Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ'αλφαβητική σειρά:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜ.
ΕΡΓΩΝ (ΠΕΔΜΕΔΕ)
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜ.
ΕΡΓΩΝ (ΠΕΔΜΗΕΔΕ)
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
(ΠΕΣΕΔΕ)
Θεμιστοκλέους 4 - 106 78 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3814735
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ &
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΕ)
Φειδίου 14-16 - 106 78 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3301814
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΣΤΕΑΤ)
Πινδάρου 4 - 106 71 ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210-3617321
Αριθ. Πρωτ. 2589/ 609 / 380 /21984/ 2589
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Τον Υπουργό Εργασίας &
Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Ανδρέα Λοβέρδο
Τον Υπουργό Υποδομών
Μεταφορών & Δικτύων
κ. Δημήτρη Ρέππα

ΘΕΜΑ: Απαιτούμενες τροποποιήσεις στο Νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό –
Εγγυοδοσία και πιστοδοσία του Τομέα Μηχανικών.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με επιστολή του το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΤΕΕ) απέστειλε στους
Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου κοινό κείμενο των επιστημονικών φορέων
που τα μέλη τους είναι μέλη του ΕΤΑΑ, στο οποίο επισημαίνoνται μια σειρά κρισίμων
θεμάτων και προτείνεται η αντιμετώπισή τους.
Το ανωτέρω κείμενο το οποίο αποτελεί και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης
επιστολής υιοθετούμε πλήρως επισημαίνοντας ιδιαίτερα και ειδικότερα την τελευταία
παράγραφο του (VI) η όποια έχει ως ακολούθως:
“VI)Στο άρθρο 45 προστίθεται παρ. 4 που έχει ως εξής

“Η Διεύθυνση Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας

του τομέα μηχανικών του

ΕΤΑΑ εφαρμόζει τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 2724/1953
του άρθρου 7 του Ν. 440/1945 και ασκεί τις αρμοδιότητες της

καλυπτόμενη από τις καταθέσεις του Τομέα μηχανικών στην Τράπεζα της
Ελλάδος και τις κινητές αξίες που διαχειρίζεται για λογαριασμό του η
Τράπεζα αυτή”.
Αιτιολογική έκθεση
Η διάταξη αυτή πρέπει να προστεθεί, διότι αποτελεί δέσμευση των
καταθέσεων του Τομέα Μηχανικών του ΕΤΑΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος και
των κινητών αξίων που διαχειρίζεται για λογαριασμό του η Τράπεζα αυτή.
Με βάση τις καλύψεις αυτές λειτουργεί η Διεύθυνση Εγγυοδοσίας και
Πιστοδοσίας του Τομέα μηχανικών. Περιλαμβανόνταν στο νομοσχέδιο που
αρχικά είχε δώσει για διαβούλευση το Υπουργείο και πιθανολογούμε πως
από παραδρομή αφαιρέθηκε”.
Κύριε Υπουργέ
και εμείς πιστεύουμε πως από παραδρομή παραλήφθηκε η ανωτέρω διάταξη
η οποία αφορά σχεδόν το σύνολο των εργοληπτικών επιχειρήσεων και

ελευθέρων

επαγγελματιών μηχανικών.
Η τυχόν παράλειψή της όμως λόγω πρόθεσης κατάργησης της εγγυοδοσίας από το
ΕΤΑΑ ή ο ισχυρισμός ότι η εγγυοδοσία καλύπτεται από άλλες ισχύουσες διατάξεις,
μπορεί να αποτελέσει θανάσιμο πλήγμα, τόσο για το Ταμείο με την αποστέρηση
σημαντικών πόρων από προμήθειες εγγυητικών επιστολών, όσο και για τους
επαγγελματίες μηχανικούς και εργοληπτικές επιχειρήσεις, λόγω στέρησης ενός
σοβαρού εργαλείου τους στην ενάσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους.
Πιστεύουμε ότι με την έγκαιρη παρέμβασή σας θα ξεκαθαρίσετε και θα επιλύσετε το
θέμα με την επαναφορά της υπόψη διάταξης.
Με τιμή

