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1. ΑΦΑΛΙΗ – Ο.Α.Ε.Ε. 

 

Η φφεςθ και θ βαριά οικονομικι δυςπραγία ζχουν επιφζρει τεράςτιεσ απϊλειεσ ςτον κλάδο των 

μικρϊν και μεςαίων εμπορικϊν επιχειριςεων, με τα λουκζτα να αυξάνουν κακθμερινά και τισ 

ηϊςεσ ακόμα επιχειριςεισ να αγωνίηονται να τα βγάλουν πζρα.  Μάλιςτα ςφμφωνα με τα πλζον 

πρόςφατα ςτοιχεία περίπου 260.000 επιχειριςεισ αδυνατοφν να ενταχκοφν ςτθν πρόςφατθ 

ρφκμιςθ «Νζα Αρχι» με αποτζλεςμα να κινδυνεφουν με καταςχζςεισ, δεςμεφςεισ τραπεηικϊν 

λογαριαςμϊν ενϊ αντιμετωπίηουν τον κίνδυνο παφςθσ εργαςιϊν, με ανυπολόγιςτεσ επιπτϊςεισ 

ςτουσ επιχειρθματίεσ και ςτισ οικογζνειζσ τουσ.   

 

Σοβαρι παρενζργεια αυτοφ του περιβάλλοντοσ και ανθςυχθτικό ςθμείο των καιρϊν είναι θ 

τραγικι οικονομικι κατάςταςθ ςτθν οποία ζχουν περιζλκει οι αςφαλιςτικοί φορείσ αλλά και οι 

αςφαλιςμζνοι ςε αυτοφσ.   

 

Η ςχζςθ είναι βακιά αλλθλζνδετθ:  Όταν οι αςφαλιςμζνοι αδυνατοφν να καταβάλλουν τισ 

ειςφορζσ τουσ, τα Ταμεία χάνουν τθν απαιτοφμενθ ρευςτότθτα για τθν αντιμετϊπιςθ των 

υποχρεϊςεϊν τουσ. Κατά τον τρόπο αυτό παφει να λειτουργεί το διανεμθτικό αςφαλιςτικό μασ 

ςφςτθμα, που ςτθρίηεται ςτθν αρχι ότι οι ςθμερινοί εργαηόμενοι καταβάλλουν τισ ειςφορζσ από 

τισ οποίεσ χρθματοδοτοφνται οι τρζχουςεσ ςυντάξεισ.   

 

Αντίςτοιχα υποβακμίηεται αν όχι μθδενίηεται και θ κοινωνικι διάςταςθ τθσ αςφάλιςθσ, με 

αποτζλεςμα ντροπιαςτικό για τθν κοινωνία μασ να μθν μπορεί ςτον 21ο αιϊνα να εξαςφαλίςει τθν 

ιατρικι και φαρμακευτικι περίκαλψθ ςτισ οικογζνειεσ των ςυναδζλφων μασ που ζχουν πρόςκαιρθ 

αδυναμία να καταβάλλουν τισ οφειλζσ και τισ υποχρεϊςεισ τουσ. 

Στο πλαίςιο αυτό, το Ε.Β.Ε.Π. επαναφζρει προσ το Υπουργείο τισ παρακάτω προτάςεισ του, που κα 

βελτιϊςουν το αςφαλιςτικό περιβάλλον, κα λφςουν προσ ϊρασ το ταμειακό πρόβλθμα του ΟΑΕΕ 

και κα αποκαταςτιςουν τθν κοινωνικι αλλθλεγγφθ, που ωσ κοινωνία πρζπει να δείχνουμε: 

 

Κεφαλαιοποίηςη των Οφειλϊν και Ρφθμιςη για όλουσ 

 

Είμαςτε αντιμζτωποι με μία δυςάρεςτθ πραγματικότθτα: αφενόσ οι αςφαλιςμζνοι αδυνατοφν να 

καταβάλλουν τισ ειςφορζσ τουσ, αφετζρου ο Ο.Α.Ε.Ε. χάνει τθν απαιτοφμενθ ρευςτότθτα για τθν 

κάλυψθ των υποχρεϊςεϊν του.    

