
Εισήγηση προς την Α/ΤΕΕ (10/6/2017) - Κάτω τα χέρια από την ασφάλιση 

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: 

 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 

 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, 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 (εργαζόμενοι 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 €) έχουν 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). Η κατάφωρα άδικη ασφάλιση 

ιδιότητας (δηλαδή η υποχρεωτική καταβολή εισφορών για όσους είναι εγγεγραμμένοι στο ΤΕΕ 
ανεξαρτήτως αν διατηρούν επαγγελματική δραστηριότητα) συνεχίζεται, ενώ θα όφειλε να 

καταργηθεί. Όλα τα παραπάνω κάνουν ακόμα πιο επιτακτική την κατάργηση του Ν.4387/16 
και των προηγούμενων αντιασφαλιστικών νόμων. 
 

Δουλειά με αξιοπρέπεια, δημόσια ασφάλιση και όχι εισπρακτικός μηχανισμός 
Υπάρχουν μια σειρά αιτημάτων που χρειάζεται να ικανοποιηθούν, ώστε να αντιστραφεί αυτή η 

κατάσταση, να γίνει ξανά στοιχειωδώς βιώσιμη η ασφάλιση, τόσο για τους εργαζόμενους 
μηχανικούς όσο και για τα ταμεία 

 Αποκλειστικά δημόσια,     καθολική     και     υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. Όχι στην 

ανταποδοτικότητα και την επιχειρηματικότητα  στην  κοινωνική  ασφάλιση. Όχι  στην 
ιδιωτικοποίηση της μέσω επαγγελματικών ταμείων 

 Άμεση και αναδρομική κατάργηση όλων των μνημονιακών αυξήσεων εισφορών του 
Ν.3986/11 

 Επιστροφή  των  εισφορών  της  Ειδικής  Προσαύξησης  για τους μετά το 93 ασφαλισμένους  

 Εξέταση της σύνδεσης του ύψους των εισφορών με το εισόδημα σε πραγματική βάση, με 
ανεισφορολόγητο όριο και όχι αβάσταχτες κατώτατες εισφορές για όλους, και με βιώσιμα ύψη 

εισφορών 
 Κατάργηση της ασφάλισης ιδιότητας. Απαλλαγή από εισφορές όσων δεν ασκούν 

επάγγελμα με δυνατότητα εξαγοράς του χρόνου αυτού όταν ο ασφαλισμένος το επιθυμεί 
 Επιστροφή των κλεμμένων του ΤΣΜΕΔΕ και όλων των Ταμείων από το ληστρικό «κούρεμα» 

του PSI, και τιμωρία των υπευθύνων για την συγκεκριμένη απώλεια. Κάλυψη των οφειλών 

του δημοσίου προς το ΤΣΜΕΔΕ από την τριμερή χρηματοδότηση.  
 Να  παταχθεί  η  διαφυγή  πόρων  από  το ταμείο μέσω του δελτίου παροχής υπηρεσιών στην 

εξαρτημένη σχέση εργασίας. 
 Πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χωρίς προϋποθέσεις σε όλους τους μηχανικούς 



 Διαγραφές οφειλών και ευνοϊκές Ρυθμίσεις. Πιο συγκεκριμένα : (α) να υπάρξει η 

δυνατότητα διαγραφής των οφειλών που έχουν δημιουργηθεί από το 2008 και μετά, με 
αίτηση του ασφαλισμένου (και δυνατότητα εξαγοράς του χρόνου αυτού όταν ο ασφαλισμένος 
το επιθυμεί) (β) για οφειλές πριν το 2008 να υπάρξει ρύθμιση ανάλογη των 100 δόσεων με 

διαγραφή των τοκογλυφικών προσαυξήσεων (γ) για όσους έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα 
συνταξιοδότησης το όριο οφειλών για τη συνταξιοδότηση να ανέβει τουλάχιστον στις 25000 

από 15000 που είναι σήμερα και ο συμψηφισμός αυτός να περιλαμβάνει και το εφάπαξ. 
 Κατάργηση του ΚΕΑΟ και των κατασχέσεων και πλειστηριασμών για τους ανέργους, τους 

υποαπασχολούμενους και τους εργαζόμενους. Αναστολή κάθε  δίωξης  και  αναγκαστικής 

 είσπραξης  για  οφειλές προς το ταμείο 
 Ίδρυση Ταμείου Ανεργίας & Προνοιακών Παροχών Μηχανικών για τους δοκιμαζόμενους 

συναδέλφους με αναγνώριση των ανέργων, επίδομα ανεργίας για όλους τους άνεργους και 
υποαπασχολούμενους συναδέλφους (μισθωτούς ή ελεύθερους επαγγελματίες)  

 Κάλυψη Ασφαλιστικών Εισφορών και αποζημιώσεις σε περίπτωση   ατυχήματος   –   
ασθένειας   –   απόλυσης. Παροχές Μητρότητας (εφάπαξ επίδομα, αξιοπρεπής κάλυψη εξόδων 
εγκυμοσύνης, επίδομα λοχείας), και τις παροχές που προβλέπονται στα άλλα ταμεία. 

