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ΣΑΤΕ: Προσφυγή στο ΣτΕ κατά του ασφαλιστικού νόµου 

Ο ΣΑΤΕ θεωρεί ότι ο τρόπος υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών είναι 
αντισυνταγµατικός, καθώς παραβιάζει τις αρχές της ισότητας, της αναλογικότητας και της 
ανταποδοτικότητας.  

16 Φεβρουαρίου 2017  
 
Λειτουργώντας µε γνώµονα τη διαφύλαξη των θεµελιωδών δικαιωµάτων των µελών του 
Συνδέσµου, σύµφωνα µε τις καταστατικές του διατάξεις, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) αποφάσισε να προσφύγει στο 
Συµβούλιο της Επικρατείας κατά του νέου τρόπου υπολογισµού των ασφαλιστικών 
εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελµατίες-Μηχανικούς και τους ιδιοκτήτες και 
µετόχους των τεχνικών εταιριών.  
 
Η σύνταξη της αίτησης ανατέθηκε σε οµάδα έµπειρων νοµικών µε επικεφαλής τον Νοµικό 
Σύµβουλο του ΣΑΤΕ κ. Σταµάτη Σταµόπουλο. 
 
Ο ΣΑΤΕ θεωρεί ότι ο τρόπος υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών είναι 
αντισυνταγµατικός, καθώς παραβιάζει τις αρχές της ισότητας, της αναλογικότητας και 
της ανταποδοτικότητας.  
 
«Πλέον, οι ασφαλιστικές εισφορές οµοιάζουν περισσότερο σε φορολογική επιβάρυνση, 
υπολογιζόµενη ευθέως ανάλογα µε το εισόδηµα των Μηχανικών και λιγότερο σε 
ασφαλιστική εισφορά µε ανταποδοτικά, είτε συνταξιοδοτικά, είτε υγειονοµικά - 
νοσοκοµειακά οφέλη, επιβάρυνση που έρχεται να προστεθεί στις ήδη υψηλές 
επιβαρύνσεις που υφίστανται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της χώρας που πλέον στην 
συντριπτική τους πλειοψηφία αδυνατούν να επιβιώσουν ως τέτοιες», δήλωσε ο πρόεδρος 
του Συνδέσµου κ. Ζαχαρίας Αθουσάκης. 
 
Μάλιστα, ο πρόεδρος του Συνδέσµου καλεί τον τεχνικό κόσµο της χώρας να συσπειρωθεί 
σε προσπάθεια ανατροπής των παράλογων και υπερβολικότατων συντελεστών 
υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών των Μηχανικών - Ελεύθερων Επαγγελµατιών, 
διατηρώντας την ψυχραιµία και νηφαλιότητα που απαιτείται ώστε να µην διαταραχθούν 
περαιτέρω οι εργασιακές σχέσεις µεταξύ των εργαζοµένων Μηχανικών και λοιπών 
τεχνικών και των Μηχανικών - επιχειρηµατιών εργοδοτών, εξαιτίας του νέου 
ασφαλιστικού νόµου.  
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ΣΑΤΕ: Αίτηση ακυρώσεως στο ΣτΕ κατά του Ασφαλιστικού Νόµου  

16-Φεβ-2017 

Να προσφύγει στο Συµβούλιο της Επικρατείας κατά του νέου τρόπου υπολογισµού των 
ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελµατίες-Μηχανικούς και τους 
ιδιοκτήτες και µετόχους των τεχνικών εταιρειών  αποφάσισε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
ΣΑΤΕ.  

Η σύνταξη της αίτησης ανατέθηκε σε οµάδα έµπειρων νοµικών µε επικεφαλής τον Νοµικό 
Σύµβουλο του ΣΑΤΕ κ. Σταµάτη Σταµόπουλο. 

Ο ΣΑΤΕ θεωρεί ότι ο τρόπος υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών είναι  
αντισυνταγµατικός, καθώς παραβιάζει τις αρχές της ισότητας, της αναλογικότητας και της 
ανταποδοτικότητας.   

