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Πρόλογος  

 

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι αφενός να παρουσιάσει την εικόνα που έχουν οι μηχανικοί 
για την λειτουργία του ασφαλιστικού τους ταμείο  και αφετέρου να προβληματίσει τους συναδέλφους 
για την πορεία του κλάδου γενικότερα μέσα σ’ ένα περιβάλλον ραγδαίων εξελίξεων που 
συντελλούνται στη διάρκεια των δύο περίπου τελευταίων ετών. 

Η εργασία αναπτύσσεται σε τρεις επιμέρους ενότητες: το Μέρος Α’, που αφορά την 
επεξεργασία των απαντήσεων των μηχανικών στο ερωτηματολόγιο που αφορά τη λειτουργία του 
Ταμείου, το Μέρος Β΄ που αφορά την καταγραφή των ασφαλιστικών εισφορών καθώς και τα έσοδα 
του Ταμείου από εγγυητικές επιστολές, και το Μέρος Γ΄ στο οποίο καταγράφονται συγκεκριμένες 
προτάσεις για τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα του Ταμείου και των ασφαλισμένων του. 
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ΜΕΡΟΣ Α΄  

Επεξεργασία των απαντήσεων των μηχανικών στο ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε 
από τη Μόνιμη Επιτροπή «Επαγγελματικών Θεμάτων, Ασφαλιστικού και 
Αλληλεγγύης Μηχανικών» και αφορά στη λειτουργία του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  

 

1. Εισαγωγή 

Τα ερωτηματολόγια αποτελούν το πιο διαδεδομένο εργαλείο συλλογής δεδομένων. Πολλές 
έρευνες και μελέτες βασίζονται στην καταγραφή πληροφοριών μέσω ερωτηματολογίων. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σωστή χρήση των ερωτηματολογίων σε μία έρευνα αποτελούν: 

• Ο σωστός σχεδιασμός του ερωτηματολογίου. 

• Η στάθμιση και ο έλεγχος της εγκυρότητας του ερωτηματολογίου. 

• Η σωστή κωδικοποίηση των πληροφοριών που καταγράφει το ερωτηματολόγιο. 

• Η καταχώρηση των πληροφοριών σε κατάλληλα σχεδιασμένη βάση δεδομένων. 

• Η στατιστική επεξεργασία του ερωτηματολογίου. 

Το ερωτηματολόγιο (βλέπε Παράρτημα Α΄ Μέρους) έχει συνταχθεί από μέλη της Μόνιμης 
Επιτροπής «Επαγγελματικών Θεμάτων, Ασφαλιστικού και Αλληλεγγύης Μηχανικών» και έχει εγκριθεί 
από τη διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ-ΤΑΚ. 

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει στο πρώτο μέρος του τέσσερα πεδία (ένα εκ των οποίων 
είναι το ονοματεπώνυμο και είναι προαιρετικό) τα οποία δίνουν μία γενική εικόνα για τον 
ασφαλισμένο (έτη ασφάλισης, άνω ή κάτω πενταετίας, επαγγελματική δραστηριότητα).  

Στη συνέχεια ακολουθεί το δεύτερο μέρος με δέκα πέντε (15) ερωτήσεις οι οποίες 
διατυπώθηκαν με κύριο σκοπό να ανιχνεύσουν το βαθμό ικανοποίησης των ασφαλισμένων 
μηχανικών από το ταμείο τους και το βαθμό ενημέρωσης τους για θέματα εισφορών και παροχών.  

Μεταξύ άλλων, στο ερωτηματολόγιο θίγεται και το θέμα των υποαπασχολούμενων και 
άνεργων μηχανικών και ζητείται η γνώμη των συναδέλφων για πιθανή διαφορετική αντιμετώπιση των 
πρώτων από το ταμείο.  
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2. Συλλογή δεδομένων, τρόπος επεξεργασίας τους και επιλογές παρουσίασης 

Εξαρχής θεωρήθηκε ικανοποιητικό ένα δείγμα της τάξης του 10% επί του συνόλου των 
εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΤΕΕ-ΤΑΚ μηχανικών. Για τη συλλογή του απαιτούμενου αριθμού 
δεδομένων έγιναν δύο ηλεκτρονικές αποστολές του ερωτηματολογίου προς τα μέλη του ΤΕΕ-ΤΑΚ, η 
πρώτη στις 12/12/2011 και η δεύτερη στις 6/1/2012. Επίσης συγκεντρώθηκε στα γραφεία του ΤΕΕ-ΤΑΚ  
ένας μεγάλος αριθμός ερωτηματολογίων σε έντυπη μορφή, τα οποία είχαν μοιραστεί από μέλη της 
επιτροπής στους συναδέλφους που παρακολούθησαν εκδηλώσεις και συμμετείχαν στις 
κινητοποιήσεις για το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που οργάνωσε το ΤΕΕ-ΤΑΚ το διάστημα αυτό. 

Μετά τη συγκέντρωση των ερωτηματολογίων (77 σε έντυπη, 187 σε ηλεκτρονική μορφή) έγινε 
έλεγχος του μεγέθους του δείγματος (264 σε σύνολο περίπου 2000 μηχανικών εγγεγραμμένων στο 
ΤΕΕ-ΤΑΚ) και έλεγχος για την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος στους νέους ασφαλισμένους 
(κάτω πενταετίας) και στους άνω πενταετίας. Μετά τους ελέγχους αποφασίστηκε να αφαιρεθούν 
δέκα ερωτηματολόγια τα οποία δεν ήταν πλήρως συμπληρωμένα και αφορούσαν ασφαλισμένους 
άνω πενταετίας. Με αυτό τον τρόπο προέκυψε δείγμα περισσότερο αντιπροσωπευτικό από το αρχικό, 
μεγέθους 254 ερωτηματολογίων. Οι απαντήσεις καταχωρήθηκαν σε φύλλο της εφαρμογής MS Excel 
σε πίνακα με κατάλληλη μορφή για εύκολη ανάγνωση των αποτελεσμάτων και την παραγωγή 
διαγραμμάτων. (Πίνακας «Καταγραφή Ερωτηματολογίων», Παράρτημα Α’ Μέρους) 

Για την ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων θεωρήθηκε σκόπιμο, πέρα από την 
διεξαγωγή συμπερασμάτων επί του συνόλου του δείγματος, να  γίνει διαχωρισμός των 
ερωτηματολογίων σε αυτά που αφορούν ασφαλισμένους προ του ΄93 και μετά το ΄93 και να 
παρουσιαστούν τα ανάλογα αποτελέσματα. Αυτός ο διαχωρισμός έγινε για όλες τις ερωτήσεις του 
ερωτηματολογίου.  

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε διαχωρισμός βάσει της απασχόλησης των ασφαλισμένων 
(π.χ. μισθωτός, ελεύθερος επαγγελματίας κλπ.) για τις ερωτήσεις που κρίναμε ότι παρουσιάζει 
ενδιαφέρον μία τέτοια ανάλυση. Αυτός ο διαχωρισμός έγινε για τις ερωτήσεις  4, 5, 6, 9, 12 και 14 του 
ερωτηματολογίου. 

Ως προς την παρουσίαση των αποτελεσμάτων κρίθηκε σκόπιμο να γίνει με διαγράμματα με τη 
μορφή «πίτας». 

Τα συμπεράσματα από τις απαντήσεις των συναδέλφων μηχανικών παρουσιάζονται αναλυτικά 
στις επόμενες παραγράφους. 
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3. «Χαρακτηριστικά» του δείγματος 

 Πριν παρουσιαστούν τα αποτελέσματα ανά αριθμό ερώτησης θα ασχοληθούμε με κάποια 
γενικά στοιχεία που συλλέχθηκαν και αφορούν το σύνολο των μηχανικών που πήραν μέρος σε αυτή 
την έρευνα. Καταρχάς το 30% του συνόλου του δείγματος είναι μηχανικοί ασφαλισμένοι με το 
«παλαιό» ασφαλιστικό (προ του ‘93) ενώ το υπόλοιπο 70%, δηλαδή η πλειοψηφία του δείγματος, 
είναι μηχανικοί ασφαλισμένοι με το «νέο» ασφαλιστικό.  

Από τους τελευταίους, ασφαλισμένοι κάτω πενταετίας είναι το 19% των ερωτηθέντων και άνω 
πενταετίας το υπόλοιπο 81%. 

Τα έτη ασφάλισης για το σύνολο του δείγματος φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα. 

 

 

Ως προς την απασχόληση του συνόλου των μηχανικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα, 
ποσοστό  54,7% δήλωσε ότι απασχολείται ως ελεύθερος επαγγελματίας, 24,2% ως μισθωτός, 11,7% 
ως μισθωτός με δελτίο παροχής υπηρεσιών, και 9,4% δήλωσε άνεργος ή ημιαπασχολούμενος. 
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Οι ασφαλισμένοι με το παλαιό ασφαλιστικό (προ του ’93)  δηλώνουν κατά το μεγαλύτερο 
μέρος τους ελεύθεροι επαγγελματίες (σε ποσοστό 46,6%). Σε αυτούς δεν συναντάται καθόλου η 
κατηγορία «μισθωτός με δελτίο παροχής υπηρεσιών». Αναλυτικά οι απαντήσεις τους όσον αφορά την 
απασχόληση φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα:   
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Οι ασφαλισμένοι με το νέο ασφαλιστικό (μετά το ’93)  δηλώνουν επίσης κατά το μεγαλύτερο 
μέρος τους ελεύθεροι επαγγελματίες (σε ποσοστό 49,4%). Το ποσοστό των ανέργων αυτής της 
κατηγορίας είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των παλαιών ασφαλισμένων. Αναλυτικά οι 
απαντήσεις τους όσον αφορά την απασχόληση φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα:  

 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει για τους ασφαλισμένους μηχανικούς κάτω πενταετίας, 
στους οποίους το ποσοστό ελεύθερων επαγγελματιών είναι ακόμα πιο υψηλό, το ποσοστό των 
ανέργων ξεπερνά το 22%, ενώ το ποσοστό των μισθωτών είναι μόνο 2,2% , όπως παρουσιάζεται στο 
παρακάτω διάγραμμα:  
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4. Αποτελέσματα ανά ερώτηση 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα βασικά μόνο διαγράμματα που προέκυψαν από την 
επεξεργασία των ερωτηματολογίων. Το σύνολο των διαγραμμάτων παρατίθεται στο Παράρτημα του 
Α’ Μέρους της εργασίας. 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται ανά ερώτηση, ενώ ο σχολιασμός τους 
πραγματοποιείται στο επόμενο κεφάλαιο. («5. Συμπεράσματα») 

 

4.1. Βαθμός ικανοποίησης από την πληροφόρηση που παρέχει το Ε.Τ.Α.Α – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. για 
ασφαλιστικά θέματα  

Στο σύνολο των ερωτηθέντων είχαμε τα αποτελέσματα που φαίνονται στο ακόλουθο 
διάγραμμα: 

 

 

 

Οι ασφαλισμένοι προ του ’93 δηλώνουν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους «καθόλου» 
ευχαριστημένοι (σε ποσοστό 51%) και ακολουθεί η απάντηση «λίγο» ευχαριστημένοι σε ποσοστό 
31%. Αναλυτικά οι απαντήσεις τους όσον αφορά την απασχόληση φαίνονται στο παρακάτω 
διάγραμμα.  
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Οι ασφαλισμένοι μετά το ’93 δηλώνουν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους «λίγο» 
ικανοποιημένοι από την πληροφόρηση που παρέχει το ταμείο (σε ποσοστό 47,7%) και «καθόλου» σε 
ποσοστό 35,1%. Αναλυτικά οι απαντήσεις τους όσον αφορά την απασχόληση φαίνονται στο 
παρακάτω διάγραμμα.  

 

 



9 

4.2. Ενημέρωση κατά την εγγραφή στο Ε.Τ.Α.Α-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. για εισφορές και παροχές του 
ταμείου προς τους ασφαλισμένους 

Στο σύνολο των ερωτηθέντων μόνο το 15,7% απαντά ότι υπήρξε ενημέρωσή του για θέματα 
εισφορών και παροχών. Η πλειοψηφία (ποσοστό 84,3%) απαντά ότι δεν ενημερώθηκε κατά την 
εγγραφή στο ταμείο, ενώ στο σύνολό τους κρίνουν ότι θα έπρεπε να υπάρχει τέτοιου είδους 
ενημέρωση. 

 

4.3. Επιθυμητός τρόπος ενημέρωσης προς  τους ασφαλισμένους για εισφορές, παροχές, 
κ.λ.π. 

Στο σύνολο των ερωτηθέντων είχαμε τα αποτελέσματα που φαίνονται στο παρακάτω 
διάγραμμα 
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Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το παλαιό ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω 
διάγραμμα. 

 

 

 

Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το νέο ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω 
διάγραμμα. 
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4.4. Άποψη ασφαλισμένων για το ύψος του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών 

Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το παλαιό ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω 
διάγραμμα. 

 

Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το νέο ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω 
διάγραμμα.  
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Στην ερώτηση αυτή έγινε επιπλέον επεξεργασία για τις απαντήσεις που έδωσε κάθε κατηγορία 
από τους ερωτηθέντες με διαφορετική μορφή απασχόλησης (μισθωτοί, μισθωτοί με δελτίο παροχής 
υπηρεσιών, ελεύθεροι επαγγελματίες, άνεργοι-ημιαπασχολούμενοι). Τα αποτελέσματα της 
επεξεργασίας αυτής, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων, παρατίθενται 
στο παράρτημα Α’ Μέρους.  

 

4.5.  Άποψη ασφαλισμένων για το ύψος του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών όπως 
διαμορφώνεται με το νέο ασφαλιστικό νόμο 3986/2011 

Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το παλαιό ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω 
διάγραμμα. 
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Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το νέο ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω 
διάγραμμα.  

 

 

Στην ερώτηση αυτή έγινε επιπλέον επεξεργασία για τις απαντήσεις που έδωσε κάθε κατηγορία 
από τους ερωτηθέντες με διαφορετική μορφή απασχόλησης (μισθωτοί, μισθωτοί με δελτίο παροχής 
υπηρεσιών, ελεύθεροι επαγγελματίες, άνεργοι-ημιαπασχολούμενοι).  

Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας αυτής, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή 
συμπερασμάτων,  παρατίθενται στο παράρτημα Α΄Μέρους. 
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4.6. Βαθμός ικανοποίησης από τον τρόπο πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών 
(συχνότητα καταβολής εισφορών, διαδικασία μέσω τράπεζας) 

Παρουσιάζεται το παρακάτω διάγραμμα που αφορά το σύνολο του δείγματος καθώς στη 
συγκεκριμένη ερώτηση δεν έχει ιδιαίτερη σημασία η κατηγοριοποίηση: 
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4.7. Βαθμός ικανοποίησης από τις παροχές του ταμείου 

4.7.1. Βαθμός ικανοποίησης από τις  νοσηλευτικές παροχές του Ε.Τ.Α.Α – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.   

Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το παλαιό ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω 
διάγραμμα. 

 

 

Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το νέο ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω 
διάγραμμα.  

 



16 

4.7.2. Βαθμός ικανοποίησης από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το παλαιό ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω 
διάγραμμα. 

 

Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το νέο ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω 
διάγραμμα.  
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4.7.3. Βαθμός ικανοποίησης από την κάλυψη των ιατρικών επισκέψεων 

Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το παλαιό ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω 
διάγραμμα. 

 

Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το νέο ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω 
διάγραμμα.  

 

 

 



18 

4.7.4. Βαθμός ικανοποίησης από τις ανάγκες των ασφαλισμένων γυναικών στις περιόδους 
εγκυμοσύνης και λοχείας 

Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το παλαιό ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω 
διάγραμμα. 

