
 

O Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ στο zougla.gr: Η κυβέρνηση προσπαθεί να 

σκοτώσει την αγελάδα που παράγει γάλα 

 

Συνέντευξη στην Άντζελα Πεΐτση 

 

Σκληρή κριτική στην Κυβέρνηση και ειδικά στον Υπουργό Εργασίας – Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

Γιώργο Κατρούγκαλο, άσκησε στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στο zougla.gr ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρης 

Μπίλιας, για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που πρόκειται να φέρει η Κυβέρνηση προς ψήφιση στη Βουλή τις επόμενες 

ημέρες.  

 

Ουσιαστικά αμφισβητεί τη «φημολογούμενη» δημιουργία τεσσάρων ασφαλιστικών ταμείων, επικρίνει το ύψος των 

ασφαλιστικών εισφορών που αναμένεται να ισχύσουν και τονίζει πως η ουσιαστική εφαρμογή ενός ενιαίου φορολογικού 

συστήματος θα πρέπει να συνοδεύεται με την κοινωνική δικαιοσύνη και όχι να χωρίζει τους εργαζόμενους σε δύο 

κατηγορίες. Ταυτόχρονα, διευκρινίζει πως οι μηχανικοί συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και με ωμό ρεαλισμό 

υπογράμμισε πώς αν ισχύσει το νέο ασφαλιστικό, οι μηχανικοί θα οδηγηθούν «στη μαύρη εργασία» ή θα μεταναστεύσουν 

σε χώρες του εξωτερικού. 

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης  

 

Ερ. Βαίνει πως ψήφιση το νέο ασφαλιστικό. Σύμφωνα με κυβερνητικές διαρροές, γίνεται λόγος για τη δημιουργία τελικά 

τεσσάρων ταμείων, όπου το ένα θα αφορά στη δημιουργία αυτόνομου ταμείου επιστημόνων – ελεύθερων 

επαγγελματικών. Πως βλέπετε αυτή την εξέλιξη;  

 

Απ. Κρίνω πως ο Υπουργός Εργασίας ακόμα δεν έχει κατασταλάξει στο τι ακριβώς θέλει να γίνει, αλλά, ακόμα βρισκόμαστε 

στο στάδιο των συζητήσεων. Η εκτίμησή μας είναι πως τελικά θα οδηγηθούμε στη δημιουργία ενός ενιαίου ταμείου, εκτός 

πιθανότατα από τους αγρότες για τους οποίους, μπορεί για διατηρηθεί η αυτονομία ΟΓΑ. Εμείς συνεχίζουμε τις 

κινητοποιήσεις μας γιατί το φλέγον ζήτημα δεν είναι "τόσο" στο αν θα έχουμε ένα ξεχωριστό ταμείο αλλά κυρίως το ύψος 

των ασφαλιστικών εισφορών που θα ισχύσουν και θα κληθούμε να καταβάλουμε. Αυτές χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα 

απαγορευτικές και αποτρεπτικές στο να συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμά τους οι μηχανικοί - ελεύθεροι επαγγελματίες. 



 

Με τις ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από το σχέδιο νόμου του Κατρούγκαλου, είναι σίγουρο πως οι 

περισσότεροι μηχανικοί θα σταματήσουν να ασκούν το επάγγελμά του στην Ελλάδα. Με απόλυτη ρεαλιστικότητα σας λέω 

και μετά από τόσες συζητήσεις που έχουμε κάνει όλο αυτό το διάστημα με τους συναδέλφους μας, πολλοί, θα οδηγηθούν 

στο να κλείσουν τα βιβλία τους και θα δουλεύουν στη «μαύρη εργασία» ενώ ταυτόχρονα, ένας πολύ μεγάλος αριθμός 

πτυχιούχων μηχανικών, θα αναζητήσει την τύχη του στο εξωτερικό. Κάτι που η Κυβέρνηση δε θέλει να το κατανοήσει. 

 

Ερ. Ένα από το μεγάλα «αγκάθια» που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι και το με ποια χρήματά- κεφάλαια θα μπουν τα 

ασφαλιστικά ταμεία των διαφόρων κλάδων, σ’ αυτό το «ενιαίο» ταμείο. Μάλιστα το δικό σας – ΤΣΜΕΔΕ είναι -αν όχι το 

μοναδικό, αλλά από τα πλέον εύρωστα ταμεία. Ποια θα είναι η στάση σας; 

 

Απ. Αυτό είναι γεγονός. Αναμένουμε τις αποφάσεις της Κυβέρνησης γιατί αν θέλουμε να μιλάμε για αλληλεγγύη γενεών και 

να τονίζουμε την κοινωνική δικαιοσύνη, είναι φυσικό επακόλουθο πως θα πρέπει ο καθένας να εισφέρει με «αυτά» που 

έχει, ώστε να απολαμβάνει και τις αντίστοιχες παροχές. Η «ισοπέδωση των πάντων» οδηγεί σε αντίθετη κατεύθυνση και 

πλέον θα μιλάμε για κοινωνική ανισότητα. 

 

Ερ. Αναφορικά με τα όσα ακούγονται για τη μείωση του αφορολογήτου ορίου, ποια είναι η άποψή σας; Θα χτυπήσει το 

καμπανάκι και για τους μηχανικούς; 

 

Απ. Η μείωση του αφορολογήτου ορίου είναι αναμενόμενο πως θα θίξει κυρίως τους μισθωτούς και τους δημοσίους 

υπαλλήλους. Η άποψή μας είναι πως θα πρέπει να υπάρχει αφορολόγητο όριο, για όλους τους πολίτες. Δεν είναι δυνατόν 

να φορολογείς από το πρώτο ευρώ έναν άνθρωπο όταν «τρέχουν» δαπάνες στις οποίες πρέπει να ανταπεξέλθει σήμερα 

ένα νοικοκυριό. Είτε είναι επιστήμονας – ελεύθερος επαγγελματίας, είτε είναι μισθωτός είτε είναι εργαζόμενος στο 

δημόσιο τομέα. Όταν μιλάμε για ενιαίο φορολογικό σύστημα, το οποίο το θέλουμε ανταποδοτικό αλλά και να συνδυάζει 

την κοινωνική δικαιοσύνη, τότε δεν μπορεί κανένας να χωρίζει τους εργαζόμενους σε δύο κατηγορίες. 

 

Ερ. Ταυτόχρονα και πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται και αύξηση της φορολογικής κλίμακας. Δεν 

δυσκολεύουν πλέον ιδιαίτερα τα πράγματα; 

 

Απ. Είναι προφανές. Το ζήτημα είναι πως η κυβέρνηση δεν κάνει καμία προσπάθεια για να αυξήσει την παραγωγικότητα. 

Ούτε ενεργεί με τρόπο που να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και φυσικά δεν γίνονται καινούριες επενδύσεις. Το 

μόνον που προσπαθεί εδώ και ένα χρόνο είναι «την αγελάδα η οποία παράγει γάλα να τη σκοτώσει για να φάμε το κρέας 

της». 


