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Αντιπροσωπεία του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων
της 5ης Ιουλίου 2014
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
Η εφαρμογή της πολιτικής της τρόικας ΔΝΤ/ΕΕ/ΕΚΤ από τις διαδοχικές μνημονιακές κυβερνήσεις,
έχει ήδη οδηγήσει στην προσχεδιασμένη φτωχοποίηση ευρύτατων κομματιών της ελληνικής
κοινωνίας και στην εξαθλίωση των πιο αδύναμων. Στο δικό μας κλάδο, το επάγγελμα του
μηχανικού έχει μετατραπεί σε γραφειοκρατικό αντικείμενο φοροεισπρακτικού χαρακτήρα
(τακτοποιήσεις – πιστοποιητικά) με πενιχρές απολαβές. Σήμερα η πλειοψηφία των μηχανικών
είμαστε άνεργοι και υποαπασχολούμενοι χωρίς δική μας ευθύνη αλλά αντιμετωπιζόμαστε ως
προνομιούχοι. Όχι μόνο δεν δικαιούμαστε καμία πρόνοια όπως επίδομα ανεργίας και
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά καλούμαστε ως άνεργοι να πληρώνουμε κατά το χρόνο
ανεργίας μας υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές. Ήδη δεκάδες χιλιάδες μηχανικοί, αδυνατώντας να
πληρώσουν, μένουν χωρίς ουσιαστική ασφάλιση παρόλο που χρεώνονται το κόστος της και
μάλιστα με τόκο και πανοτόκια. Είναι οι ίδιοι μηχανικοί που λόγω του ότι δεν τους δίνεται
ασφαλιστική ενημερότητα βυθίζονται ακόμα περισσότερο στην ανεργία και εξωθούνται εκτός
επαγγέλματος. Επιπλέον, όπως είναι γνωστό, ήδη από τον Ιούνιο του 2011 έχουν ψηφιστεί οι
ληστρικές αυξήσεις των εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ, οι οποίες τελικά εφαρμόστηκαν από 2/5/14
παράτυπα, βάσει υπουργικών εκβιαστικών εγγράφων, παρακάμπτοντας αποφάσεις οργάνων (Δ.Σ.
ΕΤΑΑ και Δ.Ε. ΤΣΜΕΔΕ) και παρά την θέληση και τις ανάγκες μας. Η δυσαρέσκεια είναι
αυξανόμενη και η απαξίωση του ΤΣΜΕΔΕ επίσης, εφόσον το ποσοστό των ασφαλισμένων που
αδυνατεί να πληρώσει αυξάνεται.
Την «εκκαθάριση» κάθε υπολείμματος αποδοχών αναλαμβάνουν κυριολεκτικά τα εκκαθαριστικά
του Υπουργείου Οικονομικών, με την εφαρμογή της νέας φορολογικής νομοθεσίας για τα
εισοδήματα των εργαζόμενων μηχανικών. Για τους μισθωτούς και άνεργους συναδέλφους, το
αφορολόγητο όριο έχει μειωθεί σε επίπεδα χαμηλότερα από το ετήσιο επίδομα ανεργίας, τη στιγμή
που οι αποδοχές και τα εργασιακά δικαιώματα που απέρρεαν από τις συλλογικές συμβάσεις
εργασίας έχουν δεχτεί ιστορικό πλήγμα. Για τους αυτοαπασχολούμενους και τους εργαζόμενους με
ΔΠΥ, η επινόηση εξωπραγματικών τεκμηρίων με φορολόγησή τους κατά 26% από μηδενική βάση,
ο κεφαλικός φόρος των 650 ευρώ και η προκαταβολή φόρου για ανύπαρκτα εισοδήματα ενός
αβέβαιου εργασιακού μέλλοντος καθιστούν κάθε προοπτική άσκησης του επαγγέλματος
ανεδαφική. Η οριζόντια φορολόγηση προσεγγίζει τα όρια του ταξικού παραλογισμού: Όσο η κρίση
συμπιέζει τα έσοδα προς τα κάτω, τόσο μεγαλύτερο ποσοστό τους αποσπάται από το κράτος και
τα ασφαλιστικά ταμεία, με αποκορύφωμα τους αυτοαπασχολούμενους συναδέλφους με αποδοχές
κάτω του πάλαι ποτέ αφορολόγητου ορίου, οι οποίοι καλούνται να καταβάλουν μέσα από
υποχρεωτικές εισφορές, έμμεσους και άμεσους φόρους που σχετίζονται με την άσκηση του
επαγγέλματος, ποσά μεγαλύτερα από το εισόδημά τους!
