Καλαµάτα, 09/06/2016
Αριθ. Πρωτ.: 2141
Προς
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Γιώργο Κατρούγκαλο
Κοιν.:
1. ∆ιοικητή ΟΑΕΕ κ. ∆ηµήτριο Τσακίρη
2. ΚΕΕΕ
3. Επιµελητήρια χώρας
4. ΜΜΕ

Θέµα: «Προτάσεις Ασφαλιστικών Ρυθµίσεων για την διάσωση των επιχειρήσεων
και του Ο.Α.Ε.Ε.»

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Βασική αρχή όλων µας είναι ότι θέλουµε ένα υγιές ταµείο, βιώσιµο, που να καλύπτει τις
ανάγκες των ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ, το οποίο µε ευθύνη όλων διαχρονικά ρίχτηκε
στα βράχια, εκτός των ασφαλισµένων του και σήµερα µας αντιµετωπίζει ως τους
υπεύθυνους της κρίσης την οποία βιώνει.
Όµως αυτό δεν είναι η αλήθεια.
Αν σήµερα οι ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ αδυνατούν να καταβάλουν τις εισφορές τους στο
ταµείο, αυτό δεν σηµαίνει ότι είναι «απατεώνες», αλλά επειδή είναι ανήµποροι.
Η πολιτική του ΟΑΕΕ και του Υπουργείου Εργασίας αναφορικά µε το ύψος των
εισφορών και της µη παροχής ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης θα οδηγήσει
εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ να προσφύγουν στην ∆ικαιοσύνη, όσο
το υπουργείο Εργασίας παραµένει ανυποχώρητο στις θέσεις του, µε ενδεχόµενο την
δικαίωση τους και µε σηµαντική απώλεια ευρώ στον ΟΑΕΕ.
Οι προτάσεις του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας είναι σε κοινή γραµµή µε τις προτάσεις των
άλλων φορέων για την βιωσιµότητα του ΟΑΕΕ.
Προτάσεις:
Α) Εξόφληση οφειλοµένων
1. Ρύθµιση οφειλών σε 100-180 δόσεις.
2. Οι πρώτες 48 δόσεις να είναι ποσό της τάξεως των 50€-70€ τον µήνα και
ανάλογα να επιβαρυνθούν οι τελευταίες δόσεις της ρύθµισης.

3. Να υπάρξει πρόβλεψη για τις εποχιακές επιχειρήσεις (τουριστικές, φροντιστήρια
κ.λπ.) ώστε την εποχή µε µηδενικά έσοδα να µειώνεται ή να µηδενίζεται η δόση.
4. Εξόφληση µόνο του οφειλόµενου κεφαλαίου και όχι των προσαυξήσεων.
∆ιαδικαστικά εξόφληση πρώτα του οφειλόµενου κεφαλαίου και µε προϋπόθεση
την συνεπή εξόφληση, διαγραφή στο τέλος όλων των προσαυξήσεων.
Εναλλακτικά για τις προσαυξήσεις επιτόκιο ανάλογο του δανεισµού του ΟΑΕΕ.
5. Αφαίρεση από τις οφειλόµενες εισφορές (µαζί µε τους τόκους) όλης της χρέωσης
για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, για όλο το διάστηµα που ο ασφαλισµένος
ήταν οφειλέτης και ο ΟΑΕΕ δεν του παρείχε την υπηρεσία.
6. Ανεξάρτητη εξόφληση των τρεχουσών εισφορών από τις οφειλόµενες εισφορές
(αποφυγή απώλειας ρύθµισης σε καθυστέρηση τρεχουσών εισφορών).
7. Ειδική πρόβλεψη για την εξόφληση εισφορών από ασφαλισµένους που διέκοψαν
την εργασία τους και αδυνατούν να υπαχθούν σε οποιαδήποτε ρύθµιση.
Β) Κεφαλαιοποίηση οφειλοµένων
1.
2.

3.

Παγώνουν οι οφειλές χωρίς καµία καταβολή έναντι αυτών.
Συµψηφισµός οφειλής (χωρίς τις προσαυξήσεις) µε ένσηµα (µε ότι αυτό
συνεπάγεται για την σύνταξη) και δυνατότητα επαναφοράς στο µέλλον µε την
τρέχουσα τιµή
Αφαίρεση από τις οφειλόµενες εισφορές (µαζί µε τους τόκους) όλης της
χρέωσης για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, για όλο το διάστηµα που ο
ασφαλισµένος ήταν οφειλέτης και ο ΟΑΕΕ δεν του παρείχε την υπηρεσία.

