
ΑΠΟΦΑΣΗ 16ης συνεδρίασης της  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ  

"Εξελίξεις στο ΤΣΜΕΔΕ και το Ασφαλιστικό ‐ Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών ." 

Οι  διπλωματούχοι  μηχανικοί  την  τελευταία  τετραετία  βιώνουν  μία  πρωτοφανή  κρίση,  η  οποία 

απειλεί με διάλυση το τεχνικό δυναμικό της χώρας. Ενδεικτική συνέπεια αυτής της κρίσης είναι το 

30%  περίπου  των  ελεύθερων  επαγγελματιών  μηχανικών  να  αδυνατούν  να    πληρώσουν  –  λόγω 

οικονομικής  αδυναμίας  –  τις  ασφαλιστικές  εισφορές  τους,  να  μην  έχουν  ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη και να μην μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους. 

Οι  πρόσφατες  αποφάσεις  του  ΕΤΑΑ  και  της  Κυβέρνησης,  αντί  να  συμβάλουν  στην  επίλυση  των 

δραματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί, επιδεινώνουν ακόμη περισσότερο τις 

ήδη δυσμενείς συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού. Η αύξηση των ασφαλιστικών 

εισφορών,  η  κατάργηση  του  αφορολογήτου  ορίου,  η  επιβολή  ενιαίου  συντελεστή  φορολόγησης 

35% στους ελεύθερους επαγγελματίες και η υπαγωγή του ΚΥΤ στον ΕΟΠΠΥ, οδηγούν νομοτελειακά 

την κοινότητα των μηχανικών στην οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση. 

Η αδικαιολόγητη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών σε ένα ταμείο που, ακόμη και υπό αυτές τις 

δυσμενείς  οικονομικές  συνθήκες,  παραμένει  πλεονασματικό,  είναι  μαθηματικά  βέβαιο  ότι  θα  το 

καταστήσει ελλειμματικό και την πλειοψηφία των μηχανικών χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

και σε αδυναμία άσκησης του επαγγέλματος. 

Παράλληλα,  είναι  ακόμη  σε  εκκρεμότητα  η  υπουργική  απόφαση  για  την  έγκριση,  έστω  και 

καθυστερημένα,  του  κανονισμού  λειτουργίας  του  Κλάδου  Προνοιακών  Παροχών,  ώστε  να 

καλύπτονται οι ασφαλιστικές εισφορές και η επιδότηση των ανέργων μηχανικών. 

Η  υπαγωγή  του  ΚΥΤ  στον  χρεοκοπημένο  και  προβληματικό  ΕΟΠΠΥ,  μπορεί  να  λύνει  ευκαιριακά 

μέρος  του  ταμειακού    προβλήματος  του  ΕΟΠΠΥ,  αλλά  σε  βάθος  χρόνου  θα  το  διογκώσει.  Οι  δε 

μηχανικοί,  από  εκεί  που  «απολάμβαναν»  μια  στοιχειώδη  ιατρο‐φαρμακευτική  περίθαλψη,  θα 

υπαχθούν σε έναν οργανισμό που προσφέρει αυτή τη στιγμή σχεδόν μηδενικές παροχές. 

Η κατάργηση του αφορολογήτου ορίου και η επιβολή ενιαίου συντελεστή φορολόγησης 35% στους 

ελεύθερους επαγγελματίες είναι μέτρα καθαρά εισπρακτικού και αντιαναπτυξιακού χαρακτήρα και 

προδίδουν μία πρωτοφανή πολιτική  μυωπία.  Τα  μέτρα αυτά  ουδεμία  σχέση  έχουν με  μία  δίκαιη 

φορολογική  πολιτική,  που  μοιράζει    τα  βάρη  στους  πολίτες  με  βάση  τα  πραγματικά  τους 

εισοδήματα.  Η ώθηση στην οικονομική  εξαθλίωση μίας  κατηγορίας πολιτών,  με μόνο  κριτήριο  το 

επάγγελμα που ασκούν και όχι το πραγματικό τους εισόδημα, είναι καταφανώς άδικη, ενδεχομένως 

αντισυνταγματική  και  δεν  εστιάζει  στην  ουσία  του  προβλήματος,  που  είναι  η  πάταξη  της 

φοροδιαφυγής.  Αυτοί  που  πλήττονται  είναι  τελικά  αυτοί  που  ήταν  συνεπείς  με  το  νόμο  και  δεν 

φοροδιέφευγαν, ενώ αυτοί που φοροδιαφεύγουν θα εξακολουθήσουν να είναι οι ωφελημένοι και 

από τη νέα κατάσταση. Επιπλέον, είναι σχεδόν βέβαιο ότι η εφαρμογή των μέτρων αυτών θα έχει 

σαν  αποτέλεσμα  την  αύξηση  της  λίστας  των  οφειλετών    του  δημοσίου  και  τη  διόγκωση  του 

φαινομένου της «μαύρης» εργασίας. 

