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Της ΑΡΓΥΡΩΣ Κ. ΜΑΥΡΟΥΛΗ

Ρ
ύθµιση-ανάσα για περισσότερους από 
150.000 ασφαλισµένους που βρίσκο-
νται αντιµέτωποι µε κατασχέσεις φέρνει 

η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μετά 
από καθυστέρηση αρκετών µηνών, ο αρµόδι-
ος υφυπουργός Τάσος Πετρόπουλος θα κατα-
θέσει διάταξη στη Βουλή µε την οποία θα δίνε-
ται η δυνατότητα διαγραφής οφειλών που εί-
χαν βεβαιωθεί πριν από τη λειτουργία του Ενι-
αίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης για όσους 
ασφαλισµένους βρίσκονταν παράλληλα στα 
µητρώα δύο ή περισσότερων ταµείων για το 
ίδιο ή παρεµφερές αντικείµενο απασχόλησης. 

Πρόκειται για οφειλές άνω των 3 δισ. ευρώ χι-
λιάδων µηχανικών, γιατρών, δικηγόρων, ελεύ-
θερων επαγγελµατιών, αγροτών και δηµοσιο-
γράφων, οι οποίοι βρίσκονταν αντιµέτωποι µε 
δεσµεύσεις τραπεζικών λογαριασµών από το 
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, κα-
θώς η ατοµική οφειλή -µαζί µε τις προσαυξή-
σεις ετών- σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνά τα 
100.000 ευρώ. Υπενθυµίζεται ότι οι αρµόδιοι 
στο ΚΕΑΟ δεν έχουν τη δυνατότητα να διακρί-
νουν από πού προέρχεται η οφειλή, αλλά µόνο 
να απαιτήσουν την αποπληρωµή της. 

Σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες της 
Realnews, η διάταξη που θα κατατεθεί στη Βου-
λή τις επόµενες ηµέρες αναφέρει ότι οι βεβαιω-
µένες ή µη οφειλές προς ασφαλιστικούς φορείς, 
οι οποίες δηµιουργούν εύλογη αµφιβολία υπα-
γωγής ή όχι σε καθεστώς παράλληλης ασφάλι-
σης σε δύο ή περισσότερα ασφαλιστικά ταµεία 
για το χρονικό διάστηµα έως 31/12/16 δύναται 
να διαγραφούν και οι ασφαλισµένοι να απαλ-
λαγούν -εφόσον είναι ήδη ασφαλισµένοι- από 
τις πρόσθετες εισφορές, αλλά και από τις επι-
βαρύνσεις που έχουν δηµιουργηθεί λόγω πα-
λαιότερων, δυσµενέστερων ερµηνειών νόµων. 
Με αυτό τον τρόπο θα εκκαθαριστεί και το µη-
τρώο των οφειλετών στο ΚΕΑΟ, όπου οι αρµό-
διοι αναζητούν ποσά που θα ήταν αδύνατο να 
εισπραχθούν.  Με αυτό τον τρόπο ο κ. Πετρό-
πουλος βάζει τέλος στον διαχωρισµό των ασφα-
λισµένων σε νέους και παλαιούς, οι οποίοι είναι 

ασφαλισµένοι πριν ή µετά το 1993. Σύµφωνα 
µε τον νόµο Σιούφα (2084/1992), µόνο οι νέοι 
ασφαλισµένοι -µετά την 1η/1/1993- είχαν τη δυ-
νατότητα επιλογής και ασφάλισης µόνο σε έναν 
φορέα κύριας σύνταξης λαµβάνοντας εξαίρε-
ση. Αντίθετα, όσοι ήταν πριν από το 1993 υπο-
χρεώνονταν στην καταβολή εισφορών παράλ-
ληλα σε περισσότερα ταµεία, χωρίς µάλιστα κα-
µία προσαύξηση στη σύνταξή τους. 

Ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τ. 
Πετρόπουλος, αναφέρει στην «R»: «Προσεγγί-
ζουµε την κοινωνική ασφάλιση από τη σκοπιά 
όχι µόνο της ενίσχυσης του συστήµατος, αλλά 
και της διασφάλισης και ενίσχυσης των δικαι-
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∆ιαγραφή χρεών από 
εισφορές για 150.000 
ασφαλισµένους

κατηγορίες ασφαλισµένων αναµένεται να ανα-
κουφιστούν από υπέρογκες οφειλές ασφαλιστι-
κών εισφορών που έχουν καταλογιστεί σε βά-
ρος τους, τις οποίες ποτέ δεν θα µπορούσαν να 
αποπληρώσουν. Αποδεικνύουµε συνεχώς ότι 
στο κέντρο της προσοