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Γ. Βρούτσης: Επιλέγεις ελεύθερα, στοχεύεις ψηλότερα
Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου στην
Ολομέλεια της Βουλής, θα ανοίξει n διαδικτυακή πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ
(www.efka.gov.gr/epilego/) μέσω της οποίας οι ασφαλισμένοι ελεύθεροι
επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες θα μπορούν να επιλέξουν
ελεύθερα, έως και τις 13 Μαρτίου 2020, την ασφαλιστική κατηγορία που
επιθυμούν, ακολουθώντας τα αναλυτικά βήματα που θα έχουν αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα.
Για πρώτη φορά, οι 1,5 εκ. μη μισθωτοί θα μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα την
ασφαλιστική τους κατηγορία σε ετήσια βάση, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους και
τα χρόνια εργασίας τους, καθορίζοντας οι ίδιοι το ύψος της μελλοντικής τους
σύνταξης. Αν κάποιος μη μισθωτός επιλέξει φέτος να πληρώσει το ελάχιστο ποσό
και τον επόμενο χρόνο βελτιωθούν τα οικονομικά του, μπορεί να αλλάξει
κατηγορία επιλέγοντας ένα από τα υψηλότερα κλιμάκια ασφάλισης και
αναβαθμίζοντας τη σύνταξή του. Όσοι δεν επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία, θα
ενταχθούν αυτομάτως στην ελάχιστη υποχρεωτική κατηγορία για όλο το τρέχον
έτος.
Ωστόσο, όλοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιλογή των ανώτερων
ασφαλιστικών κατηγοριών οδηγεί και σε υψηλότερες συνταξιοδοτικές
παροχές ενώ η σταθεροποίηση της εισφοράς υγείας σε ενιαίο ποσό από την
δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία και άνω, κατευθύνει το υπόλοιπο ποσό της
εισφοράς υγείας στην κύρια σύνταξη βελτιώνοντας ακόμα περισσότερο την τελική
συνταξιοδοτική παροχή. Άρα, η επιλογή υψηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας
συμφέρει όλους περισσότερο.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής κατηγορίας, ο e-ΕΦΚΑ θα
αναρτήσει στις 16 Μαρτίου τα νέα ειδοποιητήρια για τις εισφορές Ιανουαρίου
2020, οι οποίες θα πρέπει να πληρωθούν μέχρι την Παρασκευή 20 Μαρτίου.
Ο Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννης Βρούτσης δήλωσε
σχετικά:
«Δίνουμε την δυνατότητα στο πιο παραγωγικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας,
τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες της
χώρας να επιλέξουν ελεύθερα το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς τους
ανεξάρτητα από το εισόδημα και τα χρόνια εργασίας τους. Διαμορφώνουμε ένα
ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον ασφάλισης με έντονα κοινωνικά και αναπτυξιακά
στοιχεία, με ειδική μέριμνα για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες και τους
αγρότες. Επιδίωξή μας είναι, όλοι οι Έλληνες να πιστέψουν ξανά στην δημόσια
κοινωνική ασφάλιση, να ενταχθούν σε αυτή, να της εμπιστευθούν τους κόπους
τους και στο τέλος του ασφαλιστικού τους βίου να γνωρίζουν ότι θα λάβουν μια
αξιοπρεπή σύνταξη, αντάξια των προσδοκιών τους».

