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4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΔΜ
(11-6-2015)
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Η κατάσταση σήμερα έχει ως εξής:
Α) Έχει απορριφθεί από το ΣΤΕ η προσφυγή του ΤΕΕ για τις υπέρογκες αναδρομικές
ασφαλιστικές εισφορές (Φεβρουάριος 2015)
Β) Δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα, παρά περί του αντιθέτου υποσχέσεων και σχετική
υπερώτηση 41 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, καμία νομοθετική παρέμβαση κατάργησης
των υπέρογκων και αναδρομικά από 1-7-2011 εισφορών (στο τελευταιο νομοσχεδιο
5/6/2015 το οποίο αφορούσε και ασφαλιστικα ζητήματα, καμία αναφορα δεν έγινε
στις εισφορές μηχανικών του ΤΣΜΕΔΕ)
Γ) Αναμένεται μέχρι 30/6/2015 η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων α’ εξαμήνου 2015
(πληρωμή μέχρι 30/7/2015). Με αυξημένες εισφορές (υποχρεωτική μετάταξη σε γ’
ασφ. Κατηγορία), ενώ αναμένονται και τα αναδρομικά αυτής της περιόδου (4 χρόνια,
περίπου 3000).
Για το ασφαλιστικό, το ΤΕΕ/ΤΔΜ, θεωρεί επιβεβλημένο έναν συντονισμό δράσεων.
Μια παντεχνική συνάντηση μηχανικών Δυτικής Μακεδονίας για τον κοινό σχεδιασμό
διεκδικήσεων, κινητοποιήσεων και προτάσεων για το ασφαλιστικό.
o Πρόταση για άμεση κινητοποίηση με στόχο την αναστολή καταβολής
εισφορών για το α’ Εξάμηνο του 2015, μέχρι την νομοθετική ρύθμιση για την
κατάργηση της μνημονιακής τους αύξησης.
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ:
 Πλήρης και χωρίς προϋποθέσεις ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους
τους ασφαλισμένους, ανεξάρτητα από τις ασφαλιστικές τους οφειλές.
 Άμεση και αναδρομική ακύρωση όλων των ληστρικών αυξήσεων εισφορών
(κατάργηση των διατάξεων του Ν. 3986/2011, άρθρο 44, § 14 κ΄15). Επιπλέον
επιβάλλεται να υπάρξει ριζική μείωση εισφορών, με αναδρομική ισχύ.
Προσαρμογή των υποχρεώσεων εισφοράς στις πραγματικές δυνατότητες των
συναδέλφων όπως αυτές προκύπτουν από την επαγγελματική δραστηριότητα
στις παρούσες συνθήκες
 Άρση της υποχρέωσης εισφοράς για όσους δεν έχουν επαρκές εισόδημα από
το επάγγελμα μηχανικού. Το μέτρο των 100 δόσεων δεν λύνει το πρόβλημα,
πόσο μάλλον όταν “νομιμοποιεί” παράλογες και ανέφικτες υποχρεώσεις.

 Κατάργηση του ΚΕΑΟ που υπό το πρόσχημα της είσπραξης εισφορών
μεγαλοοφειλετών θέτει στο στόχαστρο τις περιουσίες των μηχανικών. Όχι
κατασχέσεις και πλειστηριασμοί για χρέη σε εφορία- ταμεία-τράπεζες για
άνεργους- υποαπασχολούμενους- εργαζόμενους. Αναστολή κάθε δίωξης και
αναγκαστικής είσπραξης για οφειλές προς το ταμείο
 Αποσύνδεση της ασφαλιστικής ενημερότητας από τη δυνατότητα άσκησης
του επαγγέλματος με εξαίρεση τις περιπτώσεις εργοδοτικών οφειλών, ώστε να
δοθεί η δυνατότητα σε χιλιάδες συναδέλφους να δουλέψουν.
 Άρση των τοκογλυφικών όρων «διακανονισμού» των ασφαλιστικών οφειλών.
Κατάργηση των τόκων επί των οφειλών.
 Αναγνώριση των ανέργων και υποαπασχολούμενων μηχανικών, παροχή
αξιοπρεπούς επιδόματος ανεργίας – υποαπασχόλησης, με αναδρομική ισχύ.
Ενεργοποίηση του κλάδου προνοιακών παροχών -o οποίος παραμένει
αδρανής
 Καταβολή στο Ταμείο της οφειλόμενης κρατικής χρηματοδότησης και των
αναδιανεμητικών πόρων.
 Αποσύνδεση του Ταμείου από την Τράπεζα Αττικής.

Το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας ζητά άμεση υλοποίηση νομοθετικής ρύθμισης
με την οποία δεν θα εφαρμοστούν και θα ακυρωθούν στην πράξη τυχόν καταλογισμοί
των εξωπραγματικών αναδρομικών αυξήσεων και εισφορών, των προηγούμενων
ετών. Αυτή η ρύθμιση να γίνει άμεσα, μέσα στο χρονικό όριο της παράτασης του
εξαμήνου, ώστε να μην υποχρεωθούν τα μέλη μας να καταβάλουν αναδρομικές
οφειλές.
Η κατάσταση την οποία βιώνουν οι μηχανικοί είναι πολύ δύσκολη. Απαιτούνται
άμεσες ενέργειες ώστε οι συνάδελφοι να μη βρεθούν σε ακόμη δυσκολότερη θέση,
αντιμετωπίζοντας άδικες και υπερβολικές αυξήσεις με συνέπεια την σχεδόν βέβαιη
απομάκρυνση-εγκατάλειψη ουσιαστικά του επαγγέλματος.
Εξουσιοδοτείται η Διοικούσα Επιτροπή για το πλαίσιο των κινητοποιήσεων στο
πλαίσιο των παραπάνω στόχων.
Ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΔΜ
Δημήτρης Μαυροματίδης

