14 Απριλίου 2017

Κοινή ανακοίνωση ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε. και Π.Ε.Ε.Μ.Π.Ι.Π.
για τον ασφαλιστικό νόμο
Τον Φεβρουάριο 2017, ο Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος
(ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε.) και η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών
Πτυχιούχων του Ιονίου Πανεπιστημίου (Π.Ε.Ε.Μ.Π.Ι.Π.), επαγγελματικοί/
επιστημονικοί σύλλογοι που εκπροσωπούν επαγγελματίες στον κλάδο της
διερμηνείας συνεδρίων και της μετάφρασης αντιστοίχως, ακολουθώντας το
κύμα ανάλογων ενεργειών εκ μέρους πολυάριθμων επιστημονικών
ενώσεων, επαγγελματικών συλλόγων και επιμελητηρίων, κατέθεσαν αίτηση
ακύρωσης κατά του πρόσφατου ασφαλιστικού νόμου και λοιπών διατάξεων
στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στόχος των αιτήσεων ακύρωσης είναι να
καταδειχθεί από όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα επαγγελματιών και
εργαζομένων ότι τα συγκεκριμένα μέτρα επηρεάζουν την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας και εργασίας και, κυρίως, να ασκηθεί
πολιτική πίεση, καταγγέλλοντας τις συνθήκες δήμευσης και οικονομικής
ασφυξίας που διαμορφώνονται.
Με την ενέργειά τους αυτή, ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε. και η Π.Ε.Ε.Μ.Π.Ι.Π. ανέλαβαν
ενεργό δράση επιλέγοντας να μην παραμείνουν παθητικοί θεατές του
αποδεκατισμού των επαγγελματικών κλάδων τους.
Τονίζεται ότι ο νέος ασφαλιστικός νόμος είναι ιδιαίτερα ευνοϊκός για όσους
δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα. Είναι επίσης σαφές ότι υπό το προηγούμενο
σύστημα συνάδελφοι υποχρεώνονταν να καταβάλλουν ασφαλιστικές
εισφορές δυσανάλογες του εισοδήματός τους (ειδικά για τις υψηλές
κατηγορίες ασφάλισης και κυρίως όσο πλησίαζαν τη συνταξιοδότηση),
πράγμα που οδηγούσε πολλούς από αυτούς σε σώρευση χρεών προς τον
Ο.Α.Ε.Ε., παρότι οι εν λόγω επαγγελματίες θα μπορούσαν να ελαφρυνθούν
με μια απλή πολιτική απόφαση, όπως ήταν κι αυτή που κατά τη διάρκεια
της κρίσης έδινε την προσωρινή δυνατότητα στους ασφαλισμένους για
υπαγωγή σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία του Ο.Α.Ε.Ε. (η οποία
έγινε μάλιστα άκριτα, όχι μόνο για όσους το είχαν πραγματικά ανάγκη,
γεγονός που εγείρει άλλα ερωτήματα).
Συνεπώς, σκοπός της κοινής αίτησης ακύρωσης εκ μέρους του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε.
και της Π.Ε.Ε.Μ.Π.Ι.Π. δεν είναι να ανατραπεί αυτή η κατά βάση αναλογική
λογική και η ελάφρυνση των χαμηλών εισοδημάτων, αλλά να διορθωθούν
οι παρενέργειες που προκύπτουν α) από το γεγονός ότι δεν υπήρξε
προηγούμενη ειδικά τεκμηριωμένη αναλογιστική μελέτη και β) από την
παραβίαση της αρχής της ανταποδοτικότητας μεταξύ εισφορών και
παροχών, όπως και της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας,
με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια ασφυκτική οικονομική κατάσταση
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ακόμα και για τα μεσαία ή υψηλά εισοδήματα, η οποία θίγει το δικαίωμα
στην περιουσία και στην επαγγελματική ελευθερία.
Συγκεκριμένα, στόχος είναι να προστατευθούν συνάδελφοι που πλήττονται
δυσμενέστατα, όπως εκείνοι που αναγκάστηκαν να διακόψουν
δραστηριότητα λόγω των επιβαρύνσεων και αυτή τη στιγμή είναι
ουσιαστικά άνεργοι, χωρίς ταμείο ανεργίας, συνάδελφοι που εκβιάζονται να
αποκτήσουν 3+ πελάτες με απειλή διακοπής συνεργασίας (και, φυσικά,
απώλειας εισοδήματος), συνάδελφοι διερμηνείς και μεταφραστές στον
ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα που καλούνται να πληρώσουν διπλές
εισφορές επειδή κάποτε είχαν τιμολόγια («μπλοκάκι») και νόμιμα επέλεξαν
ταμείο ασφάλισης (ενώ δεν ασκούν πλέον ελευθέριο επάγγελμα),
