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Αριθ.Πρωτ. 91                                          
                                                                                        Αθήνα, 08  Ιανουαρίου 2021 
Προς 
Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωστή Χατζηδάκη  
 
Κοινοποίηση: 

Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.  Παναγιώτη Τσακλόγλου  
 
 
Θέμα: Εισφορές ασφαλισμένων που έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια 
ασφάλισης  
 
 
Κύριε Υπουργέ,  
         Κατ’ αρχάς θα θέλαμε να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στο έργο που μόλις 
αναλάβατε και εν συνεχεία να αναφερθούμε σε ένα φλέγον θέμα, που 
απασχολεί τα μέλη μας, Εργολήπτες Δημοσίων Έργων.   
            Ο νέος ασφαλιστικός Νόμος,  4670/2020, κατά την άποψή μας, 
βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. 

        Όμως,  προφανώς εκ παραδρομής,  δεν συμπεριέλαβε στις διατάξεις του  
τη διατήρηση του μέτρου της μειωμένης κατά 50% εισφοράς των ασφαλισμένων 
άνω των 40 ετών, ήτοι της παρ. 13 του άρθρου 39 Ν. 4387/2016, που ήταν το 
μοναδικό θετικό σημείο στο καταστροφικό αυτό νομοθέτημα της τότε 
Κυβερνήσεως. 
           Η ανωτέρω κατάργηση βλάπτει το δημόσιο συμφέρον, διότι υποχρεώνει 
τους επαγγελματίες να συνταξιοδοτούνται, επιβαρύνοντας το κράτος με την 
καταβολή συντάξεων και τη μη είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών. Έχει 
προκαλέσει δε, πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια στον Κατασκευαστικό κλάδο, αφού 
το μέτρο έδινε τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους, που πληρούν τα κριτήρια  
συνταξιοδότησης, αλλά ταυτόχρονα  έχουν τη δύναμη και την επιθυμία να 
παραμείνουν ενεργοί  επαγγελματικά, να μπορούν να συνεχίζουν τη 
δραστηριότητά τους προς όφελος των ιδίων και του δημοσίου χρήματος. 
            Τέλος, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι τα ανωτέρω τα έχουμε ήδη 
αναφέρει και στον προκάτοχό σας, δια της υπ΄αριθμ. πρωτ. 614/11.03.2020 
επιστολής μας, δυστυχώς, χωρίς αποτέλεσμα.  
           Ζητούμε λοιπόν την άμεση επαναφορά της ως άνω διάταξης ώστε οι 
ασφαλισμένοι, που έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης, να 
καταβάλλουν το ήμισυ της ασφαλιστικής εισφοράς, εφόσον πληρούν τα 
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κριτήρια  συνταξιοδότησης,  αλλά εξακολουθούν να εργάζονται και  να 
παραμένουν παραγωγικοί προς όφελος της οικονομίας.  
               Αναμένοντας την αποδοχή του αιτήματός μας, είμαστε στη διάθεσή 
σας.  
                                                        Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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