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ΔΕΛΣΙΟ  ΣΤΠΟΤ 
 

Σο προσχέδιο του ασφαλιστικού είναι απαράδεκτο και εξωθεί τον κλάδο των επιστημόνων 
ελευθέρων επαγγελματιών εκτός επαγγέλματος  

 
Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας μετά από ομόφωνη απόφασή 
της (συνεδρίαση 12-1-2016), δηλώνει με ανεπιφύλακτο τρόπο την άμεση απόσυρση του 
προσχεδίου του ασφαλιστικού, που αποδομεί πλήρως το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και 
υποθηκεύει με το χειρότερο τρόπο το παρόν και το μέλλον των Μηχανικών, των Ελεύθερων 
Επαγγελματιών – Επιστημόνων, των Αυτοαπασχολούμενων.  
Το προσχέδιο του Ασφαλιστικού, χωρίς καμία στοιχειώδη διαβούλεση, με τους κοινωνικούς και 
επιστημονικούς φορείς της χώρας, με την τυχόν εφαρμογή του έρχεται να δημεύσει ουσιαστικά 
το εισόδημα των Μηχανικών-Ελεύθερων Επαγγελματιών, συνυπολογιζομένων των λοιπών 
φοροδοτικών τους υποχρεώσεων (ΦΠΑ, φορολόγηση από το 1ο ευρώ, τέλος επιτηδεύματος, 
εισφορά αλληλεγγύης κ.λ.π.).  
 
Το ΤΕΕ/ΤΔΜ ζητώντας τις απαραίτητες ορθές πρωτοβουλίες του ΤΕΕ και των άλλων 
επιστημονικών συλλόγων σε κεντρικό επίπεδο, αποφάσισε τη συμμετοχή του με τους άλλους 
επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην λήψη 
από κοινού πρωτοβουλιών για την άμεση αντίδραση επί του συγκεκριμένου προσχεδίου του 
ασφαλιστικού. Αποφασίστηκε η επικοινωνία του ΤΕΕ/ΤΔΜ με τους άνω φορείς και η από 
κοινού:  

 Παράσταση στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας 
(13-1-2016) και προβολή των έντονων αντιρρήσεων των φορέων επί του ασφαλιστικού 
νομοσχεδίου. 

 Κοινή συνεδρίαση άμεσα (13-1-2016, 20.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
ΤΕΕ/ΤΔΜ) Επιστημονικών Φορέων και Επαγγελματικών Επιμελητηρίων, 
εκπροσώπων Ελευθέρων Επαγγελματιών. 

 Συνέντευξη τύπου (14-1-2016) για το προσχέδιο του Ασφαλιστικού  

 Διοργάνωση ανοικτής εκδήλωσης διαμαρτυρίας σε συνεργασία με τους παραπάνω 
φορείς, εφόσον ισχύσει το παρόν σχέδιο νόμου. 

 Συνεργασία με το ΤΕΕ και τα Περιφερειακά του Τμήματα για την διοργάνωση κοινού 
πλαισίου κινητοποιήσεων  

 Ενημέρωση των Μηχανικών-μελών του και των συλλόγων του, για το πλαίσιο δράσης 
το οποίο θα επικαιροποιείται ανάλογα με τις εξελίξεις που υπάρχουν σε κεντρικό 
επίπεδο.  
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