Συν.: H με αρ. πρωτ.18032/30-6-2010 επιστολή του ΤΕΕ προς τους Βουλευτές της
επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής

________

Νέα Διεύθυνση: Νίκης 4,
102 48 Αθήνα
Αθήνα, 30/6/2010
Αριθ. Πρωτ.: 18032

Προς Τους Βουλευτές της Επιτροπής
Κοινωνικών Υποθέσεων της
Βουλής

Κύριοι Βουλευτές,
Στο κοινό κείμενο των Επιστημονικών Φορέων που τα Μέλη τους είναι
Μέλη των Τομέων του ΕΤΑΑ αναφέρεται το γενικό πλαίσιο, με το οποίο
αντιμετωπίζουμε τις προβλέψεις του ασφαλιστικού νομοσχεδίου.
Αντιγράφουμε την κατακλείδα του κειμένου :
«Και το παράδοξο τελικά είναι, ότι όλες οι αλλαγές εισάγονται εσπευσμένα,
χωρίς καμία σοβαρή αναλογιστική μελέτη, χωρίς καμία ουσιαστική
τεκμηρίωση, η οποία να αποδεικνύει τη χρησιμότητα των εφαρμοζόμενων
μεθόδων και χωρίς να έχει προηγηθεί καμία διαβούλευση με τους
ενδιαφερόμενους φορείς, ιδιαίτερα δε τους επιστημονικούς, οι οποίοι θα
μπορούσαν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην προσπάθεια διασφάλισης των
κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων.
Πιστεύουμε, ότι η κοινοβουλευτική λειτουργία σε μια πολιτισμένη κοινωνία είναι
φορέας δημοκρατίας. Για τον λόγο αυτό σας καλούμε να ψηφίσετε κατά
συνείδηση, ουσιαστικά και με πολιτική και κοινωνική ωριμότητα, λαμβάνοντας
υπόψη σας, όλες εκείνες τις παραμέτρους, που θα συνδέσουν το όνομά σας,
είτε με τον σφαγιασμό του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος της χώρας μας
είτε με την προάσπιση των κοινωνικών και ατομικών δικαιωμάτων στην
Ελλάδα».
Με δεδομένη την απόλυτη αντίθεσή μας στο νομοσχέδιο, σας
καταθέτουμε τροποποιήσεις που αφορούν ειδικότερα το ΤΣΜΕΔΕ και το
ΕΤΑΑ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Ι. Στο άρθρο 4 παρ. 3 του νομοσχεδίου προστίθεται δεύτερη
παράγραφος και διατυπώνεται ως εξής:
4. α) Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 43 του Ν. 2084/1992 (Α 165),
όπως ισχύουν.
β) Οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3516/2006 παραμένουν σε ισχύ.
Αιτιολογική έκθεση
Η ειδική προσαύξηση των ασφαλισμένων στον τομέα μηχανικών του ΕΤΑΑ
(πρώην ΤΣΜΕΔΕ), η οποία χρηματοδοτείται από πρόσθετες εισφορές των
ασφαλισμένων μηχανικών, παραμένει σε ισχύ και προστίθεται στη σύνταξη
(αναλογική και βασική) των μηχανικών. Η διευκρίνιση είναι αναγκαία για να μην
θεωρηθεί ότι έχει καταργηθεί ως αντίθετη με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 4
του νομοσχεδίου.
Όπως προκύπτει από το Τεχνικό Σημείωμα του Αλέξανδρου Α. Ζυμπίδη,
Αναλογιστή, Επίκουρου Καθηγητή Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τ.
Προέδρου Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, για τη σύγκριση του ύψους των
συντάξεων του ΤΣΜΕΔΕ (Ελεύθερος Επαγγελματίας), με βάση το τρέχον
ασφαλιστικό σύστημα και το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο επισυνάπτεται:
1. Στα 40 έτη ασφάλισης, η ετήσια μείωση των συντάξεων (εάν ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ
η Ειδική Προσαύξηση) κυμαίνεται από -24% έως -62% ενώ ο μέσος όρος
της μείωσης είναι -47%!!!
2. Στα 40 έτη ασφάλισης, η ετήσια μείωση των συντάξεων (εάν ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ
η Ειδική Προσαύξηση) κυμαίνεται από -17% έως -27% ενώ ο μέσος όρος
της μείωσης είναι -22%.
Η κατάργηση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα
αφού σ’ αυτή την περίπτωση η ετήσια μείωση των συντάξεων ξεπερνά το 60% και
η μέση μείωση προσεγγίζει το 50%!!!
Είναι λοιπόν απολύτως σαφές ότι η διατήρηση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ
όπως ακριβώς ισχύει και σήμερα είναι μονόδρομος προκειμένου να διατηρηθεί το
μέσο ποσοστό ετήσιας μείωσης σε ΟΡΙΑΚΑ ΑΝΕΚΤΑ επίπεδα της τάξεως του
20%.
ΙΙ. Στο άρθρο 18 του νομοσχεδίου μετά τη λέξη Οργανισμού
προστίθενται οι λέξεις «και δεν είναι συναφής με την επαγγελματική τους
δραστηριότητα ως μηχανικών». Το άρθρο αυτό αναδιατυπώνεται ως εξής:
3. Όσοι ασφαλίσθηκαν σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης πριν την
1.1.1993 και είναι σήμερα ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του
Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ, υπάγονται στην

ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ),
εφόσον ασκούν δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του Οργανισμού
και δεν είναι συναφής με την επαγγελματική τους δραστηριότητα ως
μηχανικών. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από τον επόμενο μήνα της
δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κάθε αντίθετη διάταξη
καταργείται.
Αιτιολογική έκθεση
Το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2335/1995 προέβλεψε ότι οι παλαιοί
ασφαλισμένοι που υπάγονται στο ΕΤΑΑ στην περίπτωση που ασκούν ελεύθερο
επάγγελμα που ασφαλίζεται στον ΟΑΕΕ μπορούν να ασφαλίζονται μόνο στο
ΕΤΑΑ. Το νομοσχέδιο καταργεί τη δυνατότητα αυτή και προβλέπει υποχρεωτική
πολλαπλή ασφάλιση και στο ΕΤΑΑ και στον ΟΑΕΕ. Δηλαδή το νομοσχέδιο
επαναφέρει το προ του 1995 καθεστώς που επέβαλε την πολλαπλή ασφάλιση
στους μηχανικούς.
Σχετικά με την πολλαπλή ασφάλιση των μηχανικών η νομολογία του ΣτΕ
πριν την έκδοση του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 2335/1995 δεχόταν παγίως ότι όταν
οι μηχανικοί ασκούν εξηρτημένη ή ανεξάρτητη εργασία συναφή με το επάγγελμα
του μηχανικού, τότε δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΤΕΒΕ (ήδη ΟΑΕΕ).
Ενδεικτικά έχει κριθεί ότι «...πολιτικοί μηχανικοί ασχολούμενοι με την ανέγερση
πολυκατοικιών με αντιπαροχή δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΤΕΒΕ αλλά μόνο
στο ΤΣΜΕΔΕ, διότι η ανέγερση πολυκατοικιών από πολιτικό μηχανικό αποτελεί
αυτή καθ’ εαυτή δραστηριότητα που εμπίπτει στον κύκλο των επιστημονικών του
ενασχολήσεων, για την οποία υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση του
ΤΣΜΕΔΕ» (ΣτΕ 450/2006, δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Νόμος, ΣτΕ 516/93,
ΔΕΝ, 1993, 176). Μάλιστα με το ίδιο σκεπτικό έχει κριθεί ότι «Μηχανικοί
ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ που ασκούν συναφή εξαρτημένη εργασία υπάγονται
στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ και όχι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Όταν όμως παρέχουν άσχετη
με το επάγγελμα τους εξαρτημένη εργασία υπάγονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Μηχανικός
που εργαζόταν ως διοικητικός υπάλληλος σε Τράπεζα. Υπαγωγή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»
(ΣτΕ 401/90, ΕΔΚΑ, 1990, 413, ΣτΕ 4340/2007, ΕΔΚΑ, 2008, 829, ΣτΕ
2689/2009, δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Νόμος). Επομένως, η διάταξη
πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε να ανταποκρίνεται στα πορίσματα της νομολογίας
για την πολλαπλή ασφάλιση των μηχανικών που ασκούν ανεξάρτητη εργασία που
εμπίπτει στον κύκλο των επιστημονικών τους δραστηριοτήτων και είναι συναφής
με τη δραστηριότητά τους ως μηχανικών.
ΙΙΙ. Στο άρθρο 27 παρ. 2 μετά τη β βαθμίδας προστίθενται οι λέξεις
«πλην των μηχανικών που ασκούν υπηρεσία σχετική με την ιδιότητά τους
ως μηχανικών».
Αιτιολογική έκθεση
Ίδιο σκεπτικό με όσα αναφέρθηκαν αμέσως παραπάνω για το άρθρο 18
του νομοσχεδίου.

