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Κατάσταση κοινωνικής ασφάλισης-ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ σήμερα 
προτεινόμενες λύσεις  

 
 

Το γεγονός, ότι την τελευταία εικοσαετία με την πλήρη επικράτηση του 

νεοφιλελευθερισμού, η κοινωνική ασφάλιση οδηγείται στην κατάρρευση δεν αμφισβητείται πλέον 
από κανέναν. Στη χώρα μας εξάλλου, οι συνεχείς ασφαλιστικές νομοθετικές παρεμβάσεις, κύριες 
και δευτερεύουσες από τον Ν. 2084/1992 μέχρι σήμερα έχουν σαν συνέπεια :  

 Τον διαχωρισμό των ασφαλισμένων σε νέους και παλιούς. 

 Την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, γενικών και ειδικών καθώς και την 
κατάργηση ή τον περιορισμό ευνοϊκών ρυθμίσεων για ευαίσθητες κατηγορίες 

ασφαλισμένων (μητέρες με ανήλικα παιδιά κλπ.). 
 Τις δραματικές μειώσεις των συντάξεων (κύριων και επικουρικών), του εφάπαξ καθώς 

και των παροχών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

 Τις μεγάλες και δυσβάστακτες αυξήσεις εισφορών. 
 Την συνεχιζόμενη και διευρυνόμενη ληστεία των αποθεματικών των Ασφαλιστικών 

Ταμείων. 

 Τις βίαιες και χωρίς σχεδιασμό και συναίνεση των εμπλεκομένων Φορέων ενοποιήσεις 
ασφαλιστικών Φορέων. 

 Την πλήρη εγκατάλειψη των Ασφαλιστικών Ταμείων μέσα από τις τεράστιες ελλείψεις 

σε προσωπικό και υλικοτεχνικές υποδομές, με συνέπεια η συναλλαγή των 
ασφαλισμένων με το Ταμείο τους να γίνεται βασανιστική. 

  Τα παραπάνω έχουν απόλυτη αντιστοίχιση και στο Ταμείο μας το ΤΣΜΕΔΕ  που επιπρόσθετα 

με τον Ν. 3655/2008 υπέστη βίαιη και χωρίς καμία μελέτη ενοποίηση με το ΤΣΑΥ και το ΤΝ κάτω 
από την "ομπρέλα" ΕΤΑΑ, με συνέπεια ακόμα περισσότερα προβλήματα σε όλα τα επίπεδα για τους 
ασφαλισμένους μας. 

 Οι βασικότερες συνέπειες της εφαρμοζόμενης πολιτικής για το ΤΣΜΕΔΕ σε συνδυασμό και 
με την βίαιη ενοποίησή του στο ΕΤΑΑ είναι : 

 Η απώλεια της αυτοτέλειας του ΤΣΜΕΔΕ. 

 Η τεράστια απώλεια των αποθεματικών των Τομέων του ΕΤΑΑ, πλέον των 2,5 δισ. €, 
από το αναγκαστικό  " κούρεμα " των Ομολόγων παρά την αρνητική απόφαση του 
Δ.Σ. του Ταμείου, αλλά και οι συνεχιζόμενες απώλειες από τον τρόπο διαχείρισης της 

Τράπεζας της Ελλάδας, που οδηγούν το αποθεματικό κεφάλαιο των ασφαλισμένων 
στην πλήρη απώλεια και το Ταμείο σε κατάρρευση.  

 Η πλέον του 1 δισ. €, οφειλή του Ελληνικού Κράτους από την θεσμοθετημένη 

συμμετοχή του στα πλαίσια της τριμερούς χρηματοδότησης του ασφαλιστικού 
συστήματος προς το Ταμείο, που χρονολογείται από το 1992 μέχρι σήμερα, χωρίς 
την παραμικρή ελπίδα κάλυψής της.  

 Οι υπέρμετρες και αναποτελεσματικές αυξήσεις εισφορών που έχουν επιβληθεί από 
το ν.3986/2011, με δραματικές συνέπειες για τους δοκιμαζόμενους επαγγελματικά 
Μηχανικούς, καθώς και η ανατροπή της σχέσης ασφαλισμένων – συνταξιούχων (π.χ. 

για το ΤΣΜΕΔΕ από 7:1, την τελευταία τριετία έφτασε στο 5:1), λόγω της τεράστιας 
μείωσης εισροής νέων ασφαλισμένων και της διευρυνόμενης τάσης απόσυρσης – 
διαγραφής, ήδη ασφαλισμένων. 

 Οι δραματικές μειώσεις των συντάξεων που ξεπερνούν το 30%, την ίδια στιγμή που ο 
υποχρεωτικός χρόνος ασφάλισης από 35 χρόνια ορίστηκε στα 40, οι δε άλλες 
παροχές εξανεμίζονται.                                                                                                                           
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 Η απώλεια σημαντικού μέρους των εκτός εισφορών πόρων του, με την ψήφιση του 

πρόσφατου πολυνομοσχεδίου, που υπολογίζεται περίπου σε 30 εκ. € ετησίως. 
 Η απειλή μέσω ΚΕΑΟ, της κατάσχεσης του όποιου ελάχιστου περιουσιακού στοιχείου 

έχει απομείνει σε Μηχανικούς που αδυνατούν οικονομικά να καλύψουν τις 
δυσβάστακτες εισφορές.        

 Η αυξανόμενη φυγή προσωπικού του Ταμείου (συνταξιοδοτήσεις), ταυτόχρονα με 

την άρνηση για προσλήψεις νέου προσωπικού και τις ανεκπλήρωτες εξαγγελίες για 
στελέχωση από μετατάξεις, οδηγεί στην πλήρη αποδιάρθρωση του Ταμείου, με 
συνέπειες: 

    α) χρόνο απονομής συντάξεων στα απαράδεκτα επίπεδα των 14-15 μηνών 

    β) ανυπαρξία ελεγκτικού μηχανισμού της εισφοροδιαφυγής με αποτέλεσμα σοβαρές 
οικονομικές απώλειες για το Ταμείο 

    γ) υπέρμετρη ταλαιπωρία των ασφαλισμένων σε κάθε είδος συναλλαγής τους με το 

Ταμείο. 
 Η βίαιη μεταφορά των Κλάδων Υγείας των Τομέων του ΕΤΑΑ, στον ΕΟΠΥΥ, φορέα 

υπονομευμένο  από την δημιουργία του, με συνέπεια την πλήρη υποβάθμιση της 

υγειονομικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των τριακοσίων περίπου χιλιάδων 
(300.000) ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ, καθώς και οι πρόσθετες επιβαρύνσεις δαπανών 
των ασφαλισμένων για την κάλυψή της. 

 Η πλήρης απόσυρση του Κράτους από το 2015, για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, 
από τη συμμετοχή του ακόμα και στο πενιχρό βοήθημα των 360 €, που φορτώνεται 
στο Ταμείο.  

 Η παραπέρα αφαίμαξη σε προσωπικό που κάλυπτε τις ανάγκες αποκλειστικά των 
ασφαλισμένων Μηχανικών και μετακινήθηκε στο ΕΤΑΑ. 

 Η μεγιστοποίηση της γραφειοκρατίας, με δυσμενή αποτελέσματα  στη λειτουργία 

του. 
 Η πλήρης αμφισβήτηση της περιουσίας του Ταμείου, κινητής και ακίνητης,  αφού η 

διαχείριση πλέον ανήκει αποκλειστικά στο ΕΤΑΑ.   

