  

αυτές  πια  περιορίζονται  στο  50% της προσδοκόμενης σύνταξης. »  

 

http://www.tsmede.gr/Portals/0/My%20Files/%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%91%20%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82%20%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7%CF%82.pdf
http://www.tsmede.gr/Portals/0/My%20Files/%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%91%20%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%8D%CE%BE%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf
http://www.tsmede.gr/Portals/0/My%20Files/%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%91%20%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%8D%CE%BE%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf
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η
 Εισήγηση προς την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ  

Όχι στην ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος  

 
«Η κυβέρνηση  της  ΝΔ προχωράει  με  ταχε ίς  ρυθμούς  στην  υλοποίηση  της 

εξαγγελ ίας  της  γ ια ρ ιζική  αλλαγή του  χαρακτήρα της  Δημόσιας  Κοινωνικής 

Ασφάλισης ,  με  την  ε ίσοδο και  την  προώθηση ιδιωτικών σχημάτων που θα 

αναλάβουν  αρχικά μέρος  της  Ασφάλισης ,  ώστε  προοπτ ικά να κυριαρχήσουν 

σε  όλο  το  εύρος .  Οι  προεκλογικές  εξαγγελ ί ες ,  η  σύσταση  σχετ ικής  επ ι τροπής 

και  τα  συνεχή  δημοσιεύματα δε ίχνουν  ότ ι  ε ίμαστε  πολύ κοντά στ ις  σχετ ικές 

νομοθετ ικές  πρωτοβουλίες  με  ορίζοντα εφαρμογής  την 1 /1/2021.  

Πρώτο βήμα αποτελε ί  η  εκχώρηση των κλάδων ασφάλισης  του  νυν  ΕΤΕΑΕΠ 

(Επικουρικό  6 ,5% και  Εφάπαξ 4%)  σε  ιδ ιώτες  με  υποτ ιθέμενη  «ελεύθερ η» 

επιλογή  των νέων ασφαλισμένων (από 1 /1 /2021)  Δημόσιου ή  Ιδ ιωτ ικού 

φορέα ασφάλισης .  Η υφιστάμενη  απαξίωση του  ασφαλιστικού συστήματος 

από όλες  τ ι ς  κυβερνήσεις  –  με  τ ι ς  υπέρογκες  ε ισφορές ,  τ ις  συνεχώς 

με ιούμενες  συντάξε ις ,  την  κλοπή  των αποθεματ ικών τους  (δεν  ξεχνάμε  το 

PSI )  και  το  δ ιοικητικό  χάος  της  ενοποίησης του  Ν.4387/16 –  έχε ι  στρώσει  

το  έδαφος γ ια  τους  ιδιώτες .  

Είναι  προφανές  ότ ι  μερίδες  του  κεφαλαίου (ασφαλιστ ικές  εταιρ ίες)  χρόνια 

τώρα προσδοκούν  να υφαρπάξουν  τα τεράστ ια  ετήσια ποσά των 

ασφαλιστ ικών ε ισφορών,  ώστε  να τζογάρουν  με  τ ι ς  ε ισφορές  μας  και  να 

ε ισέλθουν  σε  ένα ακόμα πεδ ίο  γ ια  την  κερδοφορία τους ,  με  τ ι ς  πλάτες  του 

κράτους  και  τον ιδρώτα το  δικό  μας .  Δεν  ε ίναι  καθόλου τυχαίο  ότι  η  

σχετ ική  Επι τροπή του  Υπουργε ίου  Εργασίας  & Κοινωνικών Υποθέ σεων 

(καθόλου τυχαία η  εξαφάνιση  του  όρου «ασφάλιση»)  συγκροτε ί ται  κυρίως 

από στελέχη  αυτής  της  αγοράς.  

Οι επιπτώσεις  θα είναι  συντριπτ ικές  

Αίρεται  η  όποια κρατ ική  εγγύηση στο  ασφαλιστ ικό σύστημα και  η  χορήγηση 

των συντάξεων,  εφάπαξ κλπ θα ε ίναι  αποτέλεσμα  της  πορείας  των 

αντ ίστοιχων ασφαλιστ ικών εταιριών.  Η φούσκα της  ENRON,  η  εγχώρια 

υπόθεση  της  «ΑΣΠΙΣ -ΠΡΟΝΟΙΑ» ε ίναι  πολύτ ιμη  πείρα γ ια  το  μέλλον .  

Οι ιδιωτικές  ασφαλιστ ικές  εταιρ ί ες  θα δι εκδ ικήσουν  σί γουρα και  τους  εν  

ενεργε ία  ασφαλισμένους  και  μαζί  με  αυτο ύς  και  μέρος  (ή  όλο)  του 

αποθεματ ικού των Ταμείων (όσο έχε ι  απομείνε ι  τέλος  πάντων) .  Η μετάβαση  

αυτή  σημαίνε ι  ότ ι  στο  υφιστάμενο ασφαλιστ ικό με ιώνονται  συνεχώς οι  

ε ισφορές  και  τα  αποθεματ ικά,  ενώ αυξάνονται  ο ι  συντάξε ις ,  εφάπαξ κλπ 

που ε ίναι  δεδομένο ότι  θ α οδηγήσει  πολύ σύντομα σε  κατάρρευση .  Και  αυτό 

γ ιατ ί  ο ι  σημερινές ε ισφορές  μας  καλύπτουν  τ ι ς  συντάξε ις των νυν 

συνταξιούχων.  Η ληστε ία  των αποθεματ ικών μας δ ιαμέσου της  Τράπεζας  

Αττ ικής (δεν  ξεχνάμε!)  φοβόμαστε  ότι  θα είναι  «πταίσμα» μπροστά σε  αυτά 

που θα ακολουθήσουν.  

Κυβερνητικοί  κύκλοι  δ ιαρρέουν  ότι  το  ιδιωτ ικό  κεφαλαιοποιητ ικό  σύστημα 

θα οδηγήσει  σε  καλύτερες  συντάξε ις .  Αυτό  καθόλου δεν ισχύε ι  γ ιατ ί  αυτό 

προϋποθέτε ι :  

πολλά έτη  ασφάλισης ,  άνω των 40   

συνεχή  απασχόληση  χωρίς  κενά  
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πολύ υψηλές  αποδοχές  πο υ οδηγούν σε  μεγάλες  ε ισφορές  και  

το  να μην  συμβούν  σε αυτό  το  διάστημα μεγάλες  υφέσεις  στ ι ς  χρηματαγορές  

όπου συνηθίζουν  οι  ασφαλιστ ικές  να τζογάρουν  τα  αποθεματ ικά τους .  

Είναι  προφανές  ότ ι  στην  εποχή  της  γεν ικευμένης  ανεργ ία ,  της 

υποαπασχόλησης και  των μισθών πείνας  η  συντριπτ ική  πλε ιοψηφία 

εργαζομένων και  αυτοαπασχολούμενων θα οδηγηθεί  σε  ιδιωτικές  συντάξε ις  

ακόμα χαμηλότερες  και  από τ ι ς  σημερινές ,  χωρίς  να συνυπολογίσε ι  κανείς 

και  όλες  τ ι ς  ρήτρες  «επενδυτ ικών κ ινδύνων».  Τα παραδείγματα αυτά,  όπως 

έχουν  καταγραφεί  στην  δι εθνή βιβλιογραφία,  ε ίναι  παρόμοια με αυτά που 

δημοσίευαν στην Χιλή  τη  δεκαετία  του  70 ,  όταν το  εκε ί  δ ικτατορικό 

καθεστώς υποσχόταν  στους  εργαζόμενους  ότ ι  μετά από 35  χρόνια εργασίας  

θα λάβουν  σύνταξη  με συντελεστή  αναπλήρωσης του  μισθού τους στο  70%.          

Η πραγματ ικότητα,  όμως,  μετά από 30  χρόνια εφαρμογής  του 

κεφαλαιοποιητικού  συστήματος  ατομικών λογαριασμών σε  αυτή  τη  χώρα 

απέδειξε  ότ ι  τ ελ ικά ο  μέσος  συντελεστής  αναπλήρωσης ήταν  μόλ ις 37%.M  

Το κεφαλαιοποιητ ικό σύστημα ατομικών λογαριασμών εξαφανίζε ι  και  τα 

τελευταία ψήγματα αλληλεγγύης  των γενεών και  η  αναδιανομής,  που 

ισχύουν  μόνο σ’  ένα δημόσιο  διανεμητικό  σύστημα κοινωνικής  ασφάλισης .  

Βγάζε ις  πολλά,  «επενδύεις»  πολλά,  θα πάρεις  κάποτε  σύνταξη  μεγαλύτερη .  