 

Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το νέο ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω 
διάγραμμα.  
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4.7.5. Σχόλια - Εάν δεν σας ικανοποιούν σε ποιες περιπτώσεις κρίνετε τις παροχές 
ανεπαρκείς; 

Στη συγκεκριμένη ερώτηση δόθηκε η δυνατότητα σε όσους θεωρούν μη ικανοποιητικές τις 
παροχές να γίνουν πιο συγκεκριμένοι σε ποιες περιπτώσεις τις κρίνουν ανεπαρκείς. Υπήρξε σημαντική 
ανταπόκριση ιδίως των ασφαλισμένων γυναικών οι οποίες δεν είναι ικανοποιημένες με τις παροχές 
του ταμείου σε περιόδους εγκυμοσύνης και λοχείας, έτσι θεωρήσαμε σωστό να παραθέσουμε 
ορισμένα σχόλια όπως ακριβώς διατυπώθηκαν: 

Περίπτωση 1: «Την περίοδο που ήμουν έγκυος 2 μηνών έληξε και η σύμβασή μου με υπηρεσία 
του δημοσίου ως μισθωτή. Είχα δικαίωμα να λάβω επίδομα από το ΙΚΑ για την εγκυμοσύνη μου 
καθώς επίσης θα μπορούσα να είχα μπει και στο ταμείο ανεργίας, αλλά τα έχασα όλα τα παραπάνω 
γιατί ποτέ κανείς δεν με ενημέρωσε για τις αλλαγές στον ΟΑΕΔ και ότι αν είσαι μισθωτή μέχρι και ένα 
χρόνο πριν γεννήσεις δικαιούσαι και από το ΙΚΑ χρήματα (άσχετα αν ήμουν άνεργη την περίοδο της 
εγκυμοσύνης). Ποιος θα μου τα πει όλα αυτά αν όχι το ταμείο μου; Τα έμαθα μετά από 1,5 χρόνο από 
συναδέλφους σε επόμενη εργασία μου αλλά τότε είχα χάσει κάθε δικαίωμα να διεκδικήσω αυτά που 
δικαιούμουν από τις διπλοκρατήσεις σε ΙΚΑ και Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. όταν εργαζόμουν ως μισθωτή.» 

Περίπτωση 2: «Η επίσκεψη σε εξωτερικούς ιατρούς δεν καλύπτεται με 20 ευρώ, οι τακτικές 
γυναικολογικές εξετάσεις καλύπτονται σε ποσοστό μικρότερο του 50% του κόστους τους, πολλές 
αιματολογικές εξετάσεις απαραίτητες σε περιπτώσεις διαγνώσεων ή επεμβάσεων δεν εγκρίνονται 
καν. Σε κάθε περίπτωση είναι οικονομικά αδύνατον να πληρώνουμε ταυτόχρονα την εισφορά στο 
ταμείο και όλες μας τις εξετάσεις και φάρμακα μέχρι να καταβληθούν στο λογαριασμό μας τα 
ελάχιστα χρήματα που καλύπτει το ταμείο, συχνά με πολύ μεγάλη καθυστέρηση (έως και 1 έτους 
καθυστέρηση – η περίπτωση αυτή στα Χανιά)» . 

Περίπτωση 3: «Πώς μια γυναίκα ελεύθερη επαγγελματίας με μια δύσκολη εγκυμοσύνη που 
φυσικά δεν μπορεί να δουλέψει τουλάχιστον για 9 μήνες, θα πρέπει να εξακολουθεί να πληρώνει 
κανονικά τις εισφορές της και συνάμα να πληρώνει κάθε μήνα γιατρούς εξετάσεις για να πάρει μετά 
το ποσό των 2500 ευρώ;». 

Περίπτωση 4: «Περιμένω από τον Ιανουάριο του 2006 να πάρω πίσω τη διαφορά από την 
λάθος παρακράτηση που μου έκανε ο Δήμος (δεν έβαλε την μειωμένη εισφορά λόγω εγκυμοσύνης), 
και ακόμα να πάρω τα χρήματα πίσω. Συνεχίζει όμως το ταμείο να μου εισπράττει αντί να τα 
συμψηφίσει. Επίσης δεν θέλω να ξαναπληρώσω με τα νέα δεδομένα του ασφαλιστικού, Ειδική 
προσαύξηση Ασφαλισμένου. Για ποιόν λόγο να την πληρώνω; Όταν έκανα επέμβαση και ο γιατρός 
πήρε προσωπική αμοιβή το 2005, 2.500 Ευρώ (με απόδειξη ζητούσε 3000Ευρώ) και θα έπαιρνα 
ψίχουλα από το Ταμείο.». 

Περίπτωση 5: «Όσον αφορά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης το ταμείο δεν καλύπτει τίποτα 
απολύτως ούτε εξετάσεις, ούτε γιατρούς και εφόσον ολοκληρωθεί η εγκυμοσύνη επιτυχώς παίρνεις 
ένα ποσό εφάπαξ ...τι γίνεται όμως αν τελικά δεν ζήσει το παιδί;» . 

Περίπτωση 6: «Απαράδεκτη η συμπεριφορά του ταμείου προς τις γυναίκες μηχανικούς». 
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4.8. Βαθμός ενημέρωσης ασφαλισμένων για τις επερχόμενες αλλαγές στο κομμάτι της 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

Η ερώτηση αφορά τις αλλαγές που ήδη είχαν γνωστοποιηθεί από το Ε.Τ.Α.Α-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. όπως 
η ύπαρξη λίστας με συμβεβλημένους ιατρούς με το ταμείο, αλλαγές στη διαδικασία που ακολουθείται 
με τον ελεγκτή ιατρό του ταμείου, αλλαγή βιβλιαρίου-συνταγολογίου κλπ.  

Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το παλαιό ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω 
διάγραμμα. 

 

Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το νέο ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω 
διάγραμμα.  
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4.9. Άποψη ασφαλισμένων για το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα του Ε.Τ.Α.Α – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το παλαιό ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω 
διάγραμμα. 

 

Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το νέο ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω 
διάγραμμα.  
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4.10. Άποψη ασφαλισμένων για το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα του Ε.Τ.Α.Α – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
σε τρίτεκνη-πολύτεκνη  μητέρα ή μητέρα με ανήλικο τέκνο 

Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το παλαιό ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω 
διάγραμμα. 

 

Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το νέο ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω 
διάγραμμα.  
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4.11. Ενημέρωση για διπλοασφάλιση αν η επαγγελματική δραστηριότητα  δεν  είναι 
καθαρά  μηχανικού 

Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το παλαιό ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω 
διάγραμμα. 

 

Οι απαντήσεις των ασφαλισμένων με το νέο ασφαλιστικό φαίνονται στο παρακάτω 
διάγραμμα.  
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4.12. Άποψη ασφαλισμένων για τον τρόπο αντιμετώπισης άνεργων-ημιαπασχολούμενων  
μηχανικών από το ταμείο 

Στη συγκεκριμένη ερώτηση δεν υπήρχε ουσιαστική διαφοροποίηση στις απαντήσεις των 
παλαιών και των νέων ασφαλισμένων. (βλ. διαγράμματα 33 και 68, αντίστοιχα, στο Παράρτημα Α΄ 
Μέρους) 

Παρουσιάζουμε παρακάτω το διάγραμμα που αφορά τις απαντήσεις στο σύνολο του 
δείγματος: 

 

Στην ερώτηση αυτή έγινε επιπλέον επεξεργασία για τις απαντήσεις που έδωσε κάθε κατηγορία 
από τους ερωτηθέντες με διαφορετική μορφή απασχόλησης (μισθωτοί, μισθωτοί με δελτίο παροχής 
υπηρεσιών, ελεύθεροι επαγγελματίες, άνεργοι-ημιαπασχολούμενοι). Τα αποτελέσματα της 
επεξεργασίας αυτής, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων,  παρατίθενται 
στο παράρτημα. 
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4.13. Πρόθεση συμμετοχής σε ημερίδες ενημέρωσης από  το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  

Στο σύνολο των ερωτηθέντων είχαμε τα αποτελέσματα που φαίνονται στο παρακάτω 
διάγραμμα : 

 

 

4.14. Συχνότητα καταβολής εισφορών 

Στο σύνολο των ερωτηθέντων είχαμε τα αποτελέσματα που φαίνονται στο παρακάτω 
διάγραμμα: 
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4.15. Άλλο πρόβλημα (ελεύθερος σχολιασμός) - Προτάσεις και παρατηρήσεις συναδέλφων 
όπως καταγράφηκαν στα ερωτηματολόγια 

Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένα γενικά σχόλια-προτάσεις των συναδέλφων μηχανικών 
όπως καταγράφηκαν στα ερωτηματολόγια (το σύνολο των σχολίων στον Πίνακα «Καταγραφή 
Ερωτηματολογίων», Παράρτημα Α’ Μέρους). 

• Δυνατότητα διακανονισμού πληρωμής εισφορών με καθυστέρηση χωρίς τόκους. 

• Κατάργηση του παραβόλου διακανονισμού, συμμετοχή των τρεχόντων (εισφορών) στο 
διακανονισμό και ελεύθερη επιλογή του αριθμού των δόσεων. 

• Σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών με την αμοιβή του μηχανικού και συμψηφισμός 
(χρεωστικός ή πιστωτικός, όπως π.χ. με τον ΦΠΑ ή την παρακράτηση-προκαταβολή φόρου). 

• Συμβολικό ποσό (εισφορών) για ανέργους και αύξηση κλιμακωτή ανάλογη με τα εισοδήματα. 

• Αν έχει προκύψει λανθασμένη καταβολή ή διπλοπληρωμή εισφορών να γίνεται συμψηφισμός 
σε επόμενες εισφορές 

• Διαφάνεια στη διαχείριση των εισφορών. Πλήρης ενημέρωση των ασφαλισμένων για 
επενδύσεις του αποθεματικού 

• Καμία αύξηση των εισφορών και κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. 

• Δυνατότητα διακοπής της ασφάλισης στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., εφόσον διακοπεί η δραστηριότητα του 
μηχανικού ως επάγγελμα. 

• Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών από τα τοπικά γραφεία. 

• Επαρκής ενημέρωση από τα τοπικά γραφεία κυρίως σε θέματα διακανονισμού και 
συνταξιοδότησης. 

• Επαρκής ενημέρωση των τοπικών γραφείων από τα κεντρικά. 

• Αύξηση του ωραρίου των τοπικών γραφείων για το κοινό (και απογευματινές ώρες) 

• Αποδοχή ιατροφαρμακευτικών αποδείξεων καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα (όχι μόνο τις 10 
πρώτες ημέρες κάθε μήνα). 

• Αύξηση της αποζημίωσης για τις αμοιβές των ιατρών (ιδιαίτερα για τις οδοντιατρικές 
επισκέψεις και επεμβάσεις). 

• Επέκταση του δικτύου συμβεβλημένων ιατρών. 

• Ηλεκτρονική έκδοση βεβαιώσεων και ενημερώσεων  

• Ηλεκτρονική κατάθεση δικαιολογητικών  

• Βελτίωση της εξυπηρέτησης στα τοπικά γραφεία και μείωση της γραφειοκρατίας. 
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• Δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω τηλεφώνου από τα κεντρικά γραφεία. 

• Επέκταση συνεργασίας και με άλλες τράπεζες για την επιστροφή των ιατροφαρμακευτικών 
δαπανών. 

• Σύνδεση των εισφορών με την επαγγελματική δραστηριότητα του κάθε μηχανικού και 
αποδέσμευση της εξόφλησης τους (εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης) από τις επαγγελματικές του 
υποχρεώσεις (κατάθεση μελέτης κ.λ.π). 

• Μείωση των ποσών που καταβάλλονται για συντάξεις από τους μηχανικούς. 

• Αύξηση της συμμετοχής των μηχανικών σε διαδικαστικά θέματα. 
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5. Συμπεράσματα από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων 

5.1. Ενημέρωση από το Ταμείο 

Παρατηρούμε ότι πάνω από το 80% του συνόλου των ερωτηθέντων είναι λίγο ή καθόλου 
ικανοποιημένοι από την πληροφόρηση για ασφαλιστικά θέματα από το Ε.Τ.Α.Α – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε..  

Όσον αφορά την ενημέρωση προς τους ασφαλισμένους κατά την εγγραφή τους στο Ε.Τ.Α.Α-
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., στο σύνολο των ερωτηθέντων ποσοστό μόνο 15,7% δήλωσε ότι είχε ενημερωθεί ενώ η 
πλειοψηφία (ποσοστό 84,3%) απάντησε ότι δεν είχε ενημερωθεί για τις εισφορές και τις παροχές του 
ταμείου προς τους ασφαλισμένους. Από τους παραπάνω όσοι δεν είχαν ενημερωθεί κατά την 
εγγραφή τους θεωρούν σε ποσοστό 100% απαραίτητο να υπάρχει τέτοιου είδους ενημέρωση από το 
Ταμείο. 

Έχει σημασία να αναφερθούμε και στην ερώτηση που αφορά την ενημέρωση των 
ερωτηθέντων για τις επερχόμενες αλλαγές στο κομμάτι της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (αλλαγή 
βιβλιαρίου/συνταγολόγιου, λίστα συμβεβλημένων ιατρών, κλπ.): ένα σημαντικό ποσοστό 44,3% 
απαντά ότι δεν είναι ενήμερο. 

Με αφορμή τα σχόλια που καταγράφηκαν στα ερωτηματολόγια σημειώνουμε επίσης ότι η 
ελλιπής ενημέρωση από το Ταμείο προς τους ασφαλισμένους σε συνδυασμό με την περιπλοκότητα 
της νομοθεσίας και τις συνεχείς αλλαγές με νέους νόμους, εγκυκλίους κλπ., έχει σαν αποτέλεσμα να 
χάνουν οι ασφαλισμένοι παροχές που δικαιούνται λόγω άγνοιας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το 
θέμα της ενημέρωσης των ασφαλισμένων από το ίδιο το Ταμείο και φυσικά η συχνή επικαιροποίηση 
της ενημέρωσης αυτής. 

Ιδιαίτερη προτίμηση δείχνει το σύνολο των ασφαλισμένων (είτε με το παλαιό είτε με το νέο 
ασφαλιστικό) στον ηλεκτρονικό τρόπο ενημέρωσης, με κυρίαρχη επιλογή την αποστολή 
ενημερωτικών e-mail και παράλληλα την αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Ε.Τ.Α.Α-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.. 

Ενδεικτικό είναι ότι μόνο το 1,8% των ασφαλισμένων μετά το ’93 και το 5% των ασφαλισμένων 
πριν το ’93 επιθυμούν την ενημέρωσή τους αποκλειστικά με έντυπο που θα διανέμεται στα γραφεία 
του Ε.Τ.Α.Α-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.. 

 

5.2. Γνώμη για ύψος ποσού εισφορών πριν και μετά τις αυξήσεις του Ν.3986/2011 

Ως προς την άποψη των ασφαλισμένων για το ύψος του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών: 
Οι ασφαλισμένοι μετά το ’93 κρίνουν σε ποσοστό 55,2% υψηλό το ποσό των ασφαλιστικών τους 
εισφορών και μόνο ένα ποσοστό 0,6% δίνει την απάντηση «χαμηλό». Η πλειοψηφία (89,7%) κρίνει 
υψηλές ή υπερβολικές τις εισφορές. 

