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Προς  
Βουλευτές  Νοµού Λάρισας 
 
 

ΘΕΜΑ: ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΑΕΕ 

 
Κύριε/Κυρία  Βουλευτά, 
 
Κατά τα τελευταία 4 χρόνια, η παρατεταµένη και διαρκώς διευρυνόµενη ύφεση 
στην οποία έχει εισέλθει η οικονοµία της περιοχής µας έχει διαµορφώσει ένα 
ασφυκτικό πλαίσιο για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.  Η δραµατική µείωση στους 
τζίρους και η σηµαντική αύξηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων –ιδιαίτερα των 
ληξιπρόθεσµων - έχουν οδηγήσει σε «λουκέτα» και σε απώλειες θέσεων εργασίας 
και πολύτιµων πόρων για την αγορά και την οικονοµία του τόπου µας.  
Ως απότοκο αυτής της εξέλιξης, ο ΟΑΕΕ έχει παρουσιάσει σηµαντικά προβλήµατα 
ρευστότητας, οδηγώντας σε αδιέξοδο το ασφαλιστικό σύστηµα κάλυψης των 
εµπόρων, µε αποτέλεσµα να βρίσκεται συνέχεια στο προσκήνιο διαρκής συζήτηση 
για την σωτηρία του Οργανισµού.  Συνεχώς ακούµε µέτρα επώδυνα όπως η 
µείωση των συντάξεων, που εκτός από τον οριζόντιο χαρακτήρα τους, περιέχουν 
απόλυτες αδικίες αφού οι συνταξιούχοι έχουν ήδη καταβάλλει στην διάρκεια του 
επαγγελµατικού τους βίου τις εισφορές που τους αναλογούσαν και έχουν 
αντίστοιχες ώριµες προσδοκίες για την σύνταξη που έχουν λαµβάνειν.  
Παράλληλα, έρχονται συνεχώς στο προσκήνιο ειδήσεις για εντατικοποίηση των 
ελέγχων στους εµπόρους που οφείλουν τις εισφορές τους (οι οποίοι δεν το κάνουν 
επίτηδες αλλά έχουν αυταπόδεικτη αδυναµία) και για µαζικοποίηση των ποινικών 
διώξεών τους. 
Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου, στην δύναµη της οποίας ανήκουµε, 
έχει καταθέσει προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
ολοκληρωµένη πρόταση για την κεφαλαιοποίηση των οφειλών των εµπόρων και 
λοιπών επαγγελµατιών προς τον ΟΑΕΕ.  Η εν λόγω πρόταση επιδιώκει τη 
διαµόρφωση ενός µοντέλου εξισορρόπησης του ΟΑΕΕ και επιβίωσης των 
µικροµεσαίων κυρίως εµπόρων.  Βασική προτεραιότητά µας αποτελεί η προστασία 
των εντός της κρίσεως µικροµεσαίων επιχειρήσεων, καθώς η συσσώρευση 
ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την 
οικονοµική δυσπραγία και την κατακόρυφη πτώση του τζίρου τους, για τις 
αρνητικές επιπτώσεις των οποίων, σε µεγάλο βαθµό,  δεν ευθύνονται οι 
εκπρόσωποι της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας.  
Η πρότασή µας στηρίζεται στο εξής τετράπτυχο: 

• Καθιέρωση µίας «πραγµατικής» κεφαλαιοποίησης των µέχρι σήµερα 
ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τον ΟΑΕΕ.  Η κεφαλαιοποίηση θα 
περιλαµβάνει όλες τις οφειλές σε ενιαίο κεφάλαιο, καθώς επίσης τις κάθε 
είδους προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις.  Από της 
κεφαλαιοποίησης και εφεξής, το ενιαίο κεφάλαιο παύει να διογκώνεται µε 
επιπλέον πρόστιµα και προσαυξήσεις αλλά επιβαρύνεται µόνο µε ένα 
συµβολικό επιτόκιο. 
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• Υποχρέωση άµεσης επανέναρξης καταβολής τρεχουσών εισφορών από τους 
οφειλέτες που κάνουν χρήση της κεφαλαιοποίησης, µε παροχή δικαιώµατος 
για ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κλάσης σε αυτούς. 

• Ενεργοποίηση της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης για τους οφειλέτες (και 
τις οικογένειές τους) που µετέχουν στην κεφαλαιοποίηση, µε άµεση 
θεώρηση των ατοµικών ασφαλιστικών βιβλιαρίων υγείας. 

• Κατά την συνταξιοδότηση, µετατροπή της κεφαλαιοποιηµένης οφειλής σε 
ασφαλιστικό χρόνο µε τελική επιλογή εξαγοράς ή µειωµένης σύνταξης εκ 
µέρους του ασφαλισµένου, η οποία δεν δηµιουργεί ταµειακό έλλειµµα και 
λογιστικές απώλειες στον Οργανισµό.  Η πρόταση στηρίζεται επάνω στην 
αρχή ότι ο ασφαλισµένος, ως συνταξιούχος, θα εισπράξει τελικά την 
αναλογία αυτών που έχει δώσει προς τον ΟΑΕΕ και αυτό που οφείλει θα 
συνυπολογιστεί στο τελικό ύψος της σύνταξης που θα του δοθεί.  

Μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, θεωρούµε ότι η νοµοθέτηση της 
κεφαλαιοποίησης των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ είναι απαραίτητη προκειµένου να 
δοθεί µία διέξοδος στο τελµατωµένο ασφαλιστικό µας σύστηµα και να σταµατήσει 
η διαρκής αύξηση των οφειλών από εισφορές, η διόγκωση της ανεργίας και η 
συνεχώς αυξανόµενη τάση των λουκέτων, που κυριαρχεί σήµερα στην περιοχή 
µας. 
Για το λόγο αυτό ζητάµε την στήριξή σας στη Βουλή και την προώθηση της 
πρότασής µας προς το αρµόδιο Υπουργείο µε την εκ µέρους σας άσκηση της 
αντίστοιχης πίεσης και επιρροής προκειµένου να νοµοθετηθεί το συντοµότερο 
δυνατό. 
 
Προσβλέποντας στην αποτελεσµατική συνδροµή σας, διατελούµε, 
 
 
 
 
 
 

Με εκτίµηση, 
 
 

Για το ∆.Σ. του Εµπορικού Συλλόγου Φαρσάλων 
 
       Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γεν. Γραµµατέας  
 
Γακόπουλος ∆ηµήτριος                                                      Πιτσάβας Γεώργιος  

 
 


