
 «Εναλλακηικό ζσέδιο αζθαλιζηικών πςθμίζευν, πποηείνει η ΕΣΕΕ για ηη 

διάζυζη ηυν επισειπήζευν και ΟΑΕΕ» 

 

Σε δύζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε βξίζθεηαη ν ΟΑΕΕ, κε ην έιιεηκκα λα 

απμάλεηαη ζπλερώο, ηα έζνδα κέζσ εηζθνξώλ λα κεηώλνληαη θαη ηε ξύζκηζε 

«Νέα Αξρή» λα κελ απνδίδεη, αθνύ ε ζύλδεζή ηεο κε ηελ θνξνινγηθή 

ελεκεξόηεηα,  επηηξέπεη λα εληαρζνύλ πεξηζζόηεξν απηνί πνπ δελ ηελ 

ρξεηάδνληαη, παξά εθείλνη πνπ ηελ έρνπλ αλάγθε.  Τν ζθεληθό ηνπ αδηεμόδνπ 

ζπκπιεξώλεη ε πξόζθαηε αζθπθηηθή πίεζε ηεο Τξόηθαο πξνο ηελ θπβέξλεζε 

λα ιάβεη επηπιένλ κέηξα γηα λα πεξηνξίζεη ηα ειιείκκαηα ηνπ Τακείνπ, κε ηελ 

νξηδόληηα επηβνιή εηζθνξάο 0,2% επί ηνπ ηδίξνπ ησλ επηρεηξήζεσλ από ην 

2014. 

Η ΕΣΕΕ αληί ηεο επηβνιήο ηεο εηζθνξάο 0,2% ζηνλ ηδίξν ησλ επηρεηξήζεσλ 

ππέξ ηνπ ΟΑΕΕ, έρεη ήδε πξνηείλεη σο «ιζοδύναμο μέηπο» ηην ενεπγοποίηζη 

ηυν αζθαλιζμένυν κε ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο, ηελ θαηάξγεζε ησλ 

εμαηξέζεσλ θαη ηε διεύπςνζη ηηρ βάζηρ αζθάλιζηρ ζηνλ ΟΑΕΕ ζηηο 

πεξηνρέο ηεο ρώξαο, πνπ θαηαβάιινπλ εηζθνξέο ζηνλ ΟΓΑ. 

Η οικονομική εικόνα ηνπ ΟΑΕΕ δείρλεη όηη εηζπξάηηεη κεληαίσο 120 εθ. επξώ 

από εηζθνξέο, ελώ θαηαβάιιεη 260 εθ. επξώ ζε παξνρέο. Εληόο ηνπ πξώηνπ 

πεληακήλνπ ηνπ έηνπο έρεη εηζπξάμεη 480 εθ. επξώ από ην 1,1 δηο επξώ ηεο 

θξαηηθήο επηρνξήγεζεο γηα ην 2013, ελώ ην έιιεηκκα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 

αλακέλεηαη λα απμεζεί αθνύ νη νθεηιέο ηνπ απμάλνληαη κε εηήζην ξπζκό 1,4 

δηο επξώ, όηαλ ηα πξνϋπνινγηζζέληα έζνδα από εηζθνξέο γηα ηελ ηξέρνπζα 

ρξνληά είλαη 2,1 δηο επξώ. Οη νθεηιέο ηνπ ΟΑΕΕ πξνο ηξίηνπο θζάλνπλ 

πεξίπνπ ηα 400 εθαη. επξώ, από ηα νπνία ηα 80 εθαη. αθνξνύλ ηνλ Οξγαληζκό 

Εξγαηηθήο Εζηίαο, ηα 60 εθαη. επξώ ηνλ ΕΟΠΥΥ θαη ηα 260 εθαη. επξώ 

εζσηεξηθό δάλεην από ην αζθαιηζηηθό Τακείν Ναπηηθώλ Πξαθηόξσλ θαη 

Αξηνπνηώλ. Τα νηθνλνκηθά απηά ζηνηρεία ελδέρεηαη ηειηθώο να αποδεισθούν 

ςποηιμημένα θαζώο ε θξίζε ζπλερίδεη λα πιήηηεη κε ηδηαίηεξε ζθνδξόηεηα 

ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ είηε 

θιείλνπλ είηε αδπλαηνύλ λα θαηαβάινπλ ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 

Τν ζεηηθό γηα ηελ ώξα είλαη όηη ην Υπνπξγείν Εξγαζίαο ραξαθηήξηζε 

ανηιαναπηςξιακή ηε δηάηαμε ηνπ Ν. 3986/2011 πνπ πξνβιέπεη από ην 2013 

ηελ επηβνιή ηεο εηδηθήο εηζθνξάο ζηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη δελ 

δέρζεθε λα ηελ εθαξκόζεη ππό ηηο παξνύζεο ζπλζήθεο, γηα λα κελ 

δεκηνπξγήζεη πεξαηηέξσ πξνβιήκαηα βησζηκόηεηαο ζηνπο επαγγεικαηίεο θαη 

ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. 