Από τους ασφαλισμένους μετά το ’93, όσοι δηλώνουν άνεργοι-ημιαπασχολούμενοι κρίνουν ως 
«υπερβολικό» το ποσό των εισφορών σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες 
ασφαλισμένων. Η συντριπτική πλειονότητα σε αυτή την κατηγορία απαντά ότι θεωρεί «υψηλό» ή 
«υπερβολικό» το ποσό των εισφορών (ποσοστό που ανέρχεται στο 94,8%). 
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Οι μισθωτοί κρίνουν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους υπερβολικό το ποσό των εισφορών, 
ακολουθεί με μικρή διαφορά η απάντηση «υψηλό». Και σε αυτή την κατηγορία η πλειονότητα (92,3%) 
απαντά ότι οι εισφορές είναι υψηλές ή υπερβολικές. 

Οι μισθωτοί με δελτίο κατά συντριπτική πλειοψηφία (ποσοστό 85%) απαντούν ότι θεωρούν 
υψηλό το ποσό των εισφορών. 

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατά πλειοψηφία θεωρούν υψηλό το ποσό των εισφορών. Το 
συνολικό ποσοστό όσων θεωρούν  «υψηλό» ή «υπερβολικό» το ποσό των εισφορών είναι 87,5%. 

Η εικόνα στους ασφαλισμένους προ του ’93 δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερα: Οι ασφαλισμένοι 
προ του ’93 κρίνουν ως «υψηλό» το ποσό των ασφαλιστικών τους εισφορών σε ποσοστό 50% και 
μόνο ένα ποσοστό 1,4% δίνει την απάντηση «χαμηλό». Η πλειοψηφία (87,5%) κρίνει υψηλές ή 
υπερβολικές τις εισφορές. 

Από τους ασφαλισμένους προ του ’93, όσοι δηλώνουν άνεργοι-ημιαπασχολούμενοι κρίνουν ως 
«υπερβολικό» το ποσό των εισφορών σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες 
ασφαλισμένων. Η πλειονότητα σε αυτή την κατηγορία απαντά ότι θεωρεί «υψηλό» ή «υπερβολικό» 
το ποσό των εισφορών (ποσοστό που ανέρχεται στο 83,3%). 

Οι μισθωτοί ασφαλισμένοι προ του ΄93 κρίνουν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους (ποσοστό 
58,3%) υψηλό το ποσό των εισφορών. Και σε αυτή την κατηγορία η πλειονότητα (87,5%) απαντά ότι οι 
εισφορές είναι υψηλές ή υπερβολικές. 

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατά πλειοψηφία θεωρούν υψηλό το ποσό των εισφορών. Το 
συνολικό ποσοστό όσων θεωρούν  «υψηλό» ή «υπερβολικό» το ποσό των εισφορών είναι 89,6%. 

Παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι απαντήσεις των μηχανικών στην ερώτηση για τις 
νέες ασφαλιστικές εισφορές που θεσπίζονται με το Ν.3986/2011: 

Οι ασφαλισμένοι προ του ’93 κρίνουν «υπερβολικές» τις νέες εισφορές σε ποσοστό 85,7%. 
«Υψηλές» ή «υπερβολικές» θεωρούν τις νέες εισφορές σε ποσοστό 98,6%. 

Οι ασφαλισμένοι μετά το ’93 θεωρούν «υπερβολικές» τις νέες εισφορές σε ποσοστό 92%, σε 
μεγαλύτερο δηλαδή ποσοστό από τους παλαιούς ασφαλισμένους, ίσως γιατί οι αυξήσεις στις 
εισφορές είναι πολύ μεγαλύτερες στους «νέους» ασφαλισμένους. Πάντως «υψηλές» ή 
«υπερβολικές» θεωρούν τις νέες εισφορές σε ποσοστό 97,7% λίγο μικρότερο του αντίστοιχου 
ποσοστού των «παλαιών» ασφαλισμένων. 

Λογικές κρίνει τις αυξήσεις μόνο ένα ποσοστό 1,4% των παλαιών και 1,7% των νέων 
ασφαλισμένων, ενώ ελάχιστοι θεωρούν χαμηλές τις αυξήσεις (0% και 0,6% τα αντίστοιχα ποσοστά  
για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους). 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα γίνεται σαφές ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μηχανικών 
ασφαλισμένων στο Ε.Τ.Α.Α-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (ανεξάρτητα από το αν είναι παλαιοί ή νέοι ασφαλισμένοι) 
θεωρούν τις εισφορές που πληρώνουν για την ασφάλισή τους ακόμη και πριν την ισχύ του 
Ν.3986/2011 υψηλές ή υπερβολικές.  
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Έτσι δεν προκαλεί εντύπωση ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μηχανικών ασφαλισμένων 
στο Ε.Τ.Α.Α-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. θεωρεί υπερβολικές τις αυξήσεις στις εισφορές που θεσπίζονται με το 
Ν.3986/2011. 

Πρέπει να προσθέσουμε ότι η ερώτηση που αφορά τις νέες εισφορές απαντήθηκε από το 
σύνολο σχεδόν των ερωτηθέντων, γεγονός που δείχνει εν μέρει και το βαθμό ενημέρωσης των 
μηχανικών για τις αλλαγές που φέρνει ο παραπάνω νόμος. 

 

5.3. Γνώμη για τη συχνότητα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. 

Στην ερώτηση αυτή υπήρχε η δυνατότητα της επιλογής της συχνότητας καταβολής εισφορών 
που προτιμά ο ασφαλισμένος (κάθε έναν, δύο, τρεις ή έξι μήνες ή άλλη συχνότητα καταβολής) 

Την υψηλότερη προτίμηση συγκεντρώνει η απάντηση «καταβολή εισφορών κάθε τρεις μήνες» 
με ποσοστό 35,2% επί του συνόλου ενώ ακολουθεί η απάντηση «καταβολή εισφορών κάθε έξι 
μήνες», δηλαδή η συχνότητα καταβολής που ισχύει μέχρι σήμερα στο ταμείο, με ποσοστό 23,5%. 
Τρίτη σε προτίμηση είναι η απάντηση «καταβολή εισφορών κάθε δύο μήνες» με ποσοστό 22%. 

Επομένως περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες προτιμούν να μην γίνεται ανά εξάμηνο 
η καταβολή των εισφορών αλλά συχνότερα, κάθε δύο ή τρεις μήνες. 

 

5.4. Γνώμη για τις παροχές του Ταμείου 

Σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης των ασφαλισμένων από τις νοσηλευτικές παροχές του 
Ταμείου, παρατηρήθηκε μεγάλη διακύμανση στις απαντήσεις στη σχετική ερώτηση. Στους 
ασφαλισμένους προ του ’93 ποσοστό 38% δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο αλλά και ένα επίσης 
σημαντικό ποσοστό 35,2% δηλώνει αρκετά ικανοποιημένο. Λίγο διαφέρει η εικόνα για τους 
ασφαλισμένους μετά το ’93: ποσοστό 37,9% δηλώνει αρκετά ικανοποιημένο αλλά και ένα επίσης 
σημαντικό ποσοστό 32,8% δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο.  

Σχετικά με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη η γνώμη των ασφαλισμένων είναι λίγο 
καλύτερη: Οι ασφαλισμένοι προ του ’93 δηλώνουν αρκετά ικανοποιημένοι (ποσοστό 47,9%), 
παράλληλα όμως η απάντηση «καθόλου» συγκεντρώνει σημαντικό ποσοστό (36,6%). Στους 
ασφαλισμένους μετά το ’93 το μεγαλύτερο ποσοστό (συγκεκριμένα το 60,1%) δηλώνει «αρκετά» 
ικανοποιημένο από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του Ταμείου αλλά υπάρχει ένα ποσοστό 
27,2% που δηλώνει «καθόλου» ικανοποιημένο.  

Ως προς την κάλυψη των ιατρικών επισκέψεων, στους ασφαλισμένους προ του ’93 το 
μεγαλύτερο ποσοστό (συγκεκριμένα το 59,2%) δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο ενώ αρκετά 
ικανοποιημένο είναι ένα ποσοστό 26,8%. Στους ασφαλισμένους μετά το ’93 επίσης το μεγαλύτερο 
ποσοστό (συγκεκριμένα το 48,9%) δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο αλλά υπάρχει και ένα σημαντικό 
ποσοστό 36,8% που δηλώνει αρκετά ικανοποιημένο. Συνολικά λοιπόν διακρίνεται μια δυσαρέσκεια 
των ασφαλισμένων. Στα σχόλια των ερωτηθέντων καταγράφονται συγκεκριμένα σημεία που 
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προβληματίζουν όπως ότι η οικονομική κάλυψη απέχει πολύ από την πραγματική αμοιβή της 
επίσκεψης, ιδιαίτερα σε ορισμένες ειδικότητες όπως οδοντιάτρους. 

Παρατηρείται έλλειψη ενημέρωσης σε όλες τις απαντήσεις που αφορούν τις παροχές του 
ταμείου, είναι πιο έντονη όμως στα θέματα νοσοκομειακής περίθαλψης (ένας στους τέσσερις δεν 
γνωρίζει). 

Αν συνδυάσουμε τα αποτελέσματα από άλλες ερωτήσεις που αφορούν τις παροχές, όπως η 
ελλιπής ενημέρωση για τις παροχές κατά την εγγραφή στο ταμείο (84,3% επί του συνόλου απαντά ότι 
δεν είχε καθόλου ενημερωθεί) και η προτίμηση των ερωτηθέντων να συμμετάσχουν σε ημερίδες που 
αφορούν τις παροχές, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η διακύμανση που παρατηρούμε στις 
απαντήσεις σχετικά με την ικανοποίηση από τις παροχές του Ταμείου ίσως να εξηγείται και λόγω 
έλλειψης ενημέρωσης. 

 

5.5. Προβλήματα των ασφαλισμένων γυναικών σε περιόδους εγκυμοσύνης και λοχείας 

Σχετικά με τις παροχές του ταμείου στις ασφαλισμένες γυναίκες σε περιόδους εγκυμοσύνης 
και λοχείας, οι περισσότεροι απαντούν ότι δεν γνωρίζουν. Η διαπίστωση αυτή είναι δικαιολογημένη 
γιατί η πλειοψηφία των μηχανικών των ασφαλισμένων είναι άντρες. (ιδιαίτερα έντονη η διαφορά 
στους παλαιούς ασφαλισμένους) 

Όσοι όμως απαντούν ότι γνωρίζουν σχετικά με την κάλυψη δεν δηλώνουν ικανοποιημένοι: Η 
συντριπτική πλειοψηφία (83% στους παλιούς, 74% στους νέους ασφαλισμένους) δηλώνει «καθόλου» 
ικανοποιημένη, μικρό ποσοστό δηλώνει «αρκετά» ικανοποιημένο, σχεδόν κανένας δεν απαντά 
«πολύ» ικανοποιημένος (0% και 2% τα ποσοστά σε παλιούς και νέους ασφαλισμένους αντίστοιχα). 

Αυτά τα αποτελέσματα είναι δικαιολογημένα κατά την άποψη των συντακτών της εργασίας 
αυτής. Το Ταμείο προβάλλοντας ως επιχείρημα ότι η εγκυμοσύνη δεν είναι ασθένεια δεν καλύπτει 
καμία εργαστηριακή ή ιατρική εξέταση που αφορά κύηση. Δίνει ως επίδομα τοκετού ένα ποσό (αυτή 
την περίοδο το ύψος του επιδόματος είναι 2500 ευρώ) μετά την γέννα και με αρκετούς μήνες 
καθυστέρηση. Έτσι οι ασφαλισμένες πρέπει να πληρώσουν από την τσέπη τους όλες τις προγεννητικές 
και προληπτικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης (αιματολογικές, υπερηχογραφήματα, 
αμνιοπαρακέντηση) το κόστος των οποίων είναι ιδιαίτερα υψηλό και μαζί με το κόστος των 
επισκέψεων και της γέννας ξεπερνά το ύψος του επιδόματος. Ιδιαίτερα προβληματίζει το γεγονός ότι 
σε περίπτωση αποβολής η ασφαλισμένη δεν δικαιούται τίποτα καθώς για να λάβει το επίδομα πρέπει 
να προσκομίσει ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού στο Ταμείο. 

Μετά τη γέννα και για διάστημα ενός έτους η ασφαλισμένη πληρώνει μειωμένες εισφορές 
εφόσον συμπληρώσει αίτηση και προσκομίσει στο Ταμείο ληξιαρχική πράξη γέννησης, όμως η μείωση 
(κατά 50%) αφορά μόνο τους κλάδους κύριας σύνταξης και ειδικής προσαύξησης σύμφωνα με το 
Ν.3655/2008. Δεν υπάρχει δυστυχώς ενημέρωση από το Ταμείο αναφορικά με το συγκεκριμένο 
δικαίωμα, με αποτέλεσμα πολλές ασφαλισμένες να το μαθαίνουν από τρίτους και κατόπιν εορτής, το 
γεγονός αυτό μάλιστα καταγράφηκε ως σχόλιο σε σχετική ερώτηση στα ερωτηματολόγια.  
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Το πρόβλημα είναι πιο έντονο στις ασφαλισμένες που εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες 
ή ως «μισθωτές» με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Πέρα από το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης πληρώνουν οι ίδιες τις εισφορές τους στο Ταμείο και τις εξετάσεις που αναφέρθηκαν 
παραπάνω χωρίς καμία κάλυψη, αν χρειαστεί λόγω επαπειλούμενης εγκυμοσύνης να σταματήσουν 
να εργάζονται για κάποιο διάστημα βρίσκονται εντελώς εκτεθειμένες. Θα έπρεπε να υπάρχει 
πρόβλεψη εφόσον δεν δικαιούνται άδεια τουλάχιστον να μην πληρώνουν εισφορές για το διάστημα 
αυτό. 

Μετά τη γέννα η ασφαλισμένη η οποία εργάζεται ως ελεύθερη επαγγελματίας ή ως μισθωτή 
με δελτίο παροχής υπηρεσιών προφανώς δεν δικαιούται άδεια λοχείας. Ακόμα και αν δεν είχε κάποιο 
πρόβλημα κατά τη διάρκεια της κύησης και μπορούσε να εργάζεται μέχρι και τον 9ο μήνα, μετά τη 
γέννα θα χρειαστεί να μην δουλεύει για τουλάχιστον 2 μήνες ενώ όταν αναγκαστεί να επιστρέψει στη 
δουλειά της (αν έχει ακόμα δουλειά - δυστυχώς οι νέες μητέρες είναι τα πρώτα θύματα της ανεργίας) 
θα επιφορτιστεί με τα έξοδα της ανάθεσης της φροντίδας του βρέφους σε τρίτους.  Δεν είναι τυχαίο 
το γεγονός ότι στο δημόσιο τομέα μετά τη γέννα οι εργαζόμενες δικαιούνται 12 μήνες άδεια με 
αποδοχές, καθώς το βρέφος χρειάζεται τη φροντίδα της μητέρας του.  

Θα έπρεπε λοιπόν το Ταμείο να μεριμνά για τη συγκεκριμένη κατηγορία των ασφαλισμένων 
μητέρων είτε με επίδομα για 12 μήνες μετά τη γέννα, είτε με κάλυψη των εξόδων σε βρεφονηπιακό 
σταθμό και παράλληλα με πραγματική μείωση στις εισφορές της νέας μητέρας καθώς οι μειωμένες 
εισφορές που ισχύουν σήμερα δεν αρκούν.  

 

5.6. Γνώμη για το συνταξιοδοτικό και τη διπλοασφάλιση 

Η έλλειψη ενημέρωσης για το συνταξιοδοτικό είναι έντονη: στο σύνολο του δείγματος το 45% 
απαντά ότι δεν γνωρίζει. Επίσης στα σχόλια των ερωτηθέντων έχει καταγραφεί δυσαρέσκεια για την 
έλλειψη ενημέρωσης από το ταμείο για συνταξιοδοτικά θέματα. 