 

Η πρόταςι μασ επιδιϊκει τθ διαμόρφωςθ ενόσ μοντζλου εξιςορρόπθςθσ του Ο.Α.Ε.Ε. και 

επιβίωςθσ των ςυναδζλφων εμπόρων.  Βαςικι προτεραιότθτά μασ αποτελεί θ προςταςία  των 

εντόσ τθσ κρίςεωσ μικρομεςαίων επιχειριςεων, κακϊσ θ ςυςςϊρευςθ λθξιπρόκεςμων 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν είναι άμεςα ςυνδεδεμζνθ με τθν οικονομικι δυςπραγία και τθν 

κατακόρυφθ πτϊςθ του τηίρου τουσ, για τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ των οποίων,  δεν ευκφνονται οι 

εκπρόςωποι τθσ μικρομεςαίασ επιχειρθματικότθτασ.  
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Η πρόταςι μασ ςτθρίηεται επάνω ςτισ κάτωκι παραμζτρουσ: 

 Κακιζρωςθ μίασ «πραγματικισ» κεφαλαιοποίθςθσ των μζχρι ςιμερα λθξιπρόκεςμων 

οφειλϊν των αςφαλιςμζνων για τισ οφειλζσ άνω των 20.000 €.  Η κεφαλαιοποίθςθ κα 

περιλαμβάνει όλεσ τισ οφειλζσ ςε ενιαίο κεφάλαιο, κακϊσ επίςθσ τισ κάκε είδουσ 

προςαυξιςεισ, πρόςκετα τζλθ και λοιπζσ επιβαρφνςεισ.  Από τθσ κεφαλαιοποίθςθσ και 

εφεξισ, το ενιαίο κεφάλαιο θα επιβαρφνεται με ζνα ςτοιχειϊδεσ και τυπικό επιτόκιο 

φψουσ 1%.  

 Άμεςθ ζνταξθ ςτθν υπάρχουςεσ ρυκμίςεισ για τισ οφειλζσ κάτω των 20.000 €.  Αναλογικζσ 

εκπτϊςεισ ςτο φψοσ των προςαυξιςεων ςε ςχζςθ με τον χρόνο και τον όγκο κάλυψθσ των 

οφειλϊν. 

 Υποχρζωςθ άμεςησ επανζναρξησ καταβολήσ τρεχουςϊν ειςφορϊν από τουσ οφειλζτεσ 

που κάνουν χριςθ τθσ κεφαλαιοποίθςθσ, με παροχή δικαιϊματοσ για ελεφθερη επιλογή 

αςφαλιςτικήσ κλάςησ ςε αυτοφσ. 

 Ενεργοποίηςη τησ ιατροφαρμακευτικήσ περίθαλψησ για τουσ οφειλζτεσ (και τισ 

οικογζνειζσ τουσ) που μετζχουν ςτθν κεφαλαιοποίθςθ, με άμεςθ κεϊρθςθ των ατομικϊν 

αςφαλιςτικϊν βιβλιαρίων υγείασ. 

 Κατά τθν ςυνταξιοδότθςθ, μετατροπή τησ κεφαλαιοποιημζνησ οφειλήσ ςε αςφαλιςτικό 

χρόνο με τελικι επιλογι εξαγοράσ ι μειωμζνθσ ςφνταξθσ εκ μζρουσ του αςφαλιςμζνου, θ 

οποία δεν δθμιουργεί ταμειακό ζλλειμμα και λογιςτικζσ απϊλειεσ ςτον Οργανιςμό.  Η 

πρόταςθ ςτθρίηεται επάνω ςτθν αρχι ότι ο αςφαλιςμζνοσ, ωσ ςυνταξιοφχοσ, κα ειςπράξει 

τελικά τθν αναλογία αυτϊν που ζχει δϊςει προσ τον Ο.Α.Ε.Ε. και αυτό που οφείλει κα 

ςυνυπολογιςτεί ςτο τελικό φψοσ τθσ ςφνταξθσ που κα του δοκεί.  Όπωσ είναι αυτονόθτο, 

εάν ζνασ αςφαλιςμζνοσ επικυμεί να εξοφλιςει νωρίτερα από τθν ςφνταξθ τθν 

κεφαλαιοποιθμζνθ οφειλι του, κα πρζπει να του παρζχεται το ςχετικό δικαίωμα. 

 

Επζκταςη τησ Ιατροφαρμακευτικήσ Περίθαλψησ ςτουσ ουςιαςτικά «ανζργουσ» Εμπόρουσ 

Το Ε.Β.Ε.Π., προςπακεί με κάκε τρόπο να μθν επιτρζψει να καταρρεφςει θ αςφαλιςτικι ςυνείδθςθ 

και θ κοινωνικι μασ αλλθλεγγφθ, ςεβόμενο  πάντα τθν υποχρζωςθ τθσ διαδοχισ των γενεϊν.  

Μετά τθν πρόςφατθ κάλυψθ παροχϊν υγείασ προσ τουσ εμπόρουσ που ζχουν εξζλκει του 

επαγγζλματοσ και τουσ ανενεργοφσ εμπόρουσ, κεωροφμε ότι πρζπει να καλυφκοφν ανάλογα και οι 

ζμποροι που βρίςκονται «μεταξφ φκοράσ και αφκαρςίασ» ζχοντασ οφειλζσ προσ τον Ο.Α.Ε.Ε., 

χωρίσ να ζχουν κλείςει τισ επιχειριςεισ τουσ ακόμα.  Ο τρόποσ που προτείνουμε για τθν κάλυψι 

τουσ είναι ο ακόλουκοσ:   

 

Μετά τθν ειςαγωγι του δικαιϊματοσ λιψθσ ειδικοφ επιδόματοσ ανεργίασ του ελεφκερου 

επαγγελματία (ν. 3986/2011), προτείναμε τθν κζςπιςθ τεκμθρίου για τθν διακοπι τθσ εμπορικισ 

δραςτθριότθτασ, ϊςτε να μπορζςει ο ζμποροσ που ςτθν πράξθ ζχει διακόψει να ςυμμετάςχει ςτθν 

διανομι του προβλεπόμενου επιδόματοσ.  Το αίτθμά μασ δεν ειςακοφςτθκε, με αποτζλεςμα να 

ζχει ςωρευκεί ςτον προβλεπόμενο ειδικό λογαριαςμό του άρκρου 44 ν. 3986/2011 ζνα τεράςτιο 

ποςό, το οποίο δεν διατίκεται ςε επιδόματα ανεργίασ και παραμζνει ςτάςιμο.   
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Πριν λοιπόν αυτό αναλωκεί ςε ςκοποφσ άςχετουσ με τθν εμπορικι κοινωνικι αλλθλεγγφθ, 

επανερχόμαςτε και ηθτοφμε τθν ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ ανεργίασ πζραν του επιδόματοσ 

και ςτθν ιατροφαρμακευτικι κάλυψθ των ανζργων εμπόρων, με τθν ειςαγωγι τεκμθρίου 

«διακοπισ επαγγζλματοσ», ανάλογου με αυτό που ιςχφει για τουσ επαγγελματίεσ του ΕΤΑΑ, 

δθλαδι με ειςόδθμα κατϊτερο ενόσ ελάχιςτου ορίου, κακοριηόμενου από το νόμο.   