IV. Στο άρθρο 37 του νόμου διαγράφονται οι λέξεις «πλην των ΕΤΑΑ»
και η διάταξη να αναδιατυπώνεται ως εξής:
Από 1.1.2015 το κράτος αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της βασικής
σύνταξης όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΝΑΤ, πλην των ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και του
συστήματος ασφάλισης προσωπικού της ΤτΕ. Το ποσό αυτό επιμερίζεται στους
οργανισμούς ανάλογα με τον αριθμό των δικαιούχων και των ποσών που
καταβάλλονται.
Αιτιολογική έκθεση
Κατά τη νομολογία του ΣτΕ και του ΑΠ χαρακτήρα κοινωνικού πόρου
έχουν τα έσοδα που δεν συνδέονται με την απασχόληση συγκεκριμένων
προσώπων και τις αποδοχές τους από την απασχόληση. Τα έσοδα που
προέρχονται από επιβαρύνσεις των προϊόντων του έργου των
αυτοαπασχολουμένων, όπως των εσόδων από τις επιβαρύνσεις επί του
τιμολογίου των μελετών που εκπονούν οι μηχανικοί συνδέονται ευθέως με την
απασχόληση των ασφαλισμένων και τις αποδοχές τους και δεν συνιστούν
κοινωνικό πόρο.
Το ΕΤΑΑ δεν έχει σημαντικούς κοινωνικούς πόρους, όπως έχει για
παράδειγμα το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Ενδεικτικά, ο τομέας μηχανικών έχει δύο
κοινωνικούς πόρους, τον πόρο του 0,1% επί του προϋπολογισμού των τεχνικών
έργων και οικοδομών και τον πόρο του 0,1% επί της αξίας των εισαγόμενων
μηχανημάτων για την εκτέλεση έργων. Τα ετήσια έσοδα του ταμείου από τους
δύο αυτούς πόρους ανέρχονται συνολικά σε ποσό 1.500.000 € και είναι
πολλαπλασίως μικρότερα του ποσού που καλείται να επιβαρυνθεί για τη βασική
σύνταξη των ασφαλισμένων του το ΕΤΑΑ. Παράλληλα, ο τομέας μηχανικών του
ΕΤΑΑ έχει δια νόμου υποχρεωθεί να καταβάλλει ετησίως ποσό 25.000.000,00€
(ποσό αντίστοιχο με την συνολική κρατική επιχορήγηση) στα ελληνικά
πολυτεχνεία, και μάλιστα χωρίς να έχει καμία ουσιαστική παρέμβαση ούτε για τις
σχολές που ιδρύονται ούτε για τον αριθμό των εισακτέων. Το ποσό αυτό θα
έπρεπε να το καταβάλει το κράτος αφού την ανωτάτη παιδεία την χρηματοδοτεί
το κράτος. Για λόγους ίσης μεταχείρισης πρέπει τη βασική σύνταξη των
ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ να την επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός, όπως
ισχύει και για τους ασφαλισμένους όλων των άλλων ταμείων. .
V. Στο άρθρο 46 με αρ. Γ στη δεύτερη παρ. με αρ. 9.
α) μετά τη λέξη «Φορείς» διαγράφονται οι λέξεις «ή Κλάδοι ή Τομείς».
β) μετά τις λέξεις «σύμφωνη γνώμη των» διαγράφονται οι λέξεις
«εκπροσώπων των φορέων»
γ) μετά τις λέξεις «Τομείς Κοινωνικής Ασφάλισης» προστίθενται οι
λέξεις «εφόσον έχουν αναλογιστικό πλεόνασμα». Η διάταξη αυτή
αναδιατυπώνεται ως εξής:
«9. Με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους οι ΦΚΑ δύνανται να
διαθέτουν εκ των διαθεσίμων τους ποσά για τη χορήγηση δανείων προς

