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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ 
 
Κύριε Υπουργέ, 
 
Με την παρούσα, σας αποστέλλουµε τις προτάσεις του Εµπορικού 
Συλλόγου Φαρσάλων περί του ΟΑΕΕ, όχι για µία νέα ρύθµιση από τις 
πολλές που έχουν αποτύχει έως τώρα, αλλά για την οριστική λύση του 
προβλήµατος του ασφαλιστικού µας οργανισµού, ώστε να τις προωθήσετε 
στις επαφές σας µε την Τρόικα, που θα καθορίσουν την έκταση των 
αλλαγών σε ανώτατο επίπεδο και µε απώτερο σκοπό να αποφευχθεί το 
ενδεχόµενο γενικευµένων παρεµβάσεων. 
Μία σοβαρή παρενέργεια της κρίσης και ανησυχητικό σηµείο των καιρών 
είναι η τραγική οικονοµική κατάσταση  στην οποία έχουν περιέλθει οι 
ασφαλιστικοί φορείς αλλά και οι ασφαλισµένοι σε αυτούς.  Η σχέση είναι 
βαθιά αλληλένδετη:  Όταν οι ασφαλισµένοι αδυνατούν να καταβάλλουν τις 
εισφορές τους, τα Ταµεία χάνουν την απαιτούµενη ρευστότητα για την 
αντιµετώπιση των υποχρεώσεών τους.   Κατά τον τρόπο αυτό παύει να 
λειτουργεί το διανεµητικό ασφαλιστικό µας σύστηµα, που στηρίζεται στην 
αρχή ότι οι σηµερινοί εργαζόµενοι καταβάλλουν τις εισφορές από τις οποίες 
χρηµατοδοτούνται οι τρέχουσες συντάξεις. 
Οι βασικές διαπιστώσεις, µε βάση τα επίσηµα ετήσια στοιχεία του ΟΑΕΕ στις 
31-12-2012, είναι ότι από το σύνολο των 379.844 ενεργών οφειλετών, 
ένα σηµαντικό µέρος αυτών, το οποίο υπολογίζεται σε 80.626  
ασφαλισµένους, οφείλουν τις εισφορές µόνο ενός διµήνου. Όπως γίνεται 
εύκολα αντιληπτό το 1/5 των οφειλετών (21,2%), χρωστάει αµελητέα 
ποσά απέναντι στον ασφαλιστικό του φορέα, µε αποτέλεσµα η ένταξή τους 
σε µία ρεαλιστική και «εύκολη» ρύθµιση να είναι ευνοϊκή τόσο για τους 
ίδιους όσο και για τον ΟΑΕΕ. 
Είµαστε εποµένως αντιµέτωποι µε µία δυσάρεστη πραγµατικότητα: αφενός 
οι ασφαλισµένοι αδυνατούν να καταβάλλουν τις εισφορές τους, αφετέρου 
ο ΟΑΕΕ χάνει την απαιτούµενη ρευστότητα για την κάλυψη των 
υποχρεώσεών του. Τα τελευταία στοιχεία του 2013 δείχνουν ότι ο ΟΑΕΕ 
έφτασε σήµερα να έχει 388.073 οφειλέτες µε οφειλή άνω των 5.000 ευρώ 
και το συνολικό ποσόν των οφειλών τους να ξεπερνά τα 8,7 δις ευρώ. 
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Η πρότασή του Συλλόγου µας επιδιώκει τη διαµόρφωση ενός µοντέλου 
εξισορρόπησης του ΟΑΕΕ και επιβίωσης των συναδέλφων εµπόρων.  Με 
την αποποινικοποίηση των οφειλών,  την αποσύνδεση της θεώρησης 
οικογενειακού βιβλιαρίου υγείας, την ενεργοποίηση του λογαριασµού 
ανεργίας και για ιατροφαρµακευτική κάλυψη (πέραν δηλαδή του 
επιδόµατος) και την επανέναρξη καταβολής τρεχουσών εισφορών µε 
ελεύθερη επιλογή κλάσης  από τους «ανενεργούς» ασφαλισµένους λόγω 
παλαιών ληξιπρόθεσµων οφειλών. 
Ο Εµπορικός Σύλλογος Φαρσάλων επιµένει στην λύση για «πάγωµα» και 
κεφαλαιοποίηση των παλαιών ληξιπρόθεσµων οφειλών, µε ανελλιπή 
καταβολή µειωµένων εισφορών και µε τελική επιλογή εξαγοράς ή 
µειωµένης σύνταξης από την µετατροπή των οφειλών σε ασφαλιστικό 
χρόνο, η οποία δεν θα δηµιουργεί έλλειµµα και λογιστικές απώλειες, ενώ 
ταυτόχρονα θα αυξήσει και θα σταθεροποιήσει την ετήσια ροή 
ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ. Με αυτό το πάγωµα, την 
κεφαλαιοποίηση και την αφαίρεση ασφαλιστικού χρόνου ενεργοποιούνται 
µέρος των 388.000 οφειλέτες του οργανισµού κάτι που µπορεί να 
αποδώσει επιπλέον ρευστότητα το ελάχιστο 380 εκ. ευρώ ετησίως. 
Επιπλέον, ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει χαµηλότερες συντάξεις, χωρίς να 
χρησιµοποιηθεί η λύση της «µείωσης των συντάξεων». 
Πιο συγκεκριµένα η οριοθέτηση του ευνοϊκού ρυθµιστικού πλαισίου 
απαιτεί: 

