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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΕΤΑΑ (Μάρνη 24) - Να αποτρέψουμε την αποστολή στοιχείων οφειλετών
στο ΚΕΑΟ - Πέμπτη 27/2/14 ώρα 3.00μμ
Κανένας συνάδελφος στα χέρια τους!
Τη στιγμή που τα Ταμεία λεηλατούνται και διαλύονται με επιλογή της κυβέρνησης και
της τρόικα, οι υπηρεσίες υγείας συρρικνώνονται, οι συντάξεις έχουν σταδιακά περικοπεί σε επίπεδα
των 450€ (με το ύψος των εισφορών στις 3.500€), την ίδια ώρα που χιλιάδες συνάδελφοι αδυνατούν
να καλύψουν τις δυσθεώρητα μεγάλες ασφαλιστικές εισφορές, έχοντας μάλιστα πληγεί από τη
διαρκή υποβάθμιση που μας έχει επιφυλάξει η πολιτική της κυβέρνησης,
Η κυβέρνηση βάζει στο στόχαστρο
την προσωπική περιουσία των οφειλετών του ΕΤΑΑ
Ήδη, για τους οφειλέτες εισφορών του ΕΤΑΑ άνω των 5.000 €, προβλέπεται η
διαβίβαση της σχετικής Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής από το Ταμείο στο Κέντρο Είσπραξης
Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ, ν.4172/13), το οποίο εν συνεχεία θα προχωρά σε εκτέλεση με τις
διατάξεις του ΚΕΔΕ.
Πρόκειται για μνημείο επιθετικότητας, για κανονική επιδρομή σε βάρος των
ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ, στοχεύοντας πλέον και στην προσωπική τους περιουσία.
Η ρύθμιση αυτή, σε συνέχεια της διάταξης του άρθρου 37 του ν. 3863/2010, σύμφωνα
με την οποία το ΕΤΑΑ εξαιρείται από την υποχρέωση του Δημοσίου να καταβάλλει τη βασική
σύνταξη όλων των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης και του Ν.Α.Τ., προοιωνίζει μια πορεία κατάρρευσης, για την οποία η
κυβέρνηση φορτώνει την ευθύνη στους ασφαλισμένους.
Κι όμως, είναι οι κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών που καταλήστευσαν τα
αποθεματικά των Ταμείων, που διατηρούν επί χρόνια ανεξόφλητες τις οφειλές του Δημοσίου προς
αυτά, έχοντας καταβάλει μόνο μέρος τους, με ομόλογα Ελλ. Δημοσίου (τα οποία ήδη κουρεύτηκαν
με το PSI). Είναι εκείνοι που συρρίκνωσαν τους πόρους των Ταμείων με την κατάργηση των
γραμματίων προείσπραξης και τώρα ζητούν εισφορές 3.500 € από τους δικηγόρους.
Μάλιστα, το Υπ. "Εργασίας, Ασφάλισης κλπ" και ο κος Βρούτσης στις
19/2 καλεί το
ΕΤΑΑ και τον τοποθετημένο από αυτόν (και τη συγκυβέρνησή τους) πρόεδρο του κ. Σελιανάκη,
ώστε να προωθήσει άμεσα τις "ληξιπρόθεσμες οφειλές" των ασφαλισμένων μηχανικών, γιατρών,
δικηγόρων κλπ προς το ΚΕΑΟ, υλοποιώντας τις διατάξεις του Ν.4172/2013, προσφεύγοντας φυσικά
και σε απειλές για "ποινικές, πειθαρχικές και αστικές ευθύνες". Το ΕΤΑΑ και ο Πρόεδρος του, με
απίστευτη ευκινησία για δημόσια υπηρεσία, μία μόλις ημέρα μετά, 20/2, προωθεί τις απειλές του
κ.Βρούτση, προς τα αντίστοιχα Ταμεία και τις Διευθύνσεις Εισφορών τους. Φυσικά ως πρόθυμος
και διορισμένος υπάλληλος των μνημονιακών πολιτικών απαιτεί από τα Ταμεία να προχωρήσουν
σε "αυτόματη" διαβίβαση των Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής.
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Εμείς απαντάμε:
Για τα ελλείμματα των Ταμείων δεν είναι υπεύθυνοι οι ασφαλισμένοι!
Η κοινωνική ασφάλιση είναι αγαθό για όλους!
Διεκδικούμε:
- Κανένα στοιχείο οφειλέτη στο ΚΕΑΟ! Να καταργηθεί ο απαράδεκτος θεσμός!
- Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων.
- Ανακλιμάκωση των εισφορών με βάση την εισφοροδοτική ικανότητα.
- Υπεράσπιση των «κοινωνικών πόρων» και διεύρυνσή τους με αναδιάταξη της δικηγορικής
ύλης, υποχρεωτικές παραστάσεις και απόδοση στην πηγή με κοινωνικά και αναδιανεμητικά
κριτήρια.
- Αποσύνδεση της δυνατότητας θεώρησης Βιβλίων από την καταβολή των ασφαλιστικών
εισφορών.
- Υποχρεωτική και δωρεάν ασφάλιση των ασκουμένων, δωρεάν υπολογισμός του χρόνου
θητείας.
- Κάλυψη από τους δικηγόρους εργοδότες των 2/3 των εισφορών των «συνεργατών» τους.
- Κατάργηση της διάκρισης των πριν και μετά την 1/1/1993 ασφαλισμένων.
- Πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους.
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Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων Αθήνας
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