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Προς 

 Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο 

 Υφυπουργό Eργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  

κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο  

 

Κοινοποίηση: 

- Τπουργό Επικρατείας 

κ. Αλέξανδρο Υλαμπουράρη 

- Πρόεδρο  και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής  

Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΣΑΑ 

 

Θέμα : Κατάργηση  διατάξεων Νόμου  που αφορούν στους ασφαλισμένους  

του ΕΤΑΑ 

 

Κύριοι Τπουργοί,  

με την παρούσα επιστολή θέλουμε να εκφράσουμε την έντονη αντίθεσή μας  για την  

προβλεπόμενη κατάργηση άρθρων του πρόσφατου  Νόμου  4331/2015 (ΥΕΚ 69 

Α/2015), στο σχέδιο  νόμου με τίτλο: «Μέτρα για την εφαρμογή της υμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», που κατατέθηκε στη  

Βουλή προς ψήφιση. 

Ως γνωστό,  με τις διατάξειςτων άρθρων  38 και 39 του Ν. 4331/2015  αφενός  δόθηκε 

η δυνατότητα συνταξιοδότησης  σε ασφαλισμένους στον Σομέα Μηχανικών και 

Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΣΑΑ,  που όφειλαν ασφαλιστικές εισφορές  και 

αφετέρου  η δυνατότητα μείωσης ασφαλιστικών εισφορών  σε  νέους ασφαλισμένους,  

επιλέγοντας  την υπαγωγή τους σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.  

Σα οικονομικά προβλήματα που πιέζουν ασφυκτικά τα τελευταία χρόνια τα μέλη της 

Ένωσής μας, εργολήπτες δημοσίων έργων και η γενικότερη κρίση που επικρατεί  στη 

χώρα μας, οδήγησαν την κυβέρνηση  προ τριών μόλις μηνών  να θεσπίσει  τις 

ανωτέρω διατάξεις  για να διευκολύνει  τους  ασφαλισμένους  και  για να  αυξήσει  

τα  έσοδα  του Σαμείου.  

Ήδη μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων έχει ευνοηθεί από τις προβλέψεις αυτές και τα 

έσοδα του  Σαμείου μας   έχουν αρχίσει να μεγαλώνουν.  

Παρά ταύτα , όλως αιφνιδιαστικά, κατατέθηκε προς ψήφιση διάταξη που ουσιαστικά 

επαναφέρει την αύξηση των εισφορών στο Σαμείο μας και την αδυναμία 

συνταξιοδότησης  ασφαλισμένων που πληρούν τις προϋποθέσεις, πλην όμως 



οφείλουν  εισφορές και αδυνατούν να τις καταβάλλουν, σε αντίθεση με ό, τι 

συμβαίνει σε άλλα ταμεία, των οποίων  οι ασφαλισμένοι  έχουν διαφορετική 

αντιμετώπιση. 

Επειδή, κύριοι Τπουργοί,  οποιαδήποτε τροποποίηση ή κατάργηση των εν λόγω 

ευεργετικών διατάξεων αποτελεί επίθεση κατά των ασφαλισμένων και η  κυβέρνηση 

αναλαμβάνει τεράστιες ευθύνες που θα σημαδέψουν τη ζωή χιλιάδων εργαζομένων 

και συνταξιούχων καθώς και τον ίδιο το χαρακτήρα του ασφαλιστικού μας 

συστήματος,  

ζητούμε την άμεση απόσυρση  των δυσμενών ως άνω διατάξεων  παραμένοντας  στη 

διάθεσή σας για οιαδήποτε διευκρίνιση.  

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                 Ο Πρόεδρος       Ο Γεν. Γραμματέας 

     ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ   ΕΤΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 

 

 

 


