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Κοινοποίηση: 

-Σον Πρόεδρο και τα  μέλη του  Διοικητικού υμβουλίου του  ΕΣΑΑ 

-Σον Πρόεδρο  και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής  

 Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΣΑΑ 

-Σον Πρόεδρο του Σεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 

 κ. Γεώργιο τασινό 

 

Θέμα :Ενιαίο σύστημα κοινωνικής ασφάλειας  

 

Κύριε Τπουργέ, 

Με την παρούσα επιστολή εκφράζουμε την  κατηγορηματική, πλήρη  και έντονη 

αντίθεσή μας στο προσχέδιο Νόμου του Τπουργείου σας με τίτλο «Ενιαίο σύστημα 

κοινωνικής ασφάλειας –Εθνικό ύστημα κοινωνικής  Ασφάλισης», οι διατάξεις του 

οποίου οδηγούν σε απόλυτη οικονομική και επαγγελματική εξόντωση ολοκλήρου 

του κλάδου των μηχανικών και ιδίως των εργοληπτών δημοσίων έργων. 

Γνωρίζετε πολύ καλά   ότι τα μέλη  της Ένωσής μας βρίσκονται σε απόγνωση και  η 

πλειοψηφία αδυνατεί να ανταποκριθεί στις σημερινές, ήδη βεβαρημένες 

ασφαλιστικές εισφορές  και φορολογικές υποχρεώσεις. 

Οι νέες επιβαρύνσεις  που θα προστεθούν θα επιφέρουν την κατάρρευση του κλάδου 

μας.Εύκολα γίνεται αντιληπτό, ότι, παρά την καλή πρόθεση όλων να βοηθήσουν 

στην πρόοδο και ανάπτυξη της οικονομίας , με τις διατάξεις που διατυπώσατε στο ως 

άνω προσχέδιο Νόμου η χώρα θα νεκρώσει, το Ενιαίο Σαμείο θα πάψει να 

εισπράττει και οι εργοληπτικές επιχειρήσεις  θα αφανιστούν,  στις οποίες, άλλωστε,  

απασχολείται σημαντικός αριθμός εργαζομένων και  ο πολλαπλασιαστικός δείκτης 

εξαρτημένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (προμηθευτές, βιομηχανία κλπ) 

είναι 1 προς 3.. 

Εν  όψει νέων  καταστροφικών εκπλήξεων αναμένεται να βρεθούν όλοι  οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες. Σα μέλη της Ένωσής μας, ελεύθεροι επαγγελματίες στην συντριπτική 

τους πλειοψηφία, αμειβόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών, καλούνται να  

καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σε  υπέρογκο ποσοστό επί των εσόδων τους.  

Έτσι οι επιτηδευματίες που  δηλώνουν  τα πραγματικά τους εισοδήματα,  θα κληθούν 

να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές, φόρους και προκαταβολή φόρου  που  θα 



ανέρχονται συνολικά  ακόμα και σε ποσοστό  60-65 % του καθαρού εισοδήματος, με 

άμεση συνέπεια την αδυναμία της προσωπικής τους επιβίωσης. 

Αντιλαμβανόμαστε, κύριε Τπουργέ,  την ανάγκη λήψης επώδυνων μέτρων 

συμβάλλοντας στην εθνική προσπάθεια ανάπτυξης, αλλά πρέπει και εσείς να 

αντιληφθείτε ότι δεν έχετε εντολή εξόντωσης του παραγωγικότερου κλάδου της 

χώρας. 

Για τους λόγους αυτούς ζητάμε την άμεση απόσυρση του  πλήρους κειμένου του 

επίμαχου  προσχεδίου  νόμου που, εφόσον οδηγηθεί στη Βουλή θα αποτελέσει  

οριστικά και αμετάκλητα την ταφόπλακα όλου του εργοληπτικού κόσμου και όχι 

μόνο.  

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                 Ο Πρόεδρος           Ο Γεν. Γραμματέας 

      ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ   ΕΤΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 

 

 