Ανεπαρκές κρίνει το συνταξιοδοτικό ένα σημαντικό ποσοστό του συνόλου του δείγματος 
(42%). Καθώς σχεδόν οι μισοί απαντούν ότι δεν γνωρίζουν, σημαντική είναι η εξής ανάγνωση του 
παραπάνω αποτελέσματος: από όσους τελικά απαντούν ότι γνωρίζουν, ποσοστό 76% θεωρεί 
ανεπαρκές το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.  

Στα θέματα συντάξεων έχει σημασία η  διάκριση μεταξύ της γνώμης των «παλαιών» 
ασφαλισμένων  και της γνώμης των «νέων» ασφαλισμένων: 

Οι «παλαιοί» ασφαλισμένοι απαντούν «δεν γνωρίζω» σε πολύ μικρότερο ποσοστό απ’ ότι οι 
«νέοι» (28,2% και 54,0% τα αντίστοιχα ποσοστά).  

Ανεπαρκές κρίνουν το συνταξιοδοτικό σε ποσοστό 59,2% οι ασφαλισμένοι προ του ’93 ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό στους ασφαλισμένους μετά το ’93 είναι 34,5%.  

Για το ειδικό θέμα της σύνταξης σε τρίτεκνη ή πολύτεκνη μητέρα ή μητέρα με ανήλικο τέκνο η 
πλειοψηφία απαντά ότι δεν γνωρίζει (ποσοστό 68,1% στους ασφαλισμένους προ του ’93 και ποσοστό 
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89,1% στους ασφαλισμένους μετά το ’93), αλλά όσοι δηλώνουν ότι γνωρίζουν το κρίνουν στην 
πλειοψηφία τους ανεπαρκές. 

Για το επίσης ειδικό θέμα της διπλοασφάλισης η πλειοψηφία απαντά ότι δεν γνωρίζει 
(ποσοστό 73,2% στους ασφαλισμένους προ του ’93 και ποσοστό 84,5% στους ασφαλισμένους μετά το 
’93). 

 

5.7. Αντιμετώπιση των ανέργων 

Η συντριπτική πλειοψηφία των μηχανικών θεωρούν ότι απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση 
των αποδεδειγμένα άνεργων ή υποαπασχολούμενων συναδέλφων από το Ταμείο. Το αντίστοιχο 
ποσοστό στο σύνολο των ερωτηθέντων φτάνει το 98,3%, ενώ ποσοστό  μόνο 1,7% απαντά ότι δεν 
χρειάζεται να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο οι άνεργοι/υποαπασχολούμενοι μηχανικοί. 

Η πλειοψηφία των μηχανικών θεωρεί ότι οι άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι μηχανικοί πρέπει 
να πληρώνουν μειωμένες εισφορές για την ασφάλισή τους. Μεγάλο μέρος των ερωτηθέντων θεωρεί 
πρόσφορη τη λύση δημιουργίας Ταμείου Αλληλεγγύης, το οποίο θα δίνει επίδομα-βοήθημα για την 
πληρωμή των εισφορών. Ένα μικρό ποσοστό (συγκεκριμένα 4,3%) προτιμά η αντιμετώπιση να γίνει με 
άλλο τρόπο.   

Το ερωτηματολόγιο έδινε τη δυνατότητα στην τελευταία αυτή περίπτωση να σχολιαστεί με  
ποιόν άλλο τρόπο θα  μπορούσε να αντιμετωπιστεί το θέμα των εισφορών των άνεργων συναδέλφων. 
Τα σχόλια των ερωτηθέντων παρατίθενται παρακάτω και ελήφθησαν υπόψη για τη διαμόρφωση 
προτάσεων στο μέρος Γ’ της εργασίας: 

• Πληρωμή μόνο του κλάδου υγείας 

• Συμβολικό ποσό εισφοράς για τους άνεργους 

• Μη πληρωμή εισφορών 

• Ένταξη στο Ταμείο Ανεργίας – ΟΑΕΔ 

• Δυνατότητα διακανονισμού πληρωμής με καθυστέρηση χωρίς τόκους 

• Δεν είναι απλό – πρέπει να συνεκτιμηθούν πολλές παράμετροι 

• Ασφαλιστικές εισφορές συνδεδεμένες με την αμοιβή του μηχανικού και σε 3/6/12μηνο 
διάστημα να γίνεται συμψηφισμός (χρεωστικός ή πιστωτικός) όπως π.χ. με ΦΠΑ 
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5.8. Πρόθεση συμμετοχής σε ημερίδες 

Από τις απαντήσεις των συναδέλφων παρατηρείται ότι το ενδιαφέρον τους μοιράζεται σχεδόν 
ισομερώς σε ότι αφορά την πρόθεση συμμετοχής σε ημερίδα με πιθανό θέμα: α. τις εισφορές, β. το 
συνταξιοδοτικό, γ. τις παροχές και δ. τη δυνατότητα εξαγοράς συντάξιμων ετών. 

Πιο αναλυτικά, την πρώτη προτίμηση στην πρόθεση συμμετοχής σε ημερίδες καταλαμβάνει το 
θέμα των παροχών του Ταμείου (ποσοστό 30,4%). Στη δεύτερη θέση καταλαμβάνουν το ίδιο ποσοστό 
τα θέματα εισφορών και συντάξεων (24,3% και στις δύο περιπτώσεις). Τέλος το θέμα της δυνατότητας 
εξαγοράς συντάξιμων χρόνων ενδιαφέρει τους μηχανικούς σε ποσοστό 21%. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄  
Καταγραφή ασφαλιστικών εισφορών και εγγυητικών επιστολών  

1. Καταγραφή ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών 

Για τους μισθωτούς που υπάγονται στο νέο ασφαλιστικό καθεστώς  όλες οι εισφορές 
υπολογίζονται στο σύνολο των αποδοχών με ανώτατο όριο τα 5.076,51€ (πρβλ Φ. 
80000/οικ.3400/160 -10/02/2005 Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας). 

 Υπενθυμίζεται ότι εισφορές αποδίδονται για τους νέους ασφαλισμένους για  όλους τους 
κλάδους  επί 14 μισθών , ενώ για τους παλαιούς επί 12 μισθών και μόνο για τον Κλάδο Υγείας  επί 14 
μισθών .  

Στις αμοιβές από υπερωριακή απασχόληση  και σε κάθε άλλη αυτοτελώς καταβαλλόμενη 
πρόσθετη αμοιβή στους υπαγόμενους στο παλαιό ασφαλιστικό καθεστώς διενεργείται κράτηση υπέρ 
του Κ.Υ.Τ. (προσωπική και εργοδοτική εισφορά) υπολογιζόμενη και στις περιπτώσεις αυτές στο 
σύνολο των μηνιαίων αποδοχών  με ανώτατο όριο υπολογισμού  την ανώτατη κλάση του Ι.Κ.Α. 
(2.226,00€)   όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά.  

Ασφαλισμένοι  που απασχολούνται με «σύμβαση έργου» όπως αυτή συνομολογείται (και 
προσδιορίζεται  από τις αποφάσεις των δικαστηρίων) και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει 
παράλληλη μισθωτή απασχόληση, καταβάλουν ασφάλιστρα ελευθέρου επαγγελματία. 

 Οι ωρομίσθιοι που απασχολούνται σε διάφορες υπηρεσίες και οι αποδοχές είναι μικρότερες 
από 634,56€ ανεξάρτητα εάν υπάγονται στο παλαιό ασφαλιστικό (ημερομηνία εγγραφής στο 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. μέχρι 31/12/1992 ) ή στο νέο ασφαλιστικό (εγγραφέντες στο Ταμείο μετά την 01/01/1993 
) πληρώνουν οι ίδιοι τις προσωπικές τους εισφορές στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ως ελεύθεροι επαγγελματίες για 
όλους τους κλάδους ασφάλισης. Εάν η αμοιβή τους είναι πάνω από 634,60€ θεωρούνται μισθωτοί και 
γίνεται παρακράτηση και απόδοση προσωπικών και εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών. 

Επίσης οι ασφαλιστικές εισφορές των ωρομισθίων μηχανικών δεν επηρεάζονται από το εάν 
αυτός απασχολείται σε έναν ή περισσότερους εργοδότες. 

Οι υπηρεσίες που τους απασχολούν υποχρεούνται, σύμφωνα με την 217/4246/09.03.1994 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., για τους παλαιούς ασφαλισμένους να 
επιβαρύνονται και να καταβάλλουν εργοδοτικές εισφορές για τον Ειδικό Λογαριασμό Προσθέτων 
Παροχών (ΕΛΠΠ) ποσοστό 13,33% επί των ακαθαρίστων αποδοχών και επί του Κλάδου Υγείας 
Τεχνικών (ΚΥΤ) ποσοστό 4,30% επί των ακαθαρίστων αποδοχών σε ποσό το οποίο δε μπορεί να είναι 
κατώτερο από το εκάστοτε ισχύον ΑΕΠ που σήμερα είναι 634,56€. Μόνο ο κλάδος υγείας 
υπολογίζεται επί 14 (12 μήνες συν δώρο Πάσχα συν επίδομα αδείας συν δώρο Χριστουγέννων). 
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Για τους νέους ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993 
οι υπηρεσίες που τους απασχολούν ως ωρομίσθιους υποχρεούνται να καταβάλλουν μόνο 
εργοδοτικές εισφορές επί των πάσης φύσεως ακαθαρίστων αποδοχών και χωρίς κατώτατο όριο όπως 
αναλυτικά παραθέτουμε: 
1)       Για το κλάδο Κύριας Σύνταξης εργοδοτική εισφορά σε ποσοστό 13,33%. 
2)       Για το κλάδο Επικουρικού εργοδοτική εισφορά σε ποσοστό 3%, και 
3)       Για το κλάδο Υγείας Τεχνικών εργοδοτική εισφορά σε ποσοστό 4,3%. 
Όλοι οι κλάδοι υπολογίζονται επί 14 . 
Οι ασφαλιστικές εισφορές πληρώνονται εμπρόθεσμα πάντοτε στην Ε.Τ.Ε. ή στα Ε.Λ.Τ.Α. ή μέσω 
πιστωτικής κάρτας (VISA) για τους ελεύθερους επαγγελματίες και μόνο στην Ε.Τ.Ε. για τους 
μισθωτούς. 
 Εμπρόθεσμη θεωρείται η καταβολή που γίνεται για μεν τους ελεύθερους επαγγελματίες έως το τέλος 
του πρώτου τετράμηνου κάθε εξαμήνου και για ολόκληρο το εξάμηνο, δηλαδή μέχρι το τέλος 
Απριλίου και το τέλος Οκτωβρίου. 

 Η παρακράτηση και απόδοση προσωπικών και εργοδοτικών εισφορών διενεργείται από τους 
εργοδότες εντός του επομένου μήνα από τότε που έγιναν απαιτητές οι αμοιβές συνυποβάλλοντας και 
τις σχετικές αναλυτικές καταστάσεις ( αρθ. 6 Ν. 915/79  , πρβλ άρθρα 13 και 21 του ιδίου νόμου ) . 

 Η πληρωμή με αυτόν τον τρόπο γίνεται βάσει ειδικών ειδοποιητηρίων πληρωμής που εκδίδει 
το ταμείο και αποστέλλει στους υπόχρεους επί των οποίων αναγράφεται και η προθεσμία εξόφλησης 
αυτών. 

 Σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν των ανωτέρω προθεσμιών οι εισφορές και των ελευθέρων 
επαγγελματιών και των μισθωτών, πληρώνονται με τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία 
εξόφλησης, επιπλέον δε επιβαρύνονται με πρόσθετο τέλος που ανέρχεται σε 

 1)       3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και στη συνέχεια 
2)       1% για κάθε επόμενο μήνα περαιτέρω καθυστέρησης 

Ειδικά για τα ειδοποιητήρια που αποστέλλονται για εξόφληση δόσεων διακανονισμού υπάρχει 
η δυνατότητα μία και μόνο μία ληξιπρόθεσμη δόση να εξοφλείται μαζί με την επόμενη στην Ε.Τ.Ε ή 
στα Ε.Λ.Τ.Α. χωρίς να απαιτείται να προσέλθει ο ασφαλισμένος στο Ταμείο. 

Οι αλλαγές που περιλαμβάνει το Μεσοπρόθεσμο, στο ασφαλιστικό των μηχανικών σε 
συνδυασμό με την ολοκλήρωση του “εθνικού στόχου” του κουρέματος και της ανταλλαγής ομολόγων, 
έχουν σαν συνέπεια τη ληστεία των αποθεματικών του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και την εξοντωτική αύξηση των 
εισφορών.  

Οι αλλαγές που έρχονται θίγουν όλες τις κατηγορίες καθώς αυξάνουν τις εισφορές όσων έχουν 
ασφαλιστεί στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. σαν μισθωτοί, αλλά και σαν ελεύθεροι επαγγελματίες, “παλιοί” και 
“νέοι”, ενώ συμπεριλαμβάνουν και μειώσεις στις συντάξεις των ήδη συνταξιούχων που έρχονται να 
προστεθούν στη γενικότερη μείωση των παροχών του Ταμείου. 
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Στη χειρότερη περίπτωση όμως βρίσκονται οι “νέοι” (από το 1993 και μετά) ασφαλισμένοι σαν 
ελεύθεροι επαγγελματίες συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των εργαζόμενων, υποαπασχολούμενων 
και άνεργων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.  

Συγκεκριμένα οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών αυξάνονται ως εξής: 

o 10€ υπέρ ΟΑΕΔ για όλους τους ασφαλισμένους  

o Υποχρεωτική ανά τριετία «αναβάθμιση» της ασφαλιστικής κλάσης, για τους «νέους» 
ασφαλισμένους (μετά την 1/1/1993), ενώ μέχρι τώρα η αλλαγή ασφαλιστικής κλάσης δεν ήταν 
υποχρεωτική. Ο τρόπος υπολογισμού των νέων εισφορών για τους ασφαλισμένους μετά την 
1/1/1993 είναι αρκετά πολύπλοκος και παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω. 

o Για τους «παλιούς» ασφαλισμένους (μέχρι 31.12.1992), επιβάλλονται πρόσθετες εισφορές 
στους κλάδους: κύριας σύνταξης 2% ειδικής προσαύξησης 2%, επικουρικής ασφάλισης 0.6%, 
εφάπαξ παροχών: 0.4%, υγείας 0.65%, με αποτέλεσμα η νέα μηνιαία εισφορά να προκύπτει 
385,10€ το μήνα, δηλ. 2310,60€ το εξάμηνο (49,17€ παραπάνω το μήνα σε σχέση με τα μέχρι 
τώρα δεδομένα, ή 295,02€ παραπάνω το εξάμηνο). 

Για τους μισθωτούς σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα οι αυξήσεις από 1/8/2011 είναι 0,50% υπέρ ΟΑΕΔ. 

Με το νόμο 3986/2011, υποχρεώνονται οι «νέοι» μισθωτοί μηχανικοί, με μισθό κάτω από 
700€ (π.χ. μερικής απασχόλησης) να καταβάλλουν οι ίδιοι τη διαφορά των εισφορών τους, ως το 
ύψος του ποσού που αναλογεί στην ασφαλιστική τους κατηγορία. 

Για τους συνταξιούχους διπλασιάζονται περίπου τα ποσά του ΛΑΦΚΑ που αφαιρούνται από τις 
συντάξεις ενώ για το τμήμα πάνω από 1200 ευρώ του ποσού της σύνταξης που τυχόν απομένει 
αφαιρείται άλλο ένα 20%! 

