
 

 
 

 

 

 

 

 

Δράμα 17 Μαρτίου 2015 

Αρ. Πρωτ.  1155 

 

Προς  

- τον Πρόεδρο της ΚΕΕΕ 

κύριο Κωνσταντίνο Μίχαλο 

- την Διοικούσα Επιτροπή ΚΕΕΕ 

κοινοποίηση:  

Επιμελητήρια Χώρας 

 

ΘΕΜΑ : ΡΥΘΜΙΣΗ 100 ΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟΝ 

ΟΑΕΕ  

 

Σύμφωνα με την επιστολή σας (αρ. πρωτ 750/13-3-2015), με την οποία ζητάτε 

τις προτάσεις μας σχετικά με την ρύθμιση των 100 δόσεων πιστεύουμε ότι σε γενικές 

γραμμές αυτά που έχουν προταθεί είναι στην σωστή κατεύθυνση.. 

Αυτό το οποίο αποτελεί πλήρη αποτυχία σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα 

του Υπουργείου είναι η πλήρης παραβίαση  των δεσμεύσεων που είχαν αναλάβει 

ως αντιπολίτευση η σημερινή κυβέρνηση,  την προηγούμενη τριέτια με την 

κατάθεση τροπολογιών και σχεδίων νόμου σχετικά με τις ρυθμίσεις στον 

Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις  τροπολογίες και τα σχέδια νόμου που είχαν 

κατατεθεί από την  σημερινή κυβέρνηση από τον ρόλο της αντιπολίτευσης το 2014, 

σχετικά με την ρύθμιση οφειλών στον ΟΑΕΕ  πιστεύουμε απόλυτα ότι αποτελούν 

δέσμευση . 



Οι τροπολογίες και τα νομοσχέδια που είχαν κατατεθεί στην βουλή για τα 

θέματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υιοθετούσαν τις προτάσεις των φορέων μας 

και των επαγγελματικών οργανώσεων,  ενώ έτυχαν ευρύτατης υποστήριξης από 

χιλιάδες συναδέλφους μικρομεσαίους επαγγελματίες. 

Οι αστοχίες είναι ότι: 

 Δεν προβλέπεται κάποιο εισοδηματικό κριτήριο, αναφορικά με το ύψος της 

οφειλής που δύναται να καταβάλλει ο οφειλέτης ώστε να μην υπερβαίνει το 

20% του μηνιαίου εισοδήματος σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.  

 Δεν υπάρχει πρόβλεψη για υποχρεωτικό συμψηφισμό οφειλών δημοσίου 

και ιδιωτών. Αντίστοιχα, δεν υπάρχει πρόβλεψη για απόδοση επιστροφών 

προς τους ιδιώτες από το δημόσιο. 

 Δεν υπάρχει πρόβλεψη για μείωση των υπέρογκων προστίμων που 

προκύπτουν για τυπικές και διαδικαστικές παραβάσεις. 

 Δε λαμβάνεται μέριμνα για όσους συνεπείς φορολογούμενους είχαν κάνει 

εκπρόθεσμες καταβολές οφειλών αλλά και προστίμων, προσαυξήσεων και για 

τους οποίους παραμένει μέρος της οφειλής.  

 Το περιθώριο αποτυχίας προσαρμογής στη ρύθμιση είναι περιορισμένο (1 

δόση το 12μηνο). 

 Το ύψος της ελάχιστης τρέχουσας εισφοράς παραμένει υψηλό, και ο 

περιορισμός της μείωσης 3 ασφαλιστικών κατηγοριών δεν καλύπτει τις 

ανάγκες των οφειλετών ασφαλισμένων.   

 Δε ρυθμίζονται θέματα που αφορούν οφειλέτες που βρίσκονται σε 

αδυναμία συνταξιοδότησης, εξ αιτίας των οφειλών. 

 

Προτείνουμε τις κάτωθι βασικές ρυθμίσεις  σχετικά με τον ΟΑΕΕ, οι οποίες 

υποχρεωτικά  επιβάλλονται από τις παρούσες συνθήκες για την επιτυχία της 

ρύθμισης και φυσικά είναι και σύμφωνες με τις ήδη κατατεθειμένες από το 2014 

τροπολογίες και αποτελούν δέσμευση συνέπειας για την κυβέρνηση: 

1. Αίρεται η ποινικοποίηση της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον 

ΟΑΕΕ. Η εκτέλεση ποινών που επιβλήθηκαν ματαιώνεται και, εφόσον άρχισε η 

εκτέλεσή τους, διακόπτεται. (Υπάρχουν σχετικές γνωμοδοτήσεις έγκριτων 

συνταγματολόγων και νομικών οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από τα στελέχη της 

κυβέρνησης προεκλογικά) 

 



2. Οι ασφαλισμένοι των Ταμείων Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων θα 

έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα ασφαλιστική κατηγορία. 

