
Α.Π. 1847 Αθήνα 6 Ιουνίου 2016

πρόσκληση σε Κινητοποιήσεις

σήμερα, Δευτέρα 6/6/16

στο ΤΣΜΕΔΕ, οδ. Π. Π. Γερμανού, Πλατεία Κλαυθμώνος, ώρα 3.00μμ 

και την Τετάρτη 8/6/16

στο ΕΤΑΑ, οδ. Μάρνη 22, ώρα 3.00μμ 

ενάντια στην καταβολή αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών, την 
επιβολή προσαυξήσεων στις τρέχουσες εισφορές και για τη 

διεκδίκηση εισφορών που, με την ψήφιση του νόμου 4387, έχουν 
αχρεωσθήτως καταβληθεί

Την προηγούμενη Τετάρτη, το ΔΣ του ΕΤΑΑ, ενώπιον των κινητοποιημένων 
μηχανικών  που  ανταποκρίθηκαν  στα  καλέσματα  μαζικών  τους  φορέων 
(Ανοιχτή  Συνέλευση  Μηχανικών,  Σωματείο  Μισθωτών  Τεχνικών,  Τμήμα 
Αττικής  ΣΑΔΑΣ  ΠΕΑ),  δεσμεύτηκε  να  επανεξετάσει  την  Τετάρτη, 
8/6/2016,  την από 18/5/2016 απόφασή του, με την οποία αναρτήθηκαν 
ειδοποιητήρια,  με  εισφορές  στις  οποίες  συμπεριλαμβάνονται  μνημονιακές 
αυξήσεις  και  πρώτη δόση για αναδρομική καταβολή τους από το 2011.  Η 
επανεξέταση  θα  γίνει  με  εισήγηση  από  τη  ΔΕ  του  ΤΣΜΕΔΕ,  που 
συνεδριάζει σήμερα, ώρα 3:00 μμ, για αυτό το θέμα.
Στη συνέχεια το ΤΕΕ εξέδωσε ανακοίνωση, την οποία σας επισυνάπτουμε.
Υπενθυμίζουμε ότι:
Τα αναδρομικά φτάνουν τις 4000 ευρώ περίπου, ανάλογα με το εάν ο 
ασφαλισμένος εντάχθηκε στο Ν.4331/15 ή αν ασφαλίστηκε πριν ή μετά το 
1993 και θα εξοφληθούν σε 8 δόσεις με αρχή το β΄ εξάμηνο του 2016.
Τα  ειδοποιητήρια  του  α΄  εξαμήνου  2016  του  ΤΣΜΕΔΕ,  με  προθεσμία 
εξόφλησης  την  30.6.2016,  αντίγραφο  των  οποίων  επισυνάπτουμε, 
αναρτήθηκαν  με  βάση  την πρόσφατη  απόφαση  του  ΕΤΑΑ και 
συμπεριλαμβάνουν:
1. Την πρώτη δόση των αναδρομικών αυξήσεων του Ν.3986/11 (240 € που 
αφορούν στην κράτηση υπέρ ΟΑΕΔ για το 2011 και 2012), κράτηση 



που  δεν  έχει  απολύτως  κανένα  αντίκρισμα  μια  και ουδέποτε 
υλοποιήθηκε Ταμείο Ανεργίας για τους μηχανικούς
2. Τις υπόλοιπες αυξήσεις του εν λόγω Νόμου για όλους τους προ 93 
ασφαλισμένους συναδέλφους,  αλλά και  για  όσους μετά το 93 δεν 
είχαν  καταθέσει  αίτηση  υπαγωγής  στη  ρύθμιση  Στρατούλη 
(Ν.4331/15). Εκτός  δηλαδή των 19.500 συναδέλφων (μετά το 1993) που με 
αίτηση τους εντάχθηκαν στην εν λόγω ρύθμιση, οι υπόλοιποι περίπου 50.000 
συνάδελφοι (αυτοαπασχολούμενοι,  άνεργοι,  εργαζόμενοι με ΔΠΥ, ελεύθεροι 
επαγγελματίες) θα δουν ξανά τις μνημονιακές αυξήσεις του Ν.3986 /11 στα 
ειδοποιητήρια τους.
3.  Την από 1/1/2016 κατάργηση του κλάδου της Ειδικής Προσαύξησης (σε 
αυτή  οφείλεται  και  η  μικρή  μείωση  που  θα  δουν  κάποιοι  συνάδελφοι). 
Φτάνουν δηλαδή στο σημείο να ζητάνε αναδρομικές αυξήσεις για την 
Ειδική  Προσαύξηση  από  τη  στιγμή  που  καταργήθηκε,  αντί  να 
φροντίσουν  την  επιστροφή  της  σε  όσους  την  έχουν  επί  χρόνια 
αχρεωσθήτως καταβάλει.

Καλούμε τους αρχιτέκτονες και τις αρχιτεκτόνισσες της Αττικής να 
συμμετάσχετε
σήμερα, 6/6/2016, ώρα 3:00, στη μαζική κινητοποίηση στην οποία 
έχει καλέσει ήδη η Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών στο ΤΣΜΕΔΕ, οδ. Π. 
Π.  Γερμανού,  Πλατεία  Κλαυθμώνος,  για  να  απαιτήσουμε  από  τη  ΔΕ  να 
εισηγηθεί προς το ΕΤΑΑ σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των φορέων 
των μηχανικών

και  την  Τετάρτη,  στις 3:00μμ στο  ΕΤΑΑ,  Μάρνη  22,  για  να 
απαιτήσουμε από το  ΔΣ να πάρει  πίσω την απόφασή του για  την 
είσπραξη  αναδρομικών  και  μνημονιακών  προσαυξήσεων  στις 
εισφορές  μας  και  για  να  επιστραφούν  τα  ποσά  που  έχουν 
αχρεωσθήτως καταβληθεί.

στις  6:30μμ  στην  ΔΕ  του  ΤΕΕ,  Νίκης  4,  για  να  απαιτήσουμε  να 
καλέσει  με  απόφασή της  τους  εκπροσώπους  του ΤΕΕ  στο  ΔΣ  του 
ΕΤΑΑ  να  ανακαλέσουν  την  ψήφο  τους  ή  να  αποσυρθούν.
 
Ας μην λείψει κανείς!


