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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Παράλογη και αντιπαραγωγική η άρνηση της κυβέρνησης 

να συζητήσει το θέμα των υπέρογκων αυξήσεων στις εισφορές του ΕΤΑΑ 

 

Να εξετάσει τις προτάσεις του για το ζήτημα των παράλογων αυξήσεων στις ήδη 
υψηλές εισφορές του ΕΤΑΑ και να διορθώσει την αδικία σε βάρος χιλιάδων 
μηχανικών, έστω και την τελευταία στιγμή, καλεί την κυβέρνηση το ΤΕΕ/ΤΚΜ.  

Μάλιστα, στο επόμενο διάστημα θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με βουλευτές 
όλων των κομμάτων στην Κεντρική Μακεδονία, στους οποίους θα προτείνει –
αφότου τους ενημερώσει για τα δυσμενή αντικειμενικά δεδομένα που οδηγούν σε 
μαρασμό τον κλάδο και τον ασφαλιστικό του φορέα- να αναλάβουν 
κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για το θέμα. 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί ότι η άρνηση της κυβέρνησης να συζητήσει το θέμα των 
υπέρογκων αυξήσεων στις εισφορές του ΕΤΑΑ είναι παράλογη, αντιπαραγωγική και 
θα αποτελέσει μελανό σημείο –αν δεν αλλάξει στάση-στο μελλοντικό πολιτικό 
απολογισμό της. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι πλέον απειλείται και αυτή ακόμη 
τη βιολογική επιβίωση των ασθενέστερων τμημάτων του κλάδου. 

Ακόμη και βουλευτές που στηρίζουν την κυβέρνηση, αντιλαμβάνονται την 
κατάφωρη αδικία σε βάρος των Ελλήνων και Ελληνίδων μηχανικών και 
κατέθεσαν τροπολογία που διόρθωνε μερικώς την κατάσταση, η οποία δεν έγινε 
δεκτή για τυπικούς λόγους.  

 

Κατά 26 χρόνια μειώνεται η «ζωή» του Ταμείου 

Εξετάζοντας αφενός την 3η Τεχνική Αναφορά του Αναλογιστικού 
Παρατηρητηρίου του ΤΕΕ (σε σχέση με τα πιθανά σενάρια που μπορούν να 
συμβούν στο ΤΣΜΕΔΕ, με την εφαρμογή των νέων εισφορών) και αφετέρου την 
Ειδική Αναλογιστική Μελέτη Βιωσιμότητας του ΤΣΜΕΔΕ (που έγινε με βάση τα 
δεδομένα των ανείσπρακτων εισφορών του 2012), προκύπτουν ενδεικτικά τα 
εξής: 

-Ο συνδυασμός του «κουρέματος» των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ και της μαζικής 
εξόδου των ασφαλισμένων, που έχουν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης (θεμελίωση 
δικαιώματος), στην ακραία -αλλά όχι απίθανη περίπτωση-  μειώνει τη «ζωή» του 
ταμείου κατά 26 έτη, με αποτέλεσμα το πρόβλημα ρευστότητας να είναι δυνατόν 
να εμφανιστεί σε λιγότερο από 10 έτη από σήμερα. 

-Ο δείκτης εισπραξιμότητας των εισφορών παρουσιάζει πτωτική τάση καταλήγοντας 
στο επίπεδο του 64% για το τελευταίο έτος 2012. Ιδιαίτερα ο υποδείκτης που αφορά 



στην εισπραξιμότητα των εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών παρουσιάζει σχεδόν 
«ελεύθερη πτώση» αγγίζοντας περίπου το 50%. Δηλαδή, ένας στους δύο 
Ελεύθερους Επαγγελματίες ΔΕΝ πληρώνει τις εισφορές του. 
-Οι πτωτικές τάσεις των οικονομικών δεικτών επάγουν σημαντικά προβλήματα στη 
βιωσιμότητα του Ταμείου και τυχόν υιοθέτηση της νέας κλίμακας των αυξημένων 
εισφορών (ν.3986/2011)  θα ωθήσει τους δείκτες εισπραξιμότητας σε ακόμη 
χαμηλότερα επίπεδα, από αυτά που ήδη βρίσκονται σήμερα. 

-Το πηλίκο των εργαζομένων προς τους συνταξιούχους μειώνεται περαιτέρω σε 
σχέση με τη σημερινή του τιμή (5,1) και φθάνει στο ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο του 
1,9.  Δηλαδή, στα επόμενα χρόνια θα αντιστοιχούν περίπου δύο εργαζόμενοι σε ένα 
συνταξιούχο. 

 
Αύξηση εισφορών κατά σχεδόν 50% σε έναν χρόνο 

για τους μετά το 1993 ασφαλισμένους 

Επίσης επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 3986/2011: 

α. στο αμέσως προσεχές διάστημα θα πρέπει να σταλούν από το ΕΤΑΑ τα 
ειδοποιητήρια με τις πρόσθετες αναδρομικές εισφορές από 1.7.2011 

β. Σε περίπου ένα χρόνο από τώρα (1.7.2014) οι ασφαλιστικές εισφορές για τους 
μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ αυξάνονται σε ποσοστό  
48,80%, σε σχέση με τα παλιά ισχύοντα. 

 

 


