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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

Η πρωτοφανής και βαθιά κρίση που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία έχουν επηρρεάσει στο 

μέγιστο βαθμό τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας. Μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερες 

επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο, όλο και περισσότεροι επαγγελματίες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις 

υποχρεώσεις τους, τόσο προς το κράτος και τους ασφαλιστικούς φορείς όσο και προς τους ιδιώτες.  

 

Σοβαρό πρόβλημα αποτελεί η αδυναμία της πλειοψηφίας των επαγγελματιών να ανταποκριθούν στις 

υποχρεώσεις τους προς τον ΟΑΕΕ, λόγω της βαθιάς ύφεσης, με πάνω από το 50% των ασφαλισμένων του 

Οργανισμού να αδυνατεί να καταβάλει τις εισφορές του και τις βεβαιωμένες οφειλές να ξεπερνούν τα 2 δις 

ευρώ. Μάλιστα, σε πολλές περιοχές, κυρίως της Περιφέρειας, το ποσοστό των οφειλετών ξεπερνά το 70%. 

Πέρα από τις οικονομικές διαστάσεις αυτής της αδυναμίας των επαγγελματιών, υπάρχει η ανθρώπινη 

διάσταση, όπου όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, ανασφάλιστοι 

πλέον, δεν έχουν πρόσβαση ούτε στη στοιχειώδη νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

 

Η ρύθμιση που ίσχυσε έως σήμερα απέτυχε, δυστυχώς, να καλύψει τις ανάγκες τόσο του ΟΑΕΕ όσο 

και των ασφαλισμένων, αφού πάσχει από έλλειψη ρεαλισμού για τις οικονομικές συνθήκες που 

αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες. Και αν συνεχίσουμε στην ίδια λογική, τα πράγματα θα οδηγήσουν σε 

πλήρη κατάρρευση της κοινωνικής συνοχής και των ασφαλιστικών φορέων. Γι’ αυτό το Υπουργείο και ο ΟΑΕΕ 

πρέπει να πάρουν άμεσα μέτρα για να μπορέσει να διασωθεί ο φορέας και το αγαθό της κοινωνικής 

ασφάλισης για τα μέλη του.  

 

 

 

ΜΜΕ 

 

 

ΠΡΟΣ 

 

ΤΡΙΠΟΛΗ   03/01/2013 



Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε τα ακόλουθα μέτρα: 

1. Μείωση κατά 30% τουλάχιστον των εισφορών για μια 5ετία, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και 

της δραματικής μείωσης των εσόδων των ΜΜΕ 

2. Πάγωμα των παλαιοτέρων οφειλών χωρίς προσαυξήσεις με ταυτόχρονο διαχωρισμό από την 

τρέχουσα εισφορά του ασφαλισμένου, έτσι ώστε να μπορεί να πληρώνει τουλάχιστον την τελευταία. 

3. Διαχωρισμό του ασφαλίστρου για την υγεία με αυτό της σύνταξης, ώστε ο ασφαλισμένος να 

μπορεί τουλάχιστον να καταβάλει την εισφορά για την υγεία, ώστε αυτός και τα προστατευόμενα μέλη του 

να χαίρουν της στοιχειώδους νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Για τους οφειλέτες, 

διαγραφή της βεβαιωμένης οφειλής τους στον κλάδο της υγείας, για όσο διάστημα δεν είχαν δικαίωμα 

περίθαλψης εξαιτίας της μη καταβολής ασφαλίστρων. 

4. Δικαίωμα στον ασφαλισμένο να επιλέξει οποιαδήποτε ασφαλιστική κλίμακα, ακόμα και την 

κατώτερη, γνωρίζοντας φυσικά τις επιπτώσεις που έχει αυτό στη σύνταξή του. 

5. Αποποινικοποίηση των οφειλών στον ΟΑΕΕ, καθώς πρόκειται για μια αναχρονιστική ρύθμιση, που 

δεν αρμόζει στην έννοια της αυτασφάλισης και στο ρίσκο που περιλαμβάνει η επιχειρηματική 

δραστηριότητα. 

6. Κατάργηση του μέτρου της βεβαίωσης οφειλών των ασφαλισμένων από τον ΟΑΕΕ στο δημόσιο 

ταμείο, το οποίο οδηγεί στον αποκλεισμό των ασφαλισμένων από τη λήψη φορολογικής ενημερότητας και 

ταυτόχρονα εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, αν δεν μπορεί να ρυθμίσει τις οφειλές του. 

7. Ρύθμιση των παλαιότερων οφειλών με δόσεις που δε θα υπερβαίνουν το 10% της τρέχουσας 

εισφοράς και οι οποίες θα είναι ξεχωριστές από την τρέχουσα εισφορά. Ταυτόχρονα να υπάρχει ευελιξία 

στην καταβολή των παλαιών οφειλών, ώστε η μη καταβολή δόσης λόγω αδυναμίας του οφειλέτη να μην 

αποτελεί στοιχείο απώλειας της ρύθμισης. Προτείνουμε η ρύθμιση να μην χάνεται, μέχρι την αδυναμία 

καταβολής τριών διμηνιαίων ασφαλιστικών δόσεων. 

8. Μείωση του ποσοστού προσαυξήσεων, καθώς η προσαύξηση 3% για τον πρώτο μήνα και 1,5% για 

κάθε επόμενο προσομοιάζει σε τακτικές τοκογλυφίας και όχι δημόσιου φορέα. Η προσαύξηση να καθορισθεί 

σε ποσοστό το πολύ 5% ετησίως συνολικά. 

9. Να πληρωθούν άμεσα τα χρήματα στους δικαιούχους του επιδόματος ανεργίας, το οποία 

θεσπίστηκε και για το οποίο όλοι οι ασφαλισμένοι πληρώνουν σχετική εισφορά, αλλά οι άνεργοι 

επαγγελματίες ουδέποτε εισέπραξαν αυτή τη βοήθεια. 

10. Παροχή σύνταξης σε όσους βρίσκονται σε ηλικία συνταξιοδότησης με διαγραφή των οφειλών 

τους και υπολογισμό της σύνταξης σύμφωνα με τις εισφορές που έχουν καταβληθεί. 

Τέλος, θα πρέπει να υπάρξει μία ευνοϊκότερη ρύθμιση για τις οφειλές στον ΟΑΕΕ όσων ήταν συνεπείς 

μέχρι και το 2008, γεγονός που αποδεικνύει ότι σήμερα αδυνατούν εξαιτίας της ύφεσης, με τουλάχιστον 

ολοκληρωτική παραγραφή των προσαυξήσεων και εφαρμογή όλων των ανωτέρω προτάσεων. 

 



Οι παραπάνω προτάσεις είναι ρεαλιστικές και θα δώσουν μία ανάσα τόσο στους επαγγελματίες, που 

δεν έχουν καμία πρόθεση να είναι ασυνεπείς στις υποχρεώσεις τους, όσο και στον ΟΑΕΕ, ο οποίος θα δει 

επιτέλους κάποια έσοδα να μπαίνουν στα ταμεία του.  
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