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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στο Συµβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε ο ΣΑΤΕ και εκπρόσωποι όλων των
κατηγοριών Μελών του - Τακτικά, Ειδικά και Αρωγά - κατά του ασφαλιστικού
νόµου
Σε συνέχεια σχετικής απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΑΤΕ για τη διαφύλαξη
των θεµελιωδών δικαιωµάτων των Μελών του Συνδέσµου, κατατέθηκε εµπρόθεσµα αίτηση
του ΣΑΤΕ στο Συµβούλιο της Επικρατείας µε την οποία ζητείται η ακύρωση του νέου
τρόπου υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελµατίεςΜηχανικούς και τους ιδιοκτήτες και µετόχους των τεχνικών εταιρειών καθώς η εφαρµογή
του παραβιάζει σωρεία διατάξεων και αρχών τόσο του Ελληνικού Συντάγµατος όσο και της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Την αίτηση, πέραν του Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών, υποβάλλουν και
εκπρόσωποι όλων των κατηγοριών Μελών του ΣΑΤΕ, δηλαδή, Εργοληπτικές Εταιρείες
εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), ως Τακτικά Μέλη του
ΣΑΤΕ, Ατοµικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), ως Ειδικά Μέλη του ΣΑΤΕ και Φυσικά Πρόσωπα εγγεγραµµένα στο
Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ), ως Αρωγά Μέλη του ΣΑΤΕ.
Ο ΣΑΤΕ, υπό την ιδιότητά του ως κύριου συνδικαλιστικού και επαγγελµατικού φορέα των
περισσότερων εργοληπτικών επιχειρήσεων της χώρας που είναι συνεστηµένες υπό εταιρική
µορφή, σηµαντικού αριθµού ατοµικών εργοληπτικών επιχειρήσεων καθώς και των
στελεχών τους µηχανικών, έχει πρόδηλο έννοµο συµφέρον αλλά και καταστατική
υποχρέωση έναντι των µελών του, βάσει του σκοπού του να ασκήσει την αίτηση
ακυρώσεως προστατεύοντας τα Μέλη του [i) ελεύθεροι επαγγελµατίες µηχανικοί, που
ασκούν το επάγγελµα του εργολήπτη δηµοσίων έργων, ii) στελέχη - µέλη των διοικητικών
συµβουλίων των ανωνύµων τεχνικών εταιρειών, iii) µέλη της διοίκησης των λοιπών
εταιρικών τύπων (διαχειριστών ΕΠΕ, οµορρύθµων εταίρων κ.λπ.), καθώς και iv) οι
εταιρείες – εργοληπτικές επιχειρήσεις] αφού από την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων
επιβλήθηκαν υπέρογκες και δυσβάστακτες, ποσοστιαίες επί των εισοδηµάτων τους από την
άσκηση του επαγγέλµατός τους, µη ανταποδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες
συνιστούν δήµευση του εισοδήµατος που προσπορίζονται από την άσκηση του
βιοποριστικού τους επαγγέλµατος και, κατ’ επέκταση, κατάλυση της επαγγελµατικής και
οικονοµικής ελευθερίας.
Ειδικότερα, στην αίτηση ακύρωσης κατά των αποφάσεων του Υφυπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκαν για την εφαρµογή του
νόµου 4387/2016 για το νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και τον τρόπο υπολογισµού των
εισφορών που προβλέπονται µε αυτό, προβάλλονται οι εξής λόγοι:








Υπέρβαση νοµοθετικής εξουσιοδότησης
Προσβολή του δικαιώµατος στην περιουσία (δήµευση εισοδηµάτων και περιουσιακών
δικαιωµάτων)
Προσβολή του δικαιώµατος επαγγελµατικής, επιχειρηµατικής & οικονοµικής ελευθερίας
Παράβαση της αρχής της αναλογικότητας
Παράβαση της αρχής της ισότητας
Παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας των ασφαλιστικών εισφορών
Έλλειψη ειδικής, εµπεριστατωµένης και επιστηµονικής αναλογιστικής µελέτης.
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