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ΘΕΜΑ: Αναδρομικές οφειλές της περιόδου 2011-2014 προς Ε.Τ.Α.Α.
Κύριε Πρόεδρε,
Μέλη του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.,
Οι μηχανικοί των Κυκλάδων μέλη του Συλλόγου μας πληροφορήθηκαν την απαράδεκτη
εξέλιξη αποστολής λίστας οφειλετών του Ε.Τ.Α.Α. προς τις Δ.Ο.Υ. της χώρας που περιέχει
αναδρομικές οφειλές της περιόδου 2011-2014, με πρόσχημα το συμψηφισμό επιστροφών φόρων.
Αναρωτιόμαστε πως είναι δυνατό να παρακάμπτονται προηγούμενες αποφάσεις της διοίκησης του
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και Ε.Τ.Α.Α. και το γεγονός ότι εκκρεμεί σχετική απόφαση του ΣτΕ μετά την προσφυγή
του Τεχνικού Επιμελητηρίου για τις αλλοπρόσαλλες αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών των
μηχανικών, μέσα στη λαίλαπα της οικονομικής κρίσης που βιώνει τα τελευταία χρόνια ο
κατασκευαστικός κλάδος.
Διαμαρτυρόμαστε και δηλώνουμε ότι δεν αντέχουμε άλλο τα «ουρανοκατέβατα χαράτσια»,
τις καταβολές εισφορών άνευ αντικρίσματος και την αναλγησία του κρατικού ασφαλιστικού φορέα
ακόμα και σε όσους είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μηχανικούς.
Δεν είναι δυνατό να μην μπορούν συνάδελφοι μηχανικοί να πάρουν ασφαλιστική
ενημερότητα επειδή ξαφνικά εμφανίστηκε παράνομη λίστα που απ’ ότι διαβάζουμε έστειλε
καταχρηστικά ο πρόεδρος του Ε.Τ.Α.Α. στις Δ.Ο.Υ., η οποία είναι αμφίβολο αν συμπεριλαμβάνει
διακανονισμούς και αιτήματα συνταξιοδότησης που έχουν ήδη κάνει οι μηχανικοί.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν αντέχουμε άλλο τη μέγγενη του Ε.Τ.Α.Α. πάνω μας,
χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα επιλογής ή προσωρινής απόσυρσης από κάποιο κλάδο ασφάλισης,
με την πλειοψηφία των συναδέλφων να έχει πλέον μηδενικά εισοδήματα και να μην μπορεί να
μπει κάτω από την ομπρέλα του ταμείου ανεργίας παρά το ότι στις ασφαλιστικές εισφορές μας
πληρώνουμε ποσό υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.!
Σας καλούμε λοιπόν να αποσύρετε την περιβόητη λίστα και να συμβάλλετε από τη μεριά
σας στη στήριξη και όχι στην εξόντωση του κλάδου των μηχανικών, καθώς δεν είναι καθόλου
βέβαιο ότι μετά το πέρας της οικονομικής κρίσης θα υπάρχει ανθρώπινο τεχνικό δυναμικό εντός
της χώρας, που θα μπορεί να ανταποκριθεί όχι στις παρούσες αλλά και σε πολύ χαμηλότερες
ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος
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