Η συνέχιση της κατεδάφισης της κοινωνικής ασφάλισης είναι αντικοινωνική και αδιέξοδη. 
Αυτά που χάνουν οι ασφαλισμένοι πάνε στους εργοδότες, στις ιδιωτικές ασφαλιστικές 
εταιρείες και στους τοκογλύφους -πιστωτές της χώρας. Με τη συνέχιση αυτής της πολιτικής 

δεν δίνεται προοπτική στην Κοινωνική Ασφάλιση, αφού δεν αντιμετωπίζονται οι πραγματικές  αιτίες 
των οικονομικών και κοινωνικών ελλειμμάτων της. Τα προβλήματά της δεν σχετίζονται με τις 
δαπάνες της, που κυβέρνηση και τρόικα επιδιώκουν δραστικά να μειώσουν αφού οι συντάξεις (το 

65% είναι κάτω από 600 ευρώ το μήνα) και οι παροχές υγείας είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα αλλά 

με τα έσοδά της. 
Τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνικής ασφάλισης, είναι η διαχρονική λεηλασία των 

αποθεματικών της, η μεγάλη εισφοροδιαφυγή, η μαύρη ανασφάλιστη εργασία (1 στους τρεις 
εργαζόμενους), οι συνεχώς διευρυνόμενες ελαστικές μορφές εργασίας και τα τεράστια ποσοστά 

ανεργίας (28% και πάνω από 60% στους νέους), οι μεγάλες μειώσεις μισθών,  η ελλιπής κρατική 
χρηματοδότησή της, τα χρέη του κράτους και των ιδιωτών, η λεηλασία των κλάδων υγείας από 
φαρμακευτικές εταιρείες και ιδιωτικά νοσοκομεία, που μειώνουν δραστικά τα έσοδά της.  

Τους τελευταίους μήνες, το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης έρχεται συνεχώς από τις 
μνημονιακές δυνάμεις στο προσκήνιο μέσα σε ένα κλίμα κινδυνολογίας για το μέλλον της, 
προετοιμάζοντας έτσι τις νέες μειώσεις συντάξεων και λοιπών παροχών που έχουν συμφωνήσει με 

την τρόικα. 
Το κρίσιμο συνεπώς είναι η διατύπωση ενός πλέγματος  προτάσεων για την αναστροφή 

αυτής της καταστροφικής πορείας του ασφαλιστικού συνολικά και ειδικότερα του ΤΣΜΕΔΕ. 

Κυρίαρχο για την επίτευξη αυτού του στόχου και την υλοποίηση προτάσεων στήριξης και 
ενίσχυσης της κοινωνικής ασφάλισης, είναι η ανατροπή αυτής της πολιτικής που 
καταδικάζει τη χώρα και το λαό στην εξαθλίωση σε όλα τα επίπεδα, υπονομεύει δε για 

πολλές δεκαετίες ένα μέλλον αξιοπρέπειας και προκοπής. 
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Προτάσεις για θετική πορεία της κοινωνικής ασφάλισης 
 συνολικά και ειδικά για το ΤΣΜΕΔΕ. 

 

Προκειμένου να ανατραπούν αυτές οι πολιτικές και να διασωθεί η κοινωνική 
ασφάλιση στην χώρα μας, απαιτείται η δημιουργία ενός ευρύτατου μετώπου όλων των 
φορέων των εργαζομένων, των μικρών και μεσαίων επαγγελματιών και επιχειρηματιών, 

των συνταξιούχων διεκδικώντας ένα πλαίσιο αλλαγών που θα περιλαμβάνει :  
 

  Ένα αναβαθμισμένο και κοινωνικά αποτελεσματικό, δημόσιο, αναδιανεμητικό και 

καθολικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, που θα καλύπτει πλήρως όλους όσους εργάζονται 
ή είναι άνεργοι και θα τους διασφαλίζει αξιοπρεπείς συντάξεις και ιατροφαρμακευτική και 
υγειονομική περίθαλψη, με την εγγύηση του κράτους, σε αντιπαράθεση με λογικές 

εμπορευματοποίησης και κερδοσκοπικής εκμετάλλευσης.  
Ένα τέτοιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης οφείλει να στηρίζεται :  

1.  Σε δύο βασικούς πυλώνες. 

α) Στην κύρια ασφάλιση που καλύπτει την σύνταξη και την υγεία και χρηματοδοτείται 
με το σύστημα της 3μερούς χρηματοδότησης (2/9 ο ασφαλισμένος, 4/9 ο εργοδότης και 3/9 το 
κράτος). Ο κλάδος κύριας σύνταξης και ο κλάδος υγείας του ΟΑΕΕ και γενικότερα των 
ασφαλισμένων αυτοαπασχολουμένων χρηματοδοτούνται κατά τα 3/9 από τον κρατικό 

προϋπολογισμό και κατά τα 6/9 από τις εισφορές τους. 
β) Στην επικουρική σύνταξη που στηρίζεται σε ισόποσες εισφορές εργαζόμενου-εργοδότη 

και τελεί υπό την εγγύηση του κράτους. 

2.  Στην κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ (νόμοι 
1902/90, 2084/92, 3029/02, 3655/08, 3863/2010 και 4093/13) και των εφαρμοστικών νόμων των 
μνημονίων καθώς και όλων των ασφαλιστικών διακρίσεων με βάση την ηλικία ή την ημερομηνία 

της πρώτης ένταξης στην ασφάλιση. 
3. Σε ενοποιήσεις των ασφαλιστικών ταμείων αλλά στον αντίποδα αυτών που έγιναν χωρίς 
συναίνεση και με ισοπέδωση προς τα κάτω, με ουσιαστική συμμετοχή και συναίνεση των 

ασφαλισμένων, χωρίς συρρίκνωση ασφαλιστικών δικαιωμάτων και αφού προηγηθούν αξιόπιστες 
αναλογιστικές μελέτες και κάλυψη από Κράτος και εργοδοσία, των όποιων ελλειμμάτων.  
4.   Στην αποκατάσταση και βελτίωση των ασφαλιστικών όρων και παροχών σε επίπεδα, 

που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των ασφαλισμένων. Τα ποσά των καταβαλλόμενων 
συντάξεων, είναι ανεπαρκή για την κάλυψη των αναγκών αξιοπρεπούς διαβίωσης των 
συνταξιούχων, που μετά τις πρόσφατες νέες μειώσεις των συντάξεών τους έχουν περιέλθει, στη 
συντριπτική πλειοψηφία τους, σε κατάσταση φτώχειας. 

5. Στην επαναφορά των προηγουμένων γενικών ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.  
Τα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης επανέρχονται στα 65 έτη για τους 

άνδρες και τα 60 για τις γυναίκες, όπως επίσης οι θετικές διακρίσεις για τις μητέρες με ανήλικα 

παιδιά με επέκταση και στον πατέρα όταν έχει την επιμέλεια ως μόνος γονέας του ανηλίκου. 
Ο θεσμός της πλήρους συνταξιοδότησης με 35ετία χωρίς όριο ηλικίας 

επαναφέρεται και η επιπλέον εργασία μέσω υπερωριών συνυπολογίζεται για θεμελίωση 

συνταξιοδοτικού δικαιώματος. 
6. Στην επαναφορά του προηγούμενου κανονισμού βαρέων και ανθυγιεινών 
επαγγελμάτων,  επέκτασή του στο δημόσιο τομέα και σε νέα επαγγέλματα. 