Οι  υπόλοιποι  θα αρκεστούν  στη  συνεχώς μειούμενη  κρατική  συμμετοχής  της 

«εθν ικής  σύνταξης» .  Θα δημιουργηθούν νέες  δ ιαιρέσε ι ς  μεταξύ  των 

εργαζόμενων και  των ασφαλισμένων ανάλογα με  το  χρόνο και  το  ε ίδος  της 

ασφάλισης  που «ελεύθερα» επιλέγε ι  ο  καθένας.  Αυτό  ακριβώς ε ίναι  το 

νεοφιλελεύθερο υπόδειγμα «δεν  υπάρχει  κοινωνία,  μόνο άτομα».  Ο ορισμός 

της  ταξικής  πολι τ ικής ,  ε ίναι  να βελ τιώνεις  τ ι ς  αποδοχές  αυτών που ήδη 

βγάζουν  πολλά,  περιορίζοντας  τες  σε  αυτούς  που έχουν  ανάγκη .  

Είναι  προφανές  ότ ι  η  ιδιωτικοποίηση της  ασφάλισης  δε θα περιοριστε ί  σε 

Επικουρικό και  Εφάπαξ,  αλλά προοπτ ικά θα επεκταθεί  (μετά από 

απαι τούμενη  Συνταγματ ική  Αλλ αγή)  και  στ ι ς  Κύριες  Συντάξε ις και  στην 

Υγε ία .  Έτσι  θα ολοκληρωθεί  μελλοντικά η πλήρης μετάβαση  που εδώ και  30 

χρόνια επιχειρε ί ται  (Ν.2084/92)  από την  Δημόσια Κοινωνική  Ασφάλιση σε 

ατομικούς  λογαριασμούς  κεφαλαιοποιημένων ε ισφορών.  

Κομμάτ ι  της  ιδιωτικοποίη σης αποτελούν  και  τα  Επαγγελματ ικά Ταμεία,  μ ια 

ενδ ιάμεση  μορφή ιδ ιωτικοποίησης υπό την  αιγ ίδα Επαγγελματ ικών 

Ενώσεων (όπως το  ΤΕΕ ή  ΝΠΙΔ όπως το ΤΜΕΔΕ).  Είναι  προφανές  ότ ι  η  

Διο ίκηση  του  ΤΕΕ,  συνεπής  στη  νεοφιλελεύθερη  ιδεολογία  της  καλοβλέπει  

και  προετοιμάζει  αυτό το  ενδεχόμενο.  Γι’  αυτό  και  ποτέ  δεν  έχε ι  συζητηθεί  

το  θέμα στα όργανα του  ΤΕΕ περιμένοντας  την  κατάλληλη  στ ι γμή  γ ια  να 

πλασαριστε ί  στ ι ς  εξελ ίξε ι ς .  Στ ι ς  επερχόμενες  εκλογές  του  ΤΕΕ κρίνεται  

μεταξύ  άλλων και  αυτό .  Θέλουμε  ΤΕΕ δ ιαχε ιρ ιστή των εισφο ρών μας (και  

έχουμε  π ικρή  πε ίρα από το  ΤΣΜΕΔΕ) ή  αντ ίσταση  στη  γεν ικευμένη 

ιδ ιωτ ικοποίηση  υπέρ  των «επενδυτών».  

Είναι  προφανές  ότ ι  η  στροφή στην  ιδ ιωτ ική  ασφάλιση  θα συνοδευτε ί  από 

«τυράκια»,  με ίωση ε ισφορών ή  εξαφάνιση  κλάδων όπως το  εφάπαξ,  ε ίναι  

μέσα στο  παιχν ίδι ,  δεν  πρέπει  να τσιμπήσουμε .  Πρέπει  να δούμε τη  μεγάλη 

ε ικόνα.  Ότ ι  όλοι  ο ι  αντ ιασφαλιστ ικοί  Νόμοι  έστρωσαν το  έδαφος γ ια  τη  

μεγάλη  ληστεία  που έρχεται .  

Εμείς  επ ιμένουμε  σε  όσα παλέψαμε τα  προηγούμενα χρόνια:  
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Αποκλειστ ικά δημόσια,  καθολική  κοινωνι κή  ασφάλιση .  Όχι  στην 

ανταποδοτικότητα και  την  επιχε ιρηματικότητα  στην   κοινωνική   ασφάλιση .  

Όχι  στην  ιδ ιωτ ικοποίηση  της  μέσω επαγγελματ ικών ταμείων  

Κατάργηση  όλων των αντ ιασφαλιστ ικών Νόμων  

Διαγραφή οφειλών γ ια τους  συναδέλφους  που χτυπήθηκαν  από την κρί ση  

Ιατροφαρμακευτ ική  περίθαλψη για  όλους  και  όλες .»  

 

3
η
 Εισήγηση προς την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ  

ΨΗΦΙΣΜΑ 10ης τακτικής συνεδρίασης 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ -ΤΚΜ  Μηχανικοί-οι ασφαλισμένοι 

με υποχρεώσεις χωρίς δικαιώματα  

 
«Σύμφωνα με ενημέρωση από νέους συναδέλφους, η οποία επιβεβαιώθηκε μετά από επίσκεψη 

αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΤΚΜ και του ΣΜΤ-Μ στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ, οι νεοεισερχόμενοι στο 

επάγγελμα του μηχανικού που εγγράφονται στο ΤΕΕ και στον ΕΦΚΑ και ανοίγουν βιβλία ως 

αυτοαπασχολούμενοι, θα πρέπει να περιμένουν απροσδιόριστο χρονικό διάστημα (9 μήνες 

τουλάχιστον και ίσως πάνω από ένα έτος) για να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο ταμείο. Η 

αδυναμία αυτή προέρχεται, όπως ενημερωθήκαμε, από αδυναμία του τοπικού τμήματος να 

διεκπεραιώσει τις εγγραφές νέων μελών, καθώς δεν έχει αυτήν την αρμοδιότητα και 

ταυτόχρονα έλλειψη προσωπικού στο κεντρικό τμήμα. Το αποτέλεσμα είναι πως δεν 

ολοκληρώνεται η εγγραφή του ενδιαφερόμενου και δεν εκδίδεται καμία εισφορά. 

Πρακτικά αυτή η κατάσταση σημαίνει πως οι νεοεισερχόμενοι: 

1. Δεν έχουν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για περίπου ένα έτος, με 

αποκλειστική ευθύνη του ΕΦΚΑ 

2. Δεν έχουν καμία δυνατότητα να πληρώνουν εισφορές, καθώς το σύστημα εκδίδει μηδενική 

εισφορά 

3. Θα χρεωθούν, όταν τους εγγράψει ο ΕΦΚΑ, αναδρομικές εισφορές για χρονικό διάστημα που 

δεν είχαν ασφαλιστική κάλυψη και μάλιστα συσσωρευμένες. 

4. Δε μπορούν να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

Επειδή οι μηχανικοί δεν μπορεί να είναι ασφαλισμένοι μόνο με υποχρεώσεις και χωρίς 

δικαιώματα , οφείλουμε να κινηθούμε με κάθε μέσο για την άμεση διευθέτηση του 

προβλήματος και εγγραφή των συναδέλφων. Απαιτούμε: 

1. Την άμεση ενεργοποίηση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και διαγραφή για τις 

αναδρομικές εισφορές του κλάδου υγείας για το διάστημα που ο ασφαλισμένος δεν είχε 

πρόσβαση σε αυτές τις παροχές με αποκλειστική ευθύνη του ΕΦΚΑ. 

2. Την δυνατότητα για ευνοϊκή και χωρίς τόκους και προσαυξήσεις ρύθμιση των (εκτός κλάδου 

υγείας) 

αναδρομικών εισφορών που θα προκύψουν όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή. 

3. Την νομοθετική ρύθμιση ούτως ώστε να έχουν τα τοπικά γραφεία την αρμοδιότητα 

ολοκλήρωση της εγγραφής. 

4. Τη στελέχωση των υπηρεσιών με ικανό αριθμό υπαλλήλων για την εξυπηρέτησή μας. 

Για το σκοπό αυτό το ΤΕΕ-ΤΚΜ θα αναλάβει πρωτοβουλία με την αποστολή 

ηλεκτρονικού μηνύματος στα νέα του μέλη προκειμένου να τα εκπροσωπήσει στη 

διεκδίκηση των παραπάνω αιτημάτων με επιστολές διαμαρτυρίας στους αρμόδιους φορείς 
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και με άλλες νομικές ενέργειας ή και καταγγελίες σε περίπτωση μη διευθέτησης της 

απαράδεκτης αυτής κατάστασης. 

    

   Σέρρες  11  Ιουν ίου   

Τα μέλη της 

«Α»ΤΕΕ/ΤΚΜ» 

 

 

Η Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας σημ είωσε  

διευκρινιστικά ότι επί της δεύτερης εισήγησης « Όχι στην 

ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος»  δεν μπορεί  να 

ληφθεί Απόφαση δεδομένου ότι η Αντιπροσωπεία με 

απόφασή της έδωσε εντολή να διερευνηθεί «…η 

σκοπιμότητα και ο χαρακτήρας πρότυπου Φορέα, σύμφωνα 

με την αρχή της ασφάλισης της ιδιότητας του επιστήμονα 

Μηχανικού …» ,  όπως αναφέρεται στη σχετική Απόφαση της 

Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ που ελήφθη στην 1
η
 Τακτική 

Συνεδρίαση της 10.06.2017 για το Ασφαλιστικό και 

συγκρότησε τη  σχετική Επιτροπή η οποία όμως μέχρι 

στιγμής δεν έχει καταθέσει την Εισήγησή της.  