συνάδελφοι στον ιδιωτικό τομέα που ασκούν παράλληλα ελευθέριο
επάγγελμα (όπως πολλοί από τους συναδέλφους που ασχολούνται με τη
λογοτεχνική μετάφραση) ή συνάδελφοι που ανέπτυξαν τη δραστηριότητά
τους και βλέπουν να γκρεμίζονται οι κόποι τους.
Οι κλάδοι της διερμηνείας και της μετάφρασης βρίσκονται μπροστά σε
αδιέξοδο. Λόγω της φύσης των πελατών (πρωτίστως εταιρικοί πελάτες
έναντι ιδιωτών) και της ανελαστικότητας των αμοιβών με πιέσεις προς τα
κάτω σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, δεν υφίσταται δυνατότητα
τιμολογιακής αναπροσαρμογής για τη μεγάλη πλειοψηφία αυτών των
επαγγελματιών, ούτε ωφέλεια από τις διατάξεις επιμερισμού του
ασφαλιστικού κόστους και υπαγωγής σε καθεστώς μισθωτού. Αν
συνυπολογίσουμε το τέλος επιτηδεύματος, το μηδενικό αφορολόγητο, τον
Φ.Π.Α. και το συντελεστή φορολόγησης στο 29%, την εισφορά
αλληλεγγύης και την προπληρωμή φόρου 100% για την επόμενη χρονιά, η
αναλογική επιβάρυνση των ασφαλιστικών εισφορών στο δυσβάσταχτο
ποσοστό του 26,95% δεν είναι παρά άλλος ένας φόρος.
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ένα ασφαλιστικό που στηρίζεται κατά 80%
σε μειωμένες εισφορές, με το υπόλοιπο 20% των ασφαλισμένων να
καλείται να καλύψει τη διαφορά, δεν μπορεί να είναι βιώσιμο. Και δεν είναι
λογικό κάποιος να στοχεύει σε δραστηριότητα που του αποδίδει το βασικό
μισθό για να διατηρεί χαμηλές εισφορές, ή να φοβάται να αυξήσει το
εισόδημά του από την επαγγελματική του δραστηριότητα γιατί διαφορετικά
θα κληθεί να δώσει πάνω από 70% του εισοδήματός του σε φόρους και
εισφορές. Η όποια οικονομική ανακούφιση προκύπτει αυτή τη στιγμή από
αυτό το νόμο για κάποιους επαγγελματίες δεν είναι παρά προσωρινή, διότι
έχει μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στο οικογενειακό εισόδημα, στο μέλλον
των παιδιών μας και στο μέλλον του ίδιου του ασφαλιστικού συστήματος.
Είναι γεγονός ότι το σύστημα οδεύει σε αύξηση των ετών συνταξιοδότησης,
ισοπέδωση των συντάξεων ανεξαρτήτως ετών εργασίας, προνοιακή
χαμηλότατη, μη αναλογική, εθνική σύνταξη (δηλ. βασική σύνταξη μη
εγγυημένου ύψους στο οποίο θα εξαντλείται η ευθύνη του κράτους για την
κοινωνική ασφάλιση), σε «αναλογική» σύνταξη που θα έχει συνεχώς την
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τάση να πέφτει, εφόσον τα Ταμεία δεν έχουν αποθεματικά και οι πόροι
τους βαίνουν μειούμενοι, οδηγώντας στη διαπίστωση (που συζητείται
έντονα στους μεγαλύτερους επαγγελματικούς συλλόγους) ότι οδεύουμε
εσκεμμένα σε άλλες μορφές (ιδιωτικής) ασφάλισης. Κάθε σύγκριση με τους
ισχύοντες συντελεστές εισφορών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι επίσης
άτοπη, αφού η κατάσταση στις συντάξεις και στον κλάδο υγείας δεν μπορεί
σε καμία περίπτωση να συγκριθεί με προηγμένες χώρες της Ε.Ε., όπως η
Γερμανία ή η Αυστρία.
Λόγω της σπουδαιότητάς της, η αίτηση ακύρωσης του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε και της
Π.Ε.Ε.Μ.Π.Ι.Π. εισήχθη στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας,
μαζί με έναν αριθμό άλλων όμοιων αιτήσεων, και η δικάσιμος ορίστηκε για
τις 5 Μαΐου 2017. Η αίτησή μας θα εξεταστεί μαζί με την αίτηση άλλων
σημαντικών Συλλόγων της χώρας (όπως του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος) με τους οποίους θα
συντονίσουμε τη δράση μας και ευελπιστούμε στο καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα για όλους τους αγωνιζόμενους κλάδους.

Σύλλογος Διερμηνέων
Συνεδρίων Ελλάδος (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε.)

Πανελλήνια Ένωση
Επαγγελματιών Μεταφραστών
Πτυχιούχων του Ιονίου
Πανεπιστημίου (Π.Ε.Ε.Μ.Π.Ι.Π.)
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