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                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Ένα ακόμα νομοσχέδιο και συγκεκριμένα το ασφαλιστικό, αποδεικνύεται «σταυρόλεξο» για 
δυνατούς λύτες. 

Συγκεκριμένα, η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των 
αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών και εμπόρων, προμηνύει υπέρμετρη 
επιβάρυνσή τους, αφού οι οφειλόμενες εισφορές για την ασφάλισή τους θα υπολογίζονται με 
βάση το φορολογητέο  εισόδημα της προηγούμενης χρήσης, αντικαθιστώντας το ισχύον 
σύστημα πληρωμής ενός πάγιου ποσού ανά ασφαλιστική κλάση. 

Δηλαδή, εάν υποθετικά  η επιχείρηση έχει αυξημένο φορολογητέο εισόδημα σε συγκεκριμένη 
χρήση, θα «τιμωρείται» ο φορέας της, διαθέτοντας τα επιπλέον έσοδα στην πληρωμή 
ασφαλιστικών εισφορών, αποστερούμενος με αυτόν τον τρόπο του «δικαιώματος» απολαβής 
μέρους της εργασίας και της επένδυσής του, όταν τα τελευταία έτη η πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων παρουσιάζει ελάχιστα κέρδη ή ζημιές, με συνέπεια  με δυσκολία να επιβιώνουν 
επιχειρηματικά και ήδη να οφείλουν στον ασφαλιστικό τους φορέα και στην εφορία σημαντικά 
ποσά. 

 Σε κάθε περίπτωση, με τον υπολογισμό και των νέων προβλεπόμενων ρυθμίσεων (εάν τελικά 
δεν τροποποιηθούν),  το πραγματικό εισόδημα κάθε επιχείρησης θα επιβαρύνεται με εισφορές 
και φόρους σε ποσοστό 60-65%, κατάσταση η οποία βάσιμα πιθανολογείται ότι θα οδηγήσει 
«βίαια» αρκετές επιχειρήσεις στην διακοπή λειτουργίας.    

Το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων είναι ήδη σε οριακό για την βιωσιμότητά τους σημείο 
και δεν αντέχει άλλες επιβαρύνσεις. 

Το ασφαλιστικό σύστημα, η παροχή υγειονομικής περίθαλψης και η καταβολή των συντάξεων, 
δεν σώζονται με εξοντωτική επιβάρυνση των επιχειρήσεων που απέμειναν και των 
απασχολουμένων σε αυτές, εργοδοτών και εργαζομένων. 

Σώζονται με αναπτυξιακά μέτρα τόνωσης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και των επενδύσεων, οι 
οποίες επενδύσεις θα φέρουν αύξηση της απασχόλησης και επομένως νέους εργαζομένους για 
να πληρώνουν εισφορές και φόρους. 

Μόνο έτσι θα αυξηθούν τα έσοδα του κράτους, για να μπορεί να περιθάλπει και να πληρώνει 
συντάξεις. 

Το δόγμα «αυξάνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές και τους φόρους για να πληρώνουμε συντάξεις και 
λοιπές υποχρεώσεις», δεν απέδωσε  καρπούς χρόνια τώρα. 
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Λέτε να αποδώσει στο μέλλον; το ερώτημα φαντάζει μάλλον ρητορικό.     
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