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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
 
  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
για το Ασφαλιστικό-Προσχέδιο Νόμου:  

"Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης" 
 

Οι μέχρι πρότινος Κυβερνητικές υποσχέσεις περί "διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων" για ένα 
βιώσιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας "πήγαν περίπατο" με το εξαγγελθέν 
προσχέδιο Νόμου για το ασφαλιστικό.  
Η πρόταση της Κυβέρνησης, που δημοσιοποιήθηκε χωρίς τον οφειλόμενο στοιχειώδη 
προηγούμενο διάλογο με τους κοινωνικούς φορείς, αποδομεί πλήρως το σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης, έχοντας ως βασικά χαρακτηριστικά:  
• την ολοκληρωτική ενοποίηση των Φ.Κ.Α. σε έναν Ε.Φ.Κ.Α. χωρίς τη ύπαρξη οποιασδήποτε 

σχετικής αναλογιστικής μελέτης   
• την οριστική απώλεια της αυτοτέλειας του ΤΣΜΕΔΕ λόγω της ενοποίησης.  
• την υφαρπαγή των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ και την απώλεια της περιουσίας του. 
• τη σχεδόν πλήρη μετατροπή του αναδιανεμητικού χαρακτήρα του Δημόσιου Κοινωνικού 

Ασφαλιστικού συστήματος σε κεφαλαιοποιητικό 
• τις παράλογες και επώδυνες νέες αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών 
• την κατάργηση της έκπτωσης 50% στην εισφορά κύριας και επικουρικής σύνταξης για τους 

νέους Μηχανικούς στην πρώτη 5ετία ασφάλισης.  
• την οριστική απώλεια των ευνοϊκών ρυθμίσεων πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών, 

κυρίως των ελευθέρων επαγγελματιών Μηχανικών, που με συνεχείς αγώνες έχομε καταφέρει 
να κερδίσομε τα χρόνια της κρίσης.  

• τις νέες δραματικές μειώσεις των ήδη πολλαπλά μειωμένων συντάξεων των ασφαλισμένων 
• την οριστικοποίηση του ορίου ηλικίας για απονομή σύνταξης στα 67 χρόνια κατ' αρχάς με 

εξοντωτικές ποινές για όποιον επιθυμεί πρόωρη συνταξιοδότηση 
Η πιθανή εφαρμογή των μέτρων που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο για την κοινωνική 
ασφάλιση: 
• δημεύουν ουσιαστικά το εισόδημα των Μηχανικών-Ελεύθερων Επαγγελματιών,   

συνυπολογιζομένων των λοιπών φοροδοτικών τους υποχρεώσεων (ΦΠΑ, φορολόγηση από το 
1ο ευρώ, τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης κ.λ.π.) 

• ενισχύουν, μέσω της επιχειρούμενης εισφοροδοτικής επιδρομής, την αδυναμία της 
συντριπτικής πλειοψηφίας των Μηχανικών να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές και 
φορολογικές τους υποχρεώσεις, καθιστώντας συγχρόνως επισφαλή την ήδη μειωμένη 
εισπραξιμότητα του ΤΣΜΕΔΕ και ενισχύουν πιθανά τις «γκρίζες» ζώνες της οικονομίας   

• αυξάνουν την ανεργία, την μετανάστευση και  οδηγούν πλήθος ενεργών Μηχανικών-
Ελευθέρων Επαγγελματιών σε αφανισμό και μαζική βίαιη έξοδο από το επάγγελμα 

• καταστρέφουν τον παραγωγικό τομέα της Ελλάδας, βασικό τμήμα του οποίου αποτελεί 
διαχρονικά ο τεχνικός κόσμος, μην αφήνοντας πλέον καθόλου περιθώρια για ανάκαμψη της 
οικονομίας και έξοδο από την κρίση. 

  
 
 



 
Έχοντας ως δεδομένα όλα τα ανωτέρω:  

το TEE ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 απαιτώντας ένα ασφαλιστικό σύστημα δίκαιο και υγιές που θα αποτελεί την προστασία και 

κοινωνική πρόνοια των Επιστημόνων Μηχανικών και όχι ένα μηχανισμό περιθωριοποίησης 
και εξόδου από το επάγγελμα και με γνώμονα την αξιοπρεπή διαβίωση των Μηχανικών 

 πιστεύοντας ότι η αυτόνομη πορεία του ΤΣΜΕΔΕ αναμφίβολα αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική και 
βιώσιμη λύση για όλον τον τεχνικό κόσμο 

 τονίζοντας ότι το ΤΣΜΕΔΕ είναι βιώσιμο Ταμείο χωρίς να έχει λάβει ποτέ κρατική 
επιχορήγηση και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προυπολογισμό 

 απορρίπτοντας τις προτάσεις της Κυβέρνησης περί "Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής 
Ασφάλισης-Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης"  

ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ 
τη διακριτή ύπαρξη του ασφαλιστικού μας Φορέα με τη μετεξέλιξη του ΤΣΜΕΔΕ σε ένα 
Ανεξάρτητο, Αυτόνομο, Αυτοδιοίκητο και οικονομικά Αυτοτελή Ασφαλιστικό Οργανισμό εντός του 
Εθνικού Ασφαλιστικού Συστήματος, έναν Ασφαλιστικό Οργανισμό που θα διοικείται από τους 
ασφαλισμένους του Μηχανικούς, θα διαχειρίζεται αυτοτελώς τα αποθεματικά και τα περιουσιακά 
του στοιχεία, θα χαράζει και θα υλοποιεί αυτόνομα την ασφαλιστική του πολιτική με γνώμονα το 
συμφέρον των ασφαλισμένων του και την βιωσιμότητά του  

ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
 να αποσύρει το ανωτέρω προσχέδιο Νόμου που προκαλεί ασφαλιστική απορρύθμιση, 

εργασιακή ασφυξία και υποθηκεύει το μέλλον μας  
 να σταματήσει τη μεθοδευμένη προσπάθεια ισοπέδωσης, σπίλωσης, απαξίωσης, εξόντωσης 

των Μηχανικών και διάλυσης του παραγωγικού-κοινωνικού ιστού της Πατρίδας μας 
 να προβεί στην έναρξη ουσιαστικού και γόνιμου διαλόγου με το ΤΕΕ για το ασφαλιστικό των 

Μηχανικών με βάση τις αρχές που επανειλημμένως προτείνομε 
ΔΗΛΩΝΕΙ 

 ξεκάθαρα προς όλους ότι θα διεκδικήσει με αγωνιστικό τρόπο την κοινωνική μας ασφάλιση, 
την επιστημονική μας γνώση, την εργασία μας, την αξιοπρέπειά μας, την ύπαρξή μας 

 είμαστε εδώ για να αποτελέσομε την κοινωνική και αναπτυξιακή πρωτοπορία 
ΚΑΛΕΙ 

όλους τους συναδέλφους Μηχανικούς σε αγωνιστική εγρήγορση, συστράτευση και συμμετοχή στις 
όποιες κινητοποιήσεις και πρωτοβουλίες του ΤΕΕ για την υπεράσπιση των κεκτημένων μας και 
την επίτευξη των δίκαιων αιτημάτων μας με σκοπό την εξασφάλιση κοινωνικής ασφάλειας και 
αξιοπρεπούς διαβίωσης. 
 
                                                                      
         Η Πρόεδρος ΤΕΕ Πελοποννήσου 
 
 
                                                                                          Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη 


