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Θέμα:
Κωδικός
Ειδικότητας
των
πτυχιούχων
απασχολούμενων σε θέση εκτός εργαστηρίου / χημείου.

Χημικών

Αξιότιμε κε Υφυπουργέ,
Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (στο εξής Ε.Ε.Χ.) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου και λειτουργεί ήδη από το έτος 1934, με σκοπό μεταξύ άλλων, την
προστασία του χημικού επαγγέλματος και ιδίως την προστασία των επαγγελματικών,
οικονομικών, κοινωνικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών της.
Μέλη της Ε.Ε.Χ. εγγράφονται υποχρεωτικώς όλοι οι πτυχιούχοι των Χημικών
Τμημάτων των σχολών Θετικών Επιστημών των Ελληνικών Πανεπιστημίων, των
ομοταγών ανωτάτων σχολών εξωτερικού και της Παλαιάς Σχολής των Φυσικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο αριθμός των μελών της ανέρχεται σε
12.750.
Στην βιομηχανία παραγωγής φαρμακευτικών παρασκευασμάτων (Κωδικός
Αριθμός Δραστηριότητας ΙΚΑ 2442), στην οποία εργάζονται πολλοί Χημικοί, λόγω
ακριβώς του αντικειμένου και της κατάρτισής τους, πέρα από τους Χημικούς που
απασχολούνται εντός των εργαστηρίων/χημείων, εργάζονται και Χημικοί σε θέση
γραφείου, εκπονώντας έργο αντίστοιχα κρίσιμο για την βιομηχανία με το έργο των
συναδέλφων τους που εργάζονται στο χώρο του εργαστηρίου / χημείου.
Όλοι οι εργαζόμενοι Χημικοί, στην ως άνω βιομηχανία, ασχέτως του αν
απασχολούνταν εντός ή εκτός του χώρου εργαστηρίου/χημείου, πριν το 2012, ήταν
ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ υπό την ειδικότητα των Χημικών, με κωδικό ειδικότητας
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και
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108,

το

οποίο

συμπεριλάμβανε εισφορά για τον κλάδο βαρέων.
Στη συνέχεια, βάσει της με αρ. πρ. Φ10221/οικ. 26816/929/30-11-2011 (ΦΕΚ
2778/τ./Β’/2-12-2011)
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του

Υπουργού

Εργασίας

και

Κοινωνικής

Ασφάλισης, με θέμα «Βαριές και Ανθυγιεινές εργασίες» τέθηκε σε ισχύ ο νέος
Πίνακας Εργασιών και Ειδικοτήτων του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών
Επαγγελμάτων (Κ.Β.Α.Ε.) από 01/01/2012. Σύμφωνα με τον Πίνακα αυτό, στις
βιομηχανίες

παραγωγής

φαρμακευτικών

παρασκευασμάτων,

βαρέα

ένσημα

λαμβάνουν αποκλειστικά οι εργαζόμενοι εντός των χώρων παραγωγής και
συσκευασίας και αποκλείονται όσοι απασχολούνται σε θέση γραφείου.
Για την ασφαλιστική κάλυψη των Χημικών εκτός του χώρου παραγωγής διατηρήθηκε
ο κωδικός ειδικότητας 211300, πλην όμως συμπληρώνονταν απαραιτήτως το πεδίο
ειδικής περίπτωσης με την ένδειξη 21, η οποία οδηγούσε στον κωδικό πακέτου
ασφαλιστικής κάλυψης 104, το οποίο δεν περιλάμβανε εισφορά για τον κλάδο
βαρέων, αλλά διατηρούσε την επικουρική τους ασφάλιση στο Ταμείο Επικουρικής
Ασφάλισης Χημικών.
Από 01.02.2013 το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών εντάχθηκε στο Ενιαίο
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τον ν. 4052/2012. Σε συνέχεια της
ένταξης αυτής από 01.12.2013 (ν. 4225/2014) ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει
τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης, για
τους μισθωτούς του, που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, στην
Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλει για αυτούς στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ σύμφωνα
με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Στην εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο υπ’ αριθ. 17/24.02.2014 αναφέρεται (περίπτωση
Γ2) ρητά η περίπτωση «που ο εργοδότης για την ασφαλιστική τακτοποίηση των
εργαζομένων, οι οποίοι για την επικουρική τους ασφάλιση υπάγονταν στους
ενταχθέντες στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Τομείς ή Φορείς Επικουρικής
Ασφάλισης, χρησιμοποιούσε Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας ΙΚΑ που παρέπεμπε
σε Κωδικό Πακέτου Κάλυψης χωρίς κλάδο επικουρικής ασφάλισης (π.χ. 103, 107,
131), μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ίδιο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας ΙΚΑ
συμπληρώνοντας στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση στο πεδίο (31) «Ειδική
Περίπτωση Ασφάλισης» την ένδειξη 10, που οδηγεί σε κωδικό πακέτου ασφάλισης

