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ΨΗΦΙΣΜΑ 
 

Με την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου 4387/2016, άλλαξε πλήρως 

η κατάσταση για το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης έτσι όπως αυτή 

εφαρμοζόταν μέχρι σήμερα για όλους τους ασφαλισμένους. Ειδικότερα για τους 

μηχανικούς έχει υλοποιηθεί πλέον η ένταξη των κλάδων κύριας σύνταξης και υγείας 

του πρώην πλέον ΤΣΜΕΔΕ στον ΕΦΚΑ, η ένταξη των κλάδων επικουρικού και 

εφάπαξ παροχών στο ΕΤΕΑΕΠ και δημιουργήθηκε ένα νέο ταμείο το ΤΜΕΔΕ 

(ΝΠΙΔ) με τους κλάδους εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας.  

 

Από την 01.01.17 έχει αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών των 

μηχανικών οι οποίες θα καταβάλλονται πλέον μηνιαία, με προθεσμία καταβολής έως 

τα τέλη του επόμενου, κάθε φορά. Οι ασφαλιστικές εισφορές για την πλειοψηφία των 

μηχανικών θα είναι πλέον υψηλότερες, με τις αδικίες του παρελθόντος να 

συνεχίζουν να υφίστανται καθώς οι συνάδελφοι με μηδενικά ή ελάχιστα εισοδήματα 

θα κληθούν να πληρώσουν 2.800,00€ το έτος. 

 

Οι αυξημένες εισφορές σε συνδυασμό με την υπερφορολόγηση καθιστά 

αδύνατη πλέον την άσκηση του επαγγέλματος για χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους, οι 

οποίοι αυτή τη στιγμή καταφεύγουν είτε στο κλείσιμο των βιβλίων τους στην εφορία, 

είτε στην αναγκαστική μετανάστευση (άλλωστε ο νέος νόμος στοχεύει στην δραστική 

μείωση του αριθμού των αυτοαπασχολούμενων που θεωρείται υπερβολικά μεγάλος 

για τα ευρωπαϊκά πρότυπα και γι’ αυτό θέλουν να περιοριστεί). Για τους 

εργαζόμενους μηχανικούς σε εταιρείες με δελτίο παροχής υπηρεσιών η εφαρμογή 

του νέου ασφαλιστικού έχει ήδη σημάνει τη περαιτέρω μείωση των καθαρών τους 

αποδοχών, καθώς οι εργοδότες αρνούνται να καταβάλουν την αυξημένη εργοδοτική 

ασφαλιστική εισφορά που τους αναλογεί. 

 

Όλες οι παραπάνω εξελίξεις πραγματοποιούνται σε ένα ήδη επιβαρυμένο 

περιβάλλον για τον κλάδο των μηχανικών όπου στα τελευταία 7 μνημονιακά χρόνια 

έχει επέλθει τεράστια αύξηση της ανεργίας ειδικότερα στους νέους μηχανικούς οι 

οποίοι δεν εγγράφονται πλέον στο ΤΕΕ, οι διαγραφές παλαιοτέρων μηχανικών από 

το ΤΕΕ έχουν αυξηθεί ραγδαία προκειμένου να διακοπεί η συνεχής αύξηση των 

χρεών από ασφαλιστικές και φορολογικές οφειλές και οι συνθήκες άσκησης του 

επαγγέλματος τόσο για τους αυτοαπασχολούμενους όσο και για τους μισθωτούς με 

ΔΠΥ συνεχώς χειροτερεύουν. 

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους το ΔΣ του ΣΠΜΕ θεωρεί ότι η κατάργηση 

– μη εφαρμογή του Ν. 4387/16 είναι μονόδρομος. Ταυτόχρονα διεκδικεί να 

υλοποιηθούν  ορισμένα μέτρα άμεσης εφαρμογής: 

 



1. Να μην εφαρμοστούν οι αναδρομικές αυξήσεις των εισφορών (Ν. 3986/11) σε 

όλους τους ασφαλισμένους μηχανικούς και για όλους τους κλάδους ασφάλισής τους 

και να γίνει επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων. 

