ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
c.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

Προς
Την Κεντρική Αντιπροσωπεία
του ΤΕΕ
Θέμα 5: Ασφαλιστικό
Το Προεδρείο της Κεντρικής Αντιπροσωπείας στη συνεδρία του της
30/5/2017 μετά από εισήγηση της Προέδρου και ενημέρωση από τον
Πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ, που είχε προσκληθεί επί τούτου, συζήτησε και
κατέληξε στο κάτωθι πλαίσιο εισήγησης προς την Κεντρική
Αντιπροσωπεία στο ομώνυμο θέμα.
Η εισήγηση αυτή αναρτάται άμεσα στον ιστοχώρο της Κεντρικής
Αντιπροσωπείας, ώστε τα μέλη της Αντιπροσωπείας και οι παρατάξεις
των μηχανικών στο ΤΕΕ να μπορούν να καταθέσουν τυχόν εισηγήσεις
τους πριν τη συνεδρία της Κεντρικής Αντιπροσωπείας, αλλά και τις
προτάσεις τους στη συνεδρία, προκειμένου να ληφθεί συνθετικά η
σχετική απόφαση.
Το Προεδρείο
Ο Γενικός Γραμματέας

Η Πρόεδρος

Ο Α ' Αντιπρόεδρος

Αντώνιος Πρωτονοτάριος

Ο Β ' Αντιπρόεδρος

Χρυσόστομος Δούκας

Ο Αναπληρωτής Γ ενικός Γ ραμματέας

Γεώργιος Γάγαλης

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Το ΤΕΕ έχει προσφύγει με αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ κατά του άδικου
Ν. 4387/2016, μετά από διοικητικές πράξεις που θίγουν συμφέροντα των
μελών του, ενώ διερευνά τις δυνατότητες προσφυγής στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο.

1. Η επόμενη ημέρα της εφαρμογής του νέου ασφαλιστικού νόμου
4387/2016 δημιουργεί ζητήματα για τους μηχανικούς σε σχέση
με:
α)

τη λειτουργία του ΕΦΚΑ και τις συνθήκες άσκησης του
επαγγέλματος των μηχανικών.
Προκύπτει το ζήτημα και προτείνεται να συνεχίσουν να
εξυπηρετούνται οι

μηχανικοί από τις τέως δομές του τέως

ΤΣΜΕΔΕ, με διατήρηση του οργανογράμματος (Διευθύνσεις
ασφάλισης και εισφορών) καθώς και με διατήρηση των
Περιφερειακών Τμημάτων προς το παρόν,
β)

την ανάδειξη προβλημάτων και τις προτάσεις για την
επίλυση θεμάτων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
καταγράφονται στη συνέχεια:
ΐ.

η ασφάλιση
μηχανικών

ιδιότητας και οι ποινικές ευθύνες των
συναρτώνται

με

την

άδεια

άσκησης

επαγγέλματος των διπλωματούχων μηχανικών από το ΤΕΕ
και όχι με το εισόδημα.
Αυτό πρακτικά σημαίνει απεμπλοκή από την υποχρέωση
καταβολής ελάχιστων ασφαλιστικών εισφορών εάν δεν

ασκείται

επαγγελματική

δραστηριότητα

που

αποφέρει

εισόδημα.
ίί. Υψος και ανταποδοτικότητα ασφαλιστικών εισφορών.
Απαιτείται ορθολογισμός ως προς το κρίσιμο πλαφόν. Με
τους ισχύοντες συντελεστές, πάνω από ένα κρίσιμο πλαφόν
οι μηχανικοί δεν έχουν κίνητρο να πληρώνουν ασφαλιστικές
εισφορές.
iii.

