Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013
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Προς
Τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας
κ. Ιωάννη Βρούτση
Κοινοποίηση:
•
•
•

Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων
Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής
Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
Τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
κ. Χρήστο Σπίρτζη
Θέμα: « Ασφαλιστικές εισφορές μηχανικών που έχουν συμπληρώσει σαράντα
χρόνια ασφάλισης»

Κύριε Υπουργέ,
Η Ένωσή μας με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζει τις πρόσφατες δηλώσεις σας
σχετικά με τις προωθούμενες διατάξεις που αφορούν τη δυνατότητα επιλογής
ασφαλιστικής κατηγορίας στους ασφαλισμένους του Τομέα Μηχανικών και
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, αίτημα που σας είχαμε υποβάλει με το
υπ΄αριθμ. πρωτ. 1242/09-04-2013 έγγραφό μας.
Η ρύθμιση αυτή θα αποβεί σε όφελος των μελών μας, αλλά και του Ταμείου,
αφού, αυτό, αφενός θα συναλλάσσεται με συνεπείς ασφαλισμένους και αφετέρου
θα καταβάλλει μικρότερα ποσά συντάξεων, λόγω της αναλογίας των
καταβαλλομένων ποσών εισφορών και του αποδιδόμενου ποσού σύνταξης.
Θα θέλαμε όμως να σας επαναλάβουμε ένα ακόμα αίτημά μας, που θεωρούμε ότι
πλέον οι συνθήκες είναι ώριμες για την ικανοποίησή του. Πιστεύουμε λοιπόν ότι
πρέπει να τροποποιηθεί η υφιστάμενη νομοθεσία ώστε οι ασφαλιστικά ενήμεροι
μηχανικοί, που έχουν συμπληρώσει σαράντα έτη ασφάλισης, αλλά δεν επιθυμούν
να αποχωρήσουν από το επάγγελμα, να απαλλάσσονται πλέον της υποχρέωσης

καταβολής λοιπών ασφαλιστικών εισφορών και να υποχρεούνται στην
καταβολή των εισφορών του κλάδου υγείας και μόνο.
Έτσι οι ασφαλισμένοι, που έχουν μεν δυνατότητα συνταξιοδότησης με σαράντα
έτη εργασίας και ασφάλισης, αλλά έχουν τη δύναμη και την επιθυμία να
παραμείνουν ενεργοί στον επαγγελματικό στίβο θα αποκτήσουν ισχυρό κίνητρο
συνέχισης της δραστηριότητάς τους προς όφελος και του Ταμείου, το οποίο δεν
θα κληθεί να καταβάλει άμεσα τα αντίστοιχα ποσά των συντάξεων.
Κύριε Υπουργέ, ελπίζοντας στην άμεση ανταπόκριση εκ μέρους σας στο δίκαιο
και εύλογο αίτημά μας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
Για την ΠΕΔΜΕΔΕ,
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛ. ΡΩΜΟΣΙΟΣ

Ο Γεν. Γραμματέας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ

