
 

Επιστολή – απάντηση της ΕΕΕ στην Διοίκηση του ΟΑΕΕ 

«ΑΝΑΧΗΜΑΣΙΣΕΙΣΕ ΑΛΛΙΩ ΠΑΡΑΙΣΗΘΕΙΣΕ» 

 

H ΕΣΕΕ απέζηειλε απανηηηική επιζηολή ζε ζτόλια ηης Διοικηηού ηοσ ΟΑΕΕ κας 

Γεωργίας Κωηίδοσ με ηην οποία εκθράζει ηην πλήρη ανηίθεζή ηης ζηην πολιηική ηοσ 

Οργανιζμού.  

Το περιετόμενο ηης επιζηολής έτει ως ακολούθως. 

 

«Με έθπιεμε ιάβακε ηελ ππ’ αξηζκ. 784450/2014 επηζηνιή ζαο ζρεηηθά κε Δειηίν 

Τύπνπ ηεο Σπλνκνζπνλδίαο, κε ην νπνίν νύηε ιίγν νύηε πνιύ καο ιέηε όηη θαθώο 

ελεκεξώζακε γηα δηθαζηηθή απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ πνπ 

δηθαίσζε αζθαιηζκέλν ηνπ Οξγαληζκνύ.  Υπελζπκίδνπκε όηη ε απόθαζε αθνξά ζε 

έκπνξν, ν νπνίνο είρε αλεμόθιεηεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ηα έηε 1997-1998, ηηο 

νπνίεο θιήζεθε λα εμνθιήζεη, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί από ηνλ ΟΑΕΕ ε απόθαζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ δαπάλε ζπληαμηνδόηεζεο από ην ΙΚΑ σο ηειεπηαίνπ αζθαιηζηηθνύ 

θνξέα, θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί δηαδνρηθήο αζθάιηζεο. 

Μαο γλσζηνπνηείηε κάιηζηα όηη ε απόθαζε παξαβίαζε «αλνηρηέο πόξηεο», θαζώο εζείο 

ήδε εθαξκόδεηε ην πεξηερόκελό ηεο από ην 2008. 

 Δελ κπνξνύκε βέβαηα λα αληηιεθζνύκε πσο αληί λα εθαξκνζηνύλ απηά πνπ ιέηε, 

ηειηθά ν αζθαιηζκέλνο ηθαλνπνηήζεθε κε δηθαζηηθή απόθαζε, ζηελ νπνία ν ΟΑΕΕ 

παξαζηάζεθε θαλνληθά (!).  Σπλαθόινπζα δελ κπνξνύκε λα αληηιεθζνύκε γηα πνην 

ιόγν ν Οξγαληζκόο ήηαλ απηόο πνπ άζθεζε ηελ πξνζθπγή θαηά ηεο απόθαζεο ηεο 

απόθαζεο ηεο αξκόδηαο ΤΔΕ πνπ δηθαίσζε ηνλ αζθαιηζκέλν.  Δελ ζα έπξεπε ν 

Οξγαληζκόο λα έρεη παξαηηεζεί από ην Δηθαζηήξην θαη λα αθπξσζεί δηνηθεηηθά θαη 

εζσηεξηθά ε απόθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Τκήκαηνο Δηεπζύλζεσλ Σπληάμεσλ ηεο 

Δηεύζπλζεο Δπηηθήο Αηηηθήο ηνπ ΟΑΕΕ;  Δελ ζα «έζσδε» απηό ηνλ ΟΑΕΕ από ηα όπνηα 

πεξηηηά έμνδα θαη ηνλ αζθαιηζκέλν σζαύησο από έμνδα αιιά θαη από κεγάιε θαη 

καθξνρξόληα ηαιαηπσξία;  Έηζη πξνζπαζεί ν Οξγαληζκόο λα αληηκεησπίδεη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αλαθύπηνπλ, όπσο αλαθέξεηε;  Μελ εθαξκόδνληαο απνθάζεηο ζαο 

από ην 2008 θαη θαηαθεύγνληαο ελαληίνλ ηνπο ζην Δηθαζηήξην, έζησ θαη γηα 

παιαηόηεξεο ππνζέζεηο; 

Είλαη θαη απηόο έλαο ηξόπνο «δηεπθόιπλζεο» ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΟΑΕΕ, πνπ έρνπλ 

ρηππεζεί αιύπεηα από ηελ θξίζε θαη ηελ ύθεζε.  Όπσο αθξηβώο ηα λέα εηδνπνηεηήξηα, 

πνπ ζύκθσλα κε ελεκέξσζε καο εηνηκάδνληαη πξνο απνζηνιή από ην Κέληξν 

Είζπξαμεο Αζθαιηζηηθώλ Οθεηιώλ (ΚΕΑΟ) κε πξσηνβνπιία ηνπ ΟΑΕΕ, ελώ θάπνηα 

από ηα εηδνπνηεηήξηα απηά, άξρηζαλ ήδε λα θαηαθζάλνπλ ζηνπο νθεηιέηεο ηνπ ΟΑΕΕ 

πνπ δελ έρνπλ ππαρζεί ζε θάπνηνπ είδνπο ξύζκηζε ησλ νθεηιώλ ηνπο.  

Πάιη ζα καο πείηε, όπσο θαη κε ηελ ππ’ αξηζκ. 428422/20-3-2014 επηζηνιή ζαο όηη 

απηά απνηεινύλ «απιή ελεκέξσζε, ρσξίο θακία απεηιεηηθή δηάζεζε», ελώ ζηα 



εηδνπνηεηήξηα, ζύκθσλα κε ηνλ Τύπν, μεθαζαξίδεηαη  όηη ζε πεξίπησζε κε εμόθιεζεο 

ηεο νθεηιήο ζε είθνζη κέξεο μεθηλάεη ε δηαδηθαζία θαηάζρεζεο θαη πιεηζηεξηαζκνύ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ ή ζηνηρείσλ απαηηήζεσλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ 

πξνο ηξίηνπο; 

Γηα εζάο είλαη παξάπιεπξε απώιεηα ην γεγνλόο όηη, νη ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο ησλ 

440.000 «αζπλεπώλ» αζθαιηζκέλσλ εκπόξσλ θαη ινηπώλ επαγγεικαηηώλ, έρεη 

απνζηεξήζεη απηνύο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο από θάζε δηθαίσκα ζηελ αζθάιηζε – 

πεξίζαιςε θαη ζηε ζύληαμε; Ή είλαη ηπραίν όηη από ηνπο 440.000 νθεηιέηεο, κόιηο 

50.516 (δει. ην 11,4% ζπλόινπ) έρνπλ ζπκθσλήζεη -κέρξη θαη ηηο 23 Μαΐνπ ηνπ 2014 - 

ζε θάπνηα ξύζκηζε («λέα αξρή», «πάγηα ξύζκηζε»), ξπζκίδνληαο πνζά ύςνπο κόιηο 466 

εθαη. επξώ (από ηα 5,5 δηο ησλ εθηηκώκελσλ νθεηιώλ;  Έηζη ζα έρεηε ηνλ 

επαγγεικαηηθό ρώξν θαη ηελ ΕΣΕΕ ζύκκαρν ζηελ πξνζπάζεηα δηάζσζεο ηνπ Τακείνπ, 

όπσο αλαθέξεηε ζηελ ζρεηηθή σο άλσ επηζηνιή ζαο ηνπ πεξαζκέλνπ Μαξηίνπ; 

Η Σπλνκνζπνλδία από καθξνύ έρεη θαηαζέζεη ηελ κόλε βηώζηκε πξόηαζε γηα ηελ 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηόζν ηνπ Οξγαληζκνύ όζν θαη ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ.  Απηή 

πεξηιακβάλεη ηελ δηεύξπλζε ηεο αζθαιηζηηθήο βάζεο ηνπ ΟΑΕΕ, ηελ θεθαιαηνπνίεζε 

θαη ην πάγσκα ησλ νθεηιώλ άλσ ησλ 20.000 επξώ, ηελ άκεζε επαλέλαξμε θαηαβνιήο 

ησλ ηξερνπζώλ εηζθνξώλ κε δηθαίσκα ειεύζεξεο επηινγήο αζθαιηζηηθήο θιάζεο θαη 

ηελ κεηαηξνπή ηεο θεθαιαηνπνηεκέλεο νθεηιήο ζε αζθαιηζηηθό ρξόλν θαηά ηελ 

ζπληαμηνδόηεζε.  Με όια ηα ππόινηπα κέηξα, απιά καηαηνπνλείηε θαη εζείο θαη ν 

Οξγαληζκόο, θάλνληαο εληέιεη θαθό ζην «αζθαιηζηηθό καο ζπίηη», ηνλ ΟΑΕΕ, πνπ 

ράλεη πνιύηηκν ρξόλν θαη ρξήκα γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ. 

Σαο θαινύκε έζησ θαη ηώξα λα ζπκθσλήζνπκε καδί έλα θνηλό πιαίζην επάλσ ζηηο σο 

άλσ πξνηάζεηο καο θαη λα απεπζπλζνύκε από θνηλνύ ζην Υπνπξγείν Εξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο, πξνθεηκέλνπ λα ζεζκνζεηεζεί ν δξόκνο εθείλνο 

πνπ ζα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή ξνή εζόδσλ πξνο ηνλ ΟΑΕΕ, ρσξίο λα πιήμεη ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Η ΕΣΕΕ δελ ζα ζπλερίζεη γηα πνιύ λα είλαη ζηε δηάζεζε ηεο δηνίθεζήο ζαο, θαζώο 

ζεσξνύκε θξίζηκν λα αληηθαηαζηαζεί ε κεηαμύ καο επηζηνινγξαθία κε πξαγκαηηθή 

ζπλεξγαζία γηα ηελ εμεύξεζε ιύζεσλ πνπ ζα απαληνύλ ζηα θξίζηκα ζέκαηα ησλ 

αζθαιηζκέλσλ θαη ηαπηόρξνλα ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ βησζηκόηεηα ηνπ Οξγαληζκνύ. Σαο 

ζπκβνπιεύνπκε εάλ δελ «αλαζρεκαηηζηείηε», θαιά ζα θάλεηε λα παξαηηεζείηε, αιιηώο 

ζα δεηήζνπκε επηζήκσο λα αληηθαηαζηαζείηε.  