Στη συνέχεια κάλεσε  το Δ. Πετρόπουλο να εισηγηθεί το 

πρώτο θέμα  και ακολούθησε συζήτηση.  

Η Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας συμπλήρωσε στην 

εισήγηση μία τροπολογία  και εξέφρασε μία προσωπική 

δήλωση ψήφου :  

«Όσον αφορά  στα θέματα που θέτει  η εισήγηση του ΑΡΡΑΓούς  

από τις 13/4, εμένα προσωπικά με καλύπτει  πλήρως, αλλά 

θέλω να επισημάνω και να προσθέσω μία τροπολογία , ότι 

πρέπει να ζητήσει η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, τουλάχιστον για 

δύο εβδομάδες ανοιχτή την πλατφόρμα της ρύθμισης χρεών, 

διότι  γνωρίζω προσωπικά ότι  οι  απαντήσεις σε σχέση με τις 

βεβαιώσεις οφειλής που έχουμε ζητήσει όσοι χρωστάμε, είναι 

αρνητικές, αντίθετα δε βεβαιώνουν μηδενική οφειλή.  
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ  ΔΗΛΩΣΗ  ΨΗΦΟΥ  

«Εγώ προσωπικά,  όπως ξέρει όλη η Ελλάδα ,  βέβαια με ένα 

στρεβλό τρόπο, οφείλω να επιστρέψω ένα ε πίδομα σύνταξης 

του πατέρα μου, διότι  μετά το 2010 άλλαξε ο Νόμος και δεν 

ήταν επιλέξιμο.  

 Και πριν τις εκλογές δεν μπορούσα να μπω στην 

πλατφόρμα με τον 4611. Με τον 4621 που ψηφίστηκε μετά τις 

εκλογές στις 31/7/2019 μπόρεσα  να μπω και χωρίς βεβαίωση 

οφειλής στην πλατφόρμα.  

 Και με την υπουργική απόφαση της 30/8 /2019 και με την 

εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, της 10/9 /2019 μπόρεσα να μπω στην 

πλατφόρμα, ενώ πριν δεν μπορούσα και είχα αρκεστεί  σε μία 

δικαστική προσφυγή για να μπορώ να πληρώσω το χρέος μου.  

 Όμως σήμερα μου απαντάει  και πάλι ο ΕΦΚΑ, από τη 

στιγμή που μπήκα στην πλατφόρμα, ότι  έχω μηδενική οφειλή 

το οποίο σημαίνει ότι  δεν  μπορώ να ρυθμίσω τίποτα και αυτό 

ισχύει για τους 70.000 οφειλέτες. Γ ιατί;  

 Γιατί το γεγονός ότι  το ΤΕΕ πέτυχε σε προηγούμενο 

χρόνο να μην πάνε οι οφειλές των μελών του στο ΚΕΑΟ, αυτή 

τη στιγμή λειτουργεί εναντίον των μηχανικών.  

 Δηλαδή, δεν τους επιτρέπει να χρησιμοποιήσουν την 

πλατφόρμα και επομένως να επωφεληθούν τουλάχιστον ω ς 

προς τις προσαυξήσεις.  

 Συνεπώς, αυτό το οποίο προτείνω, διότι  δεν είχα την 

πρόθεση να τοποθετηθώ προσωπικά επί του θέματος και να 

πάρω χρόνο της Αντιπροσωπείας, - άλλωστε είναι 

κατατεθειμένα στη Γραμματεία της Αντιπροσωπείας τα 

σχετικά έγγραφα  -  αλλά από την εμπειρία που έχω με τη 

διεκδίκηση  αυτή, οφείλω να πω ότι πρέπει να προστατεύσουμε 

τους συναδέλφους μας. Να προστεθεί αυτή η φράση.  
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 « Η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. αιτείται δύο εβδομάδες 

παράταση της λειτουργίας της  πλατφόρμας και άμεση 

παρέμβαση στη  Διοίκηση του ΕΦΚΑ, ούτως ώστε εκείνοι που 

ζητούν βεβαιώσεις οφειλών, να μπορούν να πάρουν 

βεβαιώσεις οφειλών για να γίνουν οι ρυθμίσεις στην 

πλατφόρμα».  

Ακολούθησε κριτική, διάλογος  τοποθετήσεις  και στο τέλος ο 

Δ. Πετρόπουλος δέχθηκε την τροπολογία της  Προέδρου της 

Αντιπροσωπείας και η εισήγηση ετέθη από την Πρόεδρο σε 

ψηφοφορία και  υπερψηφίστηκε με 68 υπέρ, 0 κατά, 7 λευκά 

και 0 αποχή.  

Στη συνέχεια ο  Δ. Πετρόπουλος εισηγήθηκε το ψήφισμα του 

ΤΕΕ/ΤΚΜ και η  Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας έθεσε σε 

ψηφοφορία το ψήφισμα του ΤΕΕ/ΤΚΜ και υπερψηφίστηκε 

παμψηφεί .  

Συνεπώς η Αντιπροσωπεία ως προς την 1
η
 Εισήγηση 

της ΑΡΡΑΓΕΣ μετά και την τροποποίηση της Προέδρου της 

Αντιπροσωπείας  

αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 

Την ώρα   που  δεκάδες   χιλιάδες  μηχανικοί χρωστάνε στο 

ταμείο, πολλές χιλιάδες διαγράφονται ως τελευταία λύση για 

να γλυτώσουν από την αύξηση των χρεών, οι περισσότεροι 

νέοι απόφοιτοι των πολυτεχνείων δεν εγγράφονται στο ΤΕΕ, 

το ασφαλιστικό Κατρούγκαλου ήρθε να προσθέσει ακόμα 

μεγαλύτερα βάρη ειδικά στους νέους και  νέες μηχανικούς. Ο 

Ν.4387/16 με ήδη τέσσερα χρόνια εφαρμογής επιβεβαιώνει 

όσα λέγαμε από την πρώτη στιγμή:  

  εφαρμόζει την ακόμα μεγαλύτερη απόσυρση του κράτους 

από την υποχρέωση χρηματοδότησης της κοινωνικής 

ασφάλισης ,  ώστε οι “εξοικονομούμενοι πόροι” να 

κατευθύνονται    στην    αποπληρωμή    του    τοκογλυφικού 

χρέους  
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  προωθεί την οριστική εξόντωση των αυτοαπασχολούμενων  

και τη μισθωτοποίηση ή και πλήρη ισοπέδωσή τους με την 

εκτίναξη  των   εισφορών  στο  37.95%  του  εισοδήματος, 

ώστε να υπάρξει συγκέντρωση δραστηριοτήτων σε μεγάλα 

επιχειρηματικά σχήματα  

  καλλιεργεί    το    έδαφος    για    την είσοδο    της    ιδιωτικής 

ασφάλισης ,  μετά την πλήρη κατάρρευση του δημόσιου 

κοινωνικού    χαρακτήρα    της    και    με    την    δυνατότητα 

σύστασης επαγγελματικών ταμείων ως ΝΠΙΔ.  

  συντονίζει περισσότερο και θεσμικά τους εισπρακτικούς 

μηχανισμούς εφορίας και ΚΕΑΟ  
Είχαν προηγηθεί φυσικά η ληστεία των αποθεματικών του 

ΤΣΜΕΔΕ μέσα από το PSI και την τοποθέτηση στην Attica 

Bank, αλλά και η υποχρεωτική άνοδος κατηγορίας με τα 

Ν.3986/11, την εφαρμογή της οποίας μπλόκαραν επί μακρόν 

οι μηχανικοί με αγώνες.  

Βασικές πρώτες συνέπειες από την εφαρμογή του 

Ν.4387/16  

Η υλοποίηση του Ν.4387/16 από 1/1/2017 αποδεικνύει στην 

πράξη πια τον αντιασφαλιστικό του χαρακτήρα.  

Οι ρυθμίσεις για το ΔΠΥ αφορούν τελικά σε ελάχιστους 

ασφαλισμένους μια και η εργοδοσία έχει τους τρόπους να 

μεταβιβάσει ολόκληρο το κόστος στους εργαζόμενους 

(ακόμα και δημόσιοι φορείς αναγκάζουν τους εργαζόμενους 

με ΔΠΥ να μην ενταχθούν).  

Οι εισφορές για μεγάλες κατηγορίες (εργαζόμε νοι με ΔΠΥ, 

αυτοαπασχολούμενοι) εκτινάχθηκαν και άλλο, οι συντάξεις 

συνεχώς μειώνονται, οι άνεργοι και υποαπασχολούμενοι 

συνεχίζουν να συσσωρεύουν χρέη, το ΤΣΜΕΔΕ και τα 

αποθεματικά του εξαφανίστηκαν.  

