
 

 

 

 

 

Αθήνα, 9 Απριλίου 2013 

 

Αριθ.Πρωτ.1242 

Προς 

Τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας 

κ. Ιωάννη Βρούτση 

 

Κοινοποίηση: 

 

 Σον Πρόεδρο και τα μέλη του  Διοικητικού υμβουλίου  

του Ενιαίου Σαμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων  

 Σον Πρόεδρο και τα μέλη  της Διοικούσας Επιτροπής  

Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων  

 Πρόεδρο του Σεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  

κ. Χρήστο πίρτζη 

 

 

Αξιότιμε κύριε  Τπουργέ, 

Με την υπ΄αριθμ. πρωτ.1145/28-03-2013επιστολή μας  αναφερθήκαμε στην 

πρόσφατη απόφαση της Διοίκησης του Ενιαίου Σαμείου Ανεξάρτητα 

Απασχολούμενων (ΕΣΑΑ) για καταβολή αυξημένων ασφαλιστικών εισφορών 

αναδρομικά από 1-7-2011 και σας ζητήσαμε να λάβετε άλλου είδους μέτρα για τη 

βιωσιμότητα του ΣΜΕΔΕ και όχι τέτοια που αφανίζουν τον κλάδο και τον  

απομυζούν οικονομικά. 

Προς την κατεύθυνση αυτή πιστεύουμε πως θα συμβάλλει η δημιουργία  

ασφαλιστικών κλάσεων στο Σαμείο  και η θεσμοθέτηση του δικαιώματος των 

ασφαλισμένων να επιλέγουν την κατηγορία  που επιθυμούν να ασφαλιστούν και όχι 

η υποχρεωτική υπαγωγή τους σε συγκεκριμένη κατηγορία με βάση τον αριθμό των 

ετών που δραστηριοποιείται  επαγγελματικά  και ασφαλίζεται  έκαστος μηχανικός. 

Η δυνατότητα αυτή θα ανακουφίσει τον κλάδο, αφού με τις σημερινές συνθήκες 

πολλοί ασφαλισμένοι είτε βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλες οφειλές έναντι του 

Σαμείου, είτε ζητούν τη διαγραφή τους από τον κλάδο είτε  σπεύδουν σε πρώιμη 

συνταξιοδότηση και έξοδο από το επάγγελμα  προκειμένου να επιβιώσουν,αφού δεν 

δύνανται πλέον να ανταποκριθούν στις διαρκώς αυξανόμενες οικονομικές 

απαιτήσεις. 

Σαυτόχρονα μία τέτοια ρύθμιση δεν θα ζημιώσει το Σαμείο, δεδομένου ότι  η μείωση 

που πιθανόν θα επέλθει από  την καταβολή μικρότερων ποσών ασφαλιστικών 

εισφορών θα εξισορροπηθεί στο μέλλον από την καταβολή μικρότερων ποσών 



συντάξεων, αφού είναι αυτονόητο ότι  θα υπάρχει αναλογία μεταξύ των  

ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται  και ποσού της σύνταξης που θα 

λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι. 

Ακόμα πιστεύουμε ότι πρέπει να ληφθεί μέριμνα  ώστε οι μηχανικοί που έχουν 

θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης, αλλά δεν επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν, να μην 

επιβαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές, άλλως να υποχρεούνται στην καταβολή 

των εισφορών του κλάδου υγείας και μόνο ή εναλλακτικά να πάψουν να 

καταβάλλουν εισφορές όσοι ασφαλισμένοι έχουν συμπληρώσει σαράντα έτη 

εργασίας, έχουν καταβάλλει πλήρως τις εισφορές που αναλογούν και παρά ταύτα 

δεν επιθυμούν να αποχωρήσουν από το επάγγελμα. 

Κύριε Τπουργέ,  

Εν αναμονή θετικής ανταπόκρισής σας στα δίκαια, ως ανωτέρω, αιτήματά μας, 

είμαστε στη διάθεσή σας για οιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

              Ο Πρόεδρος       Ο Γεν. Γραμματέας 
 
  ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ                    ΕΤΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 
 

 

 

 