 
7.  Στην καθιέρωση βιβλιαρίου υγείας για όλους όσους κατοικούν στην Ελλάδα. 
Κατάργηση του άρθρου 148 του ν. 3655/08, που διπλασίασε τον αριθμό των απαιτούμενων 

ενσήμων για την απόκτηση βιβλιαρίου υγείας. 

 

8. Στην επαναφορά της καταργηθείσας τριμερούς χρηματοδότησης της κοινωνικής 

ασφάλισης στα ποσοστά που αναφέρουμε στο σημείο 1.  
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9. Στην περιφρούρηση και είσπραξη των θεσμοθετημένων πόρων της κοινωνικής 
ασφάλισης με χτύπημα της ανασφάλιστης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής, της 
εισφοροαπαλλαγής και των χαριστικών ρυθμίσεων και απόδοση των οφειλών του κράτους και της 

εργοδοσίας στα Ταμεία. 
 

10. Στην κατάργηση της ανασφάλιστης εργασίας και των ελαστικών μορφών 

απασχόλησης καθώς και της μαύρης εργασίας που εκτός των άλλων οδηγούν σε συντάξεις 
φτώχειας. Θέσεις πλήρους και σταθερής εργασίας και καταπολέμηση της ανεργίας.  
  

11. Στην ασφαλή και εγγυημένη διαχείριση των αποθεματικών και της ακίνητης 
περιουσίας των Ταμείων, με την δημιουργία των όρων μιας αυτοτελούς διαχείρισης του 
κοινωνικού κεφαλαίου από τους ίδιους τους κοινωνικούς φορείς με δικά τους εργαλεία και 
τεχνογνωσία στα πλαίσια μιας ειδικής αγοράς που θα αφορά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και με την 

εγγύηση του κράτους. 
- Αξιοποίηση των διαθεσίμων και της ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών οργανισμών με 
κριτήρια ασφαλούς και εγγυημένης απόδοσης ενάντια σε λογικές χρηματιστηριακού ή άλλου 

τζόγου.  
- Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της κοινωνικής ασφάλισης για τους σκοπούς της και όχι 
εκποίηση για κάλυψη τρεχουσών αναγκών. 

- Απαγόρευση επενδύσεων των ασφαλιστικών ταμείων σε σύνθετα (δομημένα) ομόλογα.  
  Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να κυριαρχεί είναι η διαφάνεια, η ασφάλεια των χρημάτων 
των ασφαλισμένων και η απαίτηση να υπάρξουν, έστω και τώρα, συγκεκριμένοι κανόνες και 

όργανα ελέγχουν των πράξεων. Η όποια αναγκαία διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου διαχείρισης, 
απαιτεί συμμετοχή των εργαζομένων, αλλαγή του τρόπου ορισμού των Διοικητών με ενισχυμένη 
πλειοψηφία (2/3) της Βουλής από στενή λίστα που θα υποβάλλουν τα Ταμεία και αλλαγή της 

σύνθεσης των διοικήσεων, ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος των εργαζομένων σε βάρος μιας πρακτικής 
διορισμού πλειοψηφιών από το εκάστοτε Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας.  
 
12. Στην σταδιακή επιστροφή των λεηλατημένων από το Κράτος αποθεματικών των 

ασφαλιστικών ταμείων και θεσμοθέτηση νέων πόρων συμπληρωματικών της τριμερούς 
χρηματοδότησης για το ασφαλιστικό σύστημα. 
Προτεινόμενοι συμπληρωματικοί πόροι : 

 
1. Κοινωνική ρήτρα επί της ακίνητης περιουσίας. Ποσοστό υπέρ της κοινωνικής 

ασφάλισης των εκάστοτε αναπροσαρμογών της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων και 

εκτάσεων γης του δημοσίου,  
2. Ρήτρα εντάσεως εργασίας. Ειδική επιβάρυνση στις επιδοτούμενες επιχειρήσεις που 

μετατρέπονται σε εντάσεως κεφαλαίου από εντάσεως εργασίας. 

3. Ειδική εισφορά επί της αξίας των συναλλαγών, που πραγματοποιούνται μέσω 
δημοσίων,  ιδιωτικών ή συνεταιριστικών πιστωτικών ιδρυμάτων με δική τους αποκλειστικά 
επιβάρυνση (όχι των συναλλασσόμενων με αυτά).  

4. Ειδική εισφορά στις χρηματιστηριακές συναλλαγές με επιβάρυνση αμφότερων των 
συναλλασσομένων (πωλητών και αγοραστών). 

5. Ειδικός φόρος υπέρ του ασφαλιστικού αποθεματικού στις δαπάνες συμμετοχής σε 
τυχερά παιγνίδια, λαχεία, λόττο, προπό, καζίνα κλπ. καθώς και στο τζίρο των 

επιχειρήσεων τυχερών παιχνιδιών, (ΟΠΑΠ, λαχείων, καζίνων κ.α). 
6. Κοινωνική ρήτρα κερδών δημόσιας περιουσίας, ώστε ένα τμήμα τους να προορίζεται 

για τη χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης. 

7. Έκτακτη φορολόγηση των διανεμόμενων κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων και 
των Τραπεζών. 
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Προτάσεις άμεσου χαρακτήρα  για το ΕΤΑΑ – Τομέα ΤΣΜΕΔΕ. 

 
1. Κατάργηση των άδικων και δυσβάστακτων αυξήσεων των εισφορών του άρθρου 44 του 

Ν. 3986/2011. 

2. Καμμιά αποστολή στοιχείων οφειλετών του ΤΣΜΕΔΕ στο ΚΕΑΟ και κατάργηση του 
απαράδεκτου αυτού μηχανισμού κατασχέσεων. 

3. Κάλυψη της κλοπής των περίπου 2 δισ. € από το "κούρεμα" των ομολόγων και 

παράλληλα συγκεκριμένη ρύθμιση για την απόδοση των οφειλών του 1 δισ. € του 
Κράτους στα πλαίσια της τριμερούς χρηματοδότησης, με ταυτόχρονη καταβολή των 
τρεχουσών υποχρεώσεων του.                                        

4. Υγειονομική περίθαλψη αξιοπρεπής για όλους τους ασφαλισμένους και διαχωρισμός 
τουλάχιστον  των εισφορών υγείας από τους άλλους Κλάδους, για να καλύπτονται 
υγειονομικά όσοι οφείλουν εισφορές.  

5. Ρύθμιση των οφειλών που δημιουργήθηκαν τα έξι τελευταία χρόνια της έντονης κρίσης 
του επαγγέλματος και της μνημονιακής λαίλαπας, σε 96 δόσεις, μόνο του κεφαλαίου, 
χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.  

6. Άμεση λειτουργία του Κλάδου Ειδικών Παροχών με άμεσο στόχο την κάλυψη της 
ανεργίας που πλήττει ιδιαίτερα τον Κλάδο, με ταυτόχρονη μεταφορά στο ΤΣΜΕΔΕ, του 
αντίστοιχου πόρου της παρ. 2, του άρθρου 44, του Ν. 3986/2011, που καταβάλλεται 
από τους Μηχανικούς στον ΟΑΕΔ.    

