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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ    Τρίτη 27 Μαΐου 2015 

2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος        Αρ. Πρωτ.:609 
(Στοά Ηλία Καραπατή) 
Βόλος  Τ.Κ. 38333 
Τηλ. 24210-26173, 26574   
Fax: 24210-21944  
email: tee_vol@tee.gr 
Website:www.teemag.gr 

 

 
ΠΡΟΣ:  1) κ. Πάνο Σκουρλέτη    
                    Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  
                    & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
               2) κ. Δημήτρη Στρατούλη   
                    Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης 
 
ΚΟΙΝ.: 1) κ. Γιώργο Ρωμανιά 
                  Γενικό γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης  
              2) Βουλευτές Μαγνησίας 
 
ΘΕΜΑ: Νομοθετική ρύθμιση για εισφορές μηχανικών 
 

 
Κύριε Υπουργέ,  
 
Όπως γνωρίζετε, το Υπουργείο Εργασίας στα τέλη Μαρτίου 2015, 
μετά την προσφυγή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας και την αρνητική απόφαση που 
ακολούθησε, για το θέμα των αναδρομικών αυξήσεων στις εισφορές, 
είχε δεσμευτεί ότι θα ακυρώσει στην πράξη το τυφλό εισπρακτικό 
σχέδιο επιβολής και μάλιστα αναδρομικά, εξοντωτικών εισφορών 
και εξωπραγματικών προσαυξήσεων, εις βάρος των διπλωματούχων 
μηχανικών ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.  
 
Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε καμία πληροφόρηση για τις 
ενέργειες από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου 
Εργασίας, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στον τεχνικό 
κόσμο της περιοχής μας. 
 
Σας επισημαίνουμε ότι η υποχρέωση πληρωμής των ασφαλίστρων 
του τρέχοντος εξαμήνου έχει παραταθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου 2015 

http://www.teemag.gr/


ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος (Στοά Ηλία Καραπατή)  

Βόλος, Τ.Κ. 38333Τηλ. 24210-26173, 26574 - ΦΑΞ: 24210-21944  

Email: tee_vol@tee.gr Website: www.teemag.gr 

 

2 

και δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμη η πρόθεση του ταμείου σχετικά με 
τα αναδρομικά των αυξημένων εισφορών. 
 
Κύριε Υπουργέ,  
 
Το ΤΕΕ Μαγνησίας, ζητεί η νομοθετική ρύθμισης με την οποία όπως 
αναφέρθηκε, την περίοδο μετάβασης στο νέο σύστημα 
ασφαλιστικών εισφορών και ασφαλιστικών κατηγοριών του ΕΤΑΑ-
ΤΣΜΕΔΕ, δεν θα  εφαρμοστούν και θα ακυρωθούν στην πράξη τυχόν 
καταλογισμοί των εξωπραγματικών αναδρομικών αυξήσεων και 
εισφορών, των προηγούμενων ετών, να γίνει μέσα στο χρονικό όριο 
της παράτασης του εξαμήνου, ώστε να μην υποχρεωθούν πιθανώς 
τα μέλη μας να καταβάλουν αναδρομικές οφειλές. 
 

 
 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή 
   
 
 

   Η Πρόεδρος                     Η Γ. Γραμματέας 

                  
     Νάνσυ Καπούλα                  Ευτυχία Αντωνίου                 

 

 