"Πλέον, οι ασφαλιστικές εισφορές οµοιάζουν περισσότερο σε φορολογική επιβάρυνση, 
υπολογιζόµενη ευθέως ανάλογα µε το εισόδηµα των Μηχανικών και λιγότερο σε 
ασφαλιστική εισφορά µε ανταποδοτικά, είτε συνταξιοδοτικά, είτε υγειονοµικά - 
νοσοκοµειακά οφέλη, επιβάρυνση που έρχεται να προστεθεί στις ήδη υψηλές 
επιβαρύνσεις που υφίστανται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της χώρας που πλέον στην 
συντριπτική τους πλειοψηφία αδυνατούν να επιβιώσουν ως τέτοιες" δήλωσε ο Πρόεδρος 
του Συνδέσµου Ζαχαρίας Αθουσάκης, καλώντας τον τεχνικό κόσµο της Χώρας να 
συσπειρωθεί σε προσπάθεια ανατροπής των παράλογων και υπερβολικότατων 
συντελεστών υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών των Μηχανικών - Ελεύθερων 
Επαγγελµατιών, διατηρώντας την ψυχραιµία και νηφαλιότητα που απαιτείται ώστε να µην 
διαταραχθούν περαιτέρω οι εργασιακές σχέσεις µεταξύ των εργαζοµένων Μηχανικών και 
λοιπών τεχνικών και των Μηχανικών - επιχειρηµατιών εργοδοτών, εξαιτίας του νέου 
ασφαλιστικού νόµου. 
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ΣΑΤΕ: Στο ΣτΕ κατά του νέου ασφαλιστικού νόµου  

Πέµπτη, 16 Φεβρουάριος 2017  

Λειτουργώντας µε γνώµονα τη διαφύλαξη των θεµελιωδών δικαιωµάτων των Μελών του 
Συνδέσµου, σύµφωνα µε τις καταστατικές του διατάξεις, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
ΣΑΤΕ αποφάσισε να προσφύγει στο Συµβούλιο της Επικρατείας κατά του νέου τρόπου 
υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελµατίες-
Μηχανικούς και τους ιδιοκτήτες και µετόχους των τεχνικών εταιρειών. 

Η σύνταξη της αίτησης ανατέθηκε σε οµάδα έµπειρων νοµικών µε επικεφαλής τον Νοµικό 
Σύµβουλο του ΣΑΤΕ κ. Σταµάτη Σταµόπουλο. 

Ο ΣΑΤΕ θεωρεί ότι ο τρόπος υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών είναι 
αντισυνταγµατικός, καθώς παραβιάζει τις αρχές της ισότητας, της αναλογικότητας και της 
ανταποδοτικότητας. 

"Πλέον, οι ασφαλιστικές εισφορές οµοιάζουν περισσότερο σε φορολογική επιβάρυνση, 
υπολογιζόµενη ευθέως ανάλογα µε το εισόδηµα των Μηχανικών και λιγότερο σε 
ασφαλιστική εισφορά µε ανταποδοτικά, είτε συνταξιοδοτικά, είτε υγειονοµικά - 
νοσοκοµειακά οφέλη, επιβάρυνση που έρχεται να προστεθεί στις ήδη υψηλές 
επιβαρύνσεις που υφίστανται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της χώρας που πλέον στην 
συντριπτική τους πλειοψηφία αδυνατούν να επιβιώσουν ως τέτοιες" δήλωσε ο Πρόεδρος 
του Συνδέσµου Ζαχαρίας Αθουσάκης, καλώντας τον τεχνικό κόσµο της Χώρας να 
συσπειρωθεί σε προσπάθεια ανατροπής των παράλογων και υπερβολικότατων 
συντελεστών υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών των Μηχανικών - Ελεύθερων 
Επαγγελµατιών, διατηρώντας την ψυχραιµία και νηφαλιότητα που απαιτείται ώστε να µην 
διαταραχθούν περαιτέρω οι εργασιακές σχέσεις µεταξύ των εργαζοµένων Μηχανικών και 
λοιπών τεχνικών και των Μηχανικών - επιχειρηµατιών εργοδοτών, εξαιτίας του νέου 
ασφαλιστικού νόµου 
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Στο ΣτΕ κατά του ασφαλιστικού και ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών 
Εταιρειών 

 
16.02.2017  

Αίτηση ακυρώσεως του ασφαλιστικού νόµου κατέθεσε στο ΣτΕ ο Πανελλήνιος 
Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ). Ανάλογη προσφυγή έγινε και από το 
Οικονοµικό Επιµελητήριο. 