που εμπεριέχει κλάδο επικουρικής ασφάλισης στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής
Ασφάλισης (π.χ. 101, 105, 129 κλπ)».
Επομένως, όσον αφορά τους Χημικούς που απασχολούνται σε θέση γραφείου, ήτοι
εκτός χώρου εργαστηρίου / χημείου, ο εργοδότης οφείλει να διατηρήσει τον
Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 2442 και τον Κωδικό Ειδικότητας 211300
(Χημικοί) και να συμπληρώσει στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση στο Πεδίο
31, την ένδειξη 10, η οποία θα οδηγήσει στο ασφαλιστικό πακέτο κάλυψης 102,
στο οποίο προβλέπονται εισφορές επικουρικής ασφάλισης.
Ωστόσο, παρά την σαφήνεια της ως άνω πρόβλεψης το ΙΚΑ αρνήθηκε να κατατάξει
στην κατηγορία των Χημικών με κωδικό ειδικότητας 211300 τους Χημικούς που
εργάζονται σε θέση γραφείου, με τον ισχυρισμό ότι η ειδικότητα αυτή έχει
αποκλειστικά κωδικό πακέτου κάλυψης 108, το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά
τους εργαζόμενους στο τομέα παραγωγής, καθώς είναι πακέτο κάλυψης με εισφορά
στον κλάδο βαρέων.
Παράλληλα, οι αρμόδιοι υπάλληλοι του ΙΚΑ αντιτείνουν ότι στην βιομηχανία
παραγωγής φαρμακευτικών παρασκευασμάτων, στον κωδικό πακέτου κάλυψης 102,
υπάγονται οι αναφερόμενες ρητά ειδικότητες των βοτανολόγων, των υδραυλικών και
ηλεκτρολόγων, των θερμαστών υγρών καυσίμων (χωρίς άδεια ή πτυχίο), των
χειριστών μηχανών συσκευασίας (...) και ότι δεν υπάρχει ρητή αναφορά για τους
Χημικούς που απασχολούνται εκτός χώρου χημείου / εργαστηρίου.
Εν συνεχεία, ορισμένοι εργοδότες στη βιομηχανία παραγωγής φαρμακευτικών
παρασκευασμάτων προχώρησαν σε δήλωση άλλης ειδικότητας για τους Χημικούς
αυτούς, όπως π.χ. προσωπικό χημείων μη πτυχιούχοι (Κωδικός Ειδικότητας
311610) και λοιποί υπάλληλοι γραφείου (Κωδικός Ειδικότητας 419000) με
αποτέλεσμα την υποβάθμιση των πτυχίων και της ακαδημαϊκής τους πορείας, καθώς
και του έργου το οποίο προσφέρουν μέσω της εργασίας τους. Παράλληλα, σε
κάποιες περιπτώσεις, λόγω αλλαγής της ειδικότητας, οδηγούνται σε πακέτα κάλυψης
που δεν περιλαμβάνουν επικουρική ασφάλιση, με αποτέλεσμα να πλήττεται η
συνέχεια της κοινωνικής ασφάλισης και να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της απώλειας
των μέχρι τώρα καταβληθεισών εισφορών.
Ως Ένωση Ελλήνων Χημικών, που όπως αναφέραμε εξ αρχής έχουμε ως
καταστατικό μας σκοπό την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μελών μας, στα

οποία συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι Χημικοί σε θέση γραφείου, επειδή
πρόκειται για φανερά λανθασμένη ερμηνεία του νομοθετικού πλαισίου από την
πλευρά του ΙΚΑ, προτείνουμε την έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου, η οποία να
αναφέρεται ρητά στην ασφαλιστική κάλυψη των ως άνω εργαζομένων, είτε μέσω της
ειδικής κατηγορίας 10 διατηρώντας τον ήδη υπάρχοντα κωδικό ειδικότητας τους
211300 ή επικουρικά να προχωρήσετε στην συμπλήρωση των κωδικών ειδικότητας
για την περίπτωση των χημικών εργαζόμενων εκτός χώρου εργαστηρίου, όπως
ακριβώς έχετε κάνει και με λοιπές ειδικότητες, ώστε να αρθεί οποιαδήποτε αμφιβολία
τόσο από πλευράς ΙΚΑ όσο και εργοδοτών.
Με εκτίμηση,
Για τη Διοικούσα Επιτροπή της ΕΕΧ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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