ασφαλισμένους συνταξιούχους και υπαλλήλους, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16
του παρόντος. Επίσης με παρόμοιες αποφάσεις, οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης
δύνανται, μετά τη σύμφωνη γνώμη των κλάδων ή τομέων να διαθέτουν έντοκα
δάνεια προς άλλους φορείς ή κλάδους ή τομείς κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον
έχουν αναλογιστικό πλεόνασμα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας ......».
Αιτιολογική έκθεση
Αυτονόητη προϋπόθεση για τη σύναψη δανείων είναι ότι οι δανειστές έχουν
αναλογιστικό πλεόνασμα. Σε αντίθετη περίπτωση η κοινή λογική επιβάλλει να μην
δανείζουν άλλους φορείς κλάδους ή τομείς, επιβαρύνοντας την ήδη προβληματική
οικονομική τους θέση.
Η διαγραφή των παραπάνω λέξεων γίνεται, διότι το δάνειο το δίδουν οι
φορείς και τη σύμφωνη γνώμη οι τομείς ή κλάδοι. Προφανώς εκ παραδρομής έχει
αναγραφεί ότι το δάνειο το δίδουν οι φορείς και οι τομείς και οι κλάδοι και τη
σύμφωνη γνώμη ομοίως και οι φορείς και οι τομείς και οι κλάδοι.
VI. Στο άρθρο 45 προστίθεται παρ. 4 που έχει ως εξής:
«Η Διεύθυνση Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του τομέα μηχανικών του
ΕΤΑΑ εφαρμόζει τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ΝΔ 2724/1953, του
άρθρου 7 του Ν. 440/1945 και ασκεί τις αρμοδιότητές της καλυπτόμενη από
τις καταθέσεις του Τομέα μηχανικών στην Τράπεζα της Ελλάδος και τις
κινητές αξίες που διαχειρίζεται για λογαριασμό του η Τράπεζα αυτή».
Αιτιολογική έκθεση
Η διάταξη αυτή πρέπει να προστεθεί, διότι αποτελεί δέσμευση των
καταθέσεων του Τομέα Μηχανικών του ΕΤΑΑ στην Τράπεζα της Ελλάδας και των
κινητών αξιών που διαχειρίζεται για λογαριασμό του η Τράπεζα αυτή. Με βάση τις
καλύψεις αυτές λειτουργεί η Διεύθυνση Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του τομέα
μηχανικών. Περιλαμβανόταν στο νομοσχέδιο που αρχικά είχε δώσει για
διαβούλευση το Υπουργείο, και πιθανολογούμε πως από παραδρομή αφαιρέθηκε.