 

Η ςυγκεκριμζνθ ιατροφαρμακευτικι κάλυψθ πρζπει να ιςχφει ςε βάκοσ τουλάχιςτον 2ετίασ, όπωσ 

προζβλεπε και ο ν. 3845/2010 με δυνατότθτα επζκταςθσ για μία ακόμθ 2ετία και αποςφνδεςθ τθσ 

κεϊρθςθσ οικογενειακοφ βιβλιαρίου υγείασ από τισ τυχόν οφειλζσ. 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. και ο επιχειρθματικόσ κόςμοσ τθσ χϊρασ  κεωροφμε ότι είναι δικαίωμα αλλά και 

υποχρζωςι μασ να προτείνουμε ρεαλιςτικζσ λφςεισ προσ εςάσ για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων 

του Ο.Α.Ε.Ε.  Οφείλουμε να ςτθρίηουμε το Ταμείο μασ αλλά από τθν άλλθ ςτόχοσ τθσ Πολιτείασ και 

των Κοινωνικϊν Εταίρων είναι να μθν αφινουμε κανζναν επαγγελματία που ζχει δουλζψει μια 

ηωι, χωρίσ ιατροφαρμακευτικι κάλυψθ και χωρίσ ςφνταξθ. Υπάρχουν πολλά προβλιματα ςτον 

Ο.Α.Ε.Ε .αλλά πάντα υπάρχουν λφςεισ και οφείλουμε να τισ ανιχνεφουμε και να τισ εφαρμόηουμε. 

 

 

Διεφρυνση της Ασφαλιστικής Βάσης του Ο.Α.Ε.Ε-Συγχώνευση Ταμείων 

 

Όλοι γνωρίηουμε ότι ο Ο.Α.Ε.Ε. βρίςκεται ςε δφςκολθ οικονομικι κατάςταςθ, με το ζλλειμμα να 

αυξάνεται ςυνεχϊσ, τα ζςοδα μζςω ειςφορϊν να μειϊνονται και τθ ρφκμιςθ τθσ «Νζασ Αρχισ» να 

μθν αποδίδει. Μια προςεκτικι όμωσ ματιά ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, αποκαλφπτει ότι 

προβλζπονται ιδιαίτερα αυξθμζνεσ περιπτϊςεισ εξαίρεςθσ από τθν υποχρεωτικι αςφάλιςθ του 

Ο.Α.Ε.Ε. ελευκζρων επαγγελματιϊν, οι οποίοι κανονικά δεν κα ζπρεπε να εξαιροφνται. 

Ενδεικτικά, αναφζρουμε: 

 Το άρκρο 39 ν. 2084/92, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 16 του ν. 2556/97, 

με τισ οποίεσ κακιερϊκθκε θ αρχι τθσ επιλογισ αςφαλιςτικοφ φορζα για τουσ 

αςφαλιςμζνουσ μετά τθν 1-1-1993.  Κατ’ εφαρμογι αυτϊν, αςφαλιςμζνοι ηθτοφν ακόμθ 

και με ζνα (1) ζνςθμο, να εξαιρεκοφν από τθν αςφάλιςθ του Ο.Α.Ε.Ε., χωρίσ επί τθσ ουςίασ 

να είναι αςφαλιςμζνοι οφτε ςτο Ι.Κ.Α. 

 Το άρκρο 25 του ν. 3846/2010, με το οποίο κακορίηονται, υπό τον τίτλο «Θζματα Ο.Α.Ε.Ε.-

ΟΓΑ» οι δυνατότθτεσ εξαίρεςθσ από τθν αςφάλιςθ του Ο.Α.Ε.Ε. επαγγελματιϊν, 

βιοτεχνϊν, εμπόρων και άλλων επαγγελματιϊν, για περιοχζσ κάτω των 2.000 κατοίκων ι 

των 1.000 κατοίκων για τουσ νομοφσ Αττικισ, Βοιωτίασ, Εφβοιασ, Κορινκίασ, Αχαΐασ και 

Θεςςαλονίκθσ.   