7. Ενίσχυση με το απαιτούμενο προσωπικό και την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή, ώστε 
η απονομή της σύνταξης καθώς και των άλλων παροχών του Ταμείου να σταματήσει 
επιτέλους να αποτελεί βασανιστική διαδικασία για τους ασφαλισμένους Μηχανικούς.  
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Ελεύθεροι Επαγγελματίες ασφαλισμένοι πριν την 1/1/1993 

Κλάδοι  -  
ποσοστό 

Πριν τον ν.3986/11 Κλάδοι  -  
ποσοστό                            

Σε εφαρμογή του 
ν.3986/11 

    Κ.Σ      -    20%          138,7€     Κ.Σ  - 20%+2%          152,5€ 

Ειδ. Προσ. -   12%           83,2€ Ειδ.Προ.-12%+2%           97,1€ 

Επικουρ.   -     6%           41,6€ Επικου.- 6%+0,6%          45,8€ 

Εφάπαξ     -     4%           27,7€ Εφάπαξ-4%+0,4%          30,5€ 

ΚΥΤ        -   6.45%           44,72€ ΚΥΤ-6.45%+0,65%           49,23€ 

ΟΑΕΔ                 0€ ΟΑΕΔ      -    10 €           10€ 

Σύνολο           335,9€            385€ 

         

                                                               ΠΙΝΑΚΑΣ  1 
 

                                     Ελεύθεροι Επαγγελματίες ασφαλισμένοι μετά την 1/1/1993 
 

Ασφ.Κατ./ 
Ποσό 

Κ.Σ 
(20%) 

Ειδ.Προσ 
  (12%) 

Επικουρ 
  (6%) 

Εφάπαξ 
  (4%) 

   ΚΥΤ 
 
(6.45

%) 

ΟΑΕΔ Σύνολο/ 
  μήνα 

1η / 693,35€ 
 

138,7€(>5
ετίας) 

83,2€(>5ετ
ίας) 

41,6€(>5ε
τίας) 

27,73€ 44,72€ 10€ 346€ 

69,3€(<5ε
τίας) 

58,2€(<5ετ
ίας) 

20,8€(<5ε
τίας) 

231€ 

2η /852,63€ 170,53€(>
5ετίας) 

102,32€(>
5ετίας) 

51,16€(>
5ετίας) 

34,1€ 55€ 10€ 423€ 

85,27€(<5
ετίας) 

71,62€(<5ε
τίας) 

25,6€(<5ε
τίας) 

281,6€ 

3η / 
1010,86€ 

202,2€ 121,3€ 60,7€ 40,4€ 65,2€ 10€ 500€ 

4η / 1168,6€ 233,7€ 140,2€ 70,12€ 46,7€ 75,4€ 10€ 576,12€ 

5η / 
1319,65€ 

264€ 158,4€ 79,2€ 52,8€ 85,12€ 10€ 650€ 

..................... .............. .............. ............. .............. ...........
... 

............

. 
.............
. 

14η / 2333€ .............. .............. ............. ..............

. 

...........

... 

............

.. 

.............

. 
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  Συγκριτικά Οικονομικά Στοιχεία ΤΣΜΕΔΕ 
          από Ιαν. 2012   (προ PSI ) μέχρι Φεβ. 2014 

 
 

Ημερομηνία Ιανουάριος 
2012 

Δεκέμβριος 
2012 

Αύγουστος 
2013 

Φεβρουάριος 
2014 

Λογαριασμός    
Ταμιακής   

Διαχείρισης  

 
413.828.535 

 
336.788.286 

 
232.165.269 

 
291.005.495 

Διαθέσιμα  
Τράπεζας  
Ελλάδας 

 
3.259.142.485 

 
1.369.791.082 

 
1.507.737.992 

 
1.744.183.575 

Ακίνητα  
28.509.176 

 

 
28.509.176 

 
28.509.176 

 
28.509.176 

Μετοχές 
 

 
66.843.107 

 

 
85.919.387 

 
126.830.960 

 
160.016.381 

Αμοιβαία  
Κεφάλαια 

 
5.038.719 

 
6.393.414 

 
6.623.944 

 
8.965.734 

Λοιπές 
Επενδύσεις 

(ΟΕΔ) 

 
157.542.186 

 
43.003.488 

 
136.154.260 

 
95.393.023 

Σύνολο 
Περιουσίας 

 
3.930.904.208 

 
1.870.404.833 

 
2.038.021.601 

 
2.328.073.384 

 

 

 

 
7 
 



 

 

 
 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ  ΚΙΝΗΤΗΣ  &  ΑΚΙΝΗΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  ΤΟΜΕΩΝ  ΕΤΑΑ 
 

ΚΑΤΑ  ΤΗΝ  31/12/2012  (χωρίς τους Κλάδους Υγείας). 

 
 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΤΣΜΕΔΕ 

 

1.866.413.138,77 65,17  % 

ΤΣΑΥ 
 

397.527.377,44 13,88  % 

ΤΑΝ 

 

410.569.732,84 14,34  % 

ΤΠΕΔΕ 
 

64.772.429,79 2,26  % 

ΤΕΑΔ 

 

68.698.251,72 2,40  % 

ΤΠΔΑ 
 

4.898.896,26 0,38  % 

ΤΠΔΕ 

 

1.052.995,56 0,25  % 

ΤΑΣ 
 

6.708.516,32 1,33  % 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

 
2.864.015.710,23 

 
100  % 
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3. Το κούρεμα των αποθεματικών των φορέων  κοινωνικής ασφάλισης  (τα ποσά σε €) 

 Διαθέσιμα Ομόλογα 

 προ PSI μετά PSI Απώλειες προ PSI μετά PSI Απώλειες 

ΙΚΑ ΕΤΑΜ 103.994.281 80.874.582 23.119.699 1.408.548.271 1.138.546.046 270.002.226 

ΟΓΑ Κ.Κ.Α. 164.828.167 94.256.422 70.571.745 905.092.000 285.103.980 619.988.020 

ΟΓΑ Κ.Α.    224.819.000 79.783.846 145.035.154 

ΟΑΕΕ 160.627.693 91.854.390 68.773.303 162.259.114 83.361.500 78.897.614 

ΕΤΑΑ 5.558.580.197 3.180.146.840 2.378.433.357 823.710.715 622.010.639 201.700.076 

ΕΤΑΠ 

ΜΜΕ 

1.665.556.367 533.063.504 1.132.492.863 382.810.000 178.006.590 204.803.410 

ΕΤΕΑΜ 79.459 40.723 38.736 18.414.000 15.257.964 3.156.036 

ΤΕΑΔΥ 1.798.902.879 1.028.696.383 770.206.496 1.537.518.000 818.260.787 719.257.213 

ΤΑΥΤΕΚΩ 1.015.788.309 580.875.599 434.912.709 216.626.811 98.895.605 117.731.206 

ΤΕΑΙΤ 2.347.249.115 1.203.031.759 1.144.217.356 709.766.670 351.553.510 358.213.160 

ΤΕΑΠΑΣΑ 519.718.654 266.355.802 253.362.852 16.600.000 13.205.584 3.394.416 

ΤΑΠΙΤ 1.210.978.822 692.494.047 518.484.775 12.950.000 6.021.750 6.928.250 

ΤΠΔΥ 351.547.242 201.031.073 150.516.169 28.000.000 13.020.000 14.980.000 

ΕΤΑΤ 508.542.661 260.628.106 247.914.556   0 

ΟΠΑΔ 686.303.648 351.730.609 334.573.039 66.400.000 32.698.800 33.701.200 

ΜΤΠΥ 201.176.953 112.715.619 88.461.334 70.320.000 32.698.800 37.621.200 

ΝΑΤ 47.814.993 36.253.369 11.561.624    

ΤΑΠΕΤ 3.945.730 2.022.187 1.923.544    

ΑΚΑΓΕ 2.190.304.518 1.122.531.031 1.067.773.487    

ΟΑΕΔ 7.734.549 3.596.565 4.137.984    

ΟΕΕ 232.000.000 107.880.000 124.120.000    

ΟΕΚ 365.000.000 187.000.000 178.000.000    

ΣΥΝΟΛΟ 19.140.674.238 10.137.078.612 9.003.595.627 6.583.834.582 3.768.425.399 2.815.409.182 
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ΠΟΡΟΙ    ΤΣΜΕΔΕ 

 
1‰ επί προϋπολογισμού Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων και Οικοδομών.  

