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Θέμα:

Αίτημα - Διαμαρτυρία
Αυτοαπασχολούμενων Ελεύθερων Επαγγελματιών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, που
πλήττονται ιδιαίτερα από την λήψη των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση
της κρίσης από την εξάπλωση του κορωναϊού.

Αξιότιμοι κύριοι,
Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων)
δεδομένων:
1.
2.
3.
4.

Των συνθηκών λόγω των έκτακτων υγειονομικών μέτρων που είναι σε εφαρμογή
Της υπολειτουργίας των τραπεζών
Της αδυναμίας είσπραξης αμοιβών
Της αδυναμίας ολοκλήρωσης εκκρεμών υποθέσεων λόγω περιορισμών στην λειτουργία των
υπηρεσιών του δημοσίου
5. Της οδηγίας περί μείωσης έως και αποφυγής μετακινήσεων των πολιτών,
με την παρούσα επιστολή θέλουμε να υπογραμμίσουμε τη δυσμενή κατάσταση στην οποία έχουν
περιέλθει οι συνάδελφοι μηχανικοί (οι οποίοι δεν αποτελούν προφανώς εξαίρεση μέσα σε ένα
περιβάλλον εφιαλτικό, όπως αυτό εξελίσσεται μέρα με την ημέρα) και αναμένουν το προφανές, όπως
άλλωστε έχει εξαγγελθεί από σύσσωμη την πολιτική ηγεσία της χώρας, που δεν είναι άλλο από το να
συμπεριλάβετε στις κατηγορίες και τους αντίστοιχους ΚΑΔ τους αυτοαπασχολούμενους
ελεύθερους επαγγελματίες Αρχιτέκτονες Μηχανικούς ως ειδική κατηγορία εργαζομένων που
πλήττονται ιδιαίτερα και εντάσσονται στα μέτρα των ειδικών ενισχύσεων.
Στις 18-03-2020, ανακοινώθηκε η λήψη των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των οικονομικών
επιπτώσεων της πανδημίας. Προκειμένου να διασφαλισθούν οι αυτοαπασχολούμενοι συνάδελφοι
που πλήττονται ιδιαίτερα, επισημαίνονται τα τρία μέτρα στα οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται
και ο τρόπος με τον οποίο, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, αυτά μπορούν να εφαρμοστούν.
Συγκεκριμένα :
Για τους εργαζόμενους ο Υπουργός κ. Βρούτσης ανήγγειλε μεταξύ άλλων τα μέτρα :
 Αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ, για διάστημα κάλυψης από τις 15 Μαρτίου έως τις
30 Απριλίου ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση για όλους τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που
ανεστάλη η λειτουργία τους, η οποία θα καταβληθεί το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου.
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 Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη των παραπάνω εργαζομένων για όλο το διάστημα αναστολής της
λειτουργίας των επιχειρήσεων, υπολογιζόμενης στον ονομαστικό τους μισθό.
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους εξαγγέλθηκε μόνον η,
 Αναστολή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων
μηνός Φεβρουαρίου για τρεις μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.
Να θυμίσουμε πως λόγω της πρόσφατης ψήφισης του νόμου που καθόριζε το ύψος των ασφαλιστικών
εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, μόλις την 15η Μαρτίου 2020
αναρτήθηκαν στον ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια με τις ασφαλιστικές εισφορές των μηνών Ιανουαρίου και
Φεβρουαρίου 2020 των αυτό- απασχολούμενων, με λήξη καταβολής την 30η Μαρτίου.
Επομένως, με την ανωτέρω διατύπωση θεωρείται ότι οι εισφορές Ιανουαρίου 2020 θα πρέπει να
καταβληθούν εντόκως εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα καταβολής τους εγκαίρως ;
Σε σχέση δε και με την προηγούμενη ρύθμιση για το σύνολο των εργαζόμενων (Πλήρης ασφαλιστική
κάλυψη των παραπάνω εργαζομένων για όλο το διάστημα αναστολής της λειτουργίας των
επιχειρήσεων, υπολογιζόμενης στον ονομαστικό τους μισθό), η συγκεκριμένη ρύθμιση θα αποτελούσε
μεροληπτική δυσμενή μεταχείριση ενός βαριά πληττόμενου, καθ΄όλο το διάστημα της κρίσης, κλάδου.