Επιστροφή ή και συμψηφισμός ασφαλιστικών εισφορών
της ειδικής προσαύξησης που καταργήθηκε αναδρομικά
από 1.1.2016 καθώς και όσον αφορά στις αναδρομικές
εισφορές ετών 2011-2014 του

νόμου 3986/2011, σε

συνδυασμό με τις προτάσεις για μέτρα ελάφρυνσης των
συναδέλφων μηχανικών σε συνέχεια σχετικών αποφάσεων
του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και του Ε.Τ.Α.Α., οι οποίες έχουν
κατατεθεί αρμοδίως στο υπουργείο Εργασίας - Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Με αυτό τον τρόπο το Ταμείο θα εισπράξει τα οφειλόμενα,
οι δε ασφαλισμένοι θα λάβουν τη σύνταξη που τους
αναλογεί.
ίν. Διάρκεια Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Διατυπώνεται το αίτημα

προς τον ΕΦΚΑ και το αρμόδιο

Υπουργείο η διάρκεια ασφαλιστικής ενημερότητας να
ισχύει με βάση τις καταστατικές διατάξεις ένταξης στον
ενιαίο φορέα και όχι με βάση τις μηνιαίες πληρωμές των
ασφαλιστικών εισφορών. Επίσης να δοθεί δυνατότητα στις
εταιρείες για ασφαλιστική ενημερότητα συγκεντρωτικά και
όχι ως απορρέουσας από τις ατομικές ενημερότητες των
στελεχών και μισθωτών.

ν.

Επανένταξη σε διακανονισμούς — Εκδίκαση αιτήσεων
θεραπείας
Να συνεχίσει το ισχύον καθεστώς από την τέως Δ.Ε. του
ΤΣΜΕΔΕ που λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο όργανο του
ΕΦΚΑ και μετά την ολοκλήρωση του οργανογράμματος του
ΕΦΚΑ, σχετικά με τη δυνατότητά της να κρίνει την
επανένταξη σε διακανονισμούς,

νί.

Ασφαλιστική ενημερότητα έργου με οφειλές, καθώς και
διατήρηση ή παροχή Ασφαλιστικής ικανότητας.
Να συνεχίσει το ισχύον καθεστώς ως στο ν.

νίί. Δυνατότητα

θεσμοθέτησης

νέων

ρυθμίσεων

και

διακανονισμών εισφορών.
viii. Αποδοχή των ενστάσεων σχετικά με τα λανθασμένα
ειδοποιητήρια

ΕΦΚΑ

μισθωτών

μηχανικών

που

εμφανίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
ix.

Εισφορές κλάδου επικούρισης και εφάπαξ παροχών που
δεν έχουν υπολογιστεί και αποσταλεί ακόμη.
Θα πρέπει να μην υπάρχει αιφνιδιασμός στην αποστολή
ειδοποιητηρίων καθώς και διασφάλιση ομαλότητας.

χ.

Να

διασφαλιστεί

καταβαλλομένων

η

ανταποδοτικότητα

συνταξιοδοτικών

παροχών

των
των

μηχανικών σε σχέση με τις ασφαλιστικές εισφορές και
όσα έχει εισφέρει ο κλάδος γενικότερα,
τη λειτουργία του ΤΜΕΔΕ και τον αναπτυξιακό του ρόλο
στην

πραγματική

επαγγέλματος

των

οικονομία
πιστούχων

και

στην

του

άσκηση

του

μελετητών

και

εργοληπτών δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

2. Οι άξονες διερεύνησης και οι πρωτοβουλίες που θα πρέπει να
αναλάβει το ΤΕΕ ως ο θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της
πολιτείας για

τον

στρατηγικό

σχεδίασμά

ενός

βιώσιμου

ασφαλιστικού συστήματος, με βάση:
>

Τις πραγματικές συνθήκες της ελληνικής οικονομίας

^

Την αναλογιστική υποχρέωση του ελληνικού ασφαλιστικού
συστήματος, τη μετανάστευση του επιστημονικού δυναμικού
της χώρας και τη γήρανση του πληθυσμού.

>

Τα ιδιαίτερα ποιοτικά και αναλογιστικά χαρακτηριστικά των
Μελών του ΤΕΕ και λαμβάνοντας υπ’ όψη και τα αποθεματικά
του ΤΣΜΕΔΕ που συγκεντρώθηκαν όλα τα προηγούμενα
χρόνια, χωρίς κρατική επιχορήγηση, σε συνδυασμό με τις
ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλαν και εξακολουθούν να
καταβάλουν οι συνάδελφοί μας, σύμφωνα με τις καταστατικές
διατάξεις του φορέα και την αρχή της ασφάλισης της ιδιότητας
του επιστήμονος μηχανικού.

Το Προεδρείο
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