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Επιπρόσθετες μεταρρυθμίσεις στο ισπανικό νομοσχέδιο για τους 

αυτοαπασχολούμενους 

 

Ο νέος νόμος για τους αυτοαπασχολούμενους, ο οποίος εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 

2017 στην Ισπανία, σηματοδότησε πρόοδο για τον κλάδο αυτό σε ορισμένους τομείς. 

Ωστόσο, πολλά ζητήματα εκκρεμούν, ακόμη. Μόλις τέσσερις μήνες μετά την έγκρισή του, 

η Ένωση  Αυτοαπασχολούμενων, μία από τις πιο αντιπροσωπευτικές και με μεγάλη 

δραστηριότητα στον τομέα, παρουσίασε μια πρόταση με τίτλο «Πραγματοποίηση 

περαιτέρω προόδου στην ελεύθερη εργασία το 2018».Το κείμενο εμπεριέχει 32 νέες 

προτάσεις, οι οποίες, ωστόσο, δεν είχαν συμπεριληφθεί στο πρόσφατο νομοσχέδιο.  

Εξετάζοντας τις 32 προτάσεις της Ένωσης, παρατηρείται η επιθυμία για μεγαλύτερη 

μεταρρύθμιση στο ειδικό καθεστώς των ελεύθερων επαγγελματιών. Τα ζητήματα που 

απασχολούν τον κλάδο κατά κύριο λόγο είναι  η μέση μηνιαία σύνταξη που είναι 500 

ευρώ κάτω της αντίστοιχης ενός δημοσίου υπαλλήλου και μειονεκτήματα που αφορούν 

σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας. Αναλύοντας τις τελευταίες μετρήσεις της Έρευνας 

Ενεργού Πληθυσμού σχετικά με τις ώρες εργασίας, σημειώνεται ότι οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες εργάζονται έως και 8,2 ώρες την εβδομάδα περισσότερο, συγκριτικά με 

τους υπόλοιπους μισθωτούς.  

Οι μεταρρυθμίσεις στο σύστημα συνεισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τον κλάδο είναι 

απαραίτητες, καθώς η Ένωση προτείνει τη διεύρυνση της ενεργής συνταξιοδότησης σε 

όλους τους τύπους αυτόνομης απασχόλησης. Προς το παρόν, η δυνατότητα ενεργής 

συνταξιοδότησης εφαρμόζεται μόνο σε όσους έχουν σύμβαση με έναν μισθωτό 

υπάλληλο. Αυτό θα επιτρέπει στον ελεύθερο επαγγελματία να εξαγοράσει ολόκληρη τη 

σύνταξή του ενώ συνεχίζει την εργασία. 

Επιπρόσθετα, προτείνεται η θέσπιση μέτρων που προωθούν τιμές πάνω από την 

ελάχιστη βάση. Ο νόμος επιτρέπει στους εν λόγω επαγγελματίες να επιλέγουν το ποσό 

που  θα καταβάλουν για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης,  ανεξάρτητα από το 

εισόδημά τους. Αυτό δημιουργεί ένα πεδίο από επαγγελματίες με υψηλά εισοδήματα 

που συμβάλλουν το ίδιο με άλλους χαμηλότερων εισοδημάτων. Για τη δημιουργία ενός 

συστήματος αλληλεγγύης, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η σύνταξη στον 
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επαγγελματικό βίο (υπολογίζοντας το 75% των καλύτερων ετών συμβολής και το 25% 

των χειρότερων).  

Επιπλέον, οι εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα πρέπει να εκπίπτουν στον 

κοινωνικό φόρο ως δαπάνη. Σύμφωνα με την Ένωση, αυτό θα αυξήσει την εθελοντική 

εισφορά, ενώ το σχέδιο που παρουσιάζεται, υπογραμμίζει ότι η Ένωση δεν είναι 

σύμφωνη με την υποχρεωτική εισφορά ανάλογα με το εισόδημα. 

 