Όλοι καταλαβαίνουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μηχανικών θα βρεθεί σε αδυναμία να 
πληρώσει ένα τέτοιο ποσό και άρα θα τεθεί εκτός επαγγέλματος και κοινωνικής ασφάλισης. 

Το ταμείο απέστειλε τα ειδοποιητήρια με τις εισφορές ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α -Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. για 
το πρώτο εξάμηνο του 2012 στους συναδέλφους "ελεύθερους επαγγελματίες" (δηλαδή στους 
άνεργους, υποαπασχολούμενους, αυτοαπασχολούμενους που έχουν μήνες να δουν δουλειά κλπ). Τα 
ειδοποιητήρια αυτά με ανακούφιση είδαμε ότι δεν περιλαμβάνουν τις υπέρογκες αυξήσεις που  
αποφάσισε η κυβέρνηση με το μεσοπρόθεσμο. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι "πάγωσαν" ή "καταργήθηκαν" οι αυξήσεις αυτές. Απλά λόγω της πίεσης 
των όποιων κινητοποιήσεων κι ενόψει εκλογών, αναγκάστηκε η διοίκηση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. να τις 
καθυστερήσει. Όπως ευδιάκριτα εξάλλου αναφέρουν τα σχετικά σημειώματα: 

"Η χρέωση έγινε με τιμές 1/10/2008 (Ν.3518/06) στην Α’ ασφαλιστική κατηγορία (693,35€), 
σύμφωνα με την 169 (Θ. 25ο) 16/12/2012 Συνεδρίαση του ΔΣ του Ε.Τ.Α.Α. Το Ταμείο διατηρεί κάθε 
δικαίωμα για επανέλεγχο των ατομικών λογαριασμών εισφορών". 
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Το Υπουργείο επιμένει να υλοποιηθούν κανονικά οι εξοντωτικές αυτές αυξήσεις δηλαδή μας 
"χαρίζονται" προσωρινά, θα έχομε όμως  αναδρομική (από 1/7/2011) αύξηση στο επόμενο εξάμηνο. 

Κατόπιν νεότερων εξελίξεων  το Δ.Σ του Ε.Τ.Α.Α στις 23/08/2012 αποφάσισε την εφαρμογή του 
άρθρου 44 του Ν 3986/2011  σύμφωνα με τις εντολές και την ερμηνευτική άποψη του Υπουργείου 
παρά την αντίθετη ερμηνευτική θέση της ολομέλειας της Διεύθυνσης Νομικών υποθέσεων του 
Ταμείου ως προς συγκεκριμένα σημεία των διατάξεων του άρθρου αυτού. Επίσης στην απόφασή του 
το Δ.Σ του Ε.Τ.Α.Α, τονίζει ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία υποστεί το Ταμείο και οι 
ασφαλισμένοι λόγω της υλοποίησης των υποχρεωτικά εφαρμοστέων εντολών για την εφαρμογή των 
συγκεκριμένων διατάξεων του νόμου. Η απόφαση είναι άμεσης επικύρωσης.   
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Ελεύθεροι Επαγγελματίες 

Έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις για τον υπολογισμό των  νέων αυξημένων εισφορών των 
ελεύθερων επαγγελματιών και έχουν δημοσιευτεί στο διαδίκτυο πίνακες με ποσά εισφορών 
διαφορετικοί μεταξύ τους,  καθώς ο νόμος  3986/2011 αφήνει  περιθώρια για παρερμηνείες. 
Επισήμως, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, διατυπώνεται διαφορετική ερμηνευτική άποψη μεταξύ της 
Νομικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α. και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 

Στην παρούσα εργασία ο υπολογισμός των νέων εισφορών έγινε βάσει του νόμου 3986/2011 
και των ερμηνειών του που δίδονται με τις εγκυκλίους Φ.80000/ οικ.16397/ 635 (14-07-11) και 
Φ.80000/ 24872/ 883 (05-12-11), καθώς στην υπ’ αριθμ. 193/23-8-2012 συνεδρίαση του Δ.Σ. του 
Ε.Τ.Α.Α. αποφασίστηκε να εφαρμοστούν οι διατάξεις του νόμου σύμφωνα με την ερμηνεία του 
εποπτεύοντος Υπουργείου παρά το ότι το Δ.Σ. δεν αποδέχεται την ερμηνεία αυτή ως ορθή. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι νέες μηνιαίες εισφορές με βάση το Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 
152/1-7-2011), οι οποίες θα ισχύσουν αναδρομικά από την 1.7.2011 σύμφωνα με τον 
μεταγενέστερο νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/30-9-2011), διαμορφώνονται ως εξής:  

 

Α. ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ  

Σε παρένθεση δίπλα από κάθε ασφαλιστική κατηγορία αναγράφεται το ποσό βάσει του οποίου 
γίνονται οι υπολογισμοί των εισφορών για αυτή την κατηγορία. 

ΚΑΤΩ ΤΡΙΕΤΙΑΣ (1ο ΕΩΣ 3ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)  - 1η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (693,35)  
Μετά τη συμπλήρωση τριετίας στην 1η ασφαλιστική κατηγορία υπάγονται υποχρεωτικά στην 2η ασφ. κατηγορία, 

μετά τη συμπλήρωση τριετίας στη 2η υπάγονται υποχρεωτικά στην 3η, κ.ο.κ. ανά τριετία, μέχρι τη 14η ασφ. κατηγορία.  

    ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΙΣΦΟΡΑ  

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ  
 

Κλάδος κύριας σύνταξης  10,00% 69,34   ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ 
Κλάδος Επικουρικής 
Ασφάλισης 3,00% 20,80 

Προαιρετική 
υπαγωγή 8,40% 58,24 

Κλάδος Εφάπαξ παροχών  4,00% 27,73     
Κλάδος Υγείας Τεχνικών  6,45% 44,72     
Νέος κλάδος ανεργίας-
ΟΑΕΔ  10,00 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 
 

172,59€ 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83€ 
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ΚΑΤΩ 5ΕΤΙΑΣ (4ο & 5ο ΕΤΟΣ ΑΣΦ.) - 2η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (852,63)  
Όσοι έχουν ήδη συμπληρώσει τριετία ασφάλισης στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ μέχρι 31/12/2011 μετατάσσονται 

υποχρεωτικά στη 2η ασφαλιστική κατηγορία από 1/1/2012 πράγμα που σημαίνει ότι οι εισφορές τους υπολογίζονται επί 
του ποσού των 852,63€ αντί για το ποσό των 693,35€. Η προβλεπόμενη μείωση για τους κάτω πενταετίας εξακολουθεί να 
εφαρμόζεται.  

Μετά τη συμπλήρωση τριετίας στη 2η ασφ. κατηγορία υπάγονται υποχρεωτικά στην 3η ασφ. κατηγορία, κ.ο.κ. 
ανά τριετία, μέχρι τη 14η ασφ. κατηγορία. 

    ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΙΣΦΟΡΑ  

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 

Κλάδος κύριας σύνταξης  10,00% 85,26   ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ 
Κλάδος Επικουρικής 
Ασφάλισης 3,00% 25,58 

Προαιρετική 
υπαγωγή 8,40% 58,24 

Κλάδος Εφάπαξ παροχών  4,00% 34,11     
Κλάδος Υγείας Τεχνικών  6,45% 54,99     
Νέος κλάδος ανεργίας-
ΟΑΕΔ  10,00 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 209,94€ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 268,18€ 

 

ΑΝΩ 5ΕΤΙΑΣ (6ο ΕΤΟΣ ΑΣΦ.) - 2η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (852,63) 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει από 5 έτη ασφάλισης και πάνω υπάγονται στη 2η ασφαλιστική 

κατηγορία. Μετά τη συμπλήρωση τριετίας στη 2η ασφ. κατηγορία υπάγονται υποχρεωτικά στην 3η ασφ. κατηγορία, 
κ.ο.κ. ανά τριετία, μέχρι τη 14η ασφ. κατηγορία.  

Όμως ειδικά για τον κλάδο της Ειδικής Προσαύξησης για τον υπολογισμό της ασφ. κατηγορίας λαμβάνεται υπόψη 
η ημερομηνία υπαγωγής του ασφαλισμένου σε αυτή, και όχι η ημερομηνία υπαγωγής στην ασφάλιση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Σε 
κάποιες περιπτώσεις λοιπόν δεν συμπίπτουν η ασφ. κατηγορία του κλάδου ειδικής προσαύξησης με την ασφ. κατηγορία 
των υπόλοιπων κλάδων.  

Η ειδική προσαύξηση είναι υποχρεωτική για όσους  έχουν συμπληρώσει δεκαετή ασφάλιση στον κλάδο κύριας 
σύνταξης και το 35ο έτος της ηλικίας τους. 

    ΠΟΣΟΣΤΟ 
 ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΙΣΦΟΡΑ  

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 
 

Κλάδος κύριας σύνταξης  20,00% 170,53   ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ 
Κλάδος Επικουρικής 
Ασφάλισης 6,00% 51,16 

Προαιρετική 
υπαγωγή 12,00% 83,20 

Κλάδος Εφάπαξ παροχών  4,00% 34,11 1η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 83,20 
Κλάδος Υγείας Τεχνικών  6,45% 54,99 2η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 102,32 
Νέος κλάδος ανεργίας-
ΟΑΕΔ  10,00 

    

        ΑΠΟ ΕΩΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 320,78€ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 320,78€ 423,10€ 
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 7ο ΕΩΣ 9ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 3η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1010,86) 

    ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΙΣΦΟΡΑ  

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 

Κλάδος κύριας σύνταξης  20,00% 202,17   ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ 
Κλάδος Επικουρικής 
Ασφάλισης 6,00% 60,65 

Προαιρετική 
υπαγωγή 12,00% 83,20 

Κλάδος Εφάπαξ παροχών  4,00% 40,43 2η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 102,32 
Κλάδος Υγείας Τεχνικών  6,45% 65,20 3η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 121,30 
Νέος κλάδος ανεργίας-
ΟΑΕΔ  10,00 

    

        ΑΠΟ ΕΩΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 378,46€ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 378,46€ 499.76€ 

   
 
 

       
10ο ΕΩΣ 12ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 4η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1168,60) 

 

   ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΙΣΦΟΡΑ  

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 

Κλάδος κύριας σύνταξης  20,00% 233,72   ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ 
Κλάδος Επικουρικής 
Ασφάλισης 6,00% 70,12 

1η Ασφ. Κατηγορία 
12,00% 83,20 

Κλάδος Εφάπαξ παροχών  4,00% 46,74 2η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 102,32 
Κλάδος Υγείας Τεχνικών  6,45% 75,37 3η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 121,30 
Νέος κλάδος ανεργίας-
ΟΑΕΔ  10,00 

4η Ασφ. Κατηγορία 
12,00% 140,23 

        ΑΠΟ ΕΩΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 435,95€ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 519,16€ 576,19€ 

 
 

    
 

     
13ο ΕΩΣ 15ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 5η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1319,65) 

    ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΙΣΦΟΡΑ  

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 

Κλάδος κύριας σύνταξης  20,00% 263,93   ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ 
Κλάδος Επικουρικής 
Ασφάλισης 6,00% 79,18 

2η Ασφ. Κατηγορία 
12,00% 102,32 

Κλάδος Εφάπαξ παροχών  4,00% 52,79 3η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 121,30 
Κλάδος Υγείας Τεχνικών  6,45% 85,12 4η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 140,23 
Νέος κλάδος ανεργίας-
ΟΑΕΔ  10,00 

5η Ασφ. Κατηγορία 
12,00% 158,36 

        ΑΠΟ ΕΩΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 491,01€ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 593,33€ 649,37€ 
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16ο ΕΩΣ 18ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 6η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1435,66) 

    ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΙΣΦΟΡΑ  

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 

Κλάδος κύριας σύνταξης  20,00% 287,13   ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ 
Κλάδος Επικουρικής 
Ασφάλισης 6,00% 86,14 

3η Ασφ. Κατηγορία 
12,00% 121,30 

Κλάδος Εφάπαξ παροχών  4,00% 57,43 4η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 140,23 
Κλάδος Υγείας Τεχνικών  6,45% 92,60 5η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 158,36 
Νέος κλάδος ανεργίας-
ΟΑΕΔ  10,00 

6η Ασφ. Κατηγορία 
12,00% 172,28 

        ΑΠΟ ΕΩΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 533,30€ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 654,60€ 705,58€ 

19ο ΕΩΣ 21ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 7η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1547,81) 

    ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΙΣΦΟΡΑ  

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 

Κλάδος κύριας σύνταξης  20,00% 309,56   ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ 
Κλάδος Επικουρικής 
Ασφάλισης 6,00% 92,87 

4η Ασφ. Κατηγορία 
12,00% 140,23 

Κλάδος Εφάπαξ παροχών  4,00% 61,91 5η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 158,36 
Κλάδος Υγείας Τεχνικών  6,45% 99,83 6η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 172,28 
Νέος κλάδος ανεργίας-
ΟΑΕΔ  10,00 

7η Ασφ. Κατηγορία 
12,00% 185,74 

        ΑΠΟ ΕΩΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 574,18€ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 714,41€ 759,91€ 

   
 
 

  
     

22ο ΕΩΣ 24ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 8η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1659,99) 

    ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΙΣΦΟΡΑ  

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 

Κλάδος κύριας σύνταξης  20,00% 332,00   ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ 
Κλάδος Επικουρικής 
Ασφάλισης 6,00% 99,60 

5η Ασφ. Κατηγορία 
12,00% 158,36 

Κλάδος Εφάπαξ παροχών  4,00% 66,40 6η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 172,28 
Κλάδος Υγείας Τεχνικών  6,45% 107,07 7η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 185,74 
Νέος κλάδος ανεργίας-
ΟΑΕΔ  10,00 

8η Ασφ. Κατηγορία 
12,00% 199,20 

        ΑΠΟ ΕΩΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 615,07€ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 773,42€ 814,27€ 
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25ο ΕΩΣ 27ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 9η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1772,15) 

    ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΙΣΦΟΡΑ  

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 

Κλάδος κύριας σύνταξης  20,00% 354,43   ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ 
Κλάδος Επικουρικής 
Ασφάλισης 6,00% 106,33 

6η Ασφ. Κατηγορία 
12,00% 172,28 

Κλάδος Εφάπαξ παροχών  4,00% 70,89 7η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 185,74 
Κλάδος Υγείας Τεχνικών  6,45% 114,30 8η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 199,20 
Νέος κλάδος ανεργίας-
ΟΑΕΔ  10,00 

9η Ασφ. Κατηγορία 
12,00% 212,66 

        ΑΠΟ ΕΩΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 655,95€ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 828,23€ 868,61€ 

  
 
  

  
     

         

28ο ΕΩΣ 30ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 10η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1884,34) 

    ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΙΣΦΟΡΑ  

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 

Κλάδος κύριας σύνταξης  20,00% 376,87   ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ 
Κλάδος Επικουρικής 
Ασφάλισης 6,00% 113,06 

7η Ασφ. Κατηγορία 
12,00% 185,74 

Κλάδος Εφάπαξ παροχών  4,00% 75,37 8η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 199,20 
Κλάδος Υγείας Τεχνικών  6,45% 121,54 9η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 212,66 
Νέος κλάδος ανεργίας-
ΟΑΕΔ  10,00 

10η Ασφ. Κατηγορία 
12,00% 226,12 

        ΑΠΟ ΕΩΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 696,84€ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 882,58€ 922,96€ 

   
 

 
 

       
31ο ΕΩΣ 33ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 11η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1996,51) 

    ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΙΣΦΟΡΑ  

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 

Κλάδος κύριας σύνταξης  20,00% 399,30   ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ 
Κλάδος Επικουρικής 
Ασφάλισης 6,00% 119,79 