Όλες οι οφειλές (ακόμα και αυτές κάτω από 5000 €) έχου ν 

σταλεί στο ΚΕΑΟ με ορατό τον κίνδυνο κατασχέσεων, από 

το 2018 έρχονται νέες αυξήσεις εισφορών μέσω της αλλαγής 

τρόπου υπολογισμού (σε εισόδημα που περιλαμβάνει και τις 

εισφορές). Όλα τα παραπάνω κάνουν ακόμα πιο επιτακτική 

την κατάργηση του Ν.4387/16 και  των προηγούμενων 

αντιασφαλιστικών νόμων .  

α .  Για την υποτιθέμενη «ελάφρυνση» των εισφορών .  
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Οι πρόσφατες διορθωτικές παρεμβάσεις του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αποτελούν κυνική 

ομολογία για τα τεράστια προβλήματα που συσσώρευσε ο 

Νόμος Κατρούγκαλου (Ν.4387/16) στο ασφαλιστικό 

σύστημα. Συντριπτικές μειώσεις στις συντάξεις,  υπέρογκες 

ασφαλιστικές εισφορές και διοικητικό χάος είναι ο κοινός 

τόπος για όλους τους ασφαλισμένους, εν ενεργεία ή 

συνταξιούχους, μισθωτούς ή αυταπασχολούμενους.  

Όπως  είχαμε από πολύ νωρίς περιγράψει, τα μέτρα αυτά δε 

μπορούν να ανατρέψουν τη μείζονα αλλαγή φιλοσοφίας του 

ασφαλιστικού που επέφερε ο Ν. 4387. Και αυτό γιατί στον 

πυρήνα του τόσο ο Ν.4387/16, όπως και αντίστοιχα 

προηγούμενα νομοθετήματα, έχουν τη λογική της 

ανταποδοτικότητας ,  με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι να 

καλούνται να επιλέξουν μονίμως μεταξύ της Σκύλλας των 

τεράστιων εισφορών και της Χάρυβδης των συντάξεων 

φτώχειας.  

Με τον Ν.4578/18 για την «ελάφρυνση εισφορών»:  

Από τη μείωση εισφορών (από το 20% στο 13,33%) 

εξαιρείται εντελώς ο κλάδος Υγείας (6,95% επί του 

συνολικού εισοδήματος)  

Όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι καλούνται να πληρώσουν 

αναδρομικά και τις εισφορές για επικουρικό και εφάπαξ από 

την αρχή του 2017 (για 2 έτη δηλαδή σε 36 δόσεις). Η 

τρέχουσα “μειωμένη” εισφορά για τους 2 αυτούς κλάδους 

μαζί με τα αναδρομικά για τα επόμενα 3 χρόνια (2019 -2021) 

υπερβαίνει τα 100 € μηνιαίως.  

Για να δώσουμε ένα αριθμητικό παράδειγμα, ένας μηχανικός 

με εισόδημα  15.000 €  μικτά το χρόνο, κλήθηκε να πληρώνει 

κάθε μήνα  229 ευρώ μέχρι το 2018 (καθώς του έρχονταν 

ειδοποιητήρια μόνο για τους κλάδους κύριας σύνταξης και 

υγείας). Για το 2019 θα πρέπει για το ίδιο εισόδημα να 

πληρώνει  304 € το μήνα, εάν συνυπολογιστούν οι καταβολές 

των αναδρομικών επικουρικού και εφάπαξ για το 20 17-2018. 

Και αυτά χωρίς να συνυπολογιστούν τα αναδρομικά για τις 

αυξήσεις εισφορών από το 2013 -2014, του Ν.3986/11 που 

υλοποίησε ο κος Βρούτσης και θα καταργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. 
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Έχουν ήδη εκδοθεί 3 ειδοποιητήρια αναδρομικών και 

εκκρεμούν 3 ακόμη.  

Επίσης η αύξηση  του κατώτατου μισθού συμπαρέσυρε προς 

τα πάνω και τις ελάχιστες εισφορές μια και η βάση 

υπολογισμού δε είναι πια τα 586 €, αλλά τα 650€ 

Οδηγούμαστε έτσι στον απόλυτο κοινωνικό αυτοματισμό 

όπου οι αυξήσεις αποδοχών των μισθωτών, οδηγούν σε 

λεηλασία εισοδημάτων των αυτοαπασχολούμενων, η οποίοι 

στη μεγάλη τους πλειοψηφία καταβάλλουν την ελάχιστη 

εισφορά.  

Επιπλέον  οι εισφορές ήδη υπολογίζονται επί των μεικτών 

εισοδημάτων (συμπεριλαμβανομένων και των εισφορών που 

έχουν ήδη καταβληθεί)  των Ελευθέρων Επαγγελματιών και 

όσων εμφανίζονται ως τέτοιοι. Υπενθυμίζουμε ότι το 2017 οι 

εισφορές υπολογίζονταν στο καθαρό εισόδημα, και το 2018 

στο 85% του μικτού για να γίνει η μετάβαση. Αυτή η 

μετατροπή ήδη έχει αυξήσει σημαντικά τη συνολική 

επιβάρυνση.  

Φυσικά οι άνεργοι και υποαπασχολούμενοι συνεχίζουν να 

φορτώνονται με εισφορές, αν και δεν προκύπτει από τα 

εισοδήματα τους η δυνατότητα να τις καταβάλλουν. 

Πρακτικά για τα εισοδήματα κάτω από τις 10.000 –  12.000 € 

δεν υπάρχει καμιά ελάφρυνση ,  αντίθετα υπάρχει 

σημαντική μηνιαία επιβάρυνση .  Έτσι στα μικρά 

εισοδήματα οι «ελαφρύνσεις» είναι ανύπαρκτες ή ελάχιστες, 

ενώ είναι γενναίες μόνο για τα μεγάλα. Αντί να υπάρχει 

ανεισφορολόγητο όριο, όσοι βγάζουν πολύ λίγα, πληρώνουν 

δυσανάλογα υψηλές εισφορές  

Έτσι πχ. ένας μηχανικός καλείται να καταβάλλει πλέον του 

ειδοποιητηρίου ΕΦΚΑ με ελάχιστη εισφορά 185,17 ευρώ και 

ειδοποιητήριο ΕΤΕΑΕΠ με εισφορά (τρέχουσα και 

αναδρομική) 114,43 ευρώ.  Έτσι η συνολική ελάχιστη 

εισφορά (ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ) από 1.2.2019 υπερβαίνει 

τα 300 ευρώ.  

Παραμένει άγνωστο τι θα γίνει μετά το 2021 οπότε και 

σταματούν οι κλιμακωτές εκπτώσεις για τους ασφαλισμένους 

του πρώην ΕΤΑΑ.  

Φυσικά οι ενδεχόμενες αυτές μειώσεις θα έχουν πρόσθετη 
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επίπτωση και στις αναμενόμενες συντάξεις φτώχειας που 

προβλέπει ο Ν.4387/16 (νόμος Κατρούγκαλ ου) 

μετατρέποντας τις οριστικά σε επίδομα προνοιακού 

χαρακτήρα.  

Όλα τα παραπάνω συντείνουν στο ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, 

πιεζόμενη από την (άγνωστη ακόμα) απόφαση του ΣτΕ που 

εκκρεμεί, αξιοποιεί την ανάγκη τροποποιήσεων στο Ν.4387 

ως επικοινωνιακό και προεκλογικό τέχνασμα. Ακόμα και η 

έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για το Σχέδιο 

Νόμου αποκαλύπτει ότι σε 1 εκατ. ελευθέρους επαγγελματίες 

η ελάφρυνση θα είναι της τάξης των 100 εκατ. € ετησίως 

δηλαδή κάτω από 100 € ο καθένας και άνισα κατανεμημένα 

υπέρ των υψηλών εισοδημάτων.  

Θα μπορούσε να βελτιωθεί η κατάσταση με την αποσύνδεση 

των ασφαλιστικών εισφορών από την αύξηση του κατώτατου 

μισθού, και για όσο χρόνο διαρκεί η οικονομική κρίση, και 

σίγουρα μέχρι και το 2020, την αντίστοιχη μείωση των 

εισφορών υγείας και την αύξηση των δόσεων επιβολής των 

αναδρομικών εισφορών ΕΤΕΑΕΠ από 36 σε 72, ώστε να μην 

δημιουργηθεί περαιτέρω πρόβλημα στους συναδέλφους, 

δοθέντος ότι η καθυστέρηση οφείλεται αποκλειστικά στις 

αδυναμίες της Πολιτείας.  

β.  Για τις ασφαλιστικές οφειλές.  

