ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Καπνικαρέας Πλ. 33, Αθήνα, 105 56, Τηλ & Fax: 213 00 57988
website: www.syngeme.gr email: info@syngeme.gr

Αθήνα, 9/2/2017
Αρ. Πρωτ.:
327

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Γραφείο Υπουργού
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29,
Ταχ. Κώδικας : 10110 Αθήνα
Fax: 210 – 3244377
Email: ypourgos_erg@yeka.gr

ΘΕΜΑ: Αποκλεισμός
των
Γεωτεχνικών
αυτοαπασχολούμενων
–
ελευθέρων
επαγγελματιών, από την εφαρμογή του άρθρου 98 του Νόμου 4387/2016
ΣΧΕΤ: 1.
2.

Ν. 4387/2016 (Άρθρο 98)
Εγκύκλιος 1, Αρ. Πρωτ. ΔΙΕΙΣΦΜΜ/26/87160/20-1-2017

Στη σχετική εγκύκλιο (Σχετ.2), αναφέρεται πως με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4387/2016,
από 01/01/2017 θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών των
ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων που υπάγονται στην ασφάλιση του
ΕΦΚΑ βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων των Φορέων ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και
ΤΑΝΤΠ, όπως αυτές ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016.
Αντίθετα όμως με την αναφερόμενη στο νόμο “θέσπιση” ενιαίων κανόνων υπολογισμού
ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων,
διαπιστώνεται πως με βάση τις μεταβατικές ρυθμίσεις από 01/01/2017 ως 31/12/2020 (αρθρ.98
του ν.4387/2016), οι εισφορές Κλάδων Σύνταξης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής και
εφάπαξ παροχής των Αυτοαπασχολούμενων, προερχόμενων από το ΕΤΑΑ, καταβάλλονται με
ποσοστιαία μείωση από 01/01/2017 έως και 31/12/2020 (παρ. Γ.6 της εγκυκλίου). Η μείωση
επέρχεται στην καταβαλλόμενη εισφορά μετά τον υπολογισμό της ανά κλάδο, σύμφωνα με
ποσοστιαία κλίμακα επί του εισοδήματος.
Από τα παραπάνω είναι εμφανές πως μόνο ενιαίοι κανόνες δεν θεσπίζονται με την
εφαρμογή του νόμου 4397/2016, καθώς οι Γεωτεχνικοί ελεύθεροι επαγγελματίες καλούνται να
καταβάλουν
σαφώς μεγαλύτερες εισφορές των αντίστοιχων που θα πληρώνουν οι
προερχόμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες του ΕΤΑΑ. Μη ένταξη των Γεωτεχνικών
αυτοαπασχολούμενων – ελευθέρων επαγγελματιών στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του άρθρου 98
αντιβαίνει τους κανόνες ισότητας και ισονομίας, δημιουργώντας εργαζόμενους επιστήμονες δύο
ταχυτήτων.
Ζητάμε την ένταξη όλων των Γεωτεχνικών αυτοαπασχολούμενων – ελευθέρων
επαγγελματιών στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του άρθρου 98, χωρίς διακρίσεις και
αποκλεισμούς έτσι ώστε να θεσπιστούν στην πράξη ενιαίοι κανόνες υπολογισμού
ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους κλάδους, όπως αναφέρει το άρθρο 39 του
Ν.4387/2016.
Για το Δ.Σ. του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε
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ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο
Email: gramm_k.asfalisis@yeka.gr
2. Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων
κα Στυλιανή Βρακά
Email: gramgg_k.asf@yeka.gr
3. ΓΕΩΤΕΕ
Γρ. Προέδρου ΔΣ
Βενιζέλου 64, 54631 Θεσσαλονίκη
4. Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων
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