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Προς:
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• Πρόεδρο ΕΤΑΑ κο Αντώνη Σελιανάκη
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Θέμα: Αίτημα  του  ΣΑΔΑΣ  –  Πανελλήνιας  Ένωσης  Αρχιτεκτόνων  για  ουσιαστική 
αντιμετώπιση της αδυναμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Στο πρωτόγνωρα δυσμενές περιβάλλον που δημιουργεί η ύφεση στην οικονομία και η επίπτωσή 
της στον κλάδο μας, μέσα από τη μείωση μισθών και  εισοδημάτων, την υποαπασχόληση, την 
ανεργία  και  την  ανέχεια  μεγάλου  αριθμού  συναδέλφων,  τη  συρρίκνωση  των  αρχιτεκτονικών 
γραφείων, όπως επίσης και την πρωτοφανή κατάργηση των διασφαλίσεων και κατακτήσεων στα 
εργασιακά, επαγγελματικά, ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα, 

θεωρούμε  ότι  αποτελεί  μονόδρομο  η  συλλογική  αντιμετώπιση των  προβλημάτων  μας,  με 
συσπείρωση στα συλλογικά όργανα και  με πρακτική ενδυνάμωση της  αλληλεγγύης μεταξύ 
μας.

Στα πλαίσια αυτής της συσπείρωσης οφείλουμε να σας 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.

Ο  ρόλος  του  Συλλόγου  μας  είναι  να  καλύπτει  τις  ανησυχίες  και  τα  ενδιαφέροντα  όλων  των 
αρχιτεκτόνων της χώρας, με τις διάφορες ενασχολήσεις και τις διαστρωματώσεις τους. Θεωρώντας 
βασική μας υποχρέωση να διασφαλίσουμε το μέλλον των συναδέλφων στο επάγγελμα με άμεσες 
πρακτικές  ενέργειες,  σας  θέτουμε  καταρχήν  τα  παρακάτω,  στοιχειώδη  για  την  επιβίωση  του 
κλάδου μας, αιτήματα:

1. Θεώρηση των βιβλιαρίων και περίθαλψη, για όλα τα μέλη του ΤΣΜΕΔΕ ανεξάρτητα από τα 
χρέη.

2. Ασφαλιστική ενημερότητα για το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος, για όλα τα μέλη του 
ΤΣΜΕΔΕ ανεξάρτητα από τα χρέη.

Με την παρούσα επιστολή σας καλούμε,  παράλληλα,  σε συνάντηση ανταλλαγής απόψεων και 
κατάθεσης  συγκεκριμένων  προτάσεων  αντιμετώπισης  των  ασφαλιστικών  προβλημάτων  του 
κλάδου μας.
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Θεωρώντας δεδομένη την κατανόησή σας σχετικά με την ευθύνη που έχουν οι διοικήσεις των 
οργάνων απέναντι  στα μέλη τους,  περιμένουμε  την  απάντησή σας το  συντομότερο δυνατό, 
προσβλέποντας σε μια ουσιαστική και γόνιμη συνεργασία.

Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση,
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