8η Ασφ. Κατηγορία 
12,00% 199,20 

Κλάδος Εφάπαξ παροχών  4,00% 79,86 9η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 212,66 
Κλάδος Υγείας Τεχνικών  6,45% 128,77 10η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 226,12 
Νέος κλάδος ανεργίας-
ΟΑΕΔ  10,00 

11η Ασφ. Κατηγορία 
12,00% 239,58 

        ΑΠΟ ΕΩΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 737,73€ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 936,93€ 977,31€ 
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34ο ΕΩΣ 36ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 12η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (2018,67) 

    ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΙΣΦΟΡΑ  

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 

Κλάδος κύριας σύνταξης  20,00% 421,73   ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ 
Κλάδος Επικουρικής 
Ασφάλισης 6,00% 126,52 

9η Ασφ. Κατηγορία 
12,00% 212,66 

Κλάδος Εφάπαξ παροχών  4,00% 84,35 10η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 226,12 
Κλάδος Υγείας Τεχνικών  6,45% 130,20 11η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 239,58 
Νέος κλάδος ανεργίας-
ΟΑΕΔ  10,00 

12η Ασφ. Κατηγορία 
12,00% 242,24 

        ΑΠΟ ΕΩΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 772,81€ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 985,46€ 1015,05€ 

  
 

         
37ο ΕΩΣ 39ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 13η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (2220,85) 

    ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΙΣΦΟΡΑ  

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 

Κλάδος κύριας σύνταξης  20,00% 444,17   ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ 
Κλάδος Επικουρικής 
Ασφάλισης 6,00% 133,25 

10η Ασφ. Κατηγορία 
12,00% 226,12 

Κλάδος Εφάπαξ παροχών  4,00% 88,83 11η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 239,58 
Κλάδος Υγείας Τεχνικών  6,45% 143,24 12η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 242,24 
Νέος κλάδος ανεργίας-
ΟΑΕΔ  10,00 

13η Ασφ. Κατηγορία 
12,00% 266,50 

        ΑΠΟ ΕΩΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 819,50€ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1045,62€ 1086,00€ 

         
ΑΝΩ ΤΩΝ 39 ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 14η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (2333,02) 

    ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΙΣΦΟΡΑ  

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 

Κλάδος κύριας σύνταξης  20,00% 466,60   ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ 
Κλάδος Επικουρικής 
Ασφάλισης 6,00% 139,98 

11η Ασφ. 
Κατηγορία 12,00% 239,58 

Κλάδος Εφάπαξ 
παροχών  4,00% 93,32 

12η Ασφ. 
Κατηγορία 12,00% 242,24 

Κλάδος Υγείας Τεχνικών  6,45% 150,48 
13η Ασφ. 

Κατηγορία 12,00% 266,50 
Νέος κλάδος ανεργίας-
ΟΑΕΔ  10,00 

14η Ασφ. 
Κατηγορία 12,00% 279,96 

        ΑΠΟ ΕΩΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 860,39€ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1099,97€ 1140,35€ 



45 

Β. ΠΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 

ΠΑΛΑΙΟ   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (ΜΕΧΡΙ 31/12/1993) 

    ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ  ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 

Κλάδος κύριας σύνταξης  22,00% 152.54   ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ 
Κλάδος Επικουρικής 
Ασφάλισης 6,60% 45,76 

 
     14,00%      97,07 

Κλάδος Εφάπαξ παροχών  4,40% 30,51     
Κλάδος Υγείας Τεχνικών  7.10% 49,23     
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ  10,00     

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 288,03 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 385,10 
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Παραδείγματα μισθολογικών διακυμάνσεων και κρατήσεων μισθωτών πριν την εφαρμογή των 
νέων αυξημένων εισφορών που επιβαρύνουν εργοδότη και εργαζόμενο 

(Με τον Ν.3986/2011 οι εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου αυξάνονται κατά 0,50% αντιστοίχως, και 
η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει την 1/8/2011) 

Παράδειγμα 1: μηχανικός μόνιμος δημόσιος  υπάλληλος  από το 2000   

Πίνακας   αποδοχών – κρατήσεων     

ημερομηνία Μισθός  κρατήσεις καθαρά Μείωση  Επιβ. 
εργοδότη 

09/2011 1.687,43 497,43 1.190 29,48 249,52 

12/2011 1.587,43 645,58     941,85 40,70 249,52 

4/2012 1.503,30 518,30     985,00 34,48 314,98 

1.264,00 (βασικός ) +100,00 (κίνητρο απόδοσης) + 201,59 (προσ. διάφορα) + 121,84 (ειδ. Παρ. Αρ. 36) 
= 1687,43 (μισθός)  

Αναλυτικά  οι  κρατήσεις: 

9/2011   12/2011   4/2012   

κρατήσεις ποσό Ποσοστό 
% 

κρατήσεις ποσό Ποσοστό 
% 

κρατήσεις ποσό Ποσοστό % 

 ΥΓ. ΠΕΡ. 40,48 2,40  ΥΓ. ΠΕΡ. 40,48 2,55  ΥΓ. ΠΕΡ. 38,33 2,55 

ΣΥΝΤΑΞΗ 84,31 5,00 ΣΥΝΤΑΞΗ 84,31 5,31 ΣΥΝΤΑΞΗ 93,70 6,23 

ΤΠΔΥ 101,18 6,00 ΤΠΔΥ 50,56 3,19 ΤΠΔΥ 50,56 3,36 

ΜΤΠΥ 54,80 3,25 ΜΤΠΥ 53,80 3,39 ΜΤΠΥ 65,76 4,37 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 105,88 6,27 Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 105,88 6,67 Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 100,27 6,67 

ΤΕΑΔΥ 44,39 2,63 ΤΕΑΔΥ 44,39 2,80 ΤΕΑΔΥ 44,39 2,95 

ΦΟΡΟΣ κλπ 51,37          
15,02 

3,04              
0,89 

ΦΟΡΟΣ κλπ 76,53        
15,02 

4,82              
0,94 

ΦΟΡΟΣ κλπ 69,54        4,63 

   2% ΑΝΕΡΓ 126,99 8,00 2% ΑΛΛΗΛΕΓ 

ΕΙΣΦ .ΑΛΛ. 

30,07  

10,65 

2,00 

0,7 

   ΤΠΔΥ1%Π   47,62 3,00 ΤΠΔΥ1%Π   15,03 1,00 

ΣΥΝΟΛΟ 497,43 29,48 ΣΥΝΟΛ0 645,85 40,70 ΣΥΝΟΛ0 518,30 34,48 
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Παράδειγμα 2: μηχανικός μόνιμος υπάλληλος  από το  1990  στον ευρύτερο  δημόσιο  τομέα  

Φορέας :  Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπό την εποπτεία Υπουργείου Παιδείας 

ημερομηνία Μισθός  κρατήσεις καθαρά Μείωση  

03/2010 3.068,35 963,62 2104,77  

  549,25 12/2011 2.251,57 696,05 1.555,52 

04/2012        
δώρο Πάσχα 

2.251,57      
250,00 

847,20 1654,37  

     

 

Αναλυτικά  οι  κρατήσεις   

12/2011 04/2012 

Κρατήσεις  εργοδότη  
εργαζομένου 

Ποσοστό %            
εργοδότη  
εργαζομ.   

 εργοδότη  
εργαζομένου 

Ποσοστό %                    
εργοδότη      εργαζομ 

ΙΚΑ  ασθ. 178,55 105,37 7,93 4,68 198,38 117,07 7,93 4,68 

ΚΥΡΙΑ  
ΣΥΝΤ. 

277,26 138,74 12,32 6,16 310,59 155,42 12,42 6,21 

ΕΦΑΠ. 
ΠΑΡΟΧ 

 83,20  3,70  93,20  3,92 

ΦΜΥ  174,73  7,76  217,51 

20,00 

 8,70                 

0,80 

ΕΠΙΚΟΥΡ. 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

62,40 62,40 2,77 2,77 69,90 69,90 2,79 2,79 

ΥΓΕΙΑΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

96,82 48,41 4,30 2,15 107,57 53,79 4,30 2,15 

ΕΙΔ. 
ΠΡΟΣΑΥΞ 

 83,20  3,69  83,20  3,32 

ΕΙΣΦ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓ 

     37,11  1,48 

ΜΕΡ  ΣΥΝ 615,03 696,05 27,31 30,91 686,44 847,20 27,44 34,05 

ΣΥΝΟΛΟ 1.311,08 58,22 1.533,64 61,49 



48 

2. Καταγραφή εσόδων ταμείου από εγγυητικές επιστολές 
 
Είδη Εγγυητικών Επιστολών 
Τα είδη των εγγυητικών επιστολών διακρίνονται σε : 
  
1.        Εγγυητικές επιστολές συμμετοχής 
2.        Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 
3.        Εγγυητικές επιστολές ανάληψης προκαταβολής 
4.        Εγγυητικές επιστολές κρατήσεων (δεκάτων) 
5.        Εγγυητικές επιστολές θεματοφυλακής 
  

Οι πιο πάνω εγγυητικές επιστολές αφορούν την συμμετοχή για την εκτέλεση έργων, την καλή 
εκτέλεση αυτών, την προμήθεια, την εκπόνηση μελετών για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς 
κοινής ωφελείας και Ν.Π.Ι.Δ. 

  
Παράβολα Εγγραφής 
1.   Για τους κατόχους εργολ. Πτυχίου Α΄ (Α1), Β΄ (Α2) Τάξης, τους κατόχους μελετητικού πτυχίου Α', 
Β' και τους εξομοιωμένους ως προς την πίστωση Μηχανικούς και Υπομηχανικούς : 50 €. 
2.   Για τους κατόχους εργολ. Πτυχίου Γ΄ , Δ΄ Τάξης, τους κατόχους μελετητικού πτυχίου Γ' και  τους 
εξομοιωμένους ως προς την πίστωση Μηχανικούς και Υπομηχανικούς : 100 €. 
3.   Για τα ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ : Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε , Α.Ε: 200 €. 
4.   Τα  παράβολα θα καταβάλλονται  και σε περίπτωση  επανεγγραφής του πιστούχου, λόγω 
διαγραφής από τους  πιστωτικούς καταλόγους. 
  
Πιστωτικά Όρια - Πρόσθετες Ασφάλειες 

Για υπερβάσεις των Πιστωτικών Ορίων (Συμμετοχής & Διαρκείας) επιβάλλονται Πρόσθετες 
Ασφάλειες ανάλογα με το ύψος της υπέρβασης και την τάξη Εργοληπτικού Πτυχίου ΜΕΚ ή του 
Μελετητικού Πτυχίου σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες.  

Το κεφάλαιο των Εγγυητικών επιστολών που θα εκδοθούν μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσης, θα προστίθεται στο σύνολο του υφιστάμενου ύψους πιστωτικού ορίου (συνολικό 
κεφάλαιο Εγγυητικών επιστολών) που έχει διαμορφωθεί για τον κάθε πιστούχο ξεχωριστά για 
Εγγυητικές επιστολές Συμμετοχής ή Διαρκείας, προκειμένου να υπολογισθεί η σχετική πρόσθετη 
ασφάλεια για την υπό έκδοση Εγγυητική επιστολή. 

 Οι Πρόσθετες Ασφάλειες που επιβάλλονται λόγω υπέρβασης πιστωτικού ορίου θα 
καλύπτονται με μετρητά, με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ή ΕΤΒΑ, καθώς και με προσημειώσεις 
ακινήτων στις οποίες υπολογίζεται το 80% της αξίας που εκτιμάται από πραγματογνώμονα που ορίζει 
το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή το Σ.Ο.Ε. (Σε περίπτωση που η εκτίμηση γίνει από το Σ.Ο.Ε. η αναλογούσα δαπάνη θα 
βαρύνει τον ενδιαφερόμενο). 

http://www.tsmede.gr/LinkClick.aspx?link=296&tabid=210&language=el-GR
http://www.tsmede.gr/LinkClick.aspx?link=298&tabid=210&language=el-GR
http://www.tsmede.gr/LinkClick.aspx?link=298&tabid=210&language=el-GR
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Οι Πρόσθετες Ασφάλειες που επιβάλλονται για  άλλους λόγους (έκπτωση κλπ) θα μπορούν να 
καλυφθούν, εκτός των παραπάνω τρόπων και με Εγγυητικές Επιστολές Τραπεζών (σχετικό υπόδειγμα 
αναφέρεται στην Νο 813/2-12-2004 απόφαση ΔΣ). 

Οι πρόσθετες ασφάλειες που καταβάλλονται υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. για την υπέρβαση του 
πιστωτικού ορίου Εγγυητικών επιστολών Συμμετοχής και Διαρκείας επιβάλλονται αυτοτελώς και 
ανεξάρτητα από τυχόν πρόσθετες ασφάλειες που έχουν δοθεί ή θα δοθούν λόγω έκπτωσης ή άλλης 
αιτίας . 

Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ύψος των κάθε είδους προσθέτων ασφαλειών δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ποσό της ζητηθείσας Εγγυητική επιστολής . 

Τα ποσά που προέρχονται από Συμπληρωματικές Συμβάσεις, δεν μεταβάλουν την κατηγορία 
καταβολής προσθέτων ασφαλειών, λόγω έκπτωσης, που ανήκει αρχικά το έργο. (Κατηγορίες 
Προϋπολογισμού 0-3.750.000 € και 3.750.000 € και άνω). 

  

Ποσοστά Προμηθειών Εγγυητικών Επιστολών 
  

Ε.Ε. 
Κεφάλαιο (Ευρώ) Προμήθεια 
Από Έως Ποσοστό Σχόλια 

Συμμετοχής 0 30.000 0,16% 
(με κατώτερη προμήθεια 

5,80 €) 
- >> - 30.000 60.000 0,14%   
- >> - 60.000 100.000 0,12%   
- >> - 100.000 150.000 0,11%   
- >> - 150.000 200.000 0,10%   
- >> - 200.000 300.000 0,09%   
- >> - 300.000 400.000 0,08%   
- >> - 400.000 600.000 0,07%   
- >> - 600.000 800.000 0,06%   
- >> - 800.000 - 0,05%   

Καλής Εκτέλεσης και 
Δεκάτων 

0 50.000 0,45% 
(με κατώτερη προμήθεια 

4,83 €) 
- >> - 50.000 100.000 0,40%   
- >> - 100.000 200.000 0,35%   
- >> - 200.000 400.000 0,30%   
- >> - 400.000 800.000 0,26%   
- >> - 800.000 1.500.000 0,22%   
- >> - 1.500.000 - 0,18%   

Προκαταβολής 0 50.000 0,70% 
(με κατώτερη προμήθεια 

4,83 €) 
- >> - 50.000 100.000 0,60%   
- >> - 100.000 150.000 0,50%   
- >> - 150.000 200.000 0,40%   
- >> - 200.000 250.000 0,30%   
- >> - 250.000 - 0,25%   
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Αναλυτικοί πίνακες πρόσθετων εγγυήσεων: 

 «Ε» είναι το καθορισμένο ποσοστό ορίου έκπτωσης της διακήρυξης που θα οριστικοποιηθεί όταν 
εκδοθούν όλες οι Υπουργικές αποφάσεις για κάθε κατηγορία έργου. 

«Π» είναι ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας βάσει του οποίου υπολογίζονται οι εγγυητικές επιστολές 

 Για 

Ποσοστό 

Έκπτωσης 

Ύψος Ε.Ε. επί του 

Προϋπολογισμού 

Απαιτούμενη 
Ε.Ε. 