 Όπως αναφέρουν:  

Λειτουργώντας µε γνώµονα τη διαφύλαξη των θεµελιωδών δικαιωµάτων των Μελών 
του Συνδέσµου, σύµφωνα µε τις καταστατικές του διατάξεις, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
του ΣΑΤΕ αποφάσισε να προσφύγει στο Συµβούλιο της Επικρατείας κατά του νέου 
τρόπου υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους 
επαγγελµατίες-Μηχανικούς και τους ιδιοκτήτες και µετόχους των τεχνικών εταιρειών. 

Η σύνταξη της αίτησης ανατέθηκε σε οµάδα έµπειρων νοµικών µε επικεφαλής τον 
Νοµικό Σύµβουλο του ΣΑΤΕ κ. Σταµάτη Σταµόπουλο. 

Ο ΣΑΤΕ θεωρεί ότι ο τρόπος υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών είναι 
αντισυνταγµατικός, καθώς παραβιάζει τις αρχές της ισότητας, της αναλογικότητας και 
της ανταποδοτικότητας.  

"Πλέον, οι ασφαλιστικές εισφορές οµοιάζουν περισσότερο σε φορολογική επιβάρυνση, 
υπολογιζόµενη ευθέως ανάλογα µε το εισόδηµα των Μηχανικών και λιγότερο σε 
ασφαλιστική εισφορά µε ανταποδοτικά, είτε συνταξιοδοτικά, είτε υγειονοµικά - 
νοσοκοµειακά οφέλη, επιβάρυνση που έρχεται να προστεθεί στις ήδη υψηλές 
επιβαρύνσεις που υφίστανται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της χώρας που πλέον στην 
συντριπτική τους πλειοψηφία αδυνατούν να επιβιώσουν ως τέτοιες" δήλωσε ο 
Πρόεδρος του Συνδέσµου Ζαχαρίας Αθουσάκης, καλώντας τον τεχνικό κόσµο της 
Χώρας να συσπειρωθεί σε προσπάθεια ανατροπής των παράλογων και 
υπερβολικότατων συντελεστών υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών των 
Μηχανικών - Ελεύθερων Επαγγελµατιών, διατηρώντας την ψυχραιµία και 
νηφαλιότητα που απαιτείται ώστε να µην διαταραχθούν περαιτέρω οι εργασιακές 
σχέσεις µεταξύ των εργαζοµένων Μηχανικών και λοιπών τεχνικών και των Μηχανικών 
- επιχειρηµατιών εργοδοτών, εξαιτίας του νέου ασφαλιστικού νόµου.  
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Αίτηση ακυρώσεως του Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) στο 
Συµβούλιο της Επικρατείας κατά του Ασφαλιστικού Νόµου 

16-02-2017 

Λειτουργώντας µε γνώµονα τη διαφύλαξη των θεµελιωδών δικαιωµάτων των 
Μελών του Συνδέσµου, σύµφωνα µε τις καταστατικές του διατάξεις, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ αποφάσισε να προσφύγει στο Συµβούλιο της 
Επικρατείας κατά του νέου τρόπου υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών 
για τους ελεύθερους επαγγελµατίες-Μηχανικούς και τους ιδιοκτήτες και 
µετόχους των τεχνικών εταιρειών.  

Η σύνταξη της αίτησης ανατέθηκε σε οµάδα έµπειρων νοµικών µε επικεφαλής τον Νοµικό 
Σύµβουλο του ΣΑΤΕ κ. Σταµάτη Σταµόπουλο. 

Ο ΣΑΤΕ θεωρεί ότι ο τρόπος υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών είναι 
αντισυνταγµατικός, καθώς παραβιάζει τις αρχές της ισότητας, της αναλογικότητας και της 
ανταποδοτικότητας. 

