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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενιαίοι κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους

Αθήνα,  15-5-2016

Οι  πτυχιούχοι  Πληροφορικής  στην  Ελλάδα,  μέλη  της  Ένωσής  μας,  αποτελούν

πολλές χιλιάδες από το σύνολο του εργατικού δυναμικού και των ασφαλισμένων της

χώρας.  Ως  εκ  τούτου,  είναι  αυταπόδεικτο  ότι  τόσο  αυτοί,  όσο  και  η  ΕΠΕ,

παρακολουθούν  πολύ  προσεκτικά  τις  εξελίξεις  και  τις  προβλέψεις  του  νέου

ασφαλιστικού Νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα.

Ο τίτλος του νέου ασφαλιστικού Νόμου ξεκινάει με τη φράση «Ενιαίο Σύστημα” ενώ

στο πρώτο κιόλας άρθρο, στην παράγραφο 3, αναφέρει ρητά ότι «Το Εθνικό Σύστημα

Κοινωνικής  Ασφάλισης  λειτουργεί  με  ενιαίους  κανόνες για  όλους  τους

ασφαλισμένους». 

Παρά ταύτα, στο Άρθρο 39, παρ. 1β θεσπίζονται χαμηλότερα ποσοστά εισφορών

για  τους  νεοεισερχόμενους  στα  «ευγενή» επαγγέλματα  των  μηχανικών,  γιατρών,

δικηγόρων, φαρμακοποιών, συμβολαιογράφων και οικονομολόγων, ενώ στο Άρθρο 98

χαρίζονται  τεράστιες  εκπτώσεις  ως  και  50%  στις  εισφορές των

αυτοαπασχολούμενων μηχανικών, γιατρών και νομικών. 

Οι εκπτώσεις και οικονομικές αυτές διευκολύνσεις όχι μόνο πλήττουν βάναυσα την

ισονομία και τη δίκαιη αντιμετώπιση όλων των εργαζομένων, αλλά θεσπίζονται ακριβώς

σε  κλάδους  που  εδώ  και  πολλές  δεκαετίες  απολαμβάνουν  ειδικής  προνομιακής
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μεταχείρισης από το Νόμο σε ό,τι αφορά τα επιμέρους ταμεία και τη διασφαλισμένη

βιωσιμότητά τους μέσω ειδικών εισφορών τύπου χαρτοσήμου ή ειδικού τέλους επί των

πράξεων ή προσφερόμενων υπηρεσιών. Με άλλα λόγια, οι προηγούμενες αυτές ειδικές

προβλέψεις  υποτίθεται  ότι  καταργούνται  για  λόγους  ισονομίας,  αλλά  ταυτόχρονα

νομοθετούνται εκ νέου, με άλλη μορφή, καταστρατηγώντας εξ' αρχής την ίδια αυτή

αρχή.

Παρά τις αντιδράσεις από τον κλάδο μας και όλους τους υπόλοιπους κλάδους που

αδικούνται,  τελικά  ο  νέος  Νόμος  ψηφίστηκε  με  τις  νέες  αυτές  διατάξεις.

Επιβεβαιώνεται,  συνεπώς,  ότι  τελικά  και  στην  παρούσα  διακυβέρνηση  κάποιοι  θα

συνεχίσουν να είναι πιο ίσοι από τους άλλους. Η ουσία της φράσης «ενιαίοι κανόνες σε

ένα κράτος ισονομίας και δικαιοσύνης» εξακολουθεί να αποτελεί ένα άπιαστο όνειρο

στη χώρα μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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