Σε εφαρμογή του ΄΄ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ΄΄ είναι απαραίτητο:

 Να διευκρινισθεί ότι η αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τους
αυτοαπασχολούμενους αφορά σε όλες τις εισφορές ή τις δόσεις ασφαλιστικών
ρυθμίσεων όπου έχουν ενταχθεί και η προθεσμία καταβολής τους λήγει την
30η Μαρτίου 2020.
 Να ανακοινωθεί η αναστολή των πληρωμών ΕΦΚΑ - ΕΤΕΑΕΠ - ΤΣΜΕΔΕ.
 Να ανακοινωθεί άμεσα η αναστολή καταβολής δόσεων από ρυθμίσεις
αναδρομικών του ΤΣΜΕΔΕ ώστε να μην ακυρωθούν οι ρυθμίσεις.
Διατυπώθηκε προφορικά από την Πολιτική Ηγεσία η δέσμευση ότι η Αποζημίωση ειδικού
σκοπού, ύψους 800 ευρώ, για διάστημα κάλυψης από τις 15 Μαρτίου έως τις 30 Απριλίου ως
έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αφορά στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που έκλεισαν, τόσο
αυτών που έκλεισαν υποχρεωτικά από τον νόμο, όσο και όσων έκλεισαν με ιδιωτική
πρωτοβουλία σε εφαρμογή του ΄΄ ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ΄΄, με τη ρήτρα πάντα της μη απόλυσης
προσωπικού, άλλα και ότι οι αυτοαπασχολούμενοι, ως ειδική κατηγορία εργαζομένων που
πλήττονται ιδιαίτερα από τα μέτρα , θα ενταχθούν στους δικαιούχους.
Η συγκεκριμένη δέσμευση είναι αυτονόητο
ότι θα έπρεπε να περιλάβει τους
αυτοαπασχολούμενους συναδέλφους οι οποίοι δε μπορούν να συναντώνται, συχνά ούτε να
επικοινωνούν με τους πελάτες τους, εφαρμόζοντας την οδηγία και, πρακτικά, έχουν κλείσει τα
γραφεία τους.
Η σύνδεση των βάσεων δεδομένων του ΕΦΚΑ
στην κατηγορία Αυτοαπασχολούμενος
Αρχιτέκτονας και του taxisnet όπου υπάρχει δηλωμένος ο τραπεζικός τους λογαριασμός θα
μπορούσε να διευκολύνει την άμεση και αυτόματη καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού
στον λογαριασμό τους χωρίς καμία άλλη γραφειοκρατία.
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Παρακαλούμε όπως φροντίσετε να διασφαλιστεί η παραπάνω δέσμευση των κ. κ.
Υπουργών, με την κατάλληλη οδηγία προς όλους τους συναρμόδιους Υπουργούς ώστε να
περιληφθούν οι Αυτοαπασχολούμενοι Αρχιτέκτονες στους δικαιούχους .
Θυμίζουμε πως άλλοι κλάδοι όπως λογιστές έχουν ήδη δημόσια διατυπώσει το αίτημα
βασιζόμενοι στο γεγονός ότι δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή με τους πελάτες τους
εφαρμόζοντας το ΄΄μένουμε σπίτι ΄΄, το ίδιο προφανώς ισχύει και για τον κλάδο μας.
Τέλος, οι αυτοαπασχολούμενοι Αρχιτέκτονες θα πρέπει να περιλαμβάνονται στους
δικαιούχους του μέτρου της επιστρεπτέας προκαταβολής όπως αυτό ανακοινώθηκε από τον
κ. Σκυλακάκη.
Με εκτίμηση
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