 

 
 

 

 
 1.1   ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

 1.1.1   Νομικό Πλαίσιο 

 

 Ν.2326/1940 άρθρο 7 παρ. γ. 

 Κοινή Αποφ-69509/1079/86 Υπουργών Προεδρίας και Περιβάλλοντος ΦΕΚ-854/Β/86 

 Συμβούλιο της Επικρατείας, Γραφείο Νομολογίας, αριθμός δελτίου 305/2004, σελ. 23  
(http://www.ste.gr/images/StE/content/deltia/305.pdf) 

 

1.1.2. Τρόπος Είσπραξης 
 

Ο πόρος καταβάλλεται απευθείας στο ΤΣΜΕΔΕ ή στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ). Η συνεργασία 
του ΤΣΜΕΔΕ με τις ΔΟΥ για την είσπραξη του πόρου διεκόπη σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1002/2.10.97 

απόφαση του Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ. (http://www.tee.gr/online/epikaira/1997/03-11-97/m5.htm ,  
http://www.tee.gr/online/epikaira/1997/03-11-97/m6.htm ). 
 

Ο πόρος είναι άμεσα συνδεδεμένος με την έκδοση οικοδομικών αδειών. Ως εκ τούτου, η καταβολή αυτού 
διασφαλίζεται με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση αδειών δόμησης στην 

πολεοδομία.  
 
Σημειώνεται ότι υπόχρεος καταβολής του πόρου αυτού είναι ο ιδιοκτήτης του έργου.  

Εξαιρούνται τα έργα που εκτελούνται από το Δημόσιο, τους Δήμους και τις Κοινότητες. 
 
1.1.3. Απολογιστικά Στοιχεία 
 

 
2002 2003 2004 2005 

Ποσόν 
1,367,499.73 1,721,742.62 1,372,564.69 1,689,042.16 

Ετήσια 

μεταβολή  25.9% -20.3% 23.1% 

Μεταβολή 

ως προς το 

έτος βάσης  25.9% 0.37% 23.5% 
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Κωδικός Λογιστικής Κωδικός Αριθμός Περιγραφή 

72.00.0911.001 09.14.1199.014 

1‰ επί προϋπολογισμού Ιδιωτικών 

Τεχνικών Έργων και Οικοδομών 

  

../../../../takis/AppData/Local/Temp/N2326-1940-article7.pdf
../../../../takis/AppData/Local/Temp/Isxyon_dikaio_Oikodomikes_adeies.mdi
../../../../takis/AppData/Local/Temp/Symvoulio_Epikrateias_305-2004.pdf
http://www.ste.gr/images/StE/content/deltia/305.pdf
http://www.ste.gr/images/StE/content/deltia/305.pdf
http://www.ste.gr/images/StE/content/deltia/305.pdf
http://www.ste.gr/images/StE/content/deltia/305.pdf
http://www.ste.gr/images/StE/content/deltia/305.pdf
http://www.ste.gr/images/StE/content/deltia/305.pdf
http://www.ste.gr/images/StE/content/deltia/305.pdf
http://www.ste.gr/images/StE/content/deltia/305.pdf
http://www.ste.gr/images/StE/content/deltia/305.pdf
http://www.ste.gr/images/StE/content/deltia/305.pdf
http://www.ste.gr/images/StE/content/deltia/305.pdf
http://www.ste.gr/images/StE/content/deltia/305.pdf
http://www.ste.gr/images/StE/content/deltia/305.pdf
http://www.ste.gr/images/StE/content/deltia/305.pdf
http://www.ste.gr/images/StE/content/deltia/305.pdf
http://www.ste.gr/images/StE/content/deltia/305.pdf
http://www.ste.gr/images/StE/content/deltia/305.pdf
../../../../takis/AppData/Local/Temp/diakoph_synergasias_TSMEDE-DOY_epikaira-1997-03-11-97-m5.MDI
http://www.tee.gr/online/epikaira/1997/03-11-97/m5.htm
http://www.tee.gr/online/epikaira/1997/03-11-97/m6.htm


 

 

2.    1‰ επί της αξίας των εισαγομένων από την αλλοδαπή Μηχανημάτων.  

 

 
 
 

 
 

 
 
2.1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

2.1.1 Νομικό Πλαίσιο 

 

 Ν.2326/1940 άρθρο 7 παρ. γ. 

 Π.Δ. από 19-28/12/34 (ΦΕΚ Α'448/34), άρθρο 4, (σελ. 53 Νομοθεσίας) 
 

2.1.2. Τρόπος Είσπραξης 
 

Ο πόρος καταβάλλεται απευθείας στο ΤΣΜΕΔΕ ή στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ).  

 

 

2.1.3. Απολογιστικά Στοιχεία 

 

 
2002 2003 2004 2005 

 
1,522.69 0.00 0.00 0.00 

Ετήσια 

μεταβολή  -100% 0.00 0.00 

Μεταβολή 

ως προς το 

έτος βάσης  -100% 0.00 0.00 

 

 

 

3.   Έσοδο εισπραττόμενο με κινητά ένσημα, γραμμάτια εισπράξεων κλπ 

 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- Φόροι- Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. 

 
 

 
 

            

3.1.   ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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Κωδικός Λογιστικής Κωδικός Αριθμός Περιγραφή 

72.00.0911.101 09.14.1199.011 

1‰ επί της αξίας των εισαγομένων από 

την αλλοδαπή Μηχανημάτων για την 

εκτέλεση έργων οδοποιίας, οικοδομικών, 

υδραυλικών και λιμενικών. 
  

Κωδικός Λογιστικής Κωδικός Αριθμός Περιγραφή 

  

Έσοδο εισπραττόμενο με κινητά ένσημα, 

γραμμάτια εισπράξεων κλπ. (αιτήσεις 

προς τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου, 

ΟΓΑ και ΝΠΔΔ σε έγγραφο προσφορών 

δημοπρασιών εκτελέσεως έργων και σε 

σχέδια, εκθέσεις, γνωματεύσεις, 

πραγματογνωμοσύνες, τεχνικές μελέτες 

και συμβόλαια ή δικαιοπραξίες που 

αφορούν τεχνικής φύσεως υποθέσεις). 
  

../../../../takis/AppData/Local/Temp/N2326-1940-article7.pdf


 

 

3.1.1 Νομικό Πλαίσιο 

 

Ν.2326/1940 άρθρο 7 παρ. 1α, ιστ, ιβ. 

