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Ξεσηκωμό των επιστημόνων και ελεύθερων επαγγελματιών φέρνει το νέο χαράτσι
στις ασφαλιστικές εισφορές, ενώ το υπουργείο Εργασίας σε ένα ρεσιτάλ
παραπληροφόρησης υποστηρίζει ότι μόνο ένας στους τρεις επαγγελματίες θα θιγούν
από τις αλλαγές στη βάση του υπολογισμού των εισφορών!
Οι εκπρόσωποι των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων της χώρας
καλούν όλους τους επιστήμονες, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους
αυτοαπασχολουμένους να συμμετέχουνδυναμικά σε κινητοποίηση για τις
17Μάη (ημέρα της πανεργατικής απεργίας ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ), κατά των νέων μέτρων
της κυβέρνησης.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ – ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ. Στις 11 Μάη, έγινε συνάντηση για το
συντονισμό των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων κατά των νέων
ρυθμίσεων για το ασφαλιστικό, που προβλέπει το 4ο μνημόνιο, και οι οποίες
επιβαρύνουν υπέρμετρα το σύνολο των ασφαλισμένων και οδηγούν σε κατάρρευση το
ασφαλιστικό σύστημα.
Συμμετείχαν πρόεδροι και εκπρόσωποι από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το
Οικονομικό Επιμελητήριο, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, την Ολομέλεια Δικηγορικών
Συλλόγων Ελλάδος, το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό
Σύλλογο, την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο,
τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών,
τη Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, το Συμβολαιογραφικό
Σύλλογο Αθηνών, την Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών, τους Δικαστικούς
Επιμελητές Αττικής, την Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος, την
Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών.

Οι εκπρόσωποι των επιστημονικών φορέων της χώρας τόνισαν ότι η κυβέρνηση μέσα
σε μόλις τέσσερις μήνες λειτουργίας του ΕΦΚΑ έρχεται και αυξάνει έως 61% τις
εισφορές, επιβαρύνοντας αυτούς που υποτίθεται ότι θα ευνοούσε το νέο Ασφαλιστικό,



δηλαδή τα μικρά και μεσαία εισοδήματα. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι εκπρόσωποι
των επαγγελματικών φορέων της χώρας, είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η
κυβέρνηση επιβάλλει ασφαλιστικές εισφορές στα έξοδα των επαγγελματιών μέσω της
μη αναγνώρισης των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου έτους, δηλαδή σε
εισόδημα που δεν υπάρχει! Δυστυχώς πλέον «από το κίνημα Δεν Πληρώνω
οδηγούμαστε στο κίνημα ΔενΈχω να Πληρώσω» αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

ΑΥΞΗΣΕΙΣ 61%. Εκ μέρους όλων των εκπροσώπων των επιστημονικών και
επαγγελματικών φορέων που παραβρέθηκαν στη συνάντηση, η οποία έλαβε χώρα στο
ΤΕΕ για τον συντονισμό των κινητοποιήσεων κατά των νέων ρυθμίσεων για το
Ασφαλιστικό, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε: «Η κυβέρνηση έλεγε
ότι με τις αυξήσεις των εισφορών ουσιαστικά πληρώνουν οι έχοντες και κατέχοντες.
Αυτή τη στιγμή με αύξηση των εισφορών που θα φτάσει στο επίπεδο του 61%
πλήττονται τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα. Επιτέλους πρέπει όλοι να πάρουν
την ευθύνη και να τοποθετηθούν. Να τοποθετηθούν όλοι οι έλληνες βουλευτές».

Επιπλέον ο πρόεδρος του ΔΣΑ και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της
χώρας Βασίλης Αλεξανδρής επισήμανε ότι «το πολυδιαφημισμένο οικοδόμημα του
ΕΦΚΑ, το οποίο αποτέλεσε για τη νέα ασφαλιστική πολιτική το κόσμημα, απεδείχθη
ότι είναι μια καταστροφική πολιτική χωρίς διέξοδο και χωρίς λύσεις. Το γεγονός ότι
επιβαρύνονται με νέες ασφαλιστικές εισφορές, με δημευτικά χαρακτηριστικά, οι
χαμηλόμισθοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι άνθρωποι που έχουν περιορισμένα
εισοδήματα και έχουν φτάσει και έχουν ξεπεράσει το όριο της φτώχειας, αποδεικνύει
ότι τα όρια της απαισιοδοξίας έχουν κατά πολύ ξεπεραστεί και οδηγούμεθα σε
πλήρες αδιέξοδο. Νομίζω ότι χρειάζεται πλήρης αναθεώρηση του ΕΦΚΑ, μια νέα
συζήτηση για το ασφαλιστικό σύστημα, που θα συμμετέχουν αυτοί που θίγονται και
αυτοί που πλήττονται. Νικητές σε αυτό το σύστημα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο
αποτυχίες».

ΔΙΑΨΕΥΔΟΥΝ. Κι ενώ οι αντιδράσεις φουντώνουν, το υπουργείο Εργασίας
υποστηρίζει ότι μόνο ένας στους τρεις επαγγελματίες θα θιγεί από τις αλλαγές τη
βάσης υπολογισμού των εισφορών που προβλέπει το επικαιροποιημένο Μνημόνιο,
σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Εργασίας. Σύμφωνα με τα τώρα ισχύοντα, η
βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών είναι το καθαρό φορολογητέο
εισόδημα του προηγούμενου έτους. Δηλαδή, έσοδα μείον έξοδα, μείον ασφαλιστικές
εισφορές προηγούμενου χρόνου. Η αλλαγή που συμφωνήθηκε προβλέπει την
εναρμόνιση με ό,τι ισχύει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες: από τη βάση
υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών δεν θα αφαιρούνται οι ασφαλιστικές
εισφορές του προηγούμενου έτους.
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