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Κοινό Δελτίο Τύπου των Επιστημονικών Φορέων
 

Οικονομολόγοι: 7 στα 10 ευρώ των εσόδων τους για
εισφορές και φόρους!

Σε απόλυτη οικονομική ασφυξία οδηγούνται οι οικονομολόγοι ελεύθεροι επαγγελματίες,
με τον κεφαλικό φόρο, που επιχειρεί να επιβάλει η κυβέρνηση, μέσω της κατακόρυφης
αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών. 
 
Μελετώντας  περιπτώσεις  από  όλα  τα  εισοδηματικά  κλιμάκια,  είναι  προφανές  ότι    αν
συνυπολογίσουμε  το  φορολογικό  συντελεστή  επί  των  εσόδων,  το  τέλος  επιτηδεύματος,  την
ετήσια εισφορά αλληλεγγύης και την προκαταβολή φόρου  το τελικό καθαρό ποσό, που μένει,
είναι  μόλις  το  30%.  Δηλαδή,  για  κάθε  10  ευρώ,  που  βγάζει  ένας  οικονομολόγος  ελεύθερος
επαγγελματίας, πληρώνει τα 7 σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές!
 
Μάλιστα,  είναι  προφανές  πως  ούτε  στα  χαμηλά  εισοδήματα  υπάρχει  τελικά  όφελος,  με  το
ποσοστό να υποχωρεί κάτω από το 30%.
 
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος έχει από την πρώτη στιγμή αντιδράσει, με επιστολές του
Προέδρου  του,  Κωνσταντίνου  Κόλλια,  στους  αρμόδιους  υπουργούς  και  τους  αρχηγούς  των
κομμάτων,  καλώντας  τους  να  αποσύρουν  τη  συγκεκριμένη  διάταξη,  με  συγκεκριμένες
προτάσεις,  που  δε  θα  εξοντώνουν  τους  οικονομολόγους  και  τους  ελεύθερους  επαγγελματίες
συνολικά. 
 
Αυτές είναι:
 
•Ένας μεικτός τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, που να λαμβάνει υπόψη όχι
μόνο  τα  χρόνια  ασφάλισης  (όπως  ισχύει  σήμερα),  ούτε  μόνο  το  εισόδημα  τους  (όπως
καταγράφεται  στο  προτεινόμενο  νομοσχέδιο  από  την  Κυβέρνηση),  αλλά  και  τις  δυο  αυτές
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παραμέτρους.
•Να διατηρηθεί το ταμείο των ελεύθερων επαγγελματιών, με στόχο στο ασφαλιστικό σύστημα να
λειτουργούν τρία ταμεία, που θα περιλαμβάνουν επίσης αυτό των μισθωτών και των αγροτών.
•Το  σύνολο  των  φόρων  και  των  ασφαλιστικών  εισφορών,  που  καταβάλλουν  οι  ελεύθεροι
επαγγελματίες, δε θα πρέπει να ξεπερνά ένα συγκεκριμένο ποσοστό του καθαρού εισοδήματός
τους  (50% στα  υψηλά  εισοδήματα  και  σημαντικά  χαμηλότερο  όσο  μειώνεται  το  εισόδημα),  το
οποίο διασφαλίζει  την αποπληρωμή και  των υπόλοιπων υποχρεώσεών  τους  (π.χ. δάνεια),  τη
βιωσιμότητα  της  δραστηριότητάς  τους,  και  την  κάλυψη  τουλάχιστον  του  ελάχιστου  επιπέδου
διαβίωσης.
•Την απαλλαγή, για τα τρία πρώτα χρόνια της δραστηριότητάς τους, των νέων ασφαλισμένων
από την καταβολή εισφορών τουλάχιστον για τον κλάδο σύνταξης.
 
Πατήστε εδώ για να δείτε πίνακες με παραδείγματα.

 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας,
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών,
Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Πανελλήνιος Ιατρικός

Σύλλογος, Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, Ελληνική
Οδοντιατρική Ομοσπονδία, Συντονιστική Επιτροπή

Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, Συμβολαιογραφικός Σύλλογος
Αθηνών, Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών, Πανελλήνιος

Κτηνιατρικός Σύλλογος, Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
 

15 Ιανουαρίου 2016
 
ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Συνεχίζουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις ενάντια στο νέο ασφαλιστικό οι επιστήμονες,
ελεύθεροι επαγγελματίες και αυταπασχολούμενοι
 
Σε κοινή συνάντηση των επιστημονικών φορέων της χώρας που έλαβε χώρα σήμερα στα
γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Νίκης 4), επιβεβαιώθηκε η εναντίωση όλων με
έντονο, ανεπιφύλακτο και κατηγορηματικό τρόπο, στις προτάσεις της κυβέρνησης για το
ασφαλιστικό, ακόμη και μετά τις «διαρροές» για, επουσιώδεις στην πραγματικότητα, βελτιώσεις
και συμφωνήθηκε ομόφωνα η δυναμική συνέχεια των κινητοποιήσεων.
 