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, 900.000 

οφειλέτες, με συνολικό χρέος περίπου 20 δις, είναι άμεσα 

εκτεθειμένοι σε μέτρα κατάσχεσης των περιουσιών τους. Η 

κυβέρνηση εξήγγειλε προσφάτως  υποτιθέμενα μέτρα 

ανακούφισης των οφειλετών, τα οπο ία όμως  αφορούν μόνο 

όσους προβούν σε ρύθμιση και κανέναν άλλο. Για αυτή την 

περίπτωση εξαγγέλλει:  

 επανυπολογισμό εισφορών με βάση τον ισχύοντα νόμο, δηλαδή με βάση 

το εισόδημα αλλά και κατ’ ελάχιστον το κατώτατο εισφορολογητέο 

εισόδημα και με παράλληλη μείωση των θεσμοθετημένα πλέον, ήδη 

πενιχρών, συντάξεων. 

 “κούρεμα” των προσαυξήσεων σε ποσοστό 85% μόνο για όσους 

οφειλέτες ενταχθούν στην αντίστοιχη ρύθμιση. 

 Οι ρυθμίσεις προβλέπεται να έχουν επιτόκιο 5 έως 6% 
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 Διατηρείται η υποχρέωση καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών 

εισφορών, ως προϋπόθεση διατήρησης της ρύθμισης. 

Η πιθανή εφαρμογή των παραπάνω μέτρων θα επέτρεπε 

ενδεχομένως σε κάποιους οφειλέτες να μειώσουν το χρέος 

τους και να προστατευτούν προσωρινά από επικείμενες 

κατασχέσεις ή να αποκτήσουν πρόσβαση  σε σύνταξη (από 

την οποία έχουν αποκλειστεί λόγω των οφειλών), ωστόσο τα 

μέτρα αυτά:  

 αφορούν μόνο όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν την 

απαιτούμενη ρύθμιση και μάλιστα να μην την χάσουν, γιατί τότε 

αυτομάτως επανέρχεται το χρέος τους στα προηγούμενα επίπεδα – που 

είναι και το πιθανότερο να συμβεί. 

 η επιβολή στις ρυθμίσεις τόκου (της τάξης 5% με 6%), εξανεμίζει την 

όποια μείωση στις ισχύουσες προσαυξήσεις, επαναφέροντας ουσιαστικά 

το σύνολο του ποσού πριν τη ρύθμιση. 

 με την υποχρέωση καταβολής της τρέχουσας εισφοράς, η τήρηση της 

ρύθμισης γίνεται σχεδόν αδύνατη για την μεγάλη πλειοψηφία των 

οφειλετών. Ειδικά μάλιστα σε μια περίοδο οικονομικής δυσπραγίας όπως 

αυτή που βιώνουμε. 

 Επίσης, η υποχρεωτική εισφοροδότηση για τους κλάδους επικουρικής 

ασφάλισης, εφάπαξ, καθώς και της ειδικής προσαύξησης, διατηρούν την 

ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά σε πολύ ψηλά επίπεδα. 

 Διατηρούν τις χρεώσεις για μη παρεχόμενες υπηρεσίες (υγειονομική 

περίθαλψη και επίδομα ανεργίας) και καταργημένους ασφαλιστικούς 

κλάδους (ειδικής προσαύξησης) 

Για να καλυφτούν επαρκώς όλοι οι συνάδελφοι που 

αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, ζητούμε τα εξής:  

Οι μειώσεις οφειλών μέσω επανυπολογισμού  ή διαγραφών 

(αναδρομικών ειδικής προσαύξησης κλπ) να γίνονται 

ανεξάρτητα από την ένταξη στην ρύθμιση μετά από αίτηση 

του οφειλέτη.  

Ο επανυπολογισμός και οι διαγραφές ειδικής προσαύξησης 

και αναδρομικών του νόμου 3986/11 θα γίνονται 

αποκλειστικά υπό τον όρο της ένταξης στη ρύθμιση και της 

τήρησής της –  και όχι ανεξάρτητα αυτής, όπως πρέπει να 

διεκδικήσουμε. Οφείλουμε να δηλώσουμε την κάθετη 

αντίθεσή μας με αυτή την αντίληψη που θεωρεί ότι είναι 

σκόπιμο να ελαφρυνθεί από αυτές τις άδικες χρεώσεις (που 
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και το  ίδιο το υπουργείο έχει παραδεχτεί ως τέτοιες) μόνο 

όποιος είναι σε θέση να πληρώσει για τη ρύθμιση –  και να 

συνεχίζει να την πληρώνει ανελλιπώς. Στη χώρα μας που 

θερίζει  η ανεργία (συχνά μακροχρόνια), η επισφαλής 

εργασία και η υποαπασχόληση, αυτό αδικεί τ ους 

συναδέλφους που βρίσκονται στη δυσχερέστερη θέση 

εισοδηματικά και για τους οποίους δεν υπάρχει καμία 

πρόβλεψη στην επικείμενη νομοθετική ρύθμιση. Αντιθέτως 

θα βρεθούν άμεσα στο στόχαστρο του ΚΕΑΟ που προβλέπει 

την κατάσχεση κάθε περιουσιακού στοιχείου που διαθέτουν.  

Να διαγραφούν οι αναδρομικές εισφορές του νόμου 3986/11.  

Να διαγραφεί η ειδική προσαύξηση μετά από αίτηση του 

ασφαλισμένου διότι είναι καταργημένος κλάδος.  

Να διαγραφούν οι τόκοι και οι προσαυξήσεις στο 100%.  

Οι οφειλόμενες εισφορές είχαν το κογλυφικό επιτόκιο 

(8.75%) και μάλιστα οι τόκοι κεφαλαιοποιούνται στο τέλος 

του έτους. Οι οφειλέτες των ταμείων αντιμετωπίζονται σαν 

δανειολήπτες τράπεζας, χωρίς να έχουν πρόσβαση σε καμμία 

σχεδόν υπηρεσία.  

Να διαγραφούν οι οφειλές του κλάδου περίθαλψης κα θώς και 

των χρεώσεων υπέρ του ΟΑΕΔ, δεδομένου ότι οι οφειλέτες 

δεν είχαν τις αντίστοιχες παροχές.  

Οι οφειλέτες, αν και χρεώνονταν τον κλάδο υγείας,  

ήταν  αποκλεισμένοι από τις παροχές περίθαλψης. και έπρεπε 

να πληρώνουν οι ίδιοι τις εξετάσεις και την θεραπε ία ακόμα 

και στα δημόσια νοσοκομεία και φυσικά αυτά που πλήρωσαν 

δεν πρόκειται να τους επιστραφούν ούτε και εάν ρυθμίσουν 

τις οφειλές για τον κλάδο υγείας.  

Με το νόμο 3986/2011 επιβλήθηκε εισφορά 10 ευρώ το μήνα 

με σκοπό την παροχή επιδόματος ανεργίας.  

Η υπουργική απόφαση που προβλεπόταν στον νόμο 

προκειμένου να αποδοθεί το επίδομα εκδόθηκε μόλις το 

2018. Η απόφαση προϋποθέτει να έχουν πληρωθεί εισφορές 

υπέρ ΟΑΕΔ για τουλάχιστον 3 χρόνια, προϋπόθεση που 

σχεδόν κανένας οφειλέτης των ετών της κρίσης δεν 

καλύπτει.  

Να υπάρχει δυνατότητα επανυπολογισμού για όλους με βάση 

το κατώτερο εισόδημα και τα ποσοστά που ίσχυαν πριν τον 
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νόμο 3986/11 (και για όσους έχουν οφειλές προ του 2002) 

διότι μια πολύ μεγάλη κατηγορία συναδέλφων ακόμα που 

είχαν σχετικά μικρά εισοδήματα  (πχ .  της τάξης των 10.000 

ή 15.000 ευρώ ετησίως), δεν θα μπορέσει διαφορετικά να 

επωφεληθεί από τον επανυπολογισμό.  

Σε περίπτωση που μετά τον επανυπολογισμό και τις 

προαναφερθείσες διαγραφές προκύπτει αδυναμία 

αποπληρωμής του υπολοίπου της οφειλής να υπάρχει και 

δυνατότητα διαγραφής μέρους ή όλου αυτής  

Αύξηση του ορίου οφειλών για τη συνταξιοδότηση (Η 

Συμβουλευτική επιτροπή επιστημόνων του ΕΦΚΑ, προτείνει 

το όριο των 45.000€)  

Το επιτόκιο της ρύθμισης να μην είναι 5% που προβλέπεται 

διότι αφενός επαναφέρει  σχεδόν στο σύνολο των κουρεμένων 

τόκων και προσαυξήσεων και αφετέρου δεν ανταποκρίνεται 

στον πολύ μικρό πληθωρισμό ή και αποπληθωρισμό που 

υπάρχει σήμερα.  

Να μην υπάρχει η υποχρέωση καταβολής των τρεχουσών 

ασφαλιστικών εισφορών, ως απαραίτητη προϋπόθεση 

διατήρησης της ρύθμισης.  

Να υπάρχει ευελιξία στην αποπληρωμή των δόσεων ώστε να 

μην χάνεται η ρύθμιση εύκολα.  

