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Αθήνα 15 Ιανουαρίου 2014

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΔΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Το τμήμα Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ μπροστά:
Α. στην οικονομική εξαθλίωση του κλάδου και την απόλυτη αδυναμία των
περισσοτέρων μελών του να ανταποκριθούν στην οικονομική συγκυρία,
Β. στη λήξη καταβολής των εισφορών του β΄ εξαμήνου του 2013, των
αντίστοιχων διακανονισμών και της απειλούμενης εφαρμογής αναγκαστικών
μέτρων για την είσπραξη δημοσίων εσόδων μέσω πλειστηριασμών και
κατασχέσεων ζητά από το ΔΣ του ΕΤΑΑ:
1. Την άρνησή του στις κατασχέσεις Α΄ κατοικίας και για τον λόγο αυτόν να
μην αποσταλεί κανενός είδους στοιχείο των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ προς το
ΚΕΑΟ (κέντρο είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών), που υπάγεται στο
ΙΚΑ/ΕΤΑΜ, είτε προσωπικά στοιχεία, είτε πράξη βεβαίωσης οφειλής.
2. Στους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ η αποπληρωμή των ειδοποιητηρίων
του 2ου εξαμήνου 2013 να γίνει
χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις έως 31
Μαρτίου 2014. Το ίδιο να ισχύει αντίστοιχα και για τους υπόλοιπους κλάδους
ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ.
3. Να παρέχεται άμεσα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους
ασφαλισμένους ανεξάρτητα από το αν έχουν οφειλές. Δίνεται εντολή στους
επί μέρους τομείς να σφραγίζουν τα βιβλιάρια των ασφαλισμένων από
01/01/2014 για όλο το έτος, με απλούστερες διαδικασίες αυτών του 2013.
4. Να ανασταλούν επ΄ αόριστον
α) η εφαρμογή της αύξησης των
ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ και να εφαρμοστεί νέο
σύστημα διακανονισμών με περισσότερες δόσεις και χωρίς προσαυξήσεις και
β) αντίθετα να προβεί στην δραστική μείωση των εισφορών λαμβάνοντας υπ
όψιν την οικονομική κρίση και την αδυναμία ανταπόκρισης των ασφαλισμένων
μετά την οικονομική κατάρρευση του κλάδου. Το ΔΣ του ΕΤΑΑ να δεχτεί
άμεσα προτάσεις των συλλογικών φορέων των ασφαλισμένων (σωματεία ,

επιστημονικοί σύλλογοι κλπ) για τον σχεδιασμό και υλοποίηση ενός πιο
δίκαιου ασφαλιστικού συστήματος.
5. Να αναγνωριστεί η ιδιότητα του ασφαλισμένου χωρίς ή ελάχιστο εισόδημα
από την άσκηση του επαγγέλματός του και να ληφθούν μέτρα προνοιακού
χαρακτήρα.
6. Να απαιτηθεί και να υλοποιηθεί η άμεση είσπραξη όλων των κρατικών
οφειλών προς το ταμείο.
7. Να προχωρήσει η είσπραξη των εργοδοτικών εισφορών με την προϋπόθεση
σχολαστικής τήρησης όλων των δικονομικών όρων.
Παράλληλα το Τμήμα Αττικής του ΣΑΔΑΣ- ΠΕΑ ζητά να ξεκινήσει προσεκτική
διερεύνηση του θέματος ασφάλισης της «ιδιότητας» ή ασφάλισης της
«εργασίας»