 Αποσύνδεση της ασφαλιστικής ενημερότητας από τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος 
με εξαίρεση τις εργοδοτικές οφειλές.  

 Αποκατάσταση των συντάξεων. Επαναπροσδιορισμός του τρόπου υπολογισμού 
προσαύξησης της ΚΣ από το χρόνο που έχει διανυθεί στην Ειδική Προσαύξηση, ώστε να 
αμβλυνθούν οι μεγάλες μειώσεις που προβλέπει ο Ν.4387/16. 

 Όχι στην ενοποίηση-ισοπέδωση του ΕΦΚΑ, γιατί σήμερα, δεν αποσκοπεί στην υπεράσπιση των 
ασφαλιστικών δικαιωμάτων του κλάδου ούτε των υπόλοιπων εργαζόμενων, αλλά στην κλοπή 

των αποθεματικών του και στην ισοπέδωση δικαιωμάτων όλων. 
 
Απεμπλοκή από την Attica Bank 

Οι πρόσφατες εξελίξεις  γύρω  από την Attica Bank αποδεικνύουν   με   τον   πιο   τραγικό  
 τρόπο   την εξαρχής λανθασμένη και επιζήμια για τους ασφαλισμένους επιλογή της 

τοποθέτησης των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ στην Attica από το 1997. Μέσα από την 
αντιπαράθεση της κυβέρνησης και του «συστήματος ΤΕΕ» από τη μια, και της Τράπεζας της 
Ελλάδος και του Γ. Στουρνάρα από την άλλη, αποδεικνύεται ότι η τράπεζα χρησιμοποιούνταν 

ουσιαστικά ως εργαλείο υλοποίησης σκοπιμοτήτων  κυκλωμάτων  του  κλάδου  και  
«ημετέρων»  στις πλάτες των εργαζόμενων μηχανικών και εις βάρος των αποθεματικών του 

ΤΣΜΕΔΕ. Η πολιτική του «συστήματος ΤΕΕ», σε αγαστή  συνεργασία  με  τις  κυβερνήσεις 
 ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, παρουσίαζε την τράπεζα ως «τράπεζα των μηχανικών» την ώρα που 
εξυπηρετούσε μηχανισμούς ποικιλοτρόπως, πρακτική που όπως αποδεικνύεται ακολουθεί με 

συνέπεια και η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, έχοντας ρίξει γέφυρες με το «σύστημα 
ΤΕΕ» δια της υπουργοποίησης Σπίρτζη. 

Η  Τράπεζα  της  Ελλάδος  υπό  τον  Γ.  Στουρνάρα,  βρήκε  την ευκαιρία  να  παρέμβει  στην 
Attica,  όχι  προφανώς  για  να  την «εξυγιάνει», αλλά για να την εντάξει στο σύστημα 
ελέγχου των συστημικών τραπεζών υπό το ΤΧΣ, τοποθετώντας τον γνωστό από την 

εκκαθάριση της Αγροτικής, Θ Πανταλάκη ως επικεφαλής. 
Η καταγγελία των πεπραγμένων των διοικήσεων του ΤΕΕ, των πολιτικών παιχνιδιών των 

κυβερνήσεων, ΤτΕ και η αντίσταση στο πραξικόπημα και στην υφαρπαγή της περιουσίας του 
ταμείου, όχι μόνο  με  θεσμικό  τρόπο  αλλά  κυρίως  με  παρεμβάσεις  του κινήματος, είναι 
αναγκαία. Δεν αρκεί όμως. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, γίνεται ακόμα πιο επιτακτική η 

ανάγκη να απεμπλακεί άμεσα  το  ΕΦΚΑ - ΤΣΜΕΔΕ  με επιστροφή του συνόλου των 
χρημάτων που έχουν τοποθετηθεί στην Τράπεζα (820 εκατ €). Να μην ξαναδωθούν 

χρήματα των ασφαλισμένων στο διάτρητο και ελεγχομένο από τα μεγάλα συμφέροντα 
τραπεζικό σύστημα. 
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