 

3. Το «Πάγωμα και την «κεφαλαιοποίηση» των παλαιών ληξιπρόθεσμων 

οφειλών στον ΟΑΕΕ, με μετατροπή σε ασφαλιστικό χρόνο και φυσικά με 

προϋπόθεση την επανέναρξη καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών 

εισφορών, με ελεύθερη επιλογή κλάσης. Σκοπός είναι να ενεργοποιήσουμε ένα 

μεγάλο ποσοστό οφειλετών που αδυνατούν αποδεδειγμένα να καταβάλλουν τις 

εισφορές λόγω μείωσης του εισοδήματος τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι 

επιχειρηματίες/οφειλέτες θα μπορέσουν να συνεχίσουν την επαγγελματική τους 

δραστηριότητα και παράλληλα θα διατηρήσουν το δικαίωμα στην 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τόσο για τους ίδιους, όσο και για τα έμμεσα 

ασφαλισμένα μέλη της οικογένειάς τους.  

 

4. Για όσους ασφαλισμένους των Ταμείων Κύριας Ασφάλισης 

Αυτοαπασχολούμενων υπαχθούν σε ρύθμιση των οφειλών τους, δεν υπολογίζονται 

προσαυξήσεις -πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις- επί των οφειλόμενων 

εισφορών και όσες έχουν καταλογισθεί, διαγράφονται. Εάν ήδη έχει καταβληθεί 

για το ως άνω χρονικό διάστημα υπερβάλλον ποσό, μέσω υπαγωγής σε 

ρυθμίσεις, αυτό συμψηφίζεται με μελλοντικές εισφορές. 

 

 5. Αναστέλλεται η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή 

ακινήτων των οφειλετών σε Ταμεία Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων.  

 

6. Το δικαίωμα για παροχές ασθένειας σε είδος (ιατροφαρμακευτική και 

νοσοκομειακή περίθαλψη) από τον Κλάδο Υγείας των Ταμείων Κύριας 

Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων θα ισχύει για τους ασφαλισμένους που 

καταβάλλουν δύο τουλάχιστον μηνιαίες εισφορές ανά έτος.  

 

7. Για τους ασφαλισμένους που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα 

(χρόνος ασφάλισης και όριο ηλικίας) επιτρέπεται η συνταξιοδότηση και η σύνταξη 

καταβάλλεται από την ημερομηνία που προβλέπουν οι καταστατικές διατάξεις κάθε 

Ταμείου Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων, εάν το ποσό κύριας οφειλής δεν 

ξεπερνά τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.  

 

8. Προς ολική ή μερική εξόφληση των οφειλόμενων ποσών δύναται να 

συμψηφίζεται με συμφωνία του ασφαλισμένου έως και το 100% των ποσών 

συντάξεων που δικαιούται ο συνταξιούχος για το διάστημα από την υποβολή της 

αίτησης έως την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης. Το υπόλοιπο της οφειλής 

συμψηφίζεται ή παρακρατείται από τα ποσά των μηνιαίων συντάξεων σε ίσες 

μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 60 (5 έτη). Το επιπλέον των 

50.000 ευρώ ποσό κύριας οφειλής πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ εντός των αμέσως 

επόμενων 12 μηνών ή σε 12 μηνιαίες δόσεις από την κοινοποίηση στον υποψήφιο 

συνταξιούχο του σχετικού εγγράφου της υπηρεσίας, άλλως θεωρείται ληξιπρόθεσμο 

το σύνολο της οφειλής. 

 

Επιπρόσθετα η κατάργηση των ΚΕΑΟ αποτελεί δέσμευση σας και 

πιστεύουμε ότι θα το πράξετε άμεσα. 

 

 



Να αναγνωρισθεί ότι από το 2009 (όριο έναρξης κρίσης) και μέχρι σήμερα 

χιλιάδες μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν υποστεί βίαια εφαρμογή 

της πολιτικής της λιτότητας και της εξαθλίωσης. Χιλιάδες επαγγελματίες ενώ πριν 

το 2009 ήταν συνεπείς στις καταβολές των υποχρεώσεων τους στο κράτος και τα 

ασφαλιστικά ταμεία ή στις ρυθμίσεις αυτών, με την κατάρρευση των εισοδημάτων 

τους δεν μπόρεσαν στην συνέχεα να ανταποκριθούν.  

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια όλοι αυτοί οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες  και οι 

οικογένειες τους θεωρούνταν ουσιαστικά με τις διατάξεις που ψηφίζονταν, 

συλλήβδην, ως κοινοί ποινικοί εγκληματίες, όπως και οι περισσότεροι υπηρεσιακοί 

παράγοντες προσκολλημένοι σε μια ανεδαφική αριθμολαγνεία, αποτέλειωναν την 

οποιαδήποτε προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος. 

 

Επίσης πιστεύουμε ότι οι προτάσεις της ΓΣΒΕΕ και της ΕΣΕΕ όπως 

αυτές ήδη έχουν κατατεθεί ανταποκρίνονται πλήρως στα ζητούμενα και 

προτείνουμε την υιοθέτηση τους.  

 

Οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης 

 
Στέφανος Γεωργιάδης - Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας 

Χριστόδουλος Τοψίδης – Πρόεδρος Επιμελητηρίου Εβρου 

Άγγελος Τσατσούλης - Πρόεδρος Επιμελητηρίου Καβάλας 

Στυλιανός Μωραϊτης- Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ξάνθης 

Νικόλαος Αγγελίδης -Πρόεδρος Εμπορικού & Βιομηχανικού  Επιμελητηρίου Ροδόπης 

Αργύριος Αργυρόπουλος -Πρόεδρος Επαγγ/κού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης 

 

   

 