Η τυχόν εφαρμογή των μέτρων που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο νόμου της Κυβέρνησης για
το Ασφαλιστικό συνιστά ουσιαστικά δήμευση του εισοδήματος των επιστημόνων  ελεύθερων
επαγγελματιών, συνυπολογιζομένων των λοιπών φοροδοτικών τους υποχρεώσεων (ΦΠΑ,
φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης, προκαταβολή
φόρου εισοδήματος στο 75% από φέτος και 100% από του χρόνου κ.λπ.).
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Η εισφοροδοτική επιδρομή, που επιχειρείται με το συγκεκριμένο προσχέδιο νόμου οδηγεί σε
μαζική βίαιη έξοδο από το επάγγελμα μεγάλου αριθμού του ενεργού πληθυσμού των ελευθέρων
επαγγελματιών – επιστημόνων, καθιστά δε παντελώς επισφαλή την, ήδη, κλονισμένη
εισπραξιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων και συμβάλλει ευθέως στην ενίσχυση των «γκρίζων»
ζωνών της οικονομίας.
 
Η κατάσταση είναι οριακή για τη συντριπτική πλειοψηφία των ενεργών ασφαλισμένων
επιστημόνων οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές και φορολογικές τους
υποχρεώσεις. Οι προτάσεις της κυβέρνησης ενισχύουν την αδυναμία αυτή και καταστρέφουν
τον παραγωγικό ιστό της χώρας, βασικό τμήμα της οποίας αποτελούν οι επιστήμονεςελεύθεροι
επαγγελματίες.
 
Οι επιστημονικοί φορείς θεωρούν ότι οι συνάδελφοι ελεύθεροι επαγγελματίες ήδη συμμετέχουν
δυναμικά στις κινητοποιήσεις, όπως η χθεσινή πορεία, και θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις
τους το επόμενο διάστημα. Παράλληλα οι επιστημονικοί φορείς δηλώνουν ότι συμμετέχουν και
ενισχύουν τις κινητοποιήσεις και των άλλων επαγγελματικών, επιστημονικών και
συνδικαλιστικών φορέων κατά του νέου ασφαλιστικού.
 
Με δεδομένα όλα αυτά, οι επιστημονικοί φορείς της χώρας
 

Ζητούν από την Κυβέρνηση να αποσύρει τις επίμαχες διατάξεις και να διοργανώσει έναν
ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο, από μηδενική βάση, με βάση συγκεκριμένα στοιχεία
αναλογιστικών μελετών

 

Συμμετέχουν στις συζητήσεις της επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το ασφαλιστικό μέσω εκπροσώπων/
εμπειρογνωμόνων

 

Καλούν τους εκπροσώπους των Μέσων Ενημέρωσης σε κοινή συνέντευξη τύπου την
Τρίτη 19/1/2016, ώρα 12:30μμ, στο αμφιθέατρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
(Νίκης 4, Αθήνα)

 

Καλούν όλους τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε συνάντηση εργασίας για
το ασφαλιστικό, προκειμένου να ενημερωθούν για τις απόψεις και προτάσεις των φορέων

 

Καλούν όλους τους επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες να συμμετέχουν
στηνκοινή πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
τη Βουλή, την Πέμπτη 21/1/2016 και ώρα 11.30, με σημείο εκκίνησης τα Προπύλαια
του Πανεπιστημίου Αθηνών

 



 
Στη συνάντηση έλαβαν μέρος και συμφώνησαν στα ανωτέρω Πρόεδροι, μέλη των διοικήσεων
και εκπρόσωποι από τους φορείς:
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδας, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος,
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Πανελλήνιος Φαρμακευτικός  Σύλλογος, Ελληνική Οδοντιατρική
Ομοσπονδία, Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, Συμβολαιογραφικός
Σύλλογος Αθηνών, Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών, Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος,
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, ενώ παρακολούθησαν τις συζητήσεις εκπρόσωποι
της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας.
 

Πρόεδρος  Παντελής Πετσετάκης
Αντιπρόεδρος  Γραμματέας    Ελπίδα Τσιτσιρίδη
Οικ. Επόπτης   Παναγιώτης Σημανδηράκης
Μέλος  Αντρέας Τσιριντουλάκης
Μέλος   Ελένη Βλαμάκη
Μέλος   Δημήτρης Ζυμβραγουδάκης
Μέλος   Αλέξανδρος Μπολάνης
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ΜΕΛΗ OEE ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ :

1.700 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ  
(756 ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΤΗ)
 XANIA: 1.193 (70%)
 ΡΕΘΥΜΝΟ: 507 (30%)

ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ : 1.377 (756 ΑΕΙ  621 ΤΕΙ)
 ΧΑΝΙΑ 880 ΛΟΓΙΣΤΕΣ (499 ΑΕΙ ΚΑΙ 381 ΤΕΙ) 
 ΡΕΘΥΜΝΟ 497 ΛΟΓΙΣΤΕΣ (257 ΑΕΙ ΚΑΙ 240 ΤΕΙ)
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