
 

 

Αρ. Πρωτοκόλλου ΠΣΜΠΔ 119/03-06-2013 

Αθήνα 03-06-2013 

 

Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης – Διοικητικό Συμβούλιο -  www.mpd.gr – ds@mpd.gr 

 

ΑΠΟ: Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανικών  
Παραγωγής και Διοίκησης  
ds@mpd.gr     
Λ.Δημοκρατίας 42, Ψυχικό 15452 

ΠΡΟΣ: 
 
 
 
ΚΟΙΝ:  
 

Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων 
Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Αντώνη Σελιανάκη 
Μάρνη 22 Αθήνα 10433 Fax 2105217407 
 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
Πρόεδρο Δ.Ε. κ.Χρήστο Σπίρτζη 
Νίκης 4 Αθήνα 10180  
 

Θέμα: Άμεση ανάκληση αύξησης εισφορών – Μέριμνα για την αρωγή των 
μηχανικών σε οικονομική δυσπραγία 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, 

Η στραγγαλιστική απόφαση του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ για την υπέρογκη αύξηση εισφορών ασφαλισμένων 
και μάλιστα αναδρομικά από τον Ιούλιο του 2011, αντίκειται σε κάθε λογική, όταν σήμερα ο κανόνας 
για τα μέλη του, είναι η απραγία, η ανεργία και συνεπώς η οικονομική δυσπραγία.  

Η ιδιότητα του Μηχανικού όπως γνωρίζετε, είναι «ισόβια» και συνδέεται με την εγγραφή στο ΤΕΕ. 
Συνεπώς η αδυναμία πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών οδηγεί:  

 συναδέλφους στην οριστική εγκατάλειψη του επαγγέλματος και του ΤΕΕ 

 νέους μηχανικούς στην αδήλωτη-«μαύρη» απασχόληση και την αποφυγή εγγραφής στο ΤΕΕ 

Η πίεση για εγκατάλειψη της επαγγελματικής ιδιότητας του Μηχανικού, από οικονομικούς λόγους, 
μιας ιδιότητας που κατακτήθηκε μέσα από κόπους και θυσίες των συναδέλφων και των οικογενειών 
τους, παραβιάζει τις αρχές της ισοπολιτείας του σύγχρονου Ελληνικού κράτους και επιχειρεί να 
περιθωριοποιήσει όσους δεν είναι σε θέση να σηκώσουν τα ασύμμετρα οικονομικά βάρη. 

Ο Σύλλογός μας, διαπνεόμενος από τις αρχές της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, είναι 
αντίθετος σε τέτοιου είδους ενέργειες και για αυτό σας καλεί για:  

1. την άμεση ανάκληση της αύξησης των εισφορών 

2. τη σταδιακή μείωση των εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών κατά 25%. 

3. την κατάργηση των πρόσθετων τόκων στις ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές 

4. την απαλλαγή εισφορών για τους δηλωμένους άνεργους μηχανικούς για το διάστημα ανεργίας 

5. την πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χωρίς προϋποθέσεις, σε όλους τους μηχανικούς και 

τα προστατευόμενα από αυτούς άτομα 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΣΜΠΔ, σας εκφράζουμε τη βούλησή μας να 
συνεργαστούμε εποικοδομητικά με το ΕΤΑΑ για την εφαρμογή των προτάσεών μας όπως και επί όλων 
των θεμάτων που αφορούν τους Μηχανικούς, παρέχοντας τεχνικές συμβουλές. Θα είμαστε όμως 
παράλληλα παρόντες στις συλλογικές δράσεις μέσω του ΤΕΕ, σε συνεργασία με όλο τον τεχνικό κόσμο 
και θα αντιταχθούμε δυναμικά σε κάθε μονομερή και αναίτια κίνηση που θίγει την επιστημονική και 
κοινωνική υπόσταση των συναδέλφων. 
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