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Αθήνα 10 Ιουνίου 2015
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ 2.6.2015
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
Για το ασφαλιστικό, το τμήμα Αττικής του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ, θεωρεί επιβεβλημένο τον συντονισμό, της
παντεχνικής κατ αρχήν δράσης.
Καλεί τους συνδικαλιστικούς και επιστημονικούς φορείς των μηχανικών –εκτός ΝΠΔΔ- καθώς
και την Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών, σε δημιουργία μόνιμου παντεχνικού συντονιστικού
οργάνου, για τον κοινό σχεδιασμό διεκδικήσεων, κινητοποιήσεων και προτάσεων για το
ασφαλιστικό.
Σε αυτή την κατεύθυνση, προτείνουμε στους παραπάνω φορείς:
Άμεση κινητοποίηση για αναστολή καταβολής εισφορών για το Εξάμηνο του 2015, μέχρι την
νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση της μνημονιακής τους αύξησης.
Δημιουργία πλαισίου άμεσων διεκδικήσεων για την ανακοπή της μνημονιακής καταστροφής.
Δημιουργία πλαισίου για την γενική τροποποίηση του ασφαλιστικού συστήματος των
μηχανικών, κατά τη διάρκεια της κρίσης.
Στα πλαίσια του διαλόγου για το τελευταίο θέμα, προτείνουμε να
πρωτοβουλίες για την διεξαγωγή σχετικής παντεχνικής ημερίδας,
πρόσκληση εισηγητικής συμμετοχής, εκτός των συλλογικοτήτων των
μελετητές συνολικών προτάσεων, είτε προσεγγίσεων για το ασφαλιστικό
χώρα είτε και εκτός αυτής, αν αυτό κριθεί σκόπιμο και αποδειχθεί εφικτό.
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Θα παραμείνουμε όμως ανοιχτοί στην συζήτηση όσων άλλων συνολικών προτάσεων διατυπωθούν, στα
πλαίσια ενός αναδιανεμητικού ασφαλιστικού συστήματος.
2. ΑΜΕΣΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ:

•

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 και άρση τις υποχρέωσης
εισφοράς για όσους δεν έχουν επαρκές εισόδημα από το επάγγελμα μηχανικού. Σημειώνουμε ότι
αυτό το μέτρο θα εξασφαλίσει πόρους στο ταμείο καθώς θα επιτρέψει σε χιλιάδες συναδέλφους
να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. 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 συναδέλφων που ανήκουν στον κόσμο της εργασίας
(υπενθυμίζουμε ότι υπό το παρόν καθεστώς κάθε άνεργος μπορεί να γίνει “μεγαλοοφειλέτης”
μέσα σε ελάχιστα χρόνια κρίσης). Όχι κατασχέσεις και πλειστηριασμοί για χρέη σε εφορίαταμεία-τράπεζες για άνεργους- υποαπασχολούμενους- εργαζόμενους. Αναστολή κάθε
δίωξης και αναγκαστικής είσπραξης για οφειλές προς το ταμείο.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ:

•

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. Σημειώνουμε ότι και αυτό το μέτρο μπορεί να εξασφαλίσει πόρους
στο ταμείο.

•

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 καθώς ποτέ δεν εκδόθηκε σχετική Υπουργική απόφασηχωρίς καμία αύξηση των εισφορών.

•

Προστασία της μητρότητας με δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης για μητέρες ανήλικων
τέκνων και τις παροχές που προβλέπονται στα άλλα ταμεία.

•

Αποκατάσταση συντάξεων και ορίων ηλικίας.

•

Αποκατάσταση των αποθεματικών του Ταμείου από το PSI και τιμωρία των υπευθύνων για την
συγκεκριμένη απώλεια.

•

Καταβολή στο Ταμείο της οφειλόμενης κρατικής χρηματοδότησης και των αναδιανεμητικών
πόρων.

•

Να παταχθεί η διαφυγή πόρων από το ταμείο μέσω του δελτίου παροχής υπηρεσιών στην
εξαρτημένη σχέση εργασίας.

•

Αποσύνδεση του Ταμείου από την Τράπεζα Αττικής και αυστηρός περιορισμός της μετατροπής
πόρων του σε χρηματιστικούς τίτλους.

•

Αποκέντρωση των υπηρεσιών του Ταμείου (σε Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική και Πειραιά) για
να αντιμετωπιστεί η εξευτελιστική δοκιμασία των εξυπηρετούμενων ασφαλισμένων.

•

Καθαίρεση και απονομή ευθυνών, με όλες τις προβλεπόμενες νομικές και διοικητικές διαδικασίες,
των εγκάθετων μελών της διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών του ασφαλιστικού φορέα
που έχουν παρανομήσει ή ευθύνονται για την απώλεια πόρων του.

3. ΩΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ «ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

•

Θέσπιση ενιαίων υποχρεώσεων του ταμείου (ιατροφαρμακευτικές παροχές, σύνταξη, ελάχιστο
εισόδημα) προς όλους τους ασφαλισμένους ανεξάρτητα από τις εισφορές τους.

•

Υποχρέωση εισφοράς εξαρτώμενη από τα έσοδα από το επάγγελμα, με μηδενική υποχρέωση για
τέτοια έσοδα κατώτερα ενός ελαχίστου.

•

Αναδρομική εφαρμογή του πλαισίου αυτού, με κατάργηση οφειλών και δρομολόγηση της
επιστροφής των εισφορών που έχουν ήδη καταβληθεί καθ υπέρβαση των παραπάνω
υποχρεώσεων.

•

Αναδρομική άρση της τοκογλυφίας πάνω στις οφειλές που παραμένουν ή προκύπτουν μετά την
παραπάνω εκκαθάριση.

Αρνούμαστε κάθε έννοια ανταποδοτικότητας που θα μετατρέπει το ταμείο σε ανταγωνιστή
της ιδιωτικής ασφάλισης με όρους αγοράς. Αντίθετα, το σύστημα που διεκδικούμε πρέπει να
διέπεται αποκλειστικά από την αναδιανεμητική λογική.

