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Θέμα: Ένταξη Γεωλόγων Ελεύθερων Επαγγελματιών στις διατάξεις του άρθρου 98 του 
Νόμου για το νέο ασφαλιστικό 4387/2016.  

 

Αξιότιμη κα. Υπουργέ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 του Νόμου 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής 

Ασφάλειας – Μεταρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις 

φορολογίας εισοδήματος …..» (ΦΕΚ.85/Α΄/12-5-2016), παρέχεται, σε αυτοαπασχολούμενους 

προερχόμενους από το Ε.Τ.Α.Α., η δυνατότητα καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών 

εισφορών, για το διάστημα 1-1-2017 έως 31-12-2020. 

Σύμφωνα και με την αιτιολογική της έκθεση, η αναφερόμενη ρύθμιση θεσπίσθηκε προκειμένου 

να εξασφαλισθεί ότι η συνολική φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση των 

αυτοαπασχολούμενων να μην είναι δυσανάλογα μεγάλη, να εγγυάται στους ασφαλισμένους 

ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και να μην δημιουργεί αντικίνητρα για επαγγελματική 

δραστηριότητα. 

Όμως, στη συγκεκριμένη διάταξη δεν περιλαμβάνονται και οι Γεωλόγοι αυτοαπασχολούμενοι 

– ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι στον Ο.Α.Ε.Ε., όπως επίσης δεν περιλαμβάνονται 

και οι υπόλοιποι Γεωτεχνικοί Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Κτηνίατροι και Ιχθυολόγοι μέλη του 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Έτσι δημιουργείται ένας απαράδεκτος διαχωρισμός και διαφορετική αντιμετώπιση 

μεταξύ επιστημόνων που ασκούν την ίδια επαγγελματική δραστηριότητα αλλά προέρχονται 

από διαφορετικά ταμεία ασφάλισης, από το Ε.Τ.Α.Α. οι μεν και από τον Ο.Α.Ε.Ε. οι δε.    

Ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων (ΣΕΓ) εκπροσωπεί το σύνολο των Γεωλόγων της χώρας σε 

όλους τους τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας, έχει περισσότερα από 2.200 μέλη και είναι 

ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Γεωλόγων (EFG). Η επαγγελματική 

δραστηριότητα των αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών Γεωλόγων έχει 

πληγεί τα μέγιστα εξαιτίας της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης των τελευταίων χρόνων και 

της διαρκώς αυξανόμενης φορολογίας. Έτσι πολλά από τα μέλη μας έχουν αναγκαστεί να 

διακόψουν την άσκηση του επαγγέλματος τους και μάλιστα αρκετοί, με μεταπτυχιακούς και 

διδακτορικούς τίτλους σπουδών, έχουν εγκαταλείψει τη χώρα και έχουν μεταναστεύσει για 

αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό.  
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Με την επιστολή μας αυτή ζητούμε την άρση της αδικίας που συντελείται με τον αποκλεισμό 

των Γεωλόγων ελευθέρων επαγγελματιών ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε. από τις διατάξεις τις 

διατάξεις του άρθρου 98 του Νόμου 4387/2016. Ζητούμε τη δίκαιη διευθέτηση του 

συγκεκριμένου ζητήματος στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης ώστε να έχουμε τη 

δυνατότητα καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών, για το διάστημα 1-1-2017 έως 31-

12-2020 όπως και οι άλλοι επιστήμονες ελεύθεροι επαγγελματίες. 

    

Με εκτίμηση, 

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ. 

                    Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                            Ο Γεν.Γραμματέας Δ.Σ.                        
             
 
 
            Δρ. Ξενοφών Σταυρόπουλος                                Δρ. Τριαντάφυλλος Κακλής 

 