 Το άρκρο 58 του ν. 4144/2013, με το οποίο επζρχεται μεταβολι του αςφαλιςτικοφ 

κακεςτϊτοσ των ιδιοκτθτϊν τουριςτικϊν καταλυμάτων. Κατά κφριο λόγο, οι υπόχρεοι 

αςφάλιςθσ του Ο.Α.Ε.Ε., μειϊνονται ςτουσ ζχοντεσ άνω των 10 δωματίων, ενϊ για τθν 

εξαίρεςθ (εκτόσ Ε.Π.Ε. και Α.Ε.) με ζωσ 10 δωμάτια, ζχει υποχρζωςθ υπαγωγισ ςτθν 

αςφάλιςθ (Ο.Α.Ε.Ε. ι Ο.Γ.Α.) μόνο ζνασ των εταίρων.  



  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 

 

5 

 

Βεβαίωσ, οι εξαιρζςεισ τόςο μζςω των πλθκυςμιακϊν δεδομζνων όςο και των ιδιοκτθτϊν 

τουριςτικϊν καταλυμάτων, ζγιναν για να αντιμετωπιςτοφν κζματα με ιδιαιτερότθτεσ, όπωσ θ 

διατιρθςθ του κοινωνικοφ ιςτοφ ςτθν κάκε περιοχι ι θ εποχικότθτα τθσ απαςχόλθςθσ, που 

περιορίηει τθν λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ ςε μερικοφσ μινεσ το χρόνο.  Ωςτόςο, θ 

πραγματικότθτα δεν αλλάηει και επιτείνεται θ ιδθ δυςμενισ κατάςταςθ για τον Οργανιςμό, κακϊσ 

διευρφνεται ο κφκλοσ των εξαιροφμενων από τθν αςφάλιςι του προςϊπων και ςυνακόλουκα 

οδθγεί ςτθν αποςτζρθςθ του από ςθμαντικό αρικμό εςόδων. Με βάςθ τα παραπάνω, το Ε.Β.Ε.Π. 

ειςθγείται τθν διεφρυνςθ τθσ αςφαλιςτικισ βάςθσ του Οργανιςμοφ, με βάςθ τισ κάτωκι 

παραμζτρουσ: 

 

1. Πρόςωπα που αςκοφν δραςτθριότθτεσ υπαγόμενεσ ςτθν αςφάλιςθ του Ο.Α.Ε.Ε., 

αςφαλίηονται ςτον Ο.Α.Ε.Ε.. 

2. Η αςφάλιςθ ςτον Ο.Α.Ε.Ε. είναι υποχρεωτικι, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ 

υπαγωγισ ςτον φορζα, ανεξαρτιτωσ άλλων προχποκζςεων, πλθκυςμιακϊν, 

ειςοδθματικϊν ι εποχικϊν.  

3. Η μεταφορά ςτον Ο.Α.Ε.Ε. των αςφαλιηομζνων ςτον Ο.Γ.Α. επαγγελματιϊν που υπάγονται 

ςτισ εξαιρζςεισ οι οποίεσ καταργοφνται, γίνεται με τισ τρζχουςεσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ 

που καταβάλλουν ςτον Ο.Γ.Α. ι ςτα άλλα Ταμεία που είναι αςφαλιςμζνοι, για μία 

εγγυθμζνθ 3ετία.   

4. Μετά τθν 3ετία, κεςπίηονται  μία ι δφο πρόςκετεσ αςφαλιςτικζσ κατθγορίεσ, με 

αςφάλιςτρο χαμθλότερο αυτοφ τθσ υπάρχουςασ 1θσ κατθγορίασ του ΟΑΕΕ, ςτο οποίο 

υπάγονται όςοι πλθροφν ςιμερα τα κριτιρια εξαίρεςθσ από τον Οργανιςμό. 

