
Διεκδικήσεις Ανοιχτής συνέλευσης μηχανικών 

Οι τεκμηριωμένα δίκαιες Διεκδικήσεις της Ανοιχτής Συνέλευσης Μηχανικών - σε ότι αφορά το άμεσα 

επικείμενο νέο πλαίσιο επανυπολογισμού & ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών - με δεδομένη την 

μελέτη των πολλών παραμέτρων του θέματος και της πραγματικής αδικίας που προκύπτει σε σχέση με 

τις διάφορες χρεώσεις που συνιστούν την «οφειλή», διαμορφώνονται ως εξής: 

1. Επανυπολογισμός και διαγραφές οφειλών, ανεξάρτητα από την ένταξη του οφειλέτη 
στην νέα  ρύθμιση - προκειμένου να υπάρξει πραγματική ελάφρυνση των αδύναμων 

ασφαλισμένων που ως γνωστόν, αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των οφειλετών. 

Άνεργοι και υποαπασχολούμενοι συνάδελφοι που δεν θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να 

μπουν η να τηρήσουν την ρύθμιση είναι αδιανόητο να μπουν άμεσα στο στόχαστρο του ΚΕΑΟ 

και να χάσουν ότι περιουσιακό στοιχείο πιθανώς να διαθέτουν. 

2. Πλήρης διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων (στο 100%) - ανεξαρτήτως ρύθμισης  
Οι οφειλόμενες εισφορές έχουν τοκογλυφικό επιτόκιο (8,75%) και μάλιστα οι τόκοι 

κεφαλαιοποιούνται στο τέλος του έτους. Οι οφειλέτες των ταμείων αντιμετωπίζονται σαν 

δανειολήπτες τράπεζας, χωρίς να έχουν πρόσβαση σε καμία σχεδόν υπηρεσία. 
3. Πλήρης διαγραφή των αναδρομικών εισφορών του νόμου 3986/11, για όλους τους 

μηχανικούς - και όχι μόνο για όσους ενταχθούν στη νέα ρύθμιση 
4. Διαγραφή της ειδικής προσαύξησης κατόπιν αίτησης του ασφαλισμένου - καταργημένος 

κλάδος  
5. Διαγραφή των οφειλών του κλάδου υγείας καθώς και των χρεώσεων υπέρ ΟΑΕΔ, 

δεδομένου ότι οι οφειλέτες είχαν αποκλειστεί από τις αντίστοιχες παροχές - της 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και του επιδόματος ανεργίας.  
Είναι γνωστό ότι οι οφειλέτες έπρεπε να πληρώνουν οι ίδιοι τις εξετάσεις και την θεραπεία τους, 

ακόμα και στα δημόσια νοσοκομεία.  

Η δε μηνιαία εισφορά των 10 € υπέρ ΟΑΕΔ, με σκοπό την παροχή επιδόματος ανεργίας, 

επιβλήθηκε με το νόμο 3986/2011- ενώ η σχετική υπουργική απόφαση εκδόθηκε μόλις το 2018, 

θέτοντας ως προϋπόθεση την πληρωμή των υπέρ ΟΑΕΔ εισφορών για τουλάχιστον 3 χρόνια: 

προϋπόθεση που σχεδόν κανένας οφειλέτης των ετών της κρίσης δεν καλύπτει   

6. Μείωση του προβλεπόμενου επιτοκίου της ρύθμισης (στο 0%)  

Το προβλεπόμενο επιτόκιο 5%, εκτός του ότι επαναφέρει τους κουρεμένους τόκους και τις 

προσαυξήσεις σχεδόν στο σύνολο τους, δεν ανταποκρίνεται στον πολύ μικρό πληθωρισμό ή 

και αποπληθωρισμό που υπάρχει σήμερα 

7. Διατήρηση της ρύθμισης χωρίς την προϋπόθεση καταβολής των τρεχουσών 
ασφαλιστικών εισφορών 

8. Ευελιξία στην αποπληρωμή των δόσεων ώστε να μην χάνεται η ρύθμιση εύκολα 
 



9. Δυνατότητα Επανυπολογισμού με βάση το κατώτερο εισφορολογητέο εισόδημα (7033 € 
/ έτος - όπως ίσχυε πριν την αύξηση του κατώτατου μισθού) και με τα ποσοστά ανά 
κλάδο που ίσχυαν πριν από το νόμο 3986/11  

Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να δοθεί σε όλους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με οφειλές 

προ του 2002 - διαφορετικά, μια πολύ μεγάλη κατηγορία ασφαλισμένων που είχε σχετικά 

χαμηλά εισοδήματα, δεν θα μπορέσει να επωφεληθεί από τον επανυπολογισμό 
10. Δυνατότητα διαγραφής μέρους ή όλου του υπολοίπου της οφειλής που θα προκύψει 

μετά τον επανυπολογισμό, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη - εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει 

από πλευράς του αδυναμία αποπληρωμής 
11.  Αύξηση του ορίου οφειλών, όσον αφορά τη δυνατότητα συνταξιοδότησης                                

(Η Συμβουλευτική επιτροπή επιστημόνων του ΕΦΚΑ, προτείνει το όριο των 45.000€) 
12.  Άμεση διεκπεραίωση των αναδρομικών διαγραφών και των διαγραφών λόγω 

αποσύνδεσης της ασφάλισης από την ιδιότητα που εκκρεμούν, ούτως ώστε να μπορούν 

οι συνάδελφοι να εντάξουν το υπόλοιπο της οφειλής τους στη νέα ρύθμιση 
13. Δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση για απεριόριστο χρονικό διάστημα (και όχι για δυο ή 

τρεις μήνες όπως έχει εξαγγελθεί), ούτως ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν μελλοντικά οι 

οφειλέτες, των οποίων τα οικονομικά δεν τους το επιτρέπουν προς το παρόν 
14. Άμεσο πάγωμα της δράσης του ΚΕΑΟ - Αναστολή της λήψης μέτρων αναγκαστικής 

είσπραξης σε βάρος των οφειλετών, εν όψει της θεσμοθέτησης του νέου πλαισίου ρύθμισης 

ασφαλιστικών οφειλών  
…………………………   

Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών 
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