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Θέµα: «∆ικαίωµα συνταξιοδότησης λόγω οφειλών»

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Απαιτείται λύση για τους ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ που αδυνατούν να κατοχυρώσουν
δικαίωµα συνταξιοδότησης λόγω οφειλών.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΑΕΕ (Σεπτέµβριος 2016) το 40% περίπου των
ασφαλισµένων παρουσιάζει προβλήµατα αποπληρωµής, είτε παλαιών οφειλών, είτε
νέων.
Στη Μεσσηνία η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη και εκτιµούµε ότι πλέον το 60%
των επιχειρήσεων του νοµού δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις εισφορές τους προς
τον ΟΑΕΕ και υπολογίζεται ότι πολλές επιχειρήσεις θέλουν να βάλουν λουκέτο, αλλά δεν
µπορούν λόγω οφειλών προς την εφορία.
Επίσης,
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συνταξιοδότησης (ηλικία, χρόνια ασφάλισης, κ.λπ.) αδυνατούν να κατοχυρώσουν
δικαίωµα σύνταξης λόγω των οφειλών τους προς τον ΟΑΕΕ.
Με το νέο καθεστώς που θα τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2017 το πρόβληµα θα
επιδεινωθεί, αφού όπως γνωρίζετε οι εισφορές προς τον ΟΑΕΕ διπλασιάζονται και
τριπλασιάζονται µε αποτέλεσµα και κάποιοι που ως τώρα ήταν συνεπείς στις
υποχρεώσεις τους, να µην µπορέσουν να ανταποκριθούν στις υψηλότερες εισφορές.
Πρέπει να προβλέψετε και λύση για το πρόβληµα που έχει προκύψει αναφορικά µε τις
οφειλές προς τον ΟΑΕΕ, ιδίως για τους ασφαλισµένους εκείνους που είτε πληρούν όλες
τις λοιπές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και έχουν οφειλές προς τον ΟΑΕΕ (όταν
ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ), είτε είναι προ της σύνταξης, κλείνουν τις επιχειρήσεις τους
λόγω ηλικίας, δεν µπορούν να βρουν δουλειά, ενώ δεν έχουν κατοχυρώσει δικαίωµα
σύνταξης.

Κύριε Υπουργέ,
Επιβάλλεται να δοθεί λύση για τους ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ, ιδίως για τους
ασφαλισµένους εκείνους που βρίσκονται στο στάδιο προ της σύνταξης.
Παρακαλούµε να έχουµε απάντηση στα κάτωθι ερωτήµατα:
1.

Γι’ αυτούς που αδυνατούν να καταβάλλουν τις εισφορές τους τι προτίθεστε να
κάνετε προκειµένου να δοθεί λύση στο πρόβληµα;

2.

Πως σκοπεύετε να αντιµετωπίσετε το κρίσιµο οικονοµικό και κοινωνικό πρόβληµα
που δηµιουργείται από χιλιάδες ελεύθερους επαγγελµατίες, οι οποίοι λόγω
οφειλών
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συνταξιοδότησης;

Με εκτίµηση,
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