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Θέµα: Εξοµοίωση ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Κοινός τόπος είναι ότι το ζήτηµα της Ασφάλισης στην χώρα µας έχει φτάσει στα όρια του
παραλογισµού.
Μέχρι το 1992 υφίστατο η υποχρέωση της διπλής (ή και τριπλής) ασφάλισης ορισµένων
ασφαλισµένων για τον ίδιο εργασιακό χρόνο (π.χ. ασφάλιση ενός µηχανικού στο ΤΣΜΕ∆Ε
και εφόσον ήταν και εταίρος σε µια εταιρεία και ασφάλιση του στο τότε Τ.Ε.Β.Ε.),
υποχρέωση που προφανώς επιβαρύνει υπέρµετρα το σύνολο της Εθνικής Οικονοµίας αφού
παραλόγως ασφαλίζονταν οι δραστηριότητες και όχι τα πρόσωπα.
Προφανές είναι ότι ο σκοπός της ασφάλισης και των στόχων στις οποίες αυτή αποβλέπει, ως
κοινωνική υποχρέωση και δικαίωµα, εξυπηρετείται µε την υπαγωγή έκαστου ασφαλισµένου
σε ένα µόνο Ταµείο.
Ο εθνικός νοµοθέτης σε µία προσπάθεια εξορθολογισµού της ανωτέρω κατάστασης
επιχείρησε µε τον Ν. 2084/92 να διορθώσει την κατάσταση και έτσι έκτοτε οι µετά την
1.1.1993 ασφαλισµένοι («νέοι») έχουν το δικαίωµα επιλογής του ασφαλιστικού τους φορέα.
Ωστόσο αυτή η εύλογη διόρθωση, ακατανόητο για ποιο λόγο δεν επεκτάθηκε και στους προ
της ανωτέρω ηµεροµηνίας ασφαλισµένους («παλαιοί»).
Εξάλλου ως αντιστάθµισµα της υποχρέωσης των παλαιών ασφαλισµένων να ασφαλίζονται
ταυτόχρονα σε περισσότερα του ενός ταµεία είχε προβλεφθεί το ανώτατο όριο ασφαλιστέων
αποδοχών να διαφέρει για τους «παλαιούς ασφαλισµένους». Έτσι το ανώτατο όριο
ασφαλιστέων αποδοχών για τους «νέους ασφαλισµένους» ανέρχεται σήµερα σε 5.546,80€
ενώ για τους «παλαιούς ασφαλισµένους» ανήρχετο σε 2.432,25€, δηλαδή περίπου στο
µισό).
Ωστόσο, πρόσφατα και µε το Ν. 4093/12 (βλ. και Εγκ. Φ.80000/οικ27047/1800/12) το
ανωτέρω εύλογο προνόµιο των «παλαιών ασφαλισµένων» καταργήθηκε καθώς από
1.1.2013 εξισώθηκαν προς τα άνω τα ανωτέρω όρια και συνεπώς είναι πλέον παντελώς
άδικη και παράλογη η διατήρηση της κατάστασης της ταυτόχρονης υποχρεωτικής ασφάλισης
των «παλαιών ασφαλισµένων» σε δύο (ή και περισσότερα) Ταµεία.
Εάν παραµείνει η κατάσταση ως έχει διαµορφωθεί, είναι σαφές ότι δηµιουργείται σοβαρότατη
στρέβλωση από την άποψη των αρχών της ίσης µεταχείρισης και του υγιούς ανταγωνισµού
καθώς η ήδη προϋπάρχουσα άνιση µεταχείριση ασφαλισµένων επιδεινώνεται επικίνδυνα
πλέον αφού οι «παλαιοί ασφαλισµένοι» επιβαρύνονται υπέρµετρα σε σχέση µε τους «νέους»
πράγµα που άνευ ετέρου επηρεάζει αρνητικότατα την θέση τους στην αγορά εργασίας αλλά
και διαφοροποιεί κατά παράλογο τα κόστη επιχειρηµατιών.
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Πρόκειται βεβαίως για τελείως αντιπαραγωγικό διαχωρισµό ο οποίος δηµιουργεί τεράστιο
βάρος στην Οικονοµία και Ανταγωνιστικότητα της χώρας µας δια του οποίου, άνευ λόγου,
επιβαρύνονται οικονοµικά οι προ της 01ης.01.1993 ασφαλισµένοι, που στις περισσότερες
των περιπτώσεων καταβάλλουν διπλές ή τριπλές εισφορές, ενώ εν τέλει θα καταφέρουν να
λάβουν σύνταξη µόνο από ένα ασφαλιστικό φορέα, γιατί στους άλλους δεν θα πληρούν τους
κατώτατους χρόνους ασφάλισης.
Συνεπώς, παρακαλούµε όπως προβείτε νοµοθετικά σε διόρθωση της παράλογης
δηµιουργηθείσας κατάστασης έτσι ώστε οι προ της 01ης.01.1993 ασφαλισµένοι να διαθέτουν
εφεξής την δυνατότητα επιλογής ενός ή περισσότερων ασφαλιστικών φορέων και να µην
είναι υποχρεωµένοι να φέρουν το ανυπολόγιστο, υπό συνθήκες τροµακτικής οικονοµικής
κρίσης, βάρος καταβολής διπλών εισφορών, και µάλιστα σε ασφαλιστικούς φορείς που
ηλικιακά εκ των πραγµάτων, ποτέ δεν θα µπορέσουν να εξασφαλίσουν δεύτερη σύνταξη..
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