Γ) Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη
1. Αναδροµική αφαίρεση των χρεώσεων για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη (µε
τους τόκους) από τα οφειλόµενα ποσά, για όσους δεν έλαβαν την υπηρεσία στο
παρελθόν λόγω οφειλών.
2. Παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε όλους τους ασφαλισµένους του
ΟΑΕΕ στο µέλλον, µε χρέωση των ανάλογων εισφορών, ανεξάρτητα αν τις
καταβάλει ο ασφαλισµένος ή όχι.
∆) Τρέχουσες εισφορές
1. Ελεύθερη επιλογή κλίµακας από τον ασφαλισµένο στον ΟΑΕΕ. Η µικρότερη
κλίµακα που θα επιλεχθεί θα πρέπει, τουλάχιστον, να αντιστοιχεί στο 15% του
εισοδήµατος του περασµένου έτους, µε επιλογή της πρώτης κλίµακας όταν τα
εισοδήµατα είναι µηδενικά ή ελάχιστα. Εξουσιοδότηση του ΟΑΕΕ να
ενηµερώνεται αυτόµατα από το Υπουργείο Οικονοµικών για τα επόµενα ετήσια
εισοδήµατα του ασφαλισµένου ώστε να µετατάξει ανάλογα τον ασφαλισµένο σε
ανώτερη ή κατώτερη κλίµακα.
2. ∆ικαίωµα αλλαγής κλίµακας χωρίς τον περιορισµό του ενήµερου (µηδενικές
οφειλές ή ρυθµισµένες).
3. Αυτόνοµη κατάταξη σε κατώτερη κατηγορία µε την αίτηση και όχι αναµονή επί
µήνες για την έγκριση.
4. ∆ιαχωρισµός εισφορών σύνταξης από τις εισφορές περίθαλψης ώστε να έχει
δικαίωµα αυτός που αδυνατεί να καταβάλει το σύνολο των εισφορών, να
καταβάλει µόνο την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και να µην µένει
ανασφάλιστος. Εφόσον γίνει διαχωρισµός των εισφορών περίθαλψης να
παρέχεται η δυνατότητα στον ασφαλισµένο να µην «συµµετέχει» ή να έχει
επιλογές (κλάσεις) περίθαλψης, όπως και στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείας
(µε ανάλογο κόστος)
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Ε) ∆ιάφορες άλλες προτάσεις
1. Πλήρης αποσύνδεση της µη καταβολής εισφορών στον ΟΑΕΕ µε κατασχέσεις
κινητής και ακίνητης περιουσίας.
2. Υποχρέωση του ΟΑΕΕ να απαντάει εγγράφως σε όλα τα αιτήµατα των
ασφαλισµένων και όχι να επιλέγει σε ποια θα απαντήσει ή όχι ανάλογα µε τον αν
οφείλει ο ασφαλισµένος.
3. Αυτοµατοποίηση της ανανέωσης του βιβλιαρίου υγείας όταν ο ασφαλισµένος
είναι σε ρύθµιση µε σκοπό την διακοπή της υποχρέωσης του ασφαλισµένου να
προσέρχεται κάθε δυο µήνες για ανανέωση αυτού. Αποστολή σχετικού εγγράφου
ακόµα και µε ταχυµεταφορές από τον ΟΑΕΕ προς τον ασφαλισµένο µε χρέωση
του ασφαλισµένου (προϋπολογιζόµενο κόστος µέγιστο 2,00€).
4. Μείωση των επιτοκίων που χρεώνει ο ΟΑΕΕ στο επίπεδο των επιτοκίων που ο
ΟΑΕΕ δανείζεται.
5. Αποζηµίωση προς τους ασφαλισµένους που αδυνατούν να εργαστούν για κάθε
αιτία που τους καθιστά προσωρινά ανίκανους για εργασία (χωρίς διαχωρισµούς
και εξαιρέσεις)
6. ∆υνατότητα καταβολής των εισφορών εντός των πρώτων επτά ηµερών του
µήνα.
Κύριε Υπουργέ,
Επειδή ως αντιπολίτευση είχατε υποσχεθεί:





Αναλογικότητα εισφορών
Ιατροφαρµακευτική κάλυψη
Πάγωµα µε κεφαλαιοποίηση οφειλών
Αφορολόγητο και για τους ελεύθερους επαγγελµατίες για κοινωνική δικαιοσύνη.

Οι λύσεις αυτές θα έδιναν ανάσα στην πραγµατική οικονοµία, θα διασφάλιζαν την
βιωσιµότητα του ταµείου και θα επανέφεραν στην νοµιµότητα και στο κοινωνικό
κράτος το µεγαλύτερο µέρος των οφειλετών.
Παρακαλούµε να λάβετε υπ’ όψιν σας τις προτάσεις µας, διότι η υλοποίηση τους θα
είναι κέρδος για όλους και θα βοηθήσει το ταµείο µας να καλύψει σηµαντικό τµήµα
των υποχρεώσεων του, δίνοντας παράλληλα την δυνατότητα στους οφειλέτες να
επανενταχθούν.

Με εκτίµηση,

∆ηµήτριος Μανιάτης
Πρόεδρος Επιµελητηρίου Μεσσηνίας
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