Με δεδνκέλε ηελ ζπληαγκαηηθή ππνρξέσζε όηη νη ζπληάμεηο είλαη εγγπεκέλεο 

από ην θξάηνο θαη θαιύπηνληαη από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ζα πξέπεη λα 

εμεηαζηεί, εάλ ζηνλ ΟΑΕΕ, ππάξρνπλ ζπληαμηνδνηηθέο αληζόηεηεο, ρσξίο 

αιιεινθαξθώκαηα κεηαμύ ησλ ηξηώλ πξώελ Τακείσλ ΤΕΒΕ, ΤΑΕ θαη ΤΣΑ, 

ώζηε λα εμνξζνινγηζηνύλ θαη λα πεξηνξηζηνύλ νη δαπάλεο ηνπ ΟΑΕΕ, ρσξίο 

λέεο επηβαξύλζεηο. 

Πιεξνθνξηαθά, νη κεληαίεο ζπληάμηκεο απνδνρέο γηα ην 60%  ησλ λέσλ 

ζπληαμηνύρσλ ηνπ ΟΑΕΕ, κεηά ηηο πεξηθνπέο ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ, όπσο, 



δώξα θαη κεηώζεηο από 5% έσο 15%, αλακέλεηαη κε πξόρεηξεο εθηηκήζεηο λα 

δηακνξθσζνύλ ζηα επίπεδα  ηυν 1.090 εςπώ. Επηζεκαίλεηαη, όηη ν ΟΑΕΕ 

αζθαιίδεη ζήκεξα  732.000 ελεξγά αζθαιηζκέλνπο, όκσο κόλν ν 1 ζηοςρ 2  

πληπώνει κανονικά ηιρ ειζθοπέρ ηος θαζώο ην 49% ησλ επαγγεικαηηώλ 

νθείινπλ κε ηηο πξνζαπμήζεηο ζρεδόλ 6 δηο, ελώ πεξίπνπ 196.000 έρνπλ 

δηαθόςεη ηελ αζθάιηζή ηνπο αθήλνληαο έλα ρξένο ύςνπο 1,45 δηο επξώ.  Τν 

παξήγνξν είλαη όηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ νθεηιεηώλ ρξσζηνύλ κηθξά 

θαη κεζαία πνζά, θαζώο ην 80% εμ απηώλ έρνπλ νθεηιέο έσο 25.000 επξώ  ελώ 

νη 285.000 εμ απηώλ ρξσζηνύλ θαηά κέζν όξν 3.300 επξώ. 

Οη βαζηθέο πξνηάζεηο ηεο ΕΣΕΕ γηα ηνπο ρηιηάδεο θαη´ αλάγθε νθεηιέηεο ηνπ 

ΟΑΕΕ, είλαη η αποποινικοποίηζη, η αποζύνδεζη ηηρ θεώπηζηρ 

οικογενειακού βιβλιαπίος ςγείαρ, ε ενεπγοποίηζη ηος λογαπιαζμού 

ανεπγίαρ πέπαν ηος επιδόμαηορ και ζηην ιαηποθαπμακεςηική κάλςτη 
θαζώο, θαη η επανέναπξη καηαβολήρ ηπεσοςζών ειζθοπών κε ελεύθεπη 

επιλογή κλάζηρ. Τέινο, ε ΕΣΕΕ επηκέλεη ζηελ ιύζε γηα «πάγυμα» και 

κεθαλαιοποίηζη ησλ παιαηώλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ άλσ ησλ 20.000 επξώ, 

κε αλειιηπή θαηαβνιή κεησκέλσλ εηζθνξώλ θαη κε ηελική επιλογή εξαγοπάρ 

ή μειυμένηρ ζύνηαξηρ, ε νπνία δελ ζα δεκηνπξγεί έιιεηκκα θαη ινγηζηηθέο 

απώιεηεο, ελώ ηαπηόρξνλα ζα απμήζεη θαη ζα ζηαζεξνπνηήζεη ηελ εηήζηα ξνή 

αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζηνλ ΟΑΕΕ. 

 

Ο πξόεδξνο ηεο ΕΣΕΕ θ. Βαζίιεο Κνξθίδεο δήισζε:  

«Οη έιιελεο έκπνξνη πξνζπαζνύκε κε θάζε ηξόπν λα κελ επηηξέςνπκε λα 

θαηαξξεύζεη ε αζθαιηζηηθή ζπλείδεζε ηεο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζήο καο 

ζεβόκελνη πάληα ηελ ππνρξέσζε ηεο δηαδνρήο ησλ γελεώλ. Οθείινπκε λα 

ζηεξίμνπκε ην Τακείν καο, λα κελ αθήζνπκε θαλέλαλ επαγγεικαηία πνπ έρεη 

δνπιέςεη κηα δσή ρσξίο ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε θαη ρσξίο ζύληαμε. 

Υπάξρνπλ πνιιά πξνβιήκαηα ζηνλ ΟΑΕΕ αιιά πάληα ππάξρνπλ ιύζεηο θαη 

νθείινπκε λα ηηο βξνύκε».  

 