Ποσοστό 

Πρόσθ. 
Εγγύησης 

Προϋπολογισμός 

Ποσό 

Πρόσθ. 
Εγγύησης 

Ε 5,0%     Π 0 

Ε + 1% 5,5% 0,5% Χ 5,0% Χ Π = α1 

Ε + 2% 6,0% 1,0% Χ 5,0% Χ Π = α2 

Ε + 3% 6,5% 1,5% Χ 5,0% Χ Π = α3 

Ε + 4% 7,0% 2,0% Χ 5,0% Χ Π = α4 

Ε + 5% 7,5% 2,5% Χ 5,0% Χ Π = α5 

Ε + 6% 8,0% 3,0% Χ 5,0% Χ Π = α6 

Ε + 7% 8,5% 3,5% Χ 5,0% Χ Π = α7 

Ε + 8% 9,0% 4,0% Χ 5,0% Χ Π = α8 

Ε + 9% 9,5% 4,5% Χ 5,0% Χ Π = α9 

Ε + 10% 10,0% 5,0% Χ 5,0% Χ Π = 
Α = α1 – 
α9 EURO 

Ε + 11% 11,0% 

Α 

+ 1,0% Χ 15,0% Χ Π = β1 

Ε + 12% 12,0% + 2,0% Χ 15,0% Χ Π = β2 

Ε + 13% 13,0% + 3,0% Χ 15,0% Χ Π = β3 
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Ε + 14% 14,0% + 4,0% Χ 15,0% Χ Π = β4 

Ε + 15% 15,0% + 5,0% Χ 15,0% Χ Π = β5 

Ε + 16% 16,0% + 6,0% Χ 15,0% Χ Π = β6 

Ε + 17% 17,0% + 7,0% Χ 15,0% Χ Π = β7 

Ε + 18% 18,0% + 8,0% Χ 15,0% Χ Π = β8 

Ε + 19% 19,0% + 9,0% Χ 15,0% Χ Π = β9 

Ε + 20% 20,0% 
+ 10,0% 

Χ 
15,0% Χ Π = 

Β = β1 – 
β9 EURO 

Ε + 21% 21,5% 

Β 

+ 1,5% Χ 40% Χ Π = γ1 

Ε + 22% 23,0% + 3,0% 40% Χ Π = γ2 

Ε + 23% 24,5% + 4,5% 40% Χ Π = γ3 

Ε + 24% 26,0% + 6,0% Χ 40% Χ Π = γ4 

Ε + 25% 27,5% + 7,5% Χ 40% Χ Π = γ5 

Ε + 26% 29,0% + 9,0% Χ 40% Χ Π = γ6 

Ε + 27% 30,5% 
+ 10,5% 

Χ 
40% Χ Π = γ7 

Ε + 28% 32,0% 
+ 12,0% 

Χ 
40% Χ Π = γ8 

Ε + 29% 33,5% 
+ 13,5% 

Χ 
40% Χ Π = γ9 

Ε + 30% 35,0% + 15,0%  40% Χ Π = 
Γ = γ1 – γ9 

EURO 
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Σημείωση:  Για έκπτωση πάνω από (Ε+30) % ισχύει ο τύπος : Α+Β+Γ+ 100%  Χ 1% Χ Π 

δηλαδή πρόσθετη εγγύηση το 100% για κάθε επιπλέον μονάδα έκπτωσης από το (Ε+30) %. 

 

Παράδειγμα: 

 Π (Προϋπολογισμός )  1.000.000 € 

Ε ( Όριο έκπτωσης Διακήρυξη) 12% 

Δοθείσα έκπτωση   55% 

Για τις πρώτες 10 μονάδες δοθείσης έκπτωσης  πάνω από το όριο έκπτωσης της διακήρυξης  

(12%+10=22%) απαιτούμενη εγγυητική επιστολή  

50.000€  Χ 5% = 2.500€ Πρόσθετη εγγύηση. 

Για τις επόμενες 10 μονάδες δοθείσης έκπτωσης 

(22% + 10 =32%) απαιτούμενη εγγυητική επιστολή 

100.000€ Χ 15% = 15.000€ Πρόσθετη εγγύηση. 

Για τις επόμενες 10 μονάδες δοθείσης έκπτωσης 

(32% + 10 = 42%) απαιτούμενη εγγυητική επιστολή 

150.000€ Χ 40% = 60.000€ Πρόσθετη εγγύηση. 

Για τις 13 υπόλοιπες ποσοστιαίες μονάδες έκπτωση 

(42% + 13 =55%)πρόσθετη εγγύηση. 

1.000.000€ (προϋπολογισμός ) Χ 13% = 130.000€ . 

Κατά συνέπεια το σύνολο της πρόσθετης εγγύησης που θα καταθέσει ο ενδιαφερόμενος είναι 207.500 
€ (2.500 + 15.000 + 60.000 + 130.000€). 
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Για τις επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ από την 4η Τάξη Πτυχίου μέχρι και την 7η  (4η,5η,6η και 7η) 

Επειδή οι προϋπολογισμοί των έργων για αυτές τις κατηγορίες ΜΕΕΠ είναι μεγαλύτεροι που σημαίνει 
ότι ο κίνδυνος της εγγυοδοσίας είναι αυξημένος θεωρήθηκε επιβεβλημένη η αύξηση του ποσοστού 
της πρόσθετης εγγύησης . 

Οι συμβολισμοί Ε (έκπτωση ) και Π (προϋπολογισμός ) ισχύουν όπως και στον προηγούμενο πίνακα. 

Για 

Ποσοστό 
Έκπτωσης 

Ύψος Ε.Ε. επί του 

Προϋπολογισμού 

Απαιτούμενη 
Ε.Ε. 

Ποσοστό 

Πρόσθ. 
Εγγύησης 

Προϋπολογισμός 

Ποσό 

Πρόσθ. 
Εγγύησης 

Ε 5,0%     Π 0 

Ε + 1% 5,5% 0,5% Χ 10,0% Χ Π = α1 

Ε + 2% 6,0% 1,0% Χ 10,0% Χ Π = α2 

Ε + 3% 6,5% 1,5% Χ 10,0% Χ Π = α3 

Ε + 4% 7,0% 2,0% Χ 10,0% Χ Π = α4 

Ε + 5% 7,5% 2,5% Χ 10,0% Χ Π = α5 

Ε + 6% 8,0% 3,0% Χ 10,0% Χ Π = α6 

Ε + 7% 8,5% 3,5% Χ 10,0% Χ Π = α7 

Ε + 8% 9,0% 4,0% Χ 10,0% Χ Π = α8 

Ε + 9% 9,5% 4,5% Χ 10,0% Χ Π = α9 

Ε + 10% 10,0% 5,0% Χ 10,0% Χ Π = 
Α = α1 – 
α9 EURO 

Ε + 11% 11,0% 

Α 

+ 1,0% Χ 30,0% Χ Π = β1 

Ε + 12% 12,0% + 2,0% Χ 30,0% Χ Π = β2 
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Ε + 13% 13,0% + 3,0% Χ 30,0% Χ Π = β3 

Ε + 14% 14,0% + 4,0% Χ 30,0% Χ Π = β4 

Ε + 15% 15,0% + 5,0% Χ 30,0% Χ Π = β5 

Ε + 16% 16,0% + 6,0% Χ 30,0% Χ Π = β6 

Ε + 17% 17,0% + 7,0% Χ 30,0% Χ Π = β7 

Ε + 18% 18,0% + 8,0% Χ 30,0% Χ Π = β8 

Ε + 19% 19,0% + 9,0% Χ 30,0% Χ Π = β9 

Ε + 20% 20,0% + 10,0% Χ 30,0% Χ Π = 
Β = β1 – 
β9 EURO 

Ε + 21% 21,5% 

Β 

+ 1,5% Χ 60% Χ Π = γ1 

Ε + 22% 23,0% + 3,0% 60% Χ Π = γ2 

Ε + 23% 24,5% + 4,5% 60% Χ Π = γ3 

Ε + 24% 26,0% + 6,0% Χ 60% Χ Π = γ4 

Ε + 25% 27,5% + 7,5% Χ 60% Χ Π = γ5 

Ε + 26% 29,0% + 9,0% Χ 60% Χ Π = γ6 

Ε + 27% 30,5% + 10,5% Χ 60% Χ Π = γ7 

Ε + 28% 32,0% + 12,0% Χ 60% Χ Π = γ8 

Ε + 29% 33,5% + 13,5% Χ 60% Χ Π = γ9 

Ε + 30% 35,0% + 15,0% Χ 60% Χ Π = 
Γ = γ1 – γ9 

EURO 

Σημείωση :  Για έκπτωση πάνω από (Ε+30) % ισχύει ο τύπος: Α+Β+Γ+ 100% Χ 1% ΧΠ 
δηλαδή πρόσθετη εγγύηση το 100% για κάθε επιπλέον μονάδα έκπτωσης από το (Ε+30) %. 
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 Σαν παράδειγμα ισχύει το προηγούμενο με τη διαφορά ότι αλλάζει το ποσοστό της πρόσθετης 
εγγύησης. 

Οι πρόσθετες εγγυήσεις καλύπτονται με μετρητά, με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου με 
εγγυητική επιστολή Τράπεζας με την οποία θα εγγυάται για την κάλυψη της πρόσθετης ασφάλειας 
ποσού της εγγυητικής επιστολής του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και με προσημειώσεις ακινήτων στις οποίες 
υπολογίζεται το 80% της αξίας που εκτιμάται από πραγματογνώμονα που ορίζει το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος του έργου είναι Κοινοπραξία για τον υπολογισμό της 
πρόσθετης  εγγύησης θα λαμβάνεται υπόψη αυτός που συμμετέχει στην Κοινοπραξία με τη 
μεγαλύτερη τάξη πτυχίου (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία). 

Σε περίπτωση σύναψης  σύμβασης υπεργολαβίας για τον υπολογισμό της τυχόν πρόσθετης 
εγγύησης θα λαμβάνεται υπ’ όψη η τάξη πτυχίου του Υπεργολάβου. 

Στις εγγυητικές επιστολές προκαταβολής, ανάληψης δεκάτων κ.λ.π., που τυχόν ζητηθούν για το 
ίδιο έργο η πρόσθετη εγγύηση θα υπολογίζεται σε αναλογία με αυτήν της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Εάν ζητηθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης μικρότερου ποσού (π.χ. 5% του 
προϋπολογισμού) από τα οριζόμενα στον Ν. 3263/28.9.04, η πρόσθετη εγγύηση θα υπολογίζεται 
αναλογικά. Δηλαδή εάν μια εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα του 
Ν.3263/04, είναι π.χ. 50.000€ και ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο μικρότερο ποσό π.χ. 30.000€. (Το 
υπόλοιπο ποσό θα το εκδώσει προφανώς από άλλο πιστωτικό φορέα). 

Για καλύτερη εξυπηρέτηση των πιστούχων και για διευκόλυνση στην παρακολούθηση των 
εγγυητικών επιστολών, είναι σκόπιμο να εκδίδονται δυο εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, μια 
εγγυητική επιστολή που απαιτείται χωρίς  πρόσθετες εγγυήσεις και μία εγγυητική επιστολή που 
απαιτείται για τις πρόσθετες εγγυήσεις. 

Όταν γίνεται μείωση του κεφαλαίου της εγγυητικής επιστολής, μετά από έγγραφο, η πρόσθετη 
εγγύηση θα μειώνεται αναλόγως της μείωσης του κεφαλαίου της εγγυητικής και εάν πρόκειται για 
μετρητά θα επιστρέφονται στον δικαιούχο ή θα συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του . 

Εάν πρόκειται για ομόλογα θα μπορούν να αντικατασταθούν με άλλο ομόλογο μικρότερης 
αξίας. Στις προσημειώσεις ακινήτων θα αφαιρείται από την αξία της προσημείωσης. 

Σε περίπτωση που το ποσό της πρόσθετης εγγύησης υπερβαίνει το ύψος της εγγυητικής 
επιστολής δεν θα παρακρατείται το υπερβάλλον ποσό.  
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ΜΕΡΟΣ  Γ΄  

Προτάσεις για τη λειτουργία του Ε.Τ.Α.Α. -  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  

Πέρα από τα ζητήματα καθημερινής λειτουργίας των υπηρεσιών του ταμείου, που αφορούν 
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και  την ενημέρωση των ασφαλισμένων άλλα θέματα που 
χρήζουν βελτίωσης αφορούν : 

• Την ελλιπή μηχανοργάνωση των υπηρεσιών και της λειτουργίας του. 
• Την έλλειψη αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ του κεντρικού και των περιφερειακών 

γραφείων του Ταμείου. 

• Την υπερβολική καθυστέρηση και τη γραφειοκρατική διαδικασία στην επιστροφή των  
καταβληθέντων εισφορών. 

• Την δυσλειτουργία του Κλάδου Υγείας και τις καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των 
ασφαλισμένων. 

• Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και ιδιαίτερα οι 
νεοεισερχόμενοι αφορούν κυρίως: 

• Τις δυσβάστακτες ασφαλιστικές εισφορές λόγω των  νέων υποχρεωτικών διατάξεων. 

• Την ουσιαστική ανυπαρξία κοινωνικών παροχών και προνοιακής δραστηριότητας, 
(εγκυμοσύνη, μητρότητα, μηχανικοί με δελτίο, ανεργία, υποαπασχόληση κ.α) 

• Την ανεπαρκή κάλυψη των αναγκών υγειονομικής περίθαλψης, και το πρόβλημα της 
διπλοασφάλισης. 

Μείζον θέμα για τον κλάδο των μηχανικών αλλά και για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του 
Ταμείου δημιουργεί η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία σύμφωνα με μελέτη που 
εκπονήθηκε από το Αναλογιστικό Παρατηρητήριο του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. «προκαλεί πολύ σοβαρότερα  και 
μακροχρόνια προβλήματα  σε σχέση με τα ελάχιστα  πρόσκαιρα και μη αναγκαία οφέλη». 
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Πρόσκαιρη βελτίωση αλλά στο βάθος πρόβλημα 
 

Με βάση τις αυξήσεις του Ν.3986/2011, το ετήσιο σύνολο εισφορών για το 2012 αναμένεται 
να είναι προσαυξημένο κατά περίπου 66,5 εκατ. Ευρώ. Παρόλα αυτά στη μελέτη του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
εκτιμάται ότι «η πρόσκαιρη βελτίωση των ταμειακών διαθεσίμων του έτους 2012 δε δύναται να 
μετακινήσει σημαντικά το σημείο εμφάνισης ταμειακού ελλείμματος γιατί προκαλεί σοβαρά 
προβλήματα βιωσιμότητας στο μέλλον.» 

Σημειώνεται δε, ότι «στην ακραία περίπτωση όπου οι παροχές θα πάγωναν και θα 
υπολογιζόταν με βάση την 1η ασφαλιστική κατηγορία, το σημείο εμφάνισης ταμειακού ελλείμματος 
θα μετακινείται  μόλις μια πενταετία προς το μέλλον και σίγουρα όχι πέρα από το έτος 2041. Εάν 
τώρα συνυπολογίσουμε τις αυξήσεις παροχών που θα προκύψουν όταν συνταξιοδοτηθούν οι νέοι 
ασφαλισμένοι, η πενταετία συρρικνώνεται σε διετία ή το πολύ τριετία. Δηλαδή το σημείο εμφάνισης 
ταμειακού ελλείμματος δεν μετακινείται πέρα του έτους 2038. 

Δίνεται, μάλιστα, και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σε ό,τι αφορά το αναλογιστικό ισοζύγιο 
για την κύρια σύνταξη ασφαλισμένου ατόμου  (ελεύθερου επαγγελματία) που εισήλθε στο 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. την 1/1/2012. 