 

2. Να εφαρμοστούν ευνοϊκά μέτρα διευθέτησης των ασφαλιστικών οφειλών όπως: 

α) Διαγραφή χρεών από ασφαλιστικές οφειλές για όσους μηχανικούς έχουν μηδενικά 

εισοδήματα από την άσκηση του επαγγέλματος ή υποαπασχολούνται. 

β) Διαγραφή των προσαυξήσεων σε όλες τις ασφαλιστικές οφειλές που έχουν 

δημιουργηθεί έως σήμερα στα χρόνια εφαρμογής των μνημονίων και αναδρομική 

επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων. 

γ) Να μην αποσταλούν τα στοιχεία των οφειλετών ανέργων, εργαζόμενων μισθωτών 

και αυτοαπασχολούμενων μηχανικών στο ΚΕΑΟ. 

 

3. Να αναγνωριστεί η ιδιότητα του άνεργου μηχανικού και του υποαπασχολούμενου 

μηχανικού και να εφαρμοστούν: 

α) πάγωμα των ασφαλιστικών εισφορών του έως την εύρεση σταθερής εργασίας που 

αποφέρει μόνιμο και σταθερό εισόδημα. 

β) δυνατότητα μερικής πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών χωρίς πρόσθετες 

προσαυξήσεις και άλλες επιβαρύνσεις. 

γ) παροχές πρόνοιας από τον αντίστοιχο ασφαλιστικό κλάδο των εισφορών που 

έχουν καταβληθεί. 

 

4. Να δοθεί πλήρης και δωρεάν ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε όλους τους 

ασφαλισμένους. 

 

5. Να δίνεται ασφαλιστική ενημερότητα σε όλους τους ασφαλισμένους, όταν οι 

οφειλές τους αφορούν ίδιες εισφορές. 

 

6. Ειδικότερα για τις τρέχουσες εισφορές των ασφαλισμένων μηχανικών: 

α) Κατάργηση των αναδρομικών αυξήσεων εισφορών του Ν. 3986/11. Να πάρουν 

πίσω τα ειδοποιητήρια που έχουν ήδη σταλεί στους ασφαλισμένους για την 1η 

εξαμηνιαία δόση και να μην εκδοθούν νέα ειδοποιητήρια στο μέλλον για τις 

υπόλοιπες 7 εξαμηνιαίες δόσεις (σύμφωνα με την απόφαση του ΕΤΑΑ στις 

18/05/16). 

β) Να δοθεί παράταση της πληρωμής του Β’ 2016, χωρίς επιπλέον προσαυξήσεις και 

επιβαρύνσεις, έως τις 30/03/17. 

 

 

Επίσης το ΔΣ/ΣΠΜΕ αποφασίζει: 

 

1. Τη διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης του ΣΠΜΕ την Πέμπτη 16.02.17 

στην Αθήνα στο κτίριο του ΤΕΕ, Νίκης 4, με κύριο θέμα το νέο 

ασφαλιστικό των μηχανικών και την οργάνωση της παρέμβασης του ΣΠΜΕ 

στην κατεύθυνση των παραπάνω αιτημάτων. 



2. Τη συμμετοχή του ΣΠΜΕ στις κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν το 

επόμενο διάστημα για το ασφαλιστικό των μηχανικών στην κατεύθυνση των 

παραπάνω αιτημάτων σε συντονισμό με όλους τους φορείς (ΤΕΕ, ΕΜΔΥΔΑΣ, 

ΣΜΤ, Επιστημονικοί Σύλλογοι, κλπ) 

 
 
 

ΠΡωτοβουλία Ενωτικής Συσπείρωσης Αριστεράς 
Πολιτικών Μηχανικών 

 

 