• Πάγωµα, κεφαλαιοποίηση και µετατροπή οφειλών σε 
ασφαλιστικό χρόνο 
Η κεφαλαιοποίηση θα αποτελέσει µία ρεαλιστική και όχι λεκτική «νέα 
αρχή» καθώς θα δώσει την ευκαιρία στους οφειλέτες του 
οργανισµού να επανενταχθούν στην ασφαλιστική οικογένεια.  
Παράλληλα, θα επιλύσει το κατεπείγον κοινωνικό ζήτηµα που έχει 
δηµιουργηθεί µε την ιατροφαρµακευτική κάλυψη των ιδίων και των 
οικογενειών τους. 

• Προστασία των «εντός της κρίσης» οφειλετών 
Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως απώτερος στόχος του 
Συλλόγου µας και του εµπορικού κόσµου γενικότερα είναι η παροχή 
κάλυψης των εντός της κρίσεως οφειλετών, δηλαδή εκείνων των 
υπόχρεων που βρίσκονταν σε αδυναµία εξυπηρέτησης των 
ασφαλιστικών τους εισφορών από τις 1/1/2009 έως και σήµερα. Με 
βάση τα ισχύοντα δεδοµένα ένας ελεύθερος επαγγελµατίας µπορεί 
να συνταξιοδοτηθεί σε περίπτωση που το ύψος των ληξιπρόθεσµων 
οφειλών του φτάνει έως το ποσό των 20.000 ευρώ. Λαµβάνοντας 
όµως υπόψη το σύνολο των οικονοµικών βαρών που έχει επωµιστεί 
το σύνολο των επιτηδευµατιών εδώ και περίπου 5 χρόνια, πρέπει να 
δοθεί το δικαίωµα σε συνταξιοδότηση –µε συµψηφιστικό τρόπο- και 
σε εκείνους τους υπόχρεους µε minimum ληξιπρόθεσµες 
ασφαλιστικές εισφορές ύψους άνω των 20.000 ευρώ και οι οποίοι 
αποτελούν το 80% του συνόλου των «ενεργών» οφειλετών. 
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• ∆ιαρκής Ιατροφαρµακευτική κάλυψη ασφαλισµένων 
Με δεδοµένο ότι οι εντασσόµενοι στις ρυθµίσεις της 
κεφαλαιοποίησης θα καλυφθούν ως προς την ιατροφαρµακευτική 
τους περίθαλψη, πρέπει ανάλογη πρόνοια να ληφθεί και για όσους 
«άνεργους» εµπόρους δεν µπορούν να ενταχθούν στις σχετικές 
ρυθµίσεις.  Η πρόταση την οποία καταθέτουµε είναι η εξής: Στον 
ειδικό λογαριασµό του άρθρου 44 ν. 3986/2011 που αφορά το 
επίδοµα ανεργίας των εµπόρων, έχουν σωρευθεί κεφάλαια τα οποία 
µπορούν να διατεθούν για την κάλυψη της ιατρικής και 
φαρµακευτικής κάλυψης και περίθαλψης των εµπόρων, που στην 
πράξη έχουν διακόψει το επάγγελµά τους. 

