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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Είναι  πλέον  κοινή  διαπίστωση  ότι  οι  μηχανικοί  της  χώρας  προσπαθούν  να  επιβιώσουν  σε  ένα 
πρωτόγνωρα δυσμενές περιβάλλον. Τα αποτελέσματα από τη μείωση των μισθών, των εισοδημάτων 
και την υποαπασχόληση, έχουν οδηγήσει μεγάλο αριθμό συναδέλφων στα όρια της ανεργίας και την 
ανέχειας.  Η  πρωτοφανής  κατάργηση  των  διασφαλίσεων  και  κατακτήσεων  στα  εργασιακά, 
επαγγελματικά, ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα είναι πλέον γεγονός.

Οφείλουμε να επισημάνουμε, για μία φορά ακόμη, ότι το θέμα των αυξήσεων των ήδη υπέρογκων 
ασφαλιστικών εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ είναι κρίσιμο για την επιβίωση των συναδέλφων. Οι εισφορές 
που  απαιτούνται  ισοδυναμούν  ουσιαστικά,  για  μεγάλο  μέρος  των  συναδέλφων,  με 
αποκλεισμό από το επάγγελμα.

Θεωρούμε  ότι  τα  ζητήματα  των  οφειλών  από  μη  καταβληθείσες  ασφαλιστικές  εισφορές  είναι 
υποχρέωση και συνταγματικό καθήκον προς επίλυση των οικείων ασφαλιστικών φορέων.

Το  ΔΣ  ΕΤΑΑ  θα  πρέπει  να  αναζητήσει  και  να  εισπράξει  άμεσα  από  τους  συστηματικούς 
εισφοροδιαφεύγοντες του κάθε κλάδου, καθώς επίσης να μεριμνήσει για την ελάφρυνση των ποσών 
οφειλής,  όσων  ασφαλισμένων  του  ΕΤΑΑ  ήταν  χωρίς  εργασία  τα  τελευταία  χρόνια  ή  είχαν 
αποδεδειγμένα εισοδήματα κάτω από τα όρια επιβίωσης.

Στην εκπνοή της παράτασης καταβολής των εισφορών του β’  εξαμήνου του 2013 και  των 
αντίστοιχων διακανονισμών, 

ο ΣΑΔΑΣ- ΠΕΑ τονίζει ότι θεωρεί παράνομη κάθε ποινικοποίηση της αδυναμίας καταβολής 
των  οφειλών  από  τους  ασφαλισμένους  προς  τα  ασφαλιστικά  ταμεία  τους  και  αντιτίθεται 
πλήρως στις κατασχέσεις και πλειστηριασμούς κατοικιών και άλλων περιουσιακών στοιχείων 
των ασφαλισμένων, λόγω οφειλών προς τα ασφαλιστικά τους Ταμεία.

Θεωρώντας βασική μας υποχρέωση να διασφαλίσουμε το μέλλον των συναδέλφων στο επάγγελμα, 
με άμεσες πρακτικές ενέργειες και προτάσεις, θέτουμε καταρχήν τα παρακάτω, στοιχειώδη για την 
επιβίωση του κλάδου μας, αιτήματα:

1. Να μην αποστείλει  κανενός είδους στοιχείο των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ προς το ΚΕΑΟ 
(Κέντρο Είσπραξης  Ασφαλιστικών Οφειλών),  που υπάγεται  στο  ΙΚΑ/ΕΤΑΜ, είτε  αφορά σε 
προσωπικά στοιχεία, είτε σε Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής.

2. Να  δοθεί  παράταση  στους  ασφαλισμένους  του  ΤΣΜΕΔΕ  για  την  αποπληρωμή  των 
ειδοποιητηρίων του 2ου εξαμήνου 2013 χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις έως τις 31 Μαρτίου 
2014.  Το  ίδιο  προτείνεται  να  ισχύσει  αντίστοιχα  και  για  τους  υπόλοιπους  κλάδους  των 
ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ. 

3. Να  παρέχεται  άμεσα  ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη  σε  όλους  τους  ασφαλισμένους 
ανεξάρτητα  από το εάν έχουν οφειλές ή όχι.  Να δοθεί  εντολή στους  επιμέρους τομείς  να 
σφραγίζουν τα βιβλιάρια των ασφαλισμένων από 01/01/2014 για όλο το έτος, με απλούστερες 
διαδικασίες από αυτές του 2013.
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4. Να  ανασταλούν  επ’  αόριστο,  η  εφαρμογή  της  αύξησης  των  ασφαλιστικών  εισφορών  των 
ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ και η εφαρμογή του νέου συστήματος διακανονισμού οφειλών. 

5. Να  αναγνωρίζεται  η  ιδιότητα  του  ασφαλισμένου  χωρίς  ή  με  ελάχιστο  εισόδημα  από  την 
άσκηση του επαγγέλματός του και να ληφθούν μέτρα προνοιακού χαρακτήρα

Να  συνεργαστεί  το  ΔΣ  του  ΕΤΑΑ  με  τους  συλλογικούς  φορείς  των  ασφαλισμένων  (σωματεία, 
επιστημονικοί  σύλλογοι  κ.α.)  για  το  σχεδιασμό και  την  υλοποίηση ενός πιο δίκαιου  ασφαλιστικού 
συστήματος.

Καλούμε όλα τα Τμήματα του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και τους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων της περιφέρειας, να 
προχωρήσουν  άμεσα  σε  Γενικές  Συνελεύσεις  και  κινητοποιήσεις  για  το  θέμα,  προτείνοντας 
υλοποιήσιμες προτάσεις.

Επίσης ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ καλεί τα μέλη του την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 15:00 σε 
κινητοποίηση μπροστά στα γραφεία του ΕΤΑΑ (Μάρνη & Γ’ Σεπτεμβρίου), όπου το ΔΣ του 
ΕΤΑΑ θα συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα.
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