 ΦΕΚ B 738/21.12.1992- Περίληψη  

 Άρθρο Νομοθετήματος. «ΥΑ Φ3///1992 /  Β-738   Είσπραξη, απόδοση στο ΛΑΦΚΑ των 
Κοινων. πόρων άρ.59 Ν.2084/92» 

 

3.1.2. Τρόπος Είσπραξης 

 

Ο πόρος αυτός καταβαλλόταν στο ΤΣΜΕΔΕ μέσω της έκδοσης μηχανοσήμων τα οποία έπρεπε να  

επικολλώνται σε συγκεκριμένα έγγραφα (βλ. περιγραφή του πόρου). Ο εν λόγω πόρος έχει 

χαρακτηρισθεί ως κοινωνικός και μετά το 2000 αποδίδεται ολόκληρος στο ΛΑΦΚΑ και ως εκ τούτου 

δεν αποτελεί πλέον έσοδο για το Ταμείο (Πηγή: Ενημερωτικό δελτίο 2004, έκδοση 2321/2004). 

 

 

 

4.   2% επί της αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης τεχνικής φύσεως καθώς και την 
εκτέλεση ή επίβλεψη του σχετικού έργου 

 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- Φόροι- Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. 

Κωδικός Λογιστικής Κωδικός Αριθμός Περιγραφή  

72.01.0911.093 09.14.1299.012 

2% επί της αμοιβής για την 

εκπόνηση μελέτης τεχνικής φύσεως 

καθώς και την εκτέλεση ή επίβλεψη 

του σχετικού έργου. 

(Κ.Σ.: Πόρος Ε 2% επί αμοιβής για 

την εκπόνηση μελετών τεχνικών 

έργων, Ε.Λ.Π.Π.: Πόρος ΙΓ 2% επί 

αμοιβής εκπονουμένων 

μηχανολογικών μελετών) 

Κ
.Σ

.  

72.01.006.093 09.14.1299.212 

Ε
.Λ

.Π
.Π

.  

 
4.1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

4.1.1. Νομικό Πλαίσιο 

 

 Α.Ν.2326/1940 άρθρο 7 παρ. 1ε 

 Συμπλήρωση του παραπάνω νόμου από τον Ν.915/79, άρθρο 10. 
 

4.1.2. Τρόπος Είσπραξης 

 
Το τέλος εισπράττεται με διπλότυπα γραμμάτια (με το χαρτόσημό τους το οποίο ανέρχεται σε 2.4% επί της 

κράτησης υπέρ ΤΣΜΕΔΕ). 
 

Η καταβολή της οφειλής γίνεται είτε στο ΤΣΜΕΔΕ είτε στην ΕΤΕ και είναι άμεσα συνδεδεμένη με την 
έκδοση οικοδομικής αδείας 

 

 

4.1.3. Απολογιστικά Στοιχεία 

 

Όμοια με παραπάνω ο συγκεκριμένος πόρος εντάσσεται τόσο στην Κ.Σ. όσο και στον Ε.Λ.Π.Π.  
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../../../../takis/AppData/Local/Temp/N2326-1940-article7.pdf
../../../../takis/AppData/Local/Temp/Apodosh_LAFKA_koinwnikoi_poroi.MDI
../../../../takis/AppData/Local/Temp/Apodosh_LAFKA_koinwnikoi_poroi_Arthro_nomothethmatos.MDI
../../../../takis/AppData/Local/Temp/Apodosh_LAFKA_koinwnikoi_poroi_Arthro_nomothethmatos.MDI
../../../../takis/AppData/Local/Temp/N2326-1940-article7.pdf
../../../../takis/AppData/Local/Temp/N2326-1940-article7.pdf
../../../../takis/AppData/Local/Temp/Ν9151979.doc
../../../../takis/AppData/Local/Temp/krathseis_epi_amoivwn_meletwn_epikaira-2000-2107-pg130a.mdi
../../../../takis/AppData/Local/Temp/krathseis_epi_amoivwn_meletwn_epikaira-2000-2107-pg130a.mdi


 

 

 
 

 

2002 2003 2004 2005 
 

6,881,336.19 6,902,694.87 6,646,044.45 7,938,826.38 Κ.Σ. 

6,851,813.31 6,891,616.04 6,646,044.45 7,927,630.56 Ε.Λ.Π.Π. 

13,733,149.50 13,794,310.91 13,292,088.90 15,866,456.94 Σύνολο 

 0.45% -3.64% 19.4% Ετήσια μεταβολή 

 0.45% -3.2% 15.5% 

Μεταβολή ως 

προς το έτος 

βάσης 

 

 

 

 

5.   Ποσοστό 2% επί της αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης βιομηχανικών – 

μηχανολογικών          εγκαταστάσεων. 
 

Ο πόρος καταγράφεται στο λογιστήριο του ΤΣΜΕΔΕ με τους παρακάτω κωδικούς: 
 

 Κωδικός Λογιστικής Κωδικός Αριθμός Περιγραφή 

Κ.Σ. 72.00.0911.095 09.14.1299.013 
Ο πόρος αφορά Ποσοστό 2% επί 

της αμοιβής για την εκπόνηση 

μελέτης βιομηχανικών – 

μηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

Καταγράφεται στις οικονομικές 

εκθέσεις ως έσοδο το οποίο 

εντασσόταν έως το 2006 

(Ν.3518/2006) στην Κ.Σ. όσο και 

στον Ε.Λ.Π.Π. 

Ε.Λ.Π.Π. 72.00.0650.095 09.14.1299.213 

 

 
5.1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

5.1.1 Νομικό Πλαίσιο 

 

Η νομοθεσία που διέπει τον πόρο είναι το άρθρο 7, παρ. 1ε του Ν. 2326/1940, όπως συμπληρώθηκε από το 
Ν.915/79, άρθρο 11. 

 

5.1.2. Τρόπος Είσπραξης 

 

Η καταβολή του πόρου προβλέπεται στο άρθρο 9, ΠΔ 1928/1934 και γίνεται 
 

• στο ΤΣΜΕΔΕ, 
• στην ΕΤΕ και 
• στην Τράπεζα της Ελλάδος 

 
και είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έκδοση οικοδομικής αδείας. 

 

 

../../../../takis/AppData/Local/Temp/N2326-1940-article7.pdf
../../../../takis/AppData/Local/Temp/Ν9151979.doc
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5.1.3. Απολογιστικά Στοιχεία 

 

Ακολουθεί πίνακας με τα απολογιστικά στοιχεία της περιόδου 2002 έως 2005. 

 

 2002 2003 2004 2005 

ΚΣ 89.033,84 100.359,36 134.366,60 142.644,43 

ΕΛΠΠ 89.033,85 100.302,12 134.366,60 142.641,36 

Σύνολο 178.067,69 200.661,48 268.733,20 285.285,79 

Ετ. Μεταβολή  12,7% 33,9% 6,2% 

Μεταβολή – ΕΒ  12,7% 50,9% 60,2% 

 

 

 

 

6.    Ποσοστό 1% δημοσίων έργων. 
 
Ο πόρος αυτός αφορά κράτηση ποσοστού 1% επί παντός ανεξαιρέτως λογαριασμού πληρωμής εργολάβου, 

φυσικού ή νομικού προσώπου, είτε αυτός διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο, είτε όχι, και επί οποιωνδήποτε έργων 
εκτελούμενων από το Δημόσιο, Δήμων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου πλην των νόμιμων 

εξαιρέσεων ή απαλλαγών.  
 