• ∆ιεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης του ΟΑΕΕ. 
Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, προβλέπονται στο αρ.25 του 
ν.3846/2010 υπό τον τίτλο «θέµατα ΟΑΕΕ-ΟΓΑ» οι δυνατότητες 
εξαίρεσης από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ επαγγελµατιών, βιοτεχνών, 
εµπόρων κλπ, για περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων. 
Είναι προφανές ότι τα κριτήρια εξαίρεσης, οι όροι και οι 
προϋποθέσεις χρήζουν αλλαγών για την µεταφορά 70.000 
ασφαλισµένων από την ασφάλιση του ΟΓΑ στην ασφάλιση του 
ΟΑΕΕ.  Παράλληλα, µε το άρθρο 58 του ν.4144/2013 στην 
ασφάλιση των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυµάτων, επήλθε 
µεταβολή του ασφαλιστικού καθεστώτος των επιχειρηµατιών αυτών 
σε σχέση µε τα οριζόµενα στο άρθρο 32 του ν.4075/2012,  
µεταβολή ιδιαίτερα δυσµενής για τον Οργανισµό καθώς διευρύνει 
τον κύκλο των εξαιρούµενων από την ασφάλισή του προσώπων και 
συνακόλουθα οδηγεί στην αποστέρηση του από σηµαντικό αριθµό 
εσόδων. Συγκεκριµένα µειώθηκαν οι υπόχρεοι ασφάλισης του ΟΑΕΕ 
στους έχοντες άνω των 10 δωµατίων, ενώ για την εξαίρεση (εκτός 
ΕΠΕ και ΑΕ) µε έως 10 δωµάτια, έχει υποχρέωση υπαγωγής στην 
ασφάλιση (ΟΑΕΕ ή ΟΓΑ) µόνο ένας των εταίρων. 
Λαµβανοµένων υπόψη των παραπάνω, η πρότασή µας για την 
κατάρτιση νέου νοµοθετικού πλαισίου ασφαλιστικής αντιµετώπισης 
των επαγγελµατιών που δραστηριοποιούνται σε προαιρετικές 
περιοχές ή κατηγορίες ασφάλισης είναι οι εξής: 
α) Πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητες υπαγόµενες στην 
ασφάλιση του ΟΑΕΕ, ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ, ανεξάρτητα από 
περιοχή άσκησης επαγγέλµατος. 
β) Η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ είναι υποχρεωτική, εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις υπαγωγής στον φορέα, ανεξαρτήτως άλλων 
προϋποθέσεων, πληθυσµιακών και εισοδηµατικών. 
γ)  Θεσπίζεται νέα ασφαλιστική κατηγορία µε χαµηλότερο  
ασφάλιστρο από αυτό της υπάρχουσας 1ης κατηγορίας, µε βάση 
συγκεκριµένα κριτήρια, στα ίδια επίπεδα εισφορών για τους 
ασφαλισµένους στον ΟΓΑ και συγκεκριµένα για µία τριετία. 
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Με βάση τις παραπάνω διατάξεις, κρίνουµε πως, πέραν της 
παράθεσης  προτάσεων, ορισµένα κοµβικής σηµασίας ζητήµατα όπως 
η διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης, µε επανεξέταση του 
συµψηφισµού των οφειλών από την διαφορά των ασφαλιστικών 
εισφορών των εµπόρων σε άλλα ταµεία, χρήζουν ιδιαίτερης 
προσοχής από τους αρµοδίους. 

• ∆υνατότητα ελεύθερης επιλογής χαµηλότερης ασφαλιστικής 
κατηγορίας 
Το δικαίωµα για αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας ακόµα και 
ελεύθερης επιλογής κλάσης να δίνεται σε εκείνους που θα 
προβαίνουν σε ρύθµιση των οφειλών τους. Περαιτέρω µία τέτοια 
ρύθµιση εκτιµούµε πως θα υπερκαλύψει το προβλεπόµενο για το 
2014 πραγµατικό έλλειµµα του ταµείου. 
Η λογική της αλλαγής της ασφαλιστικής κατηγορίας σε χαµηλότερες 
κλάσεις, αποτελεί µία πρόταση η οποία εκτιµάται πως θα αποφέρει 
ετήσια έσοδα στον ΟΑΕΕ, από τους «ενεργούς» οφειλέτες, ύψους 
περίπου 1,24 δις ευρώ σε περίπτωση συµµετοχής των οφειλετών 
κατά 100%, 994 εκ. ευρώ σε περίπτωση συµµετοχής του 80% των 
ενεργών ασφαλισµένων, 808 εκ. ευρώ εάν το ποσοστό συµµετοχής 
των υπόχρεων προσεγγίσει το 65% και 621 εκ. ευρώ σε περίπτωση 
συµµετοχής του 50% των ασφαλισµένων Τα παραπάνω ποσά, και µε 
τις συγκεκριµένες προϋποθέσεις, διαµορφώνονται σε 518 εκ. ευρώ, 
σε 414 εκ. ευρώ, σε 336 εκ. ευρώ και 259 εκ. ευρώ εάν η ρύθµιση 
ισχύσει αναδροµικά για τα δύο τελευταία δίµηνα του χρόνου. 

 
 
 
 
 
 

Μετά Τιµής, 
 
 

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


