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                                                                                                           Αθήνα, 11  Μαρτίου 2020 
Αριθ.Πρωτ.614                                                                             
Προς 
Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση  
 
Κοινοποίηση: 
Υφυπουργό  Κοινωνικών Υποθέσεων, κα Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου  
 
Θέμα: Νέος  ασφαλιστικός   Νόμος  
 
Κύριε Υπουργέ,  
            Ο νέος ασφαλιστικός Νόμος, κατά την άποψή μας, βρίσκεται στη σωστή 
κατεύθυνση, ιδιαίτερα δε, η αποσύνδεση του υπολογισμού των ασφαλιστικών 
εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων από το δηλωθέν 
φορολογητέο εισόδημα και η δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής κλάσης  
διευκολύνουν  τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των  επαγγελματιών σε βραχυπρόθεσμο 
και μακροπρόθεσμο ορίζοντα και αποκαθιστούν  την αδικία των τελευταίων ετών. 
             Οφείλουμε όμως να επισημάνουμε ότι, προφανώς εκ παραδρομής, στις 
διατάξεις του  νέου Νόμου δεν περιελήφθη  η διατήρηση του μέτρου της μειωμένης 
κατά 50% εισφοράς των ασφαλισμένων άνω των 40 ετών, ήτοι της παρ. 13 του άρθρου 
39 Ν. 4387/2016, που ήταν το μοναδικό θετικό σημείο στο καταστροφικό αυτό 
νομοθέτημα. 
           Η ως άνω  παράλειψη  δεν συνάδει με τη δημοκρατική ευαισθησία της 
κυβέρνησης και ομοιάζει με εκδίκηση απέναντι στους μεγαλύτερους συναδέλφους 
μας. Έχει προκαλέσει δε, πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια, αφού το μέτρο έδινε τη 
δυνατότητα στους ασφαλισμένους, που πληρούν τα κριτήρια  συνταξιοδότησης, αλλά 
ταυτόχρονα  έχουν τη δύναμη και την επιθυμία να παραμείνουν ενεργοί  
επαγγελματικά,  να μπορούν να συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους προς όφελος των 
ιδίων και του δημοσίου χρήματος. 
 Ζητούμε λοιπόν την άμεση επαναφορά της ως άνω διάταξης.  
            Επιπλέον, πιστεύουμε πως, προκειμένου να πετύχει τα μέγιστα η ασφαλιστική 
μεταρρύθμιση, θα πρέπει να δοθούν ισχυρά κίνητρα στους επαγγελματίες να 
διαλέξουν υψηλή ασφαλιστική κατηγορία προς όφελος του Ταμείου και των ιδίων.                                           
Συγκεκριμένα θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ώστε να αφαιρούνται οι ασφαλιστικές 
εισφορές από το φορολογητέο εισόδημα των φυσικών προσώπων  και αντίστοιχα να 
εκπίπτουν από τα έξοδα των  νομικών προσώπων οι εισφορές που καταβάλλονται για 
τα στελέχη τους, των Μηχανικών δηλαδή που απασχολούνται στις Εργοληπτικές  
Επιχειρήσεις και στελεχώνουν με  το  Εργοληπτικό τους πτυχίο  αυτές.  
               Αναμένοντας την αποδοχή των αιτημάτων μας, είμαστε στη διάθεσή σας.  

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας 
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