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Θεζζαλονίκη 02/06/2016 

  Απ. Ππυη.: 8310 

Ππορ:    Ενιαίο Ταμείο Ανεξάπηηηα Απαζσολούμενων (ΕΤΑΑ) 

Τπότη: Πποέδπος κ. Πλιάκη ηςλιανού 

Τομείρ Μησανικών & Επγοληπηών Δημοζίων Έπγων (ΤΣΜΕΔΕ) 

Τπότη: Πποέδπος Γ.Δ. κ. Κυνζηανηίνος Μακέδος  

Κοιν:   Υποςπγείο Επγαζίαρ, Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ & Ππόνοιαρ 

Τπότη: Τποςπγού κ. Γευπγίος Καηπούγκαλος 

 Τεσνικό Επιμεληηήπιο Ελλάδαρ (Τ.Ε.Ε.) 

Τπότη: Πποέδπος κ. Γευπγίος  ηαζινού 

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.  & Πεπιθεπειακά Τμήμαηα 

Τπότη: Πποέδπυν 

Πανελλήνιορ Σύλλογορ Διπλωμαηούσων Μησανολόγων Ηλεκηπολόγων 
Μησανικών (Π.Σ.Δ.Μ.Η.) 

Τπότη: Πποεδπεύονηορ κ. Αναζη. Δςζηαθίος 

Πεπιθεπειακά Τμήμαηα Π.Σ.Δ.Μ-Η 

 

Θέμα:  Παπάηαζη σπόνος πληπυμήρ Α΄ εξαμήνος 2016 - Αναίπεζη επιβολήρ 
αναδπομικών 

 

Τα εηδνπνηεηήξηα ηνπ Α΄ Εμακήλνπ 2016 αλαξηήζεθαλ κόιηο πξηλ από ιίγεο εκέξεο 

όπνπ εληάζζνληαη, ζε εθαξκνγή ηνπ Ν. 3986/2011, νη αλαδξνκηθέο (πξνζαπμεκέλεο) 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 

Επεηδή είλαη δεδνκέλν ην νηθνλνκηθό πξόβιεκα ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ζπλαδέιθσλ, 

ελώ είκαζηε αθόκα ζε θαζεζηώο capital control, θαη ελώ πιήζνο ζπλαδέιθσλ είλαη 

ζε δηαδηθαζία δηαθαλνληζκνύ, ηνλ νπνίν θηλδπλεύνπλ λα ράζνπλ, δεηνύκε ηελ 

παπάηαζη πληπυμήρ γηα ην ζύλνιν ησλ εηδνπνηεηεξίσλ κέρξη θαη ηελ 30 

Σεπηεκβξίνπ 2016.  

Επίζεο, δεηνύκε:  

 να ανακληθεί ε αλάξηεζε θαη ε ηζρύο ησλ εηδνπνηεηεξίσλ αζθαιηζηηθώλ 

εηζθνξώλ ησλ Μεραληθώλ γηα ην Α΄ εμάκελν ηνπ 2016, κε ηελ πξνζζήθε 

αλαδξνκηθώλ πξνζαπμήζεσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ (από ην 2011), να 

ανηικαηαζηαθεί με νέα θαη λα πξνβεί ην Τακείν ζε όιεο ηηο λόκηκεο ελέξγεηεο, 

ώζηε λα ζηεξίμεη ηηο παξαπάλσ απνθάζεηο ηνπ (π.ρ. πξόζζεηε γλσκνδόηεζε 

ηνπ Ννκηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο).  

 λα επηδησρζνύλ όιεο νη δένπζεο ελέξγεηεο ζε ζρέζε κε ην αξκόδην Υπνπξγείν, 

ώζηε λα ιεθζνύλ νη απαξαίηεηεο απνθάζεηο θαη νη λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο κε 

ζηόρν ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ. 
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 από ηε  Δηνίθεζε ηνπ Τακείνπ λα ιάβεη πξσηνβνπιίεο θαη λα ζπκβάιεη ζηε 

δηαθύιαμε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ πνπ θαηέβαιαλ νη Μεραληθνί επί ζεηξά 

δεθαεηηώλ, θαζώο θαη λα δηεθδηθήζεη ηελ παξνρή πόξσλ πνπ δελ έρνπλ 

απνδνζεί ζε απηό επί ρξόληα (θξαηηθή ζπκκεηνρή) θαη ηελ επηζηξνθή ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ ΤΣΜΕΔΕ, πνπ πθαξπάρηεθε (κε ην PSI). 

 από ηε Δηνηθνύζα Επηηξνπή ηνπ Τνκέα Μεραληθώλ θαη Εξγνιεπηώλ Δεκνζίσλ 

Έξγσλ ηνπ ΕΤΑΑ θαη ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ ΕΤΑΑ λα πξνβνύλ ζηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Κιάδνπ Πξνλνηαθώλ Παξνρώλ 

ησλ Μεραληθώλ, πάγην αίηεκα ηνπ ΤΕΕ θαη ησλ Μεραληθώλ, ζύκθσλα κε όζα 

πξνβιέπνληαη  ζην Ν. 3518/2006, δηόηη αλ θαη νη Μεραληθνί θαηαβάιινπλ 

εηζθνξέο εδώ θαη ρξόληα ππέξ ηνπ ΟΑΕΔ, δελ έρνπλ αληαπνδνηηθά νθέιε από 

απηή ηνπο ηελ επηβάξπλζε. 

Τέινο, ζε όηη αθνξά ζηελ θαηάξγεζε ηεο ξύζκηζεο αζθαιηζκέλσλ γηα θαηώηεξε 

αζθαιηζηηθή θαηεγνξία, ιόγσ ππαηηηόηεηαο ηνπ ηακείνπ λα εληάμεη ζε εηδνπνηεηήξην 

νθεηιέο ζρεηηθέο κε ηελ Εηδηθή Πξνζαύμεζε ηνπ Ν. 3518/2006, ε νπνία θαηαξγήζεθε 

από 01/01/2016, δεηνύκε από ηε Δηνίθεζε ηνπ ΤΣΜΕΔΕ ηελ άμεζη επανόπθυζη 

όισλ απηώλ ησλ πεξηπηώζεσλ, διαηηπώνηαρ ηιρ πςθμίζειρ ζηιρ επιλεγείζερ 

αζθαλιζηικέρ καηηγοπίερ, πόζν κάιινλ ζηηο πεξηπηώζεηο αζθαιηζκέλσλ πνπ είλαη 

αζθαιηζηηθά ελήκεξνη. 

 

Με ηηκή 

Γηα ην ΔΣ 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

 

Αζαλάζηνο Κνιόηζηνο 

Η Γελ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Μαξία Αλησληάδνπ 

 


