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Δελτίο Τύπου   TEE  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

18 Ιουνίου 2015 
 
Δεσμεύθηκε η κυβέρνηση για άμεση επίλυση ασφαλιστικών 
προβλημάτων των μηχανικών σε συνάντηση αντιπροσώπων της 
Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ με τον Δημήτρη Στρατούλη, 
Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
κοινωνικής Αλληλεγγύης 
 
Την άμεση προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων για ορισμένα από τα αιτήματα 
των μηχανικών και του τεχνικού κόσμου που αφορούν ασφαλιστικά θέματα 
του κλάδου υποσχέθηκε η κυβέρνηση σε συνάντηση που είχαν νωρίτερα 
σήμερα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
κοινωνικής Αλληλεγγύης Δημήτρη Στρατούλη ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος 
Στασινός και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Νίκος Μήλης, Νίκος 
Ανδρεαδάκης και Γιάννης Πάνου. Στη συνάντηση τα μέλη της διοίκησης του 
ΤΕΕ έθεσαν στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου το σύνολο των 
ασφαλιστικών θεμάτων που αφορούν τον κλάδο και ζήτησαν την ανταπόκριση 
της κυβέρνησης σε διάλογο και άμεσες λύσεις. 
 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Δημήτρης Στρατούλης συζήτησε αναλυτικά 
ζητήματα ασφάλισης των μηχανικών με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό 
και τα μέλη της ΔΕ του ΤΕΕ και κατέληξε ότι η κυβέρνηση προωθεί άμεσα, 
μέσα στον επόμενο μήνα, διατάξεις σε επικείμενο νομοσχέδιο για τα ΚΕΠΑ 
σύμφωνα με τις οποίες:  

 Δίνεται δυνατότητα στους ασφαλισμένους μετά την 1-1-93 του ΕΤΑΑ να 
επιλέξουν χαμηλότερες ασφαλιστικές κλάσεις από 1-1-2015 μέχρι και 
31-12-16 

 Οι ασφαλισμένοι πριν την 1-1-93 του ΕΤΑΑ επιστρέφουν από 1-1-2015 
μέχρι 31-12-2016 στις ασφαλιστικές εισφορές που είχαν πριν τη 
δραστική αύξηση τους το 2011. 

 Αυξάνεται με πάγια ρύθμιση το όριο οφειλών προς το ΕΤΑΑ και τον 
ΟΑΕΕ των εγκλωβισμένων πριν την συνταξιοδότηση ασφαλισμένων 
από 15.000 σε 25.000 ευρώ, ενώ με μεταβατική διάταξη δίνεται η 
δυνατότητα για ένα τρίμηνο να ρυθμίζουν τις οφειλές τους με 
συμψηφισμό με τις συντάξεις τους και οι εγκλωβισμένοι πριν την 
σύνταξή τους, που οφείλουν περισσότερα από 25.000 και μέχρι 50.000 
ευρώ. 

 Ολοκληρώνεται η αποποινικοποίηση των οφειλών των 
αυτοαπασχολούμενων ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ και του ΟΑΕΕ προς 
αυτά για δικές τους εισφορές και συνεπώς η κατάργηση των σχετικών 
αναγκαστικών νομοθετικών διατάξεων της χούντας. 
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Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε ότι «το ΤΕΕ προσπαθεί με 
συνέπεια και ρεαλισμό, με προτάσεις και παρεμβάσεις να βοηθήσει στην 
επίλυση των ασφαλιστικών θεμάτων των μηχανικών και γενικότερα των 
ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ. Η κυβέρνηση φαίνεται θετική σε κάποιες από τις 
προτάσεις μας και αναμένουμε γρήγορα την υλοποίηση των δεσμεύσεων του 
κ. Στρατούλη. Θα συνεχίσουμε τις επαφές και τον διάλογο. Όταν υπάρχει καλή 
θέληση, όρεξη για δουλειά και γνώση των ζητημάτων μπορούν να επιλυθούν 
ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο των μηχανικών για πολλά χρόνια». 