Καταγράφεται στις οικονομικές εκθέσεις ως έσοδο το οποίο εντάσσεται στην Κ.Σ. Ο πόρος καταγράφεται 

στο λογιστήριο του ΤΣΜΕΔΕ με τους παρακάτω κωδικούς: 
 

 Κωδικός Λογιστικής Κωδικός Αριθμός 

Κ.Σ. 72.00.0911.092 09.14.1299.014 

 

6.1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

6.1.1. Νομικό Πλαίσιο 

 

Ο πόρος προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 1 εδάφιο β’ του ΑΝ 2326/1940. Με το άρθρο 5 του ΝΔ 1076/1942 η 

κράτηση αυτή επεκτάθηκε και για τα απολογιστικώς εκτελούμενα έργα και προμήθειες. Με το άρθρο του 
Ν.546/1943 ο πόρος αυξήθηκε κατά 50%, η δε προσαύξηση αυτή αποδίδεται στο ΕΜΠ. Με το άρθρο 1, 

παρ. 1 εδάφιο ε’ του ΝΔ 2906/1954 ορίσθηκε ότι ο ΑΟΟΑ εισπράττει το ήμισυ της ανωτέρω κράτησης υπέρ 
ΤΣΜΕΔΕ για τα στρατιωτικά έργα οπότε η κράτηση αυτή γίνεται 0,5% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και 0,5% υπέρ 
ΕΜΠ. 

 
Έχει δημιουργηθεί αμφισβήτηση εάν ο πόρος είναι εισφορά των ασφαλισμένων ή κράτηση δηλαδή 

κοινωνικός πόρος που βαρύνει τρίτα πρόσωπα ανεξάρτητα από την ονομασία που έχει ο πόρος αυτός. Τα 
Δικαστήρια με πάγια νομολογία δέχονται (ΑΠ 182/1971, ΑΠ926/1972, ΑΠ169/1973, ΑΠ 322/1971 ΑΠ 
179/1981, ΔΠ 1482/1983, Εφετείο Αθηνών 2370/1972 Εφετείο Αθηνών 482/1979, κλπ) ότι η κράτηση δεν 

αποτελεί εισφορά των εργολάβων ως ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ αφού παρακρατείται και από  νομικά 
πρόσωπα που από τη φύση τους δεν είναι δυνατό να είναι ασφαλισμένα στο ΤΣΜΕΔΕ. Ο πόρος αυτός 

αποτελεί δικαίωμα του ΤΣΜΕΔΕ επί της αξίας του έργου, βαρύνει τον εργοδότη και επαυξάνει το κόστος 
του έργου. 
 

Δεν βαρύνονται με την κράτηση: 
 



 

- Τα έργα νομικών προσώπων και οργανισμών που από τη νομοθεσία τους απαλλάσσονται από τέλη, 

εισφορές, κλπ υπέρ τρίτων και 
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- Τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 
 

Το ΤΣΜΕΔΕ απαλλάσσει από την κράτηση αυτή τα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ (Εγκύκλιος 
42833/22.12.1981) αλλά δεν έχει δεχτεί την απαλλαγή των έργων των νομικών προσώπων και οργανισμών 
που από τη νομοθεσία τους απαλλάσσονται εισφορών και κρατήσεων. Σχετικά με το θέμα υπάρχουν οι υπ’ 

αριθ. 1119/1969 και 441/1970 Γνωμοδοτήσεις της Ολομέλειας του ΝΣΚ που έχουν γίνει αποδεκτές από τον 
Υπουργό Οικονομικών με την ΕΠ2742/627/14.8.1970 Απόφασή του οι οποίες δέχονται ότι δεν εφαρμόζεται 

η υπόψη κράτηση στα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ. 
 

6.1.2. Τρόπος Είσπραξης 

 
Η καταβολή του πόρου προβλέπεται στο αρ. 1 του ΠΔ 1928/1934 και γίνεται: 

 
• στο ΤΣΜΕΔΕ, 
• στην ΕΤΕ και 

• στην Τράπεζα της Ελλάδος 
 

 

6.1.3. Απολογιστικά Στοιχεία 

 
Ακολουθεί πίνακας για τα απολογιστικά στοιχεία των ετών 2002 έως 2005. 
 

 2002 2003 2004 2005 

 38.154.917 48.799.464 46.300.050 33.437.000 

Ετήσια μεταβολή  27,9% -5,1% -27,8% 

Μεταβολή ΕΒ  27,9% 21,3% -12,4% 

 
 

 
 

7.    Ποσοστό 2% επί των τεκμαρτών κερδών εργολάβων. 
 
Εισφορά 2% επί των τεκμαρτών κερδών, των προερχομένων εκ των δημοσίων έργων ή των έργων Δήμων ή 
Κοινοτήτων και Νομικών εν γένει Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ως και επί οιασδήποτε 

φύσεως ιδιωτικών έργων και οικοδομών, βαρυνούσης τους υπαγομένους εις την ασφάλιση του Ταμείου 
εργολήπτας, ως και τας πάσης φύσεως εργοληπτικάς εταιρείας διά τα εισοδήματά των τα προερχόμενα εκ 

της εκτελέσεως των ως άνω αναφερομένων έργων. 
 
Καταγράφεται στις οικονομικές εκθέσεις ως έσοδο το οποίο εντασσόταν έως το 2006 (Ν.3518/2006) στην 

Κ.Σ. όσο και στον Ε.Λ.Π.Π 
Ο πόρος καταγράφεται στο λογιστήριο του ΤΣΜΕΔΕ με τους παρακάτω κωδικούς: 

 

 Κωδικός Λογιστικής Κωδικός Αριθμός 

Κ.Σ. 
72.01.0911.094 09.14.1299.015 

Ε.Λ.Π.Π. 72.01.006.094 09.14.1299.215 

 
7.1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

7.1.1 Νομικό Πλαίσιο 



 

Καθιερώθηκε με το άρθρο 12 του Ν.915/1979 που προστέθηκε ως εδάφιο ιη΄ στην παράγραφο 1 του άρθρου 

7 του ΑΝ 2326/1940. 
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7.1.2. Τρόπος Είσπραξης 

 
Η καταβολή του πόρου γίνεται στην ΕΤΕ με κωδικοποιημένο γραμμάτιο: 

 

 
7.1.3. Απολογιστικά Στοιχεία 

 
Ακολουθεί πίνακας για τα απολογιστικά στοιχεία των ετών 2002 έως 2005. 

 

 2002 2003 2004 2005 

ΚΣ 4.190.699 5.268.405 5.063.705 3.872.724 

ΕΛΠΠ 4.183.377 5.258.460 5.063.705 3.869.093 

Σύνολο 8.374.076 10.526.865 10.127.410 7.741.817 

Ετήσια μεταβολή  25,7% -3,8% -23,6% 

Μεταβολή ως προς ΕΒ  25,7% 20,9% -7,6% 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΔΟ  2002-2005 

 

 

2002 2003 2004 2005 

61809233 75043043 71360846 59019601 

 

 

Τα στοιχεία που καταγράφονται είναι από τα επίσημα στοιχεία του ταμείου, δυστυχώς δεν έχω τα αντίστοιχα  

των επόμενων ετών αλλά είναι απολύτως βέβαιο ότι τα επόμενα χρόνια (2006-2009) κινούνται περίπου στο 
επίπεδο των 50εκ.€ ετησίως.  

Η πτώση των αντίστοιχων εσόδων από αυτούς τους πόρους, για την μνημονιακή τετραετία είναι δραματική, 
εξαιτίας της μεγάλης και συνεχιζόμενης πτώσης του ΠΔΕ καθώς επίσης και των ιδιωτικών έργων. Κινείται 
στο επίπεδο των 40εκ.€, με πτωτικές τάσεις. 

