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Θέμα: Νομοθετική ρύθμιση για το εφάπαξ των μηχανικών
Σε επιστολή της Επιτροπής Αγώνα των μελών της ΕΣΤΑΜΕΔΕ και της ΠΕΤΟΜΤΕΕ υπάρχει η ακόλουθη πρόταση νομοθετικής ρύθμισης
Πριν την διακοπή χορήγησης του εφάπαξ την 1-9-2013 οι μηχανικοί ελεύθεροι
επαγγελματικές που είχαν 35 χρόνια υπηρεσία έπαιρναν εφάπαξ 10.803,63€. Ο Ν.
4387/16 μετά την εν λόγω διακοπή μείωσε το εφάπαξ για τους ελεύθερους
επαγγελματίες από 10.803,63€ σε 5.818,80€. Πρέπει εδώ να διευκρινιστεί ότι από την
1-1-2013 με τον μνημονιακό Ν. 4093/2012 Άρθρο Πρώτο Παρ. ΙΑ.5 έγινε μείωση του
εφάπαξ στους μηχανικούς κατά 17,42% και οι ελεύθεροι επαγγελματίες από
13.082,63€ που έπαιρναν εφάπαξ για 35 χρόνια υπηρεσία το εφάπαξ τους μειώθηκε
στα 10.803,63€. Ο μηχανικός ελεύθερος επαγγελματίας με 35 χρόνια υπηρεσία είχε
στο εφάπαξ την εξής εξέλιξη 31-12-12 (13.082,63€), 1-1-2013 (10.803,63€), 1-92013 (10.803,63€), 12-5-2016 (5.818,80€).
Δεν είναι δυνατόν σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη πολιτεία να αλλάζουν
δραματικά οι οικονομικοί όροι πάνω στους οποίους ο κάθε πολίτης στηρίζει την
διαβίωση του μετά από 35 χρόνια εργασίας στο τέλος του επαγγελματικού του βίου.
Αν επικρατούσε αυτή η λογική τότε θα ζούσαμε σε μια χώρα του τρόμου όπου κανείς
δεν θα ήξερε τι του ξημερώνει αύριο. Μετά δε τις μεγάλες μνημονιακές μειώσεις 3540% των συντάξεων την κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και
επιδόματος αδείας, η μεγάλη μείωση του εφάπαξ με τον Ν.4387/12-5-2016 που είναι
46,14% από το εφάπαξ που ελάμβαναν την 1-9-2013 και (17,42%+38,10%=55,52%
από 31-12-2012) αποτελεί αφαίμαξη που ισοπεδώνει οικονομικά τους συνταξιούχους
μηχανικούς ελεύθερους επαγγελματίες. Το μέγεθος δε αυτών των δυο μειώσεων σε
διάστημα 9 μόλις μήνες χορήγησης του βοηθήματος του εφάπαξ καταδεικνύει ότι
υπάρχει σαφέστατη αστοχία του νόμου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για να
αντιμετωπιστεί αυτή η καταφανέστατη αστοχία του νόμου, έπρεπε να υπάρχει μια
ασφαλιστική δικλίδα, για όσους ασφαλισμένους θα προέκυπτε από τον υπολογισμό,
εφάπαξ μικρότερο από το ποσόν που έπαιρναν την 1-9-2013. Το εφάπαξ που θα
ελάμβαναν σε αυτήν την περίπτωση, έπρεπε να μην είναι μικρότερο από το ποσόν του
εφάπαξ που έπαιρναν την 1/9/2013. Για τους μηχανικούς ελεύθερους επαγγελματίες
το ποσόν αυτό ήταν 10.803,63€. Η συνταγματική αρχή του κράτους δικαίου επιβάλει
την άμεση αποκατάσταση της καταφανέστατης αυτής αστοχίας του νόμου η οποία
πλήττει τους ελευθέρους επαγγελματίες μηχανικούς με κατάθεση από την κυβέρνηση
και τα κόμματα της Βουλής συμπληρωματικής παραγράφου στο νομοσχέδιο για την
ασφάλιση, που προωθείται αυτή την περίοδο και για την οποία προτείνεται η
παρακάτω διατύπωση:
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Εφόσον από τον υπολογισμό του εφάπαξ, σύμφωνα με το άρθρο 35 του νόμου
Ν.4387/16 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 4670/20 και ισχύει
σήμερα, προκύπτει για τους ασφαλισμένους εφάπαξ μικρότερο των 9.000 ευρώ, τότε
το εφάπαξ δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσόν που ελάμβαναν την 1/9/2013.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για όσους ασφαλισμένους της κατηγορίας αυτής έχουν ήδη
λάβει το εφάπαξ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/16.
Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
Θα προχωρήσετε στην προσθήκη της ανωτέρω παραγράφου στο νέο νομοσχέδιο για
το ασφαλιστικό που θα λύσει το πρόβλημα της ανάλγητης σφαγής των
κουτσουρεμένων αποδοχών τους;

Ο ερωτών βουλευτής
Γεώργιος Λογιάδης