 

Η υλοποίηςη τησ ςυγκεκριμζνησ πρόταςήσ μασ ζχει όλεσ τισ προχποθζςεισ για να αντιμετωπίςει 

ςτην παροφςα φάςη την δφςκολη οικονομική κατάςταςη του ΟΑΕΕ και να περιορίςει την 

αςφυκτική πίεςη από τα ελλείμματα του Σαμείου, ϊςτε να αποφεφγονται ςτο μζλλον 

προτάςεισ πανικοφ. 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. βλζπει κετικά τθ δθμιουργία ενόσ Ταμείου κφριασ αςφάλιςθσ με τρεισ κλάδουσ, ζναν 

για μιςκωτοφσ, ζναν για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ και ζναν για αγρότεσ.  Η ενοποίθςθ κα ζχει ωσ 

αποτζλεςμα: 

 Τθν μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ και τθσ αυκαιρεςίασ των διοικθτικϊν υπαλλιλων, που 

ερμθνεφουν τουσ νόμουσ κατά το δοκοφν. 

 Τθν άρςθ των δυςλειτουργιϊν και των ςτρεβλϊςεων, που φζρνει θ πολυδιάςπαςθ των 

διοικιςεων των Ταμείων και θ υποκειμενικότθτα των πολιτικϊν τουσ. 

 Τθν ειςαγωγι ενιαίου λογιςτθρίου, που κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ενιαία λογιςτικι 

απεικόνιςθ και κεντρικι παρακολοφκθςθ των αςφαλιςτικϊν φορζων.  Θα καταςτεί 

επιτζλουσ δυνατι θ δθμοςιοποίθςθ ιςολογιςμϊν από τα Ταμεία, κάτι που ζχει 

κεςμοκετθκεί από χρόνια, χωρίσ μζχρι ςιμερα να γίνει εφικτό. 

 Τθν κζςπιςθ του Εκνικοφ Μθτρϊου Αςφαλιςμζνων, το οποίο κα περιλαμβάνει το ςφνολο 

των εργαηομζνων και ςυνταξιοφχων. 



  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
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 Τθν δθμιουργία ενιαίου μθχανιςμοφ ελζγχου για να αυξθκοφν τα ζςοδα του αςφαλιςτικοφ 

ςυςτιματοσ και τθν κακιζρωςθ ενιαίων ειςφορϊν ςτα αςφαλιςτικά ταμεία που πρόκειται 

να ενοποιθκοφν. 

Εκτόσ όμωσ από τα κετικά, προςοχι πρζπει να δοκεί από τθν Πολιτεία ςτα εξισ ςθμεία: 

 Η διαςφάλιςθ τθσ βαςικισ ςφνταξθσ των 360 € είναι άδικθ για όςουσ ζχουν ειςφορζσ 

ανάλογεσ μεγαλφτερων ςυντάξεων ςτο ςφνολο του εργαςιακοφ βίου. 

 Οι ςυντάξεισ ζχουν πια μειωκεί ςε βακμό δυςανάλογο με τισ δυνατότθτεσ των 

ςυνταξιοφχων.  Πρόκειται για τθν πιο ευπακι ομάδα ςυμπολιτϊν μασ, που –ςτθν τρίτθ 

θλικία- δεν μποροφν πλζον να κάνουν πολλά και απλά παρακολουκοφν και περιμζνουν 

ανταμοιβι των κόπων τουσ ανάλογθ με τισ καταβλθκείςεσ ειςφορζσ τουσ. 

 Ο διαφαινόμενοσ νζοσ τρόποσ υπολογιςμοφ του εφάπαξ ανά Ταμείο με βάςθ τα 

οικονομικά του και το «κφμα φυγισ» των αςφαλιςμζνων προσ τθν ςφνταξθ, δεν είναι 

δίκαιοσ και πρακτικά κα ςθμαίνει διαφορετικό εφάπαξ ανά ζτοσ. 

 

 

 
 