  
Σημείωση: Αυτοί οι πόροι που καταργούνται με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε είναι αυτοί που 

ορίζονται από το Ν.2326/1940, άρθρο 7, παράγραφοι β,γ,δ και ιστ. 
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2. Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση Δεδομένων Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων  

2.1 Μέσο Εισόδημα από συντάξεις  
Από την επεξεργασία των στοιχείων των συντάξεων του Οκτωβρίου του 2013 προέκυψε ότι ο 
αριθμός των συνταξιούχων της χώρας ανέρχεται σε 2.704.295 και το μέσο εισόδημα των 

συνταξιούχων γήρατος σε 926,89 € (προ φόρου και κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης). 
Αναλυτικά στοιχεία αποτυπώνονται στους πίνακες 1 και 2 που ακολουθούν.  
 
 

Κατηγορία Συνταξιούχων  Πλήθος Συνταξιούχων  

 Αύγουστος 2013  Σεπτέμβριος 2013  Οκτώβριος 2013  

Γήρατος  2.033.842  2.035.564  1.994.369  

Θανάτου  376.264  373.279  412.537  

Αναπηρίας  233.253  234.592  235.457  

Ανασφάλιστων 
Υπερηλίκων ΟΓΑ  

40.161  39.249  37.921  

Χωρίς Ένδειξη 
Κατηγορίας  

21.207  24.240  24.011  

ΣΥΝΟΛΟ  2.707.727  2.706.924  2.704.295  

 

                           Πίνακας 1 : Πλήθος Συνταξιούχων ανά κατηγορία 

 

 

 

Κατηγορία  

Συνταξιού
χων                 
 

                          Μηνιαίο Ποσό (€) Μέσο Μηνιαίο Εισόδημα από 

συντάξεις (€)  

 Αύγουστος 

2013  

Σεπτέμβριος 

2013  

Οκτώβριος 

2013  

Αύγουστος 

2013  

Σεπτέμβρι

ος 2013  

Οκτώβριος 

2013  
Γήρατος  1.873.562.732  1.875.066.055  1.848.557.817  921,19  921,15  926,89  
Θανάτου  255.633.685  253.386.501  279.868.394  679,40  678,81  678.41  
Αναπηρίας  142.311.584  143.365.958  143.806.601  610,12  611,13  610,76  

Ανασφάλιστ
ων 
Υπερηλίκων 
ΟΓΑ  

14.536.710  14.204.305  13.724.974  361,96  361,90  361,94  

Χωρίς 
Ένδειξη 
Κατηγορίας  

17.421.588  17.410.135  17.259.848  719,69  718,24  718,83  

ΣΥΝΟΛΟ  2.303.466.299  2.303.432.954  2.303.217.635   
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Α. Κατανομή συντάξεων ανά ταμείο και κατηγορία 
 
Α/
Α  

Συντομογραφί
α  

Γήρατος  Αναπηρίας  Θανάτου  Άλλη/Χωρίς 
Ένδειξη  

Σύνολο  Συνολικό Ποσό  

1  ΔΗΜΟΣΙΟ  319.731  18.619  113.207  0  451.557  455.860.013,99 €  

2  ΙΚΑ  635.810  105.066  253.682  0  994.558  636.585.721,49 €  

3  ΟΑΕΕ-ΤΣΑ  28.169  4.113  21.742  0  54.024  30.905.364,63 €  
4  ΤΣΕΑΠΓΣΟ  10.255  816  2.310  0  13.381  10.921.754,90 €  

5  ΤΣΠΗΣΑΠ  1.266  170  635  0  2.071  2.523.793,66 €  
6  ΤΑΠΕ  0  0  0  1.595  1.595  1.846.225,96 €  

7  ΤΣΠΕΤΕ  11.296  348  2.484  0  14.128  14.966.695,00 €  
8  ΤΣΠΤΕ  3.542  128  1.281  17  4.968  5.736.480,60 €  

9  ΤΣΠΠΑΤΕ  5.573  151  2.001  18  7.743  8.317.838,93 €  

10  ΤΑΠΙΛΤ  2.067  106  458  0  2.631  2.918.625,10 €  
11  ΤΑΠΕΤΒΑ  614  0  148  0  762  863.205,28 €  

12  ΤΑΠΟΤΕ  43.851  1.391  9.124  287  54.653  67.239.459,01 €  
13  ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ  142.926  24.128  76.535  1.893  245.482  193.604.173,53 €  

14  ΟΑΕΕ-ΤΑΕ  30.256  3.130  16.491  368  50.245  34.380.666,54 €  
15  ΤΑΝΠΥ  1.333  75  578  0  1.986  1.333.903,98 €  

16  ΕΤΑΑ-ΤΑΝΟ  13.659  685  6.605  0  20.949  14.195.590,00 €  

17  ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ  14.578  315  7.921  125  22.939  23.400.134,14 €  
18  ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ  15.640  1.009  6.354  0  23.003  25.434.592,70 €  

19  ΕΤΑΠΜΜΕ-
ΤΣΠΕΑΘ  

2.183  172  652  0  3.007  3.398.901,57 €  

20  ΕΤΑΠΜΜΕ-
ΤΑΙΣΥΤ  

450  60  190  0  700  570.176,97 €  

21  ΕΤΑΠΜΜΕ-
ΤΣΕΥΠ  

671  37  339  0  1.047  1.087.949,40 €  

22  ΕΤΑΠΜΜΕ-
ΤΣΕΥΠΘ  

53  6  33  0  92  98.912,20 €  

23  ΕΤΑΠΜΜΕ-
ΤΑΤΤΑ  

990  47  327  0  1.364  1.501.114,33 €  

24  ΟΑΠ-ΔΕΗ  27.031  989  8.538  0  36.558  50.098.719,58 €  

25  ΟΓΑ  618.394  115.325  0  0  733.719  319.260.411,93 €  
26  ΕΤΑΠΜΜΕ-

ΦΩΤΟΡΕΠ  
40  5  40  0  85  71.030,09 €  

27  ΕΤΑΠΜΜΕ-
ΑΝΤΑΠΞΤ  

39  0  10  0  49  54.368,19 €  

28  ΤΕΑΔΥ-
ΤΑΔΚΥ(Κ)  

21  0  6  0  27  25.696,11 €  

29  ΖΑΠΠΕΙΟ  3  0  0  1  4  4.273,56 €  
30  ΟΠΣ-ΙΚΑ  50.719  4.350  13.851  24  68.944  46.088.742,35 €  

31  ΟΓΑ(ΕΠΙΖΩΝΤΩ
Ν)  

0  0  10.726  0  10.726  2.100.991,05 €  

32  ΟΓΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  

505  5  61  0  571  725.495,15 €  

33  ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ  4.228  243  802  0  5.273  1.851.102,19 €  
34  ΕΤΕΑ - 

ΤΕΑΥΝΤΠ  
3.841  335  975  0  5.151  1.969.451,44 €  

35  ΕΤΕΑ -ΤΕΑΥΕΚ  19.191  2.608  6.661  0  28.460  6.927.198,30 €  
36  ΕΤΕΑ-ΤΕΑΠΟΖΟ  2.828  342  1.010  0  4.180  865.709,31 €  

37  ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ  2.221  66  929  0  3.216  706.751,86 €  

38  ΕΤΕΑ-ΤΕΑΧ  1.774  45  642  0  2.461  464.948,47 €  
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