Να διεκπεραιωθούν άμεσα οι αναδρομικές διαγραφές 

συναδέλφων καθώς και οι διαγραφές λόγω αποσύνδεσης 

ασφάλισης από την ιδιότητα που εκκρεμούν, ούτως  ώστε να 

μπορούν οι συνάδελφοι να ενταχθούν και στη ρύθμιση για το 

υπόλοιπο της οφειλής τους.  

γ. Σχετικά με την ΥΑ για το βοήθημα ανεργίας στο ΕΤΑΑ .  

Τον Ιούλιο 2018 δόθηκε στη δημοσιότητα το κείμενο της ΥΑ 

(εδώ), στη συνέχεια δημοσιεύτηκε η ΥΑ στο ΦΕΚ Β΄3003 

2018 (εδώ) αλλά στη συνέχεια καταργήθηκε η πρώτη ΥΑ  και 

δημοσιεύτηκε νέα στο ΦΕΚ Β΄3496 2018 ( εδώ). Από τη 

σύγκριση των δύο κειμένων, διαπιστώνουμε πως από το 

δημοσιευθέν στο ΦΕΚ της πρώτης ΥΑ είχε διαγραφεί η 

παρ.δδ «… Μη ύπαρξη οφειλής από οποιαδήποτε αιτία προς 

τους πρώην Τομείς του ΕΤΑΑ στους οποίους υπάγεται 

υποχρεωτικά ο δικαιούχος, ή σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής 

ο δικαιούχος να έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης των 

https://drive.google.com/file/d/18AHXlLa_mQky-iTapcWfpa6MEZrx9PIx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1itfOWBPUQukxhOlaB2j5knFcB2GkXETc
https://drive.google.com/open?id=1bcCnKyJIt1N4D1Teo0Ga5OxdAZe1JM2H
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οφειλών, οι όροι της οποίας τηρούνται…». Η α πάλειψη αυτή 

είναι σημαντική και βελτιώνει αισθητά την πρώτη εκδοχή 

της ΥΑ αναιρώντας μια εκ των προϋποθέσεων που την 

καθιστούσαν σχεδόν αδύνατη στην εφαρμογή της.  

Παραμένουν όμως πρόσθετες και σωρευτικές προϋποθέσεις 

που περιορίζουν δραστικά το πεδίο εφαρμογής της ΥΑ και 

τους εν δυνάμει δικαιούχους του βοηθήματος:  

Η « μη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας» στην 

Προϋπόθεση 2β, που προκύπτει από την μη έκδοση 

φορολογικών στοιχείων είναι προσθήκη που ουσιαστικά 

ακυρώνει την ύπαρξη χαμηλού εισοδήματος κατά τ ο 

προηγούμενο έτος, που θα έπρεπε να είναι το μοναδικό 

κριτήριο.  

Η «Μη υπαγωγή στην υποχρεωτική ή προαιρετική ασφάλιση 

του ΕΦΚΑ ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή 

της αλλοδαπής» (2ε) στερεί το βοήθημα σε όσους έχουν 

δικαίωμα παράλληλης ή πολλαπλής ασφάλισης  

Η «Μη διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας 

προκειμένου να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους υπηρεσία 

ή προκειμένου να μετέχουν σε πανεπιστημιακές ή 

μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές.» (2στ) αποστερεί το 

βοήθημα σε όσους πρόκειται να  υπηρετήσουν και μάλιστα 

υποχρεωτικά τη στρατιωτική θητεία ή να διακόπτουν για 

σπουδές.  

«Το συνολικό ατομικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από 

οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που 

προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην 

υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 

20.000,00) και το συνολικό οικογενειακό καθαρό 

φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο 

φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της 

αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των τριάντα 

χιλιάδων ευρώ (€ 30.000,00).» Στερεί το βοήθημα σε μεγάλο 

αριθμό ασφαλισμένων (εμμίσθων κυρίως αλλά και αμίσθων) 

που έμειναν άνεργοι άλλα είχαν ένα υποτυπώδες ετήσιο 

εισόδημα. Τα αντίστοιχα επιδόματα ανεργίας των μισθωτών 

ασφαλισμένων δεν έχουν εισοδηματικά κριτή ρια.  
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«Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.» Η 

προϋπόθεση αυτή που εξαιρεί όσους έχουν μεταναστεύσει, 

ώστε να μπορούν να εργασθούν, δε συνάδει με το Ευρωπαϊκό 

Δίκαιο.  

Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ότι η Υπουργική Απόφαση 

περιλαμβάνει ασφαλισμένους γ ια τους οποίους συντρέχουν 

οι προϋποθέσεις προ της δημοσιεύσεώς της. Από τη 

διατύπωση της παρ.1 του άρθρου 3 (έναρξη προθεσμίας από 

τη λήψη της βεβαίωσης του ΕΦΚΑ) μπορεί να συναχθεί ότι 

καταλαμβάνει και περιπτώσεις ασφαλισμένων που περιήλθαν 

σε κατάσταση ανεργίας ή υποαπασχόλησης και προ της 

θεσπίσεως της ΥΑ.  

Δεν προκύπτει μετά βεβαιότητας ο συνυπολογισμός του 

χρόνου επιδότησης στο χρόνο ασφάλισης, όπως συμβαίνει 

για τους μισθωτούς (άρθρο 40 Ν.3996/2011).  

Εν κατακλείδι παρά την εμφανή βελτίωση της δεύτερης  

Υπουργικής Απόφασης παραμένει το γεγονός ότι 

περιορίζεται σημαντικά ο αριθμός των δικαιούχων, ενώ η 

όλη διαδικασία χαρακτηρίζεται από γραφειοκρατική 

προσέγγιση, που θα δυσκολέψει τους δικαιούχους.. 

Σημαντικές κατηγορίες ανέργων ή υποαπασχολούμενων 

επιστημόνων εξαιρούνται αδικαιολόγητα, είτε γιατί τα 

προηγούμενα χρόνια έτυχε να έχουν κάποιο ισχνό εισόδημα, 

είτε γιατί αναγκάστηκαν να διακόψουν για την εκπλήρωση 

(αμισθί) των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή να 

βελτιώσουν τις σπουδές τους.  

Ως προς το ουσιαστικό  ζήτημα της παροχής του επιδόματος 

ανεργίας. Η γενική έλλειψη συντονισμού μεταξύ ΤΣΜΕΔΕ 

και ΟΑΕΔ θέτει  εμπόδια στην προώθηση της παροχής 

βοηθήματος προς τους άνεργους συναδέλφους μηχανικούς 

που το δικαιούνται, με αποτέλεσμα κανείς 

αυτοαπασχολούμενος μηχανικός ακόμα δεν έχει πάρει 

επίδομα ανεργίας.  

δ. Σημαντικά λάθη στα ειδοποιητήρια –  Διοικητικό χάος 

ΕΦΚΑ .  

Κατά την ανάρτηση (με σημαντική καθυστέρηση) των 

ειδοποιητηρίων ΕΦΚΑ Ιανουαρίου 2019 διαπιστώθηκαν 

σημαντικά λάθη, καθώς από μεγάλη μερίδα αυτών έλλειπε το 
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καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα 2017, ενώ σε 

ειδοποιητήρια εμμίσθων ασφαλισμένων (περίπου 47.000) 

υπήρξε εσφαλμένη χρέωση εισφοράς, τόσο από τον ΕΦΚΑ, 

όσο και από το ΕΤΕΑΕΠ.  

Ο ΕΦΚΑ αναγνώρισε το δεύτερο λάθος με ανακοίνωσή του, 

πλην όμως δεν χορηγήθηκε ικανός χρόνος για την εξόφληση 

των εισφορών (μόνον 4 εργάσιμες ημέρες από την ανάρτησή 

τους). Τα ειδοποιητήρια του ΕΤΕΑΕΠ για τους έμμισθους 

είναι ακόμη αναρτημένα, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι θα 

επιλυθεί το θέμα.  

Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται σε έμμισθους 

επιστήμονες η λανθασμένη παρακράτηση εισφορών προς τον 

ΕΦΚΑ (λανθασμένα ποσοστά, ασάφειες στ ον ορισμό του 

ασφαλιστέου μισθού, απόδοση εισφορών στο πρώην ΙΚΑ, 

αντί στο αντίστοιχο πρώην ταμείο ΤΣΜΕΔΕ.  

Προτείνεται:  

Άμεση διόρθωση των λαθών, βελτίωση της αξιοπιστίας των 

συστημάτων, ενημέρωση των ασφαλισμένων και χορήγηση 

ικανού χρόνου για αποπληρωμή των ειδοποιητηρίων.  

Σαφείς οδηγίες προς τους εργοδότες και τις Υπηρεσίες που 

παρακρατούν και καταβάλλουν εισφορές μισθωτών 

επιστημόνων.  

