Αθήνα, 29-11-2019
ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Με αθοπμή ηο αζθαλιζηικό ηυν επιζηημόνυν και ελεςθέπυν επαγγελμαηιών, ιδίυρ
μεηά ηιρ αποθάζειρ ηος ΣηΔ για ηην ανηιζςνηαγμαηικόηηηα ηος ν4387/2016 και ενότει
ηυν επικείμενυν νομοθεηικών ππυηοβοςλιών ηηρ κςβέπνηζηρ για ηη πύθμιζη ηος
αζθαλιζηικού καθεζηώηορ αςηήρ ηηρ καηηγοπίαρ ηυν αζθαλιζμένυν, ζςνανηήθηκαν
ζηα γπαθεία ηος ΤΔΔ ο Ππόεδπορ ηηρ Ολομέλειαρ ηυν Γικηγοπικών Σςλλόγυν κ.
Γημήηπηρ Βεπβεζόρ, ο Ππόεδπορ ηος Ιαηπικού Σςλλόγος Αθηνών κ. Γιώπγορ
Παηούληρ και ο Ππόεδπορ ηος ΤΔΔ κ. Γιώπγορ Σηαζινόρ. Οι ππόεδποι ηυν
επιζηημονικών θοπέυν ζςμθώνηζαν ηα ακόλοςθα με ηα οποία ζςμθώνηζε και ο
Ππόεδπορ ηος Οικονομικού Δπιμεληηηπίος Δλλάδορ κ. Κυνζηανηίνορ Κόλλιαρ ο
οποίορ δεν μπόπεζε να ζςμμεηάζσει ζηη ζύζκετη:
1. Ο Ν4387 και ο ςπολογιζμόρ αζθαλιζηικήρ ειζθοπάρ με βάζη ηο ειζόδημα
λειηούπγηζε ζε μια ηελείυρ πποβλημαηική για ηοςρ ελεύθεποςρ επαγγελμαηίερ και
επιζηήμονερ καηεύθςνζη, ηόζο υρ ππορ ηο ύτορ ηυν ειζθοπών και ηη ζςνολική
θοπολογική και αζθαλιζηική επιβάπςνζη όζο και καηά ηη διαδικαζία εκκαθάπιζηρ
και καηαβολήρ ηοςρ
2. Θευπούν όηι η ειζθοπολόγηζη δεν έσει καμία ζσέζη με ηη θοπολόγηζη και η
λογική ηος αζθαλιζηικού ζςζηήμαηορ ππέπει να είναι ηελείυρ διάθοπη από ηο
θοπολογικό ζύζηημα
Το πποηεινόμενο από ηην κςβέπνηζη ζύζηημα με ελάσιζηη ςποσπευηική και λοιπέρ
αζθαλιζηικέρ κλάζειρ, κινείηαι ζηο πλαίζιο ζε ενόρ απλού, καθαπού και αναλογικού
ζςζηήμαηορ ειζθοπών, απκεί να λαμβάνει ππόνοιερ ώζηε να μην επέλθει καμία
επιβάπςνζη ζηοςρ ήδη επιβαπςμένοςρ ελεύθεποςρ επαγγελμαηίερ επιζηήμονερ οι
οποίοι διαβιούν ζε δύζκολερ ζςνθήκερ άζκηζηρ ηος επαγγέλμαηορ, ιδίυρ ζηα σπόνια
μεηά ηην κπίζη, ώζηε να μην οδηγήζει ακόμη πεπιζζόηεποςρ ζε έξοδο από ηο
επάγγελμα.
Δπίζηρ επιζήμαναν όηι ππέπει να ςπάπξει ππόνοια για εςαίζθηηερ καηηγοπίερ
αζθαλιζμένυν όπυρ νέυν αζθαλιζμένυν, μηηπόηηηαρ, Αηόμυν με Διδικέρ Ανάγκερ
και ζοβαπά πποβλήμαηα ςγείαρ καθώρ και ενεπγών αζθαλιζμένυν πος έσοςν
ζςμπληπώζει πποϋποθέζειρ ζςνηαξιοδόηηζηρ και επιθςμούν να παπαμείνοςν
ενεπγοί.
Οι ηέζζεπειρ Ππόεδποι ζςμθώνηζαν να ζςγκποηηθεί κοινή ομάδα επγαζίαρ και να
κληθούν να ζςμμεηέσοςν και άλλοι θοπείρ επιζηημόνυν και ελεύθεπυν
επαγγελμαηιών πος είσαν ζςμμεηάζσει ζηο κοινό μέηυπο καηά ηηρ αζθαλιζηικήρ
ανηιμεηαππύθμιζηρ ηος 2016, ώζηε να ζςγκποηηθούν κοινέρ πποηάζειρ ζηα ζημεία
ζςλλογικού ενδιαθέπονηορ και να ππουθηθούν ζηην κςβέπνηζη ενότει ηηρ
επικείμενηρ νομοθέηηζηρ για ηο αζθαλιζηικό.