Την ίδια στιγμή που η συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ οδηγεί με την πολιτική της χιλιάδες
συναδέλφους σε αδυναμία πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών, μας απειλεί με κατασχέσεις
και πλειστηριασμούς, ακόμα και πρώτης κατοικίας, για να εισπράξει ότι μπορεί, επικαλούμενη την
εξυπηρέτηση ενός δημόσιου χρέους που δεν το δημιούργησαν όσοι προσπαθούν να ζήσουν από
τη δουλειά τους και τώρα καλούνται να το πληρώσουν. Έτσι, χιλιάδες συνάδελφοι θα βρεθούν
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προσεχώς αντιμέτωποι με κατασχέσεις, απειλούμενοι από αυτούς που καταλήστεψαν διαχρονικά
και πρόσφατα στο πλαίσιο του PSI τα ασφαλιστικά ταμεία. Αντί να ληφθεί οποιοδήποτε ουσιαστικό
μέτρο προς την κατεύθυνση της επίλυσης και της ελάφρυνσης των προβλημάτων, η κυβέρνηση
απαντά με αυξήσεις της τάξης του 60% στις ασφαλιστικές μας εισφορές, και μάλιστα αναδρομικά,
με ταυτόχρονη ποινικοποίηση των ασφαλιστικών οφειλών. Μετά από σημαντικές κινητοποιήσεις,
ελάχιστη ήταν η αύξηση του ορίου εισόδου στο «Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών»
(Κ.Ε.Α.Ο) από 5 στις 10 χιλιάδες (όταν οι 10.000 ευρώ αντιστοιχούν στα ασφάλιστρα μόλις 14,6
μηνών ενός μηχανικού με δεκαετή ασφάλιση), με μείωση των εργοδοτικών εισφορών και με άλλον
ένα μεροληπτικό νόμο (ν.4254/14) με τον οποίο δικαιούνται ασφαλιστικής κάλυψης μόνο όσοι δεν
οφείλουν στο ταμείο πριν από το 2011 και έχουν οικογενειακό εισόδημα κατά μέσον όρο 12.000
για τα επόμενα έτη. Παράλληλα, για ενδεχόμενο διακανονισμό των χρωστούμενων, ζητείται από
τους οφειλέτες να δηλώσουν όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία για να χρησιμοποιηθούν, δηλαδή
να κατασχεθούν, σε περίπτωση που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στους όρους της ρύθμισης,
καθώς και ληστρικό επιτόκιο για τις οφειλές (ν.4152/2013 – Α’107).
Γενικότερα, δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά σε όλη τη χώρα απειλούνται με κατασχέσεις και
πλειστηριασμούς. Το κόστος των ενοικίων που παρά την πτώση των τιμών είναι για πολλούς
δυσβάστακτο στις σημερινές συνθήκες, οι φόροι στα ακίνητα από το πρώτο τ.μ. - ακόμη και της
μοναδικής κατοικίας μέχρι και τον χέρσο αγρό - που οδηγούν σε δήμευση της ακίνητης περιουσίας
για τη συγκέντρωσή της σε κερδοσκοπικά funds, παράλληλα με τις αυξήσεις στα κοινωνικά αγαθά
που καθιστούν επαρκή τη στέγαση (θέρμανση, ηλεκτροδότηση, κ.λπ.), επιτίθενται και στο δικαίωμα
της πλειοψηφίας της κοινωνίας στην κατοικία. Η επί της ουσίας άρση της προστασίας της πρώτης
κατοικίας για «κόκκινα δάνεια» προς τις τράπεζες, αφού οι όροι προστασίας ελαχιστοποιήθηκαν,
ενώ οι προϋποθέσεις σκλήρυναν, θα πολλαπλασιάσει κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.
Ταυτόχρονα οι άστεγοι πολλαπλασιάζονται τη στιγμή που υπάρχει μεγάλο κενό κτιριακό απόθεμα.
Οι αρχιτέκτονες αναδεικνύουμε το ζήτημα της κατοικίας σε κοινωνικό και επιστημονικό επίπεδο.
Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες και κινητοποιήσεις των συλλογικοτήτων στις γειτονιές. Αγωνιζόμαστε
μαζί με τον κάθε συνάδελφο που απειλείται σήμερα ή θα απειληθεί στο άμεσο μέλλον με
κατάσχεση για χρέη προς το ΤΣΜΕΔΕ, την εφορία ή τις τράπεζες. Καλούμε τα συλλογικά μας
όργανα να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων αντί να παρακολουθούν άβουλα και εγκληματικά
τις εξελίξεις. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ Η ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.
ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΣΤΕΓΟΣ – ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
• Όχι στις ληστρικές αυξήσεις των εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ. Δραστική μείωση των εισφορών
τώρα και κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη για
όλους, ανεξάρτητα από χρέη προς το ταμείο. Να αναλάβει η διοίκηση του ΤΣΜΕΔΕ το
σφράγισμα των βιβλιαρίων χωρίς προϋποθέσεις και κωλυσιεργίες.
• Όχι σε πλειστηριασμούς και κατασχέσεις για χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία, εφορίες,
τράπεζες, κ.λπ. Κατάργηση του ΚΕΑΟ. Καμία σκέψη από το ΕΤΑΑ για διαβίβαση των
οφειλών στο ΚΕΑΟ και αποστολή ειδοποιητηρίων – κατασχετηρίων στους συναδέλφους.
• Χιλιάδες συνάδελφοι έχουν φορτωθεί με χρέη προς το ΤΣΜΕΔΕ, μεταξύ των οποίων
υποαπασχολούμενοι, άνεργοι αλλά και μισθωτοί με ΔΠΥ στους οποίους θα έπρεπε να έχει
γίνει κανονική πρόσληψη. Απαιτούνται δίκαιοι, άτοκοι διακανονισμοί και αναδρομικές
διαγραφές χρεών. Όχι στην ποινικοποίηση της φτώχιας.
• Άμεση αναγνώριση από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ και τον ΟΑΕΔ των άνεργων μηχανικών.
Αξιοπρεπές επίδομα ανεργίας ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής (π.χ. δελτίο). Κατάργηση
της απαίτησης καταβολής εισφορών για το διάστημα της ανεργίας. Ασφαλιστική
ενημερότητα για όλους τους μηχανικούς εκτός από αυτούς που είναι εργοδότες και
οφείλουν εργοδοτικές εισφορές.
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•

•
•

Κάτω τα χέρια από τα αποθεματικά, απεμπλοκή του ΤΣΜΕΔΕ από την Τράπεζα Αττικής τα
τραπεζικά και χρηματιστηριακά παιχνίδια. Άμεσα να καταβάλει το κράτος τις οφειλές του
στο Ταμείο και να καλύψει τις απώλειες από το κούρεμα. Να εισπραχθούν τα οφειλόμενα
από την εργοδοσία.
Δημιουργική και κοινωνικά ωφέλιμη εργασία του μηχανικού. Όχι μετατροπή του σε
φοροεισπράκτορα της Τρόικας.
Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα στην κατοικία για όλους στο πλαίσιο ενός βιώσιμου φυσικού
και δομημένου περιβάλλοντος. Αξιοποίηση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος για την
ανακούφιση των οξυμένων προβλημάτων. Δραστηριοποίηση του Συλλόγου σε αυτή την
κατεύθυνση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:
• Καλούμε σε συμμετοχή του Συλλόγου στις κινητοποιήσεις ενάντια στις αυξήσεις των
εισφορών, τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς, στο ΤΣΜΕΔΕ, στο ΕΤΑΑ και στο
Υπουργείο Εργασίας, σε συντονισμό με τα σωματεία του κλάδου (Σωματείο Μισθωτών
Τεχνικών, ΕΜΔΥΔΑΣ) και συμμετοχή του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ σε κατά τόπους συλλογικότητες
που αντιδρούν στις επιχειρούμενες αρνητικές εξελίξεις, όπως έχει αποφασίσει και πράττει
το τμήμα Αττικής με τη συμμετοχή του στην Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών. Καλούμε σε
συντονισμό και τους άλλους κλάδους συνασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ.
• Συμμετοχή του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στο κίνημα ενάντια στις κατασχέσεις και τους
πλειστηριασμούς και στις προσπάθειες συντονισμού του.
• Η παραπάνω απόφαση να αποσταλεί ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και
στις διοικήσεις των υπόλοιπων τμημάτων και των τοπικών συλλόγων για συντονισμό της
δράσης.
Για το προεδρείο της Αντιπροσωπείας
Ο Πρόεδρος

Χρήστος Σελιανίτης
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