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Θέµα: «Συµπληρωµατικές προτάσεις ασφαλιστικών ρυθµίσεων»
Σχετ.: επιστολή µας µε αριθ. πρωτ. 2141/09-06-2016

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Προτάσεις που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από οποιαδήποτε µελέτη επίλυσης
του ασφαλιστικού, η οποία θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη την αποτελεσµατικότητα
τους και τα οικονοµικά οφέλη που θα επιφέρουν στο σύστηµα.
1.

∆ιαµόρφωση ενός αυτοτελούς πλαισίου ρύθµισης οφειλοµένων, ανεξάρτητα από
τις τρέχουσες εισφορές, µε µεγάλο βάθος χρόνου αποπληρωµής και µηνιαία δόση
όχι µεγαλύτερη των 100 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα να απαγορευτούν δια νόµου
κατασχέσεις και πλειστηριασµοί ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων για
οφειλές στον ΟΑΕΕ.

2.

Κεφαλαιοποίηση και πάγωµα των µέχρι σήµερα ληξιπρόθεσµων οφειλών, αφού
αφαιρεθούν ποσά που αναλογούν από την επιβεβληµένη οριζόντια αναδροµική
µείωση των ασφαλιστικών εισφορών από την περίοδο που ξεκίνησε η κρίση,
καθώς και άλλες επιβαρύνσεις από τόκους και προσαυξήσεις που έχουν επιβληθεί
σε καθυστερηµένες.

3.

Συνεξέταση παλαιών και νέων συντάξεων, ως ανεξάρτητο θέµα, γιατί θεωρούµε
πως η εφαρµογή κοινών κανόνων σε παλιές και νέες συντάξεις ουσιαστικά
αµβλύνει τις διαφορές και µειώνει την άδικη µεταχείριση των νέων λαµβάνοντας
υπόψη την ανταποδοτικότητα.

4.

Υπάρχει ανάγκη συνεξέτασης ύψους συντάξεων µε ύψος εισφορών, διότι το ύψος
της σύνταξης και το ύψος της εισφοράς είναι αλληλένδετα, αλλά συνδέονται και µε
τις δυνατότητες της οικονοµίας.

5.

Ζητούµε την βέλτιστη αξιοποίηση της περιουσίας των ασφαλιστικών ταµείων.

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Επειδή από τα επίσηµα στοιχεία των υπηρεσιών του υπουργείου σας και του ΚΕΑΟ
προκύπτει ότι 1 στους 2 έχει οφειλές, η εισπραξιµότητα του Οργανισµού ανέρχεται στο
50% των οφειλών και το πρόβληµα µήνα µε τον µήνα µεγεθύνεται, θα πρέπει να
ληφθούν άµεσα µέτρα για την επιβίωση του ΟΑΕΕ, τα οποία θα συµβάλλουν για να
ανέλθει η εισπραξιµότητα του Ταµείου στο 75% των οφειλών, από 50% που είναι
σήµερα.
Επίσης, να προσθέσουµε ότι πρέπει να γίνει πάγωµα των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ που
δηµιουργήθηκαν στην εντός κρίσης περίοδο.

Με εκτίµηση,

∆ηµήτριος Μανιάτης
Πρόεδρος Επιµελητηρίου Μεσσηνίας
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