Τη στιγμή που ευρείες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες πλήττονται από την κρίση, η Πολιτεία 

δείχνει  μία  ανεπίτρεπτη  ανοχή  σε  επιχειρηματικά  καρτέλ,  στον  χώρο  των  καυσίμων,  του 

λιανεμπορίου, των δομικών υλικών κ.λπ., τα οποία συντηρούν τεχνητά υψηλές τιμές σε βασικά είδη 

πρώτης ανάγκης.  Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξαντλεί την αυστηρότητά της όταν πρόκειται να θίξει 

τα  δικαιώματα  πολυπληθών  επαγγελματικών  ομάδων,  ενώ  αφήνει  ουσιαστικά  στο  απυρόβλητο 

παράνομες  επιχειρηματικές  πρακτικές,  οι  οποίες  στην  ουσία  δυναμιτίζουν  την  κοινωνική 



σταθερότητα  και  την  όποια  προσπάθεια  ουσιαστικής  βελτίωσης  της  ανταγωνιστικότητας  της 

ελληνικής οικονομίας.  

Μέτρα  μόνο  εισπρακτικού  χαρακτήρα  και  περιορισμού  δαπανών,  χωρίς  να  συνοδεύονται  από 

πρωτοβουλίες  αναπτυξιακού  χαρακτήρα,  χωρίς  μείωση  της  γραφειοκρατίας,  χωρίς  μείωση  της 

διαφθοράς, χωρίς μείωση των φορολογικών συντελεστών, χωρίς την αναδιάρθρωση της δημόσιας 

διοίκησης,  χωρίς  την  ενθάρρυνση  της  ιδιωτικής  πρωτοβουλίας  θα  αυξάνουν  την  ανεργία  και  θα 

μειώνουν το εθνικό εισόδημα.  

Καλούμε  τη ΔΕ  του ΤΕΕ να αναλάβει  τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για να αναστραφεί η   αδιέξοδη 

πολιτική και να αποφασίσει: 

 Την άμεση διοργάνωση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας όλου του τεχνικού κόσμου.  

 Την αναζήτηση κάθε δυνατού τρόπου αποφυγής της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών 

των μηχανικών.  

 Τη  διεκδίκηση  της  επιστροφής  των  αποθεματικών  του  ΤΣΜΕΔΕ  είτε  μέσα  από  την 

ανακεφαλαιοποίηση  των    ταμείων  είτε  μέσα  από  τη  μεταφορά  δημόσιας  περιουσίας  στο 

ταμείο. 

 Την ενεργοποίηση του Κλάδου Προνοιακών Παροχών και τη μη ένταξή στον ΕΟΠΠΥ. 

 Την εξέταση της δυνατότητας ίδρυσης επαγγελματικού ασφαλιστικού ταμείου. 

 Την δημοσιοποίηση προς κάθε κατεύθυνση της κάθετης και τεκμηριωμένης αντίθεσης μας 

στην εξοντωτική φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών. 

 Την  κατάθεση  πρότασης  για  την  πρόσθετη  χρηματοδότηση  των  προνοιακών  επιδομάτων 

(π.χ.  για  κάθε  ευρώ  που  θα  προκύψει  από  την  πάταξη  της  φοροδιαφυγής,  το  μισό  να 

διατίθεται για τους ανέργους και οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας). 

 Την  έναρξη  διαλόγου με  τα υπουργεία Οικονομικών  και  Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Πρόνοιας. 

 Τη  συνάντηση  του  προεδρείου  του  ΤΕΕ  με  τον  πρωθυπουργό  και  τους  αρχηγούς  των 

κομμάτων. 

 Την κλήση στα όργανα του ΤΕΕ των εκπροσώπων μας στο ΕΤΑΑ, ώστε να αιτιολογήσουν την 

στάση τους και να δρομολογηθούν οι διαδικασίες ελέγχου. 

 Όσον  αφορά  στην  αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  της  τράπεζας  Αττικής,  ζητάμε  την 

πλήρη ενημέρωσή μας ώστε να συμμετέχουμε, όπως θεσμικά οφείλουμε στις αποφάσεις.  
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