"Πλέον, οι ασφαλιστικές εισφορές οµοιάζουν περισσότερο σε φορολογική επιβάρυνση, 
υπολογιζόµενη ευθέως ανάλογα µε το εισόδηµα των Μηχανικών και λιγότερο σε 
ασφαλιστική εισφορά µε ανταποδοτικά, είτε συνταξιοδοτικά, είτε υγειονοµικά - 
νοσοκοµειακά οφέλη, επιβάρυνση που έρχεται να προστεθεί στις ήδη υψηλές 
επιβαρύνσεις που υφίστανται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της χώρας που πλέον στην 
συντριπτική τους πλειοψηφία αδυνατούν να επιβιώσουν ως τέτοιες" δήλωσε ο Πρόεδρος 
του Συνδέσµου Ζαχαρίας Αθουσάκης, καλώντας τον τεχνικό κόσµο της Χώρας να 
συσπειρωθεί σε προσπάθεια ανατροπής των παράλογων και υπερβολικότατων 
συντελεστών υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών των Μηχανικών - Ελεύθερων 
Επαγγελµατιών, διατηρώντας την ψυχραιµία και νηφαλιότητα που απαιτείται ώστε να µην 
διαταραχθούν περαιτέρω οι εργασιακές σχέσεις µεταξύ των εργαζοµένων Μηχανικών και 
λοιπών τεχνικών και των Μηχανικών - επιχειρηµατιών εργοδοτών, εξαιτίας του νέου 
ασφαλιστικού νόµου. 
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Πανελλήνιος Σύνδεµος Τεχνικών Εταιρειών: Αίτηση ακυρώσεως στο ΣτΕ κατά του 
Ασφαλιστικού Νόµου 

16/02/2017 

Αίτηση ακυρώσεως του Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) στο 
Συµβούλιο της Επικρατείας κατά του Ασφαλιστικού Νόµου 

Λειτουργώντας µε γνώµονα τη διαφύλαξη των θεµελιωδών δικαιωµάτων των Μελών του 
Συνδέσµου, σύµφωνα µε τις καταστατικές του διατάξεις, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
ΣΑΤΕ αποφάσισε να προσφύγει στο Συµβούλιο της Επικρατείας κατά του νέου τρόπου 
υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελµατίες-
Μηχανικούς και τους ιδιοκτήτες και µετόχους των τεχνικών εταιρειών. 

Η σύνταξη της αίτησης ανατέθηκε σε οµάδα έµπειρων νοµικών µε επικεφαλής τον Νοµικό 
Σύµβουλο του ΣΑΤΕ κ. Σταµάτη Σταµόπουλο. 

Ο ΣΑΤΕ θεωρεί ότι ο τρόπος υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών είναι  
αντισυνταγµατικός, καθώς παραβιάζει τις αρχές της ισότητας, της αναλογικότητας και της 
ανταποδοτικότητας. 

“Πλέον, οι ασφαλιστικές εισφορές οµοιάζουν περισσότερο σε φορολογική επιβάρυνση, 
υπολογιζόµενη ευθέως ανάλογα µε το εισόδηµα των Μηχανικών και λιγότερο σε 
ασφαλιστική εισφορά µε ανταποδοτικά, είτε συνταξιοδοτικά, είτε υγειονοµικά – 
νοσοκοµειακά οφέλη, επιβάρυνση που έρχεται να προστεθεί στις ήδη υψηλές 
επιβαρύνσεις που υφίστανται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της χώρας που πλέον στην 
συντριπτική τους πλειοψηφία αδυνατούν να επιβιώσουν ως τέτοιες” δήλωσε ο Πρόεδρος 
του Συνδέσµου Ζαχαρίας Αθουσάκης, καλώντας τον τεχνικό κόσµο της Χώρας να 
συσπειρωθεί σε προσπάθεια ανατροπής των παράλογων και υπερβολικότατων 
συντελεστών υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών των Μηχανικών – Ελεύθερων 
Επαγγελµατιών, διατηρώντας την ψυχραιµία και νηφαλιότητα που απαιτείται ώστε να µην 
διαταραχθούν περαιτέρω οι εργασιακές σχέσεις µεταξύ των εργαζοµένων Μηχανικών και 
λοιπών τεχνικών και των Μηχανικών – επιχειρηµατιών εργοδοτών, εξαιτίας του νέου 
ασφαλιστικού νόµου. 

 