Συγκεκριμένα, ενώ με το παλιό σύστημα που η αξία των εισφορών ήταν 20.623 ευρώ και η 
αξία παροχών 20.575 ευρώ, δηλαδή το ποσοστό επικάλυψης των παροχών από τις εισφορές ήταν στο 
+0,23%, με το νέο σύστημα ο ίδιος ασφαλισμένος έχει αξία εισφορών 32.717 ευρώ και αξία παροχών 
39.159 ευρώ, δηλαδή το ισοζύγιο της επικάλυψης είναι αρνητικό, στο -16.45%. 

Η μελέτη του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «η αύξηση εισφορών προκαλεί 
πρόσκαιρη αύξηση εσόδων στο Ταμείο, η οποία βέβαια δεν είναι απαραίτητη, αφού το Ταμείο δεν 
έχει πρόβλημα χρηματοροών, για τουλάχιστον μια 25ετία από σήμερα, ακόμη και με το σενάριο 
της κλειστής ομάδας ασφαλισμένων ατόμων».Επιπλέον εκτιμά ότι η αύξηση θα δημιουργήσει 
πρόβλημα βιωσιμότητας σε μακροπρόθεσμη βάση στο Ταμείο, αφού παράγει αρνητικά 
αναλογιστικά ισοζύγια για τους νεοεισερχόμενους ασφαλισμένους αλλά και για τους νέους 
ασφαλισμένους.» Το πρόβλημα αυτό αναμένεται κατά την ωρίμανση της συνταξιοδοτικής 
διαδικασίας των νέων ασφαλισμένων «περίπου στο έτος 2040, αλλά και εντονότερο κατά την περίοδο 
συνταξιοδότησης των νεοεισερχομένων ατόμων(ασφαλισμένοι μετά την 1.1.2012)». 

Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα του ασφυκτικού κρατικού ελέγχου πάνω στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., παρά το 
γεγονός ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπάρχει άλλο ασφαλιστικό ταμείο με πιο αποδοτική 
αξιοποίηση των αποθεματικών του. 

Το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. οφείλει να διατηρήσει και να διευρύνει την κοινωνική και προνοιακή πολιτική 
του, τόσο στην κατεύθυνση βελτίωσης του υφιστάμενου ασφαλιστικού νόμου, όσο και στην 
προοπτική ενός νέου ασφαλιστικού συστήματος, διατηρώντας τον χαρακτήρα του και παρέχοντας σε 
όλους τους ασφαλισμένους του μια ποιοτική και σύγχρονη ασφαλιστική κάλυψη. 
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Προτάσεις για το σύνολο των μηχανικών 

Οι παρακάτω γενικές προτάσεις, αν και δεν αναφέρονται απ' ευθείας στη λειτουργία του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε, 
στόχο έχουν να διευκολύνουν τους μηχανικούς στη δυνατότητα πληρωμής των ασφαλιστικών 
εισφορών τους: 

• Αναβάθμιση και διεύρυνση του κοινωνικού ρόλου του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και ανάπτυξη προνοιακής 
δραστηριότητας. 

• Ίδρυση του κλάδου προνοιακών παροχών με αυτοτελή έσοδα (διερεύνηση προσδιορισμού 
πόρων) με σαφείς προσδιορισμούς  στόχων ώστε  να παρέχει κοινωνική αλληλεγγύη και 
δανειοδότηση νέων επιχειρήσεων μηχανικών. 

• Στροφή σε νέες ειδικότητες και πεδία με την βοήθεια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 
(κυρίως  επιδοτούμενης). 

• Διερεύνηση της δυνατότητας  ευρύτερης συμμετοχής μηχανικών στην παραγωγή και 
διοίκηση των έργων. 

• Μετατόπιση της απασχόλησης των μηχανικών από την οικοδομή και τις μελέτες - 
κατασκευές, οι οποίες αυτή την περίοδο βρίσκονται σε μεγάλη κρίση, προς άλλους τομείς 
παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών. 

• Να μην κρίνεται απαραίτητη η  παροχή ασφαλιστικής ενημερότητας του τελευταίου κάθε 
φορά εξαμήνου προκειμένου να γίνει δυνατή η ενασχόληση (με την ανάληψη και εκπόνηση 
μελετών - επιβλέψεων) στα ιδιωτικά έργα. 

• Να διερευνηθεί εάν είναι προς το συμφέρον των ασφαλισμένων κατά την εγγραφή τους στο 
ΤΣΜΕΔΕ να προσδιορίζεται η έναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητας και όχι της 
ιδιότητας του μηχανικού. 

 

Ως προς τις παροχές και τις συντάξεις: 

• Να γίνει ριζική βελτίωση της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και κυρίως να 
αυξηθούν τα εξαιρετικά χαμηλά τιμολόγια για υγειονομική περίθαλψη που υποχρεούται να 
εφαρμόσει ο K.Y.T. 

• Να καλύπτονται εργαστηριακές και ιατρικές εξετάσεις που αφορούν κύηση. 

• Μέριμνα για τις ασφαλισμένες μητέρες του ιδιωτικού τομέα, είτε με επίδομα για 12 μήνες 
μετά τη γέννα, είτε με κάλυψη των εξόδων σε βρεφονηπιακό σταθμό και παράλληλα με 
ουσιαστική μείωση στις εισφορές  για αυτούς τους 12 μήνες. 

• Σφράγιση (θεώρηση) βιβλιαρίων υγείας για όλους. 
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• Να μην γίνει ένταξη του Ε.Τ.Α.Α. στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ενός χρεοκοπημένου φορέα με αδυναμία 
παροχής βασικών ασφαλιστικών αναγκών. 

• Να μην καταργηθεί η εγγύηση του ταμείου για τις συντάξεις και να μην μειωθούν άλλο οι 
ήδη χαμηλές συντάξεις του ταμείου. 

 

Ως προς τις εισφορές: 

• Μείωση των εισφορών που ισχύουν μέχρι σήμερα, οι οποίες με τις σημερινές συνθήκες 
είναι δυσβάσταχτες για την πλειοψηφία των μηχανικών και δυσανάλογες με τις αμοιβές/ 
απολαβές αλλά και με τις παροχές. 

• Να μην εφαρμοσθεί το άρθρο 44 του ν 3986/2011 που αφορά αυξήσεις στις εισφορές. 

• Να γίνει άμεση παρέμβαση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Τ.Α.Α για ουσιαστικές 
διευκολύνσεις στους ασφαλισμένους μηχανικούς. 

• Εάν  παρ’ όλα αυτά δεν μπορεί να αποφευχθεί κάποια μικρή αύξηση εισφορών, θα 
μπορούσε να γίνει με την αναδιάρθρωση της παρακράτησης ποσοστού προς το ταμείο, 
αφαιρώντας αντίστοιχα κρατήσεις προς  άλλους οργανισμούς και ιδρύματα,  άσχετους με το 
επάγγελμα  του μηχανικού. 

 
Ως προς τη λειτουργία του Ταμείου: 

• Να προχωρήσει η αναδιάρθρωση των κλάδων και να ολοκληρωθεί η μηχανοργάνωση του 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

• Βελτίωση όρων διακανονισμών, χωρίς τόκους υπερημερίας, χωρίς έξοδα και χωρίς 
προϋποθέσεις καταβολής εισφορών τρέχοντος εξαμήνου. 

• Τροποποίηση  ώστε ο K.Y.T. να καταστεί οικονομικά αυτοτελής  (χωρίς  αύξηση  εισφορών), 
και να πάψει να επιχορηγείται κάθε χρόνο από τα αποθεματικά του κλάδου κυρίας 
σύνταξης, (τα οποία  έχουν ήδη κουρευτεί), πράγμα που εγκυμονεί  κινδύνους για το ταμείο. 

• Μεταφορά πόρων, από το ποσοστό 2% που αναλογεί στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. για  κάθε αμοιβή 
μηχανικού,  και  καταβολή αυτού του ποσού η μέρους του, για την δημιουργία ταμείου 
αλληλεγγύης, ως εναλλακτική πρόταση στην ένταξη άνεργων μηχανικών στον Ο.Α.Ε.Δ. 

• Αυτοδιαχείριση των αποθεματικών του ταμείου με πλήρη διαφάνεια – όχι στη διαχείριση 
των αποθεματικών από την Τράπεζα της Ελλάδας. 
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• Δικαστική  διερεύνηση του τρόπου διαχείρισης από την Τράπεζα της Ελλάδας των 
αποθεματικών του Ε.Τ.Α.Α (ανεξέλεγκτη “επένδυση” χωρίς καμία προσοχή και επιμέλεια σε 
ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου, ένταξη στο “κούρεμα” και απώλεια 
μέρους αυτών με κίνδυνο να μην μπορεί στο μέλλον το ταμείο να καταβάλει συντάξεις και 
παροχές) από το 1997 χωρίς να έχουν ενημερωθεί οι δικαιούχοι (οι διοικήσεις των ταμείων). 

• Ουσιαστική αξιοποίηση της επένδυσης της Τράπεζας Αττικής με την διαμόρφωση πολιτικών 
που θα προσφέρουν στους μηχανικούς πελάτες της την αίσθηση μιας σύγχρονης, ευέλικτης 
και φιλικής τράπεζας, με τη διερεύνηση των δυνατοτήτων εκείνων που θα εξασφαλίζουν την 
κάλυψη των μηχανικών σε θέματα αστικής ευθύνης, την δανειοδότησή τους για απόκτηση 
μηχανικού ή τεχνικού εξοπλισμού αλλά και επαγγελματικής ή μη στέγης. 

 
 
Επιπλέον προτάσεις για νέους μηχανικούς- ανέργους- υποαπασχολούμενους 

Για τους νέους ασφαλισμένους αποτελεί γεγονός πως, σε συνδυασμό με το σοβαρότατα 
προβλήματα της επαγγελματικής τους αποκατάστασης και την έλλειψη εμπειρίας, θεσπίζονται 
παράλληλα και δυσβάστακτες ασφαλιστικές υποχρεώσεις που υπονομεύουν την ομαλή ένταξη των 
νεότερων γενεών στην παραγωγική διαδικασία με ισότιμους όρους. 

Ταυτόχρονα θέτουν σε δοκιμασία τη σχέση τους με τις παλαιότερες γενιές, διότι δημιουργούν  
ένα κλίμα δυσαρέσκειας, καχυποψίας και  αμφισβήτησης. Το T.E.E,  σαν φορέας του συνόλου των 
μηχανικών πρέπει να επεξεργασθεί λύσεις για την ομογενοποίηση του ασφαλιστικού μας φορέα και 
την ισορροπημένη εξασφάλιση των αρχών της ανταποδοτικότητας, της βιωσιμότητας του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., 
της αλληλεγγύης, και της διατήρησης των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των μηχανικών. 

• Διαμόρφωση συνθηκών εκσυγχρονισμού των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσα από   
επιδοτούμενη εργασία καταρτισμένων μηχανικών. 

• Ειδικότερα μέτρα διευκόλυνσης των νέων μηχανικών ώστε να αμβλυνθούν οι δυσμενείς 
επιπτώσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

• Επιπλέον μείωση ή επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά τη διάρκεια της 
στρατιωτικής θητείας.  

• Εξέταση της δυνατότητας δημιουργίας Ταμείου Αλληλεγγύης για την πληρωμή των 
εισφορών των αποδεδειγμένα άνεργων μηχανικών (η χρηματοδότησή του θα μπορούσε να 
γίνει με την μεταφορά πόρων από την εισφορά 2% με κάθε αμοιβή μηχανικού υπέρ 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

• Ένταξη ανέργων μηχανικών στον Ο.Α.Ε.Δ. (ειδικά αν δεν δημιουργηθεί Ταμείο Αλληλεγγύης) 
ώστε να υπάρχει  η δυνατότητα συμμετοχής τους σε προγράμματα. 

• Διεύρυνση της έκπτωσης και στα ασφάλιστρα του K.Y.T. για την πρώτη πενταετία. 
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• Διερεύνηση για την δημιουργία, διαμέσου του T.E.E., ειδικού λογαριασμού που θα 
δανειοδοτεί με ευνοϊκούς όρους την επαγγελματική δραστηριότητα των νέων 
ασφαλισμένων του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.-Ε.Τ.Α.Α. Διάλογος και συνεργασία με τους κλαδικούς φορείς 
των μηχανικών για τις δυνατότητες και τους πόρους αυτού του στόχου. 

• Διαμόρφωση άμεσα πρότασης για την επιδότηση εργασίας των νέων μηχανικών μέχρι 30 
ετών στα πλαίσια των κυβερνητικών εξαγγελιών για επιδότηση 200.000 θέσεων εργασίας 
την επόμενη τριετία. 
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Επίλογος  

 

Από την παρούσα εργασία προκύπτει ότι υπάρχει μια κοινή συνισταμένη των μηχανικών της 
Ανατολικής Κρήτης και ασφαλισμένων στο Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. τόσο για την λειτουργία του 
ασφαλιστικού τους ταμείου, όσο και για την πορεία του κλάδου γενικότερα: Η θέληση να παραμείνει 
(ή να ξαναγίνει) το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ένα «υγιές» ασφαλιστικό ταμείο που παρέχει ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης, χωρίς την παράλογη καταβολή υπερβολικών εισφορών, έτσι ώστε 
κάθε μηχανικός να επικεντρωθεί, χωρίς να αισθάνεται ανασφάλεια, στην παροχή ποιοτικών 
υπηρεσιών (μελετών, κατασκευών κ.λ.π.) υψηλού επιπέδου. 

Οι προτάσεις που παρατέθηκαν αποτελούν αφετηρία για τη διερεύνηση των επί μέρους 
θεμάτων που θίγουν. Κάθε πρόταση πρέπει να μελετηθεί αναλυτικά μέσα από τη συγκέντρωση και 
ανάλυση στοιχείων (αριθμητικών δεδομένων, λειτουργικών δυνατοτήτων, οικονομικών πόρων, 
δυνατότητα απόσβεσης κ.λ.π) και να τεκμηριωθεί επαρκώς πριν προχωρήσει στην υλοποίηση της. 
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Σχετικοί νόμοι , εγκύκλιοι και αποφάσεις : 

• Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 164Α/ 07-10-92) «Αναμόρφωση της κοινωνικής ασφάλισης και άλλες 
διατάξεις». 

•  Π.Δ. 124/1993 (ΦΕΚ 54Α/ 12-04-93) «Ασφαλιστικές κατηγορίες του Ταμείου Συντάξεων 
Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων». 

• Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272Α/ 21-12-06) «Αναδιάρθρωση των κλάδων του ταμείου συντάξεων 
μηχανικών και εργοληπτών δημοσίων έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων 
αρμοδιότητας του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας». 

• Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115Α/ 15-07-10) «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, 
ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις». 

• Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152Α/ 11-07-11) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».  

• Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216Α / 30-09-2011) «Κοινωνική οικονομία και κοινωνική 
επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» 

• Εγκύκλιος Φ.80000/ οικ.16397/ 635 (14-07-11) «Εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών που 
υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α.».    

• Εγκύκλιος Φ.80000/ 24872/ 883 (05-12-11) «Διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων 
των παρ. 14 και 15 του ν.3986/2011 για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του 
Ε.Τ.Α.Α.» 

• Πρακτικά της υπ’ αριθμ. 193/23-08-2012  «Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, θέμα 16ο - εφαρμογή του άρθρου 44 του ν. 
3986/11». 

Ιστοσελίδες  
http://www.etaa.gr/ 
http://www.iekemtee.gr/ 
http://www.sate.gr/ 
http://www.tsmede.gr/  
http://www.taxheaven.gr/ 
http://www.akea2011.wordpress.com/ 
http://www.imerisia.gr/ 
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