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                                                                                       Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2022 

Αριθ.Πρωτ. 1433 

Προς  

Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,   

  κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη 

 

Κοινοποίηση: 

Διοικητή του ΕΦΚΑ, κ. Παναγιώτη Δουφεξή  

 

 
Θέμα: Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών  

 

Κύριε Υπουργέ, 

    Με την παρούσα επιστολή ζητούμε την  άμεση αναστολή της αύξησης των 

ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών που πρόκειται  να 

πραγματοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2023 σε εφαρμογή διάταξης  νόμου, που 

συνδέει τη διακύμανση του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους  με το ύψος των 

εισφορών. 

        Η επικείμενη αύξηση  αφορά  σε όλες τις κλίμακες όλων των εισφορών των μη 

μισθωτών, δηλαδή της κύριας ασφάλισης, της υγειονομικής περίθαλψης, του 

επικουρικού και του εφάπαξ,  γεγονός που θα επιβαρύνει ιδιαίτερα τις ήδη αυξημένες 

ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλουν οι Μηχανικοί και οι Εργολήπτες Δημοσίων 

Έργων, το ύψος των οποίων θα διαμορφώνεται ανάλογα με την ασφαλιστική 

κατηγορία που ανήκουν. 

      Ήδη, ως γνωστόν, οι ελεύθεροι επαγγελματίες  έχουν υποστεί  μια άνευ 

προηγουμένου ληστεία μετά την ψήφιση του «δολοφονικού» Νόμου Κατρούγκαλου, 

αφού η πλειονότητα των ασφαλισμένων δεν πρόκειται να πάρει πίσω τα ποσά που έχει 

καταβάλει στα ασφαλιστικά ταμεία, καθιστώντας το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 

της Χώρας αναλογιστικά άδικο και ληστρικό. 

      Είναι ανεπίτρεπτο, κύριε Υπουργέ, να καλούνται να καλύψουν τα από ετών  

ελλείματα του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης οι εν ενεργεία εργαζόμενοι – ελεύθεροι 

επαγγελματίες και δη οι Μηχανικοί,  οι οποίοι, εκτός των άλλων, υπέστησαν και τη 

«λεηλασία» του Ταμείου τους (ΤΣΜΕΔΕ) από την προηγούμενη Κυβέρνηση.  

 ΄   Οι Εργολήπτες  ευρισκόμενοι  στη «δίνη» των ανατιμήσεων και της ενεργειακής 

κρίσης, εγκλωβισμένοι από τις ανεφάρμοστες, δήθεν ευεργετικές  υποσχέσεις της 

Πολιτείας,  υποχρεούνται να ανταπεξέλθουν σε πλήθος υπέρογκων οικονομικών 

υποχρεώσεων και ταυτόχρονα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ολοκλήρωσης των 
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έργων που έχουν αναλάβει, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, χωρίς να ασκούν 

το νόμιμο δικαίωμά τους για διακοπή και διάλυση των εν εξελίξει συμβάσεων.  

    Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την  στάση της Κυβέρνησης  έναντι των Μηχανικών, 

ελεύθερων επαγγελματιών,  και σας καλούμε, κ. Υπουργέ, να στηρίξετε τον 

Κατασκευαστικό Κλάδο,  αναστέλλοντας την εφαρμογή της διάταξης που προβλέπει 

περαιτέρω  αύξηση  των ασφαλιστικών εισφορών.  

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                                            

                                                                                            

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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