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κατά τη διαδικασία 

ανανέωσης ασφαλιστικής ικανότητας των ασφαλισμένων 

παρουσιάστηκαν εκατοντάδες φαινόμενα ασφαλισμένων που 

ενώ πληρούν τις προϋποθέσεις για χορήγηση ασφαλιστικής 

ικανότητας υγειονομικής περίθαλψης (άρθρα 22 και 23 

ν.4529/2018), βρέθηκαν ανασφάλιστοι αυτοί οι ίδιοι ή/και τα 

έμμεσα μέλη τους.  

Παράλληλα σε εκατοντάδες περιπτώσεις υπήρξε διαγραφή 

εμμέσων μελών χωρίς λόγο.  

Άξιο αναφοράς είναι ότι το μεγάλη μερίδα εμμίσθων του 

Δημοσίου Τομέα βρέθηκαν ανασφάλιστοι, παρότι 

παρακρατούνται εισφορές υγείας από τις αποδοχές τους και 

τούτο διότι ακόμη δεν έχουν ενταχθεί (μετά από δύο και 

πλέον έτη) στο σύστημα των Αναλυτικών Περιοδικών 

Δηλώσεων.  

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ:  



37 

 

 

 

Η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. αιτείται δύο εβδομάδες 

παράταση της λειτουργίας της  πλατφόρμας και άμεση 

παρέμβαση στη Διοίκηση του ΕΦΚΑ, ούτως ώστε εκείνοι 

που ζητούν βεβαιώσεις οφειλών, να μπορούν να πάρουν 

βεβαιώσεις οφειλών για να γίνουν οι ρυθμίσεις στην 

πλατφόρμα . 

Άμεση απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας σε όλους τους 

ασφαλισμένους, μέχρι να διορθωθούν τα προβλήματα.  

Να δοθεί εντολή ώστε από κανένα ασφαλισμένο να μην 

αφαιρείται η ασφαλιστική ικανότητα χωρίς προηγούμενη 

ενημέρωση και πρόσκληση για ρύθμιση τυχόν εκκρεμοτήτων.  

Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική 

απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας, με δυνατότητα 

ηλεκτρονικής κατάθεσης δικαιολογητικών από 

ασφαλισμένους. Η πλατφόρμα να επικοινωνεί σε πραγματικό 

χρόνο με αυτές των εισφορών μη μισθωτών και ΑΠΔ ώστε να 

υπάρχει άμεση ενημέρωση για την εκπλήρωση των 

ασφαλιστικών υποχρεώσεων.  

Υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις σε όλες τις διαδικασίες 

που οφείλονται στην υποστελέχωση των Υπηρεσιών, καθώς 

και στο δύσχρηστο και τρομερά περίπλοκο πληροφοριακό 

σύστημα του ΕΦΚΑ –  που σημειωτέον, πολύ συχνά οι 

αρμόδιοι υπάλληλοι το βρίσκουν κλειστό. Επιπλέον, το εν 

λόγω σύστημα τροποποιείται συνεχώς, με αποτέλεσμα να 

απαιτούνται κάθε φορά καινούρια  δεδομένα και διαφορετικές 

καταχωρήσεις, που δεν είναι εξ’ αρχής γνωστές στους 

υπαλλήλους.  

Ενδεικτικά, από τις περίπου  900 Αιτήσεις Αναδρομικής 

Διαγραφής  που έχουν πλέον συσσωρευτεί στο τμήμα 

ασφάλισης,  έχουν εξεταστεί μέχρι στιγμής,  μόνον  οι 150.  

Από δε τις  Αιτήσεις διαγραφής και αποχαρακτηρισμού λόγω 

κλειστών βιβλίων,  οι οποίες (σύμφωνα με την τελευταία τους 

καταμέτρηση) έχουν  πλέον  υπερβεί τις 9000,έχει εξεταστεί ο 

ίδιος αριθμός αιτήσεων, δηλαδή μόλις οι 150.  

Είναι φανερό ότι,  εφόσον το ΤΣΜΕΔΕ συνεχίσει να 

λειτουργεί με αυτό το ρυθμό και με αυτά τα μέσα,  θα 

χρειαστούν δεκαετίες για την ολοκλήρωση της εξέτασης των 

εν λόγω αιτήσεων  –  καθώς μάλιστα, στις ήδη υπάρχουσες, 
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προστίθενται διαρκώς νεότερες  –  (Με ένα πρόχειρο 

υπολογισμό προκύπτει ότι,  για την εξέτασ η 9000 αιτήσεων 

θα χρειαστούν 22,5 χρόνια…).  

ε .  Καθυστερήσεις στην απονομή συντάξεων  

Μέχρι στιγμής, ο χρόνος απονομής προσωρινών συντάξεων 

κυμαίνεται από 8 έως 19 μήνες από την ημερομηνία αίτησης 

συνταξιοδότησης. Όσον αφορά δε τις Πράξεις οριστικής 

απονομής, αυτές φαίνεται σαν να μην προχωράνε. Δυόμιση 

και πλέον έτη από την έναρξη ισχύος του Νόμου , 

υπολείπονται ακόμα 250 φάκελοι για να κλείσουν οι αιτήσεις 

του 2016. Το απογοητευτικό είναι ότι ενώ βρέθηκε με τα 

πολλά λογισμικό υπολογισμού τους από τον Φεβρουάριο του 

2018, συνεχίζει ο υπολογισμός να γίνεται «με το χέρι», και 

με απαράδεκτα αργούς ρυθμούς (3 την ημέρα)! Ζητάμε την 

επίσπευση απονομής προσωρινών και οριστικών συντάξεων 

από τον ΕΦΚΑ και ειδικότερα από το Ταμείο μας (πρώην 

ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ).  Αυτή τη στιγμή εκκρεμούν πάνω από 3000 

αιτήσεις συνταξιοδότησης.  

Οι προσωρινές συντάξεις υπολογίζονται βάσει της αρχικής 

εγκυκλίου ΕΦΚΑ, δηλαδή ως αποτέλεσμα των εισφορών του 

τελευταίου έτους πριν την ημερομηνία διακοπής 

επαγγέλματος. Αυτό καταλήγει σε απονομή προσωρινών από 

380 έως 400 € μηνιαίως το πολύ, προ κρατήσεων και φόρων.  

Και ενώ έχει βγει νεότερη εγκύκλιος που ορίζει τον 

υπολογισμό της προσωρινής στο 80% της οριστικής για 

όσους υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, αυτή δεν 

εφαρμόζεται από το Ταμείο μας. Ζητάμε την εφαρμογή της 

Εγκυκλίου για όλους τους νέους συνταξιούχους που θα 

υποβάλλουν εφεξής αίτηση.  

Εφαρμόζεται από το Ταμείο παρακράτηση ποσού της 

εξαγοράς χρόνου σπουδών ή στρατιωτικής θητείας όχι από 

την οριστική αλλά από την ήδη πολύ χαμηλή προσωρινή 

σύνταξη. Σήμερα που οι προσωρινές κυμαίνονται από 384 

έως 500 € το πολύ το μήνα, είναι απαράδεκτο να 

παρακρατείται το ¼ του εξευτελιστικού αυτού ποσού για 

εξαγορές!  

Για τους διπλοασφαλισμένους όπως επισημαίνουν και 

δεκάδες συνάδελφοι σε επιστολή που κοινοποιήθηκε μέσω 
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της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, υπάρχει ακόμα πιο καθυστέρηση στην 

απονομή Οριστικών Συντάξεων.  Μέχρι σήμερα καμιά 

οριστική συνταξιοδοτική απόφαση δεν έχει βγει παρά το 

γεγονός  ότι ο χρόνος που έχει παρέλθει πλησιάζει τα τρία 

χρόνια .  

Η κατάσταση αυτή, εκτός  από την κατάφωρη αδικία σε 

ασφαλισμένους που έχουν στηρίξει το σύστημα Δημόσιας 

Ασφάλισης της χώρας για πάνω από 65 χρόνια έκαστος 

(άθροισμα εισφορών στους δύο φορείς Κύριας Σύνταξης) και 

την άνιση μεταχείριση σε σχέση με άλλες κατηγορίες 

ασφαλισμένων που  ο χρόνος αναμονής είναι πολύ λιγότερος, 

έχει δημιουργήσει σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά 

προβλήματα αφού έχει αναγκάσει συναδέλφους να 

αντιμετωπίσουν καταστάσεις δανείων, σπουδών παιδιών ή 

άλλων ανελαστικών υποχρεώσεών τους με τα μισά χρήματα 

και για διάστημα πέρα από κάθε δυσμενή πρόβλεψη.  

Υπάρχουν δε και σοβαρά ζητήματα νομιμότητας μια και :  

α) Η απονομή της “προσωρινής οριστικής” σύνταξης  μόνο 

για το σκέλος του Δημοσίου παραβιάζει τον ενιαίο 

χαρακτήρα της τελικής αποδιδόμενης σύνταξης  

β) Η απονομή της  προσωρινής σύνταξης μόνο για το σκέλος 

του Δημοσίου είναι εκτός νομιμότητας, την στιγμή που ο Ν. 

4499/2017 ρητά στην παρ. 2α) του άρθρου 2 αναφέρει :  " Η 

προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος υπολογίζεται στο 80% του 

ποσού της οριστικής σύνταξης  όπως διαμορφώνεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016" που στην 

περίπτωση των παράλληλα ασφαλισμένων η δικαιούμενη 

σύνταξη είναι μία ενιαία με δύο τμήματα 

(Δημόσιο+προσαύξηση ΤΣΜΕΔΕ ή ΤΣΑΥ).  

γ) Υπάρχει μεγάλη  παραβίαση τη προθεσμίας των 6 

μηνών  της παρ. 3.α του άρθρου 1 του Ν.4151/2013. Η 

παραβίαση μάλιστα των προθεσμιών αυτών σύμφωνα με την 

παρ. 5 συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.  

δ) Υπάρχουν, σύμφωνα με ενημέρωσή μας, και περιπτώσεις 

όπου δεν έχει τηρηθεί η σειρά κατάθεσης του φακέλου.  

Θα πρέπει άμεσα να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες για 

την οριστική έκδοση συντάξεων των διπλοασφαλισμένων, 

αλλά και η επιτάχυνση των διαδικασιών απόδοσης σύνταξης  
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στο σύνολο των υπό συνταξιοδότηση Επιστημόνων, που 

καθυστερούν τραγικά.  

στ . Τεράστιες μειώσεις στις Συντάξεις  

Σύμφωνα με υπολογισμούς αλλά και με βάση τις πρώτες 

συντάξεις που έχει εκδόσει το πρώην ΤΣΜΕΔΕ με βάση το 

Ν. 4387/16 με 40 χρόνια ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ και 36 

στην Ειδική Προσαύξηση (πρώην ΕΛΠΠ) προκύπτουν 

μεικτές συντάξεις περί τα 1000 €. Με βάση το προηγούμενο 

ασφαλιστικό καθεστώς,  η κύρια σύνταξη για 40 χρόνια ήταν 

1.018,95 €  ενώ  η Ειδική Προσαύξηση για 36 χρόνια ήταν 

1.219,68 €. Συνολικά δηλαδή 2.238,63 €.  Η ονομαστική 

μείωση των συντάξεων δηλαδή υπερβαίνει το 54%.  

Η βίαιη περικοπή των συντάξεων των Ε.Ε. Μηχανικών 

προέρχεται κυρίως από την εξανέμιση του κλάδου της 

Ειδικής Προσαύξησης. Οι εισφορές  που έχουν καταβληθεί  

στην Ειδική προσαύξηση (πρώην ΕΛΠΠ) υπολογίζονται 

πλέον με έναν αυθαίρετο συντελεστή (χ 0,075) και 

συνιστούν πλέον απλή προσαύξηση στη σύνταξή μας της 

τάξης των 200-250€ περίπου. Επί του θέματος, οι 

συνταξιούχοι προ του 4387/16, έχουν  καταφέρει τη θέσπιση 

ειδικής Υ.Α. για τον υπολογισμό της Ειδικής Προσαύξησης 

γι αυτούς, ώστε ακόμα κι αν γίνει επανυπολογισμός της 

σύνταξής τους, οι περικοπές να μην είναι τόσο υψηλές όσο 

οι δικές μας αλλά κατά 200 –  250 € μικρότερες  

Αν υποθέσουμε ότι ξεκ ινά σήμερα (2019) την ασφάλιση του 

ένας νέος συνάδελφος και στο σύνολο του ασφαλιστικού του 

βίου καταβάλλει την ελάχιστη εισφορά λόγω μικρών 

εισοδημάτων. Μετά από 40 ολόκληρα χρόνια (το 2059 

δηλαδή) η προσδοκόμενη του σύνταξη θα είναι:  384€ + 

42,8% Χ (2/3)  650€ = 568 €.  

Οι μειώσεις στις συντάξεις χηρείας είναι ακόμα πιο τραγικές 

μια και αυτές πια περιορίζονται στο 50% της προσδοκόμενης 

σύνταξης.»  

 

Συνεπώς η Αντιπροσωπεία  του Τ.Ε.Ε.  ως προς την 3
η
 

Εισήγηση της ΑΡΡΑΓΕΣ  

αποφασίζει ομόφωνα  

http://www.tsmede.gr/Portals/0/My%20Files/%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%91%20%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82%20%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7%CF%82.pdf
http://www.tsmede.gr/Portals/0/My%20Files/%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%91%20%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82%20%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7%CF%82.pdf
http://www.tsmede.gr/Portals/0/My%20Files/%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%91%20%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%8D%CE%BE%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf
http://www.tsmede.gr/Portals/0/My%20Files/%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%91%20%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%8D%CE%BE%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf
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Σύμφωνα με ενημέρωση  από νέους συναδέλφους, η οποία 

επιβεβαιώθηκε μετά από επίσκεψη  αντιπροσωπείας του ΤΕΕ -

ΤΚΜ και του ΣΜΤ-Μ στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ, οι 

νεοεισερχόμενοι στο  επάγγελμα του μηχανικού που 

εγγράφονται στο ΤΕΕ και στον ΕΦΚΑ και ανοίγουν βιβλία 

ως  αυτοαπασχολούμενοι, θα πρέπει να περιμένουν 

απροσδιόριστο χρονικό διάστημα (9 μήνες  τουλάχιστον και 

ίσως πάνω από ένα έτος) για να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους 

στο ταμείο. Η αδυναμία αυτή προέρχεται ,  όπως 

ενημερωθήκαμε, από αδυναμία του τοπικού τμήματος να 

διεκπεραιώσει τις εγγραφές  νέων μελών, καθώς δεν έχει 

αυτήν την αρμοδιότητα και ταυτόχρονα έλλειψη προσωπικού 

στο κεντρικό τμήμα. Το αποτέλεσμα είναι πως δεν 

ολοκληρώνεται η εγγραφή του ενδιαφερόμενου και δεν 

εκδίδεται καμία εισφορά.  

Πρακτικά αυτή η κατάσταση σημαίνει πως  οι 

νεοεισερχόμενοι:  

1. Δεν έχουν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

για περίπου ένα έτος, με αποκλειστική ευθύνη του ΕΦΚΑ .  

2. Δεν έχουν καμία δυνατότητα να πληρώνουν εισφορές, 

καθώς το σύστημα εκδίδει μηδενική εισφορά .  

3. Θα χρεωθούν, όταν τους εγγράψει ο ΕΦ ΚΑ, αναδρομικές 

εισφορές για χρονικό διάστημα που δεν είχαν ασφαλιστική 

κάλυψη και μάλιστα συσσωρευμένες.  

4. Δε μπορούν να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα, με ό,τι 

αυτό συνεπάγεται.  

Επειδή οι μηχανικοί δεν μπορεί να είναι ασφαλισμένοι μόνο 

με υποχρεώσεις και χωρίς  δικαιώματα , οφείλουμε να 

κινηθούμε με κάθε μέσο για την άμεση διευθέτηση του 

προβλήματος και εγγραφή των συναδέλφων. Απαιτούμε:  
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1. Την άμεση ενεργοποίηση της ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης και διαγραφή για τις αναδρομικές εισφορές του 

κλάδου υγείας  για το διάστημα που ο ασφαλισμένος δεν είχε 

πρόσβαση σε αυτές τις παροχές με αποκλειστική ευθύνη του 

ΕΦΚΑ.  

2. Την δυνατότητα για ευνοϊκή και χωρίς τόκους και 

προσαυξήσεις ρύθμιση των (εκτός κλάδου υγείας)  

αναδρομικών εισφορών που θα προκύψουν όταν 

ολοκληρωθεί η εγγραφή.  

3. Την νομοθετική ρύθμιση ούτως ώστε να έχουν τα τοπικά 

γραφεία την αρμοδιότητα ολοκλήρωση της εγγραφής.  

4. Τη στελέχωση των υπηρεσιών με ικανό αριθμό υπαλλήλων 

για την εξυπηρέτησή μας.  

Για το σκοπό αυτό το ΤΕΕ -ΤΚΜ θα αναλάβει πρωτοβουλία 

με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στα νέα του μέλη 

προκειμένου να τα εκπροσωπήσει στη διεκδίκηση των 

παραπάνω αιτημάτων με επιστολές διαμαρτυρίας στους 

αρμόδιους φορείς και με άλλες νομικές ενέργειας ή και 

καταγγελίες σε περίπτωση μη διευθέτησης της απ αράδεκτης 

αυτής κατάστασης.  

……………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………     

……………………………………………………………………..  

.……………………………………………………..………………  

……………………………………………………..………………  

……………………… . .…………………………………………… . . 
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……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

Ακριβές Απόσπασμα 

από τα Πρακτικά της ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης  

της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. 

της 5
ης

 Οκτωβρίου 2019 

Αθήνα, 16.10.2019 

 

 

            Η Πρόεδρος                   O Γενικός Γραμματέας  

της Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε.      της Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε.  

 

 

ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ  


