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Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ 
 
 
 
Στο «καυτό» θέμα της ελεύθερης επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας από τους 
μηχανικούς, επανέρχεται το ΤΕΕ/ΤΚΜ στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το Σ/Ν: 
«Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας». Με επιστολή του προς τον υπουργό 
Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παναγιώτη Κουρουμπλή, ο πρόεδρος της Διοικούσας 
Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις Μπίλλιας, υπογραμμίζει ότι η παραπάνω δυνατότητα θα 
βελτιώσει τα δεδομένα τόσο για τους μηχανικούς, όσο και για το Ταμείο και τονίζει ότι 
δεν έχει προχωρήσει μέχρι τώρα, παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις, ενώ -ακόμα 
και μόνο για λόγους ισονομίας- οφείλει να δοθεί άμεσα. 
«Το άρθρο 27 του Σχεδίου Νόμου, «Επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας στον 
ΟΑΕΕ» προφανώς δεν ισχύει για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, διατηρώντας μία μεγάλη 
αδικία για τον κλάδο μας, που επιβλήθηκε με την υποχρεωτική άνοδο ασφαλιστικής κατηγορίας 
ανά τρία έτη και την συνεπαγόμενη εξωπραγματική αύξηση των εισφορών. Με αυτά τα 
δεδομένα, ζητούμε να φροντίσετε, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους υπουργούς, να αρθεί 
άμεσα αυτή η αδικία, στο πλαίσιο του υπό διαβούλευση Σχεδίου Νόμου», αναφέρει στην 
επιστολή του ο κ. Μπίλλιας. 
 
Σε ότι αφορά το ασφαλιστικό των μηχανικών υπενθυμίζεται ότι εντελώς ξαφνικά, αναίτια και 
άδικα επιβλήθηκε υποχρεωτική άνοδος ασφαλιστικής κατηγορίας ανά τρία έτη, χωρίς να 
προηγηθεί αναλογιστική μελέτη και χωρίς να υφίσταται ανάγκη κάλυψης κάποιας ταμειακής 
απαίτησης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην εγγράφονται στο ΤΣΜΕΔΕ νέα μέλη και να 
διαγράφονται όλο και περισσότερα καθώς αδυνατούν να πληρώσουν τις εισφορές. Επίσης, 
το ΤΣΜΕΔΕ επηρεάζεται από το άσχημο οικονομικό και επενδυτικό περιβάλλον, το οποίο 
οδηγεί σε συνταξιοδότηση πολλούς μηχανικούς και μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες 
καταστάσεις, τόσο το Επιμελητήριο, όσο και τον ασφαλιστικό φορέα των μηχανικών. 
 
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί ότι η ίδρυση ταμείου επαγγελματικής ασφάλισης και η αυτόνομη 
πορεία του ΤΣΜΕΔΕ, αποτελεί τη μόνη βιώσιμη και ρεαλιστική λύση για όλον τον 
τεχνικό κόσμο. Ωστόσο, είναι ορατός ο κίνδυνος, εάν σήμερα δεν ληφθούν μέτρα 
ανακούφισης, το ΤΣΜΕΔΕ να μετεξελιχθεί μεν, αλλά να μην υπάρχει ικανός αριθμητικά και 
υγιής οικονομικά, πληθυσμός μελών που θα στηρίξει το ταμείο στη νέα του μορφή. Το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει έγκαιρα συγκροτήσει προτάσεις, τις οποίες πρόσφατα απέστειλε και στον 
πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
Τα Δελτία Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, 
www.tkm.tee.gr, στο link , Οργάνωση Υπηρεσιών/Γραφείο Τύπου 
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