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ΔΑθήνα 

Αθήνα 1 Φεβρουαρίου 2017 

2 Φεβρουαρίου 2017 

 

Ερϊτηςη προσ την Υπουργό Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ και Κοινωνικήσ 

Αλληλεγγφησ 

Θέμα: «Ζητήματα των Ελεφθερων Επαγγελματιών που Υπάγονται ςτον Αςφαλιςτικό 

Φορέα του Ο.Α.Ε.Ε.» 

 Οι ελεφθεροι επαγγελματίεσ αποτελοφν την ραχοκοκαλιά τησ ελληνικήσ οικονομίασ, η 

πλειονότητα των οποίων ζχει καταβάλλει αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ άνω τησ 20ετίασ. 

Σφμφωνα με επίςημα ςτοιχεία των Εμπορικϊν και Βιομηχανικϊν Επιμελητηρίων, εκ των 

περίπου 700.000 επιχειρήςεων που λειτουργοφν ςτην ελληνική επικράτεια, το 60 τοισ 

εκατό, δηλαδή κατά προςζγγιςη οι 370 χιλιάδεσ ενεργοί αςφαλιςμζνοι χρωςτοφν τισ 

αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ τουσ, με ςυνζπεια να μην καλφπτουν οφτε ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη.  

Οι υπζρογκεσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ επιπζδου Σουηδίασ με αντάλλαγμα την παροχή 

τριτοκοςμικϊν υπηρεςιϊν ςε ςυνεπείσ αςφαλιςτικά ελεφθερουσ επαγγελματίεσ αποτελεί 

πραγματικότητα. Από την άλλη, η  χρζωςη ιατροφαρμακευτικήσ περίθαλψησ η οποία 

ωςτόςο δεν παρζχεται ςε οφειλζτεσ ζχει οδηγήςει χιλιάδεσ ελεφθερουσ επαγγελματίεσ ςε 

αποκλειςμό από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.  Οι ενεργοί αςφαλιςμζνοι που δεν 

μποροφν να πληρϊςουν τισ τρζχουςεσ ειςφορζσ τουσ καθϊσ και τισ ρυθμίςεισ των 

παλαιότερων χρεϊν τουσ ζρχονται αντιμζτωποι με το Κζντρο Είςπραξησ Αςφαλιςτικϊν 

Οφειλϊν (Κ.Ε.Α.Ο.) το οποίο ςτζλνει ειδοποιήςεισ κατάςχεςησ,  τη ςτιγμή μάλιςτα που οι 

υφιςτάμενεσ χρεϊςεισ  φθάνουν ςτο εξωφρενικά υψηλό επιτόκιο του 42 τοισ εκατό και 48 

τοισ εκατό ανά μήνα για οφειλζσ πριν από το 2009. 

Στη διάρκεια ειδικά τησ επτάχρονησ οικονομικήσ κρίςησ, ελεφθεροι επαγγελματίεσ 

διζκοψαν τισ εργαςίεσ τουσ λόγω υπζρογκων αςφαλιςτικϊν οφειλϊν ςτον Ο.Α.Ε.Ε, παρότι 

τηροφςαν τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ κατά το χρόνο διακοπήσ. Την ίδια ςτιγμή, η 

ςυγκεκριμζνη κατηγορία ελεφθερων επαγγελματιϊν που αναγκάςτηκαν να προβοφν ςε 

κλείςιμο των επιχειρήςεων τουσ δεν είναι δυνατό να ενταχθοφν ςτο ταμείο ανεργίασ 

ακριβϊσ λόγω υφιςταμζνων οφειλϊν ςτον Ο.Α.Ε.Ε.  για αυταςφάλιςη, χωρίσ όπωσ 

επιςημαίνει ςτην από 24/1/2017 επιςτολή του ο Σφλλογοσ Αςφαλιςμζνων-Αναςφάλιςτων 

του Ο.Α.Ε.Ε. να λαμβάνονται υπ’οψιν οι καταβληθείςεσ ειςφορζσ των αςφαλιςμζνων 

αναςφάλιςτων. 

O νόμοσ για τισ 100 δόςεισ ζδωςε μία πραγματική ανάςα ςε όςουσ είχαν την οικονομική 

δυνατότητα να ανταποκριθοφν, ωςτόςο πάνω από τουσ μιςοφσ ελεφθερουσ επαγγελματίεσ 

που εντάχθηκαν ζχαςαν τη ρφθμιςη των 100 δόςεων  μζςα ςε λίγουσ μήνεσ. 



Η κατάρτιςη ενόσ ςχεδίου ϊςτε να δοθεί μία δεφτερη ευκαιρία ςε χιλιάδεσ ελεφθερουσ 

επαγγελματίεσ άνω των 40 ετϊν, που ζχουν περιοριςμζνεσ ευκαιρίεσ να εξεφρουν νζα 

εργαςία, και οι οποίοι είτε επιθυμοφν να διατηρήςουν την επαγγελματική τουσ 

δραςτηριότητα είτε να  επαναλειτουργήςουν καθϊσ ζκλειςαν λόγω αςφαλιςτικϊν οφειλϊν 

ςτον Ο.Α.Ε.Ε. ενϊ ήταν φορολογικά ενήμεροι, είναι απαραίτητη. Και τοφτο διότι μία 

δεφτερη ευκαιρία όχι μόνο θα επιτρζψει την ειςροή χρημάτων ςτο ταμείο του 

αςφαλιςτικοφ φορζα αλλά και θα επανεντάξει ςτην αγορά εργαςίασ χιλιάδεσ ελεφθερουσ 

επαγγελματίεσ ςυμβάλλοντασ ςτην τόνωςη τησ οικονομικήσ δραςτηριότητασ τησ χϊρασ μασ. 

 

Με βάςη τα παραπάνω ερωτάται η αρμόδια υπουργόσ: 

 Με ποιό τρόπο προτίθεςτε να δϊςετε μία δεφτερη ευκαιρία ςε ελεφθερουσ 

επαγγελματίεσ που ςτη διάρκεια τησ επτάχρονησ οικονομικήσ κρίςησ διζκοψαν τισ 

εργαςίεσ τουσ λόγω υπζρογκων αςφαλιςτικϊν οφειλϊν ςτον Ο.Α.Ε.Ε, παρότι 

τηροφςαν τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ κατά το χρόνο διακοπήσ; 

 Υφίςταται πρόθεςη διαγραφήσ από τα αςφαλιςτικά χρζη του ποςοφ που αντιςτοιχεί 

ςτο κόςτοσ ιατροφαρμακευτικήσ περίθαλψησ που δεν ζλαβαν ποτζ οι οφειλζτεσ του 

Ο.Α.Ε.Ε., ειδικά οι επαγγελματίεσ άνω των 40 ετϊν;  

 Ποιά η μζριμνα ϊςτε να ληφθοφν υπόψη οι καταβληθείςεσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ 

ελεφθερων επαγγελματιϊν οι οποίοι λόγω υπαρχουςϊν οφειλϊν δεν μποροφν να 

ενταχθοφν οφτε για ζνα μήνα ςτο ταμείο ανεργίασ; 

 Ποιό το ςυνολικό ςχζδιο για όςουσ γενικά απϊλεςαν την ρφθμιςη των 100 δόςεων 

λόγω αδυναμίασ ταυτόχρονησ καταβολήσ οφειλϊν και τρεχουςϊν αςφαλιςτικϊν 

ειςφορϊν; 

 

Ο ερωτϊν Βουλευτήσ 

 

Θεοχάρησ (Χάρησ) Θεοχάρησ 

 

 


