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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ        

 

 

Ασφαλιστικό: Πρωταπριλιά ή Πρωτομαγιά;;; 

 
Στην Ελλάδα δυστυχώς για να είσαι μηχανικός πρέπει να πληρώνεις τον μήνα τουλάχιστον 540 

ευρώ στο Ελληνικό Κράτος 

 

Στην κυβέρνηση φαίνεται ότι μπέρδεψαν την Πρωταπριλιά με την 

Πρωτομαγιά. Μόνο σαν αστείο μπορεί να εξηγηθεί το νέο κρυφό χάρατσι που 

έρχεται για κάθε μηχανικό με τον νέο μνημόνιο που φαίνεται να ψηφίζεται 

μέσα στον μήνα.  

 

Μετά την επιτυχημένη νέα διαπραγμάτευση η επιβάρυνση των ασφαλιστικών 

εισφορών θα σταματήσει να είναι 37,95% (για τους ελ. Επαγγελματίες) και 

41….% (για τους μισθωτούς) επί των καθαρών κερδών. Θα είναι πολύ 

μεγαλύτερη, μιας και από ότι φαίνεται οι ασφαλιστικές εισφορές δεν θα 

εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα.  

 

Τι σημαίνει αυτό; 

 

Ένα παράδειγμα: Για έναν ελεύθερο επαγγελματία – μηχανικό που πληρώνει 

τις ελάχιστες εισφορές, δηλαδή περίπου 2.640 ευρώ τον χρόνο ή 220 ευρώ/μήνα 

και έχει εισόδημα 586 ευρώ τον μήνα (καθαρό εισόδημα 7.032 ευρώ) η 

επιβάρυνση είναι: 

 

Ασφαλιστικές εισφορές: + 1.000 ευρώ/ χρόνο ή + 83,50 ευρώ/μήνα 

Φορολογικές εισφορές: + 586 ευρώ/ χρόνο ή + 50 ευρώ/μήνα 

Συνολικά: +1.586 ευρώ/χρόνο ή + 133,50 ευρώ/μήνα 

 

Συνολικά για όποιον πληρώνει τις ελάχιστες ασφαλιστικές εισφορές η 

επιβάρυνση είναι: 

 

Συνολικές ασφαλιστικές εισφορές: 3.680 ευρώ/χρόνο ή 305 ευρώ/μήνα 

Συνολικές φορολογικές εισφορές: 2.130 ευρώ/χρόνο ή 177,50 ευρώ/μήνα 

Συνολικά: 5.810 ευρώ/χρόνο ή 482,50 ευρώ/μήνα 

 

Δηλαδή επιβάρυνση 82,6%! 

Αν υπολογιστεί και το τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ η επιβάρυνση είναι  

91,94%!!!! 
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Τελικά μάλλον η κυβέρνηση έχει βάλει στόχο όλοι οι μηχανικοί να μείνουν 

άνεργοι. 

 

Στην Ελλάδα δυστυχώς για να είσαι μηχανικός πρέπει να πληρώνεις τον 

μήνα τουλάχιστον 540 ευρώ! 

 

Καλούμε: 

• κάθε συνάδελφο να συμμετάσχει σε κάθε κινητοποίηση που θα 

λάβει χώρα. 

 

• όλους τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς κλάδους σε κοινό 

μέτωπο αντίδρασης. 

 

• το ΤΕΕ ως ο επιστημονικός φορέας των μηχανικών να συντονίσει με 

τους υπόλοιπους φορείς επιστημόνων κοινή πορεία ενάντια στους 

σχεδιασμούς τις κυβέρνησης να «εξορίσει» τους Έλληνες 

επιστήμονες. 

 

Αν δεν αντιδράσουμε και τώρα όσο πιο συντονισμένα, δυναμικά και 

αποτελεσματικά μπορούμε όλοι μας, την επόμενη φορά δεν θα ασκούμε 

το επάγγελμα 

 

Εισόδημα με 

ασφαλιστικές 

εισφορές

Καθαρό 

εισόδημα

Μηνιαίο 

καθαρό 

εισόδημα

Ασφαλιστικές 

εισφορές 

προηγούμεν

ο έτος 

Ασφαλιστικές 

εισφορές

Φορολόγ

ηση

Τέλος 

επιτ/ματος

Εισφορά 

αλληλεγγύ

ης

Σύνολο 

ανά έτος

Σύνολο 

ανά 

μήνα

Ποσοστό 

συνόλου επί του 

εισοδήματος 

(φόροι - 

ασφαλιση)

Πόσα 

μένουν 

τον χρόνο

Πόσα 

μένουν 

τον μήνα

9701 7032 586 2669 3681 2134 650 6466 539 91,94 566 47

13795 10000 833 3795 5235 3035 650 8920 743 89,20 1080 90

20693 15000 1250 5693 7853 4552 650 66 13055 1088 87,03 1945 162

27590 20000 1667 7590 10470 6070 650 176 17190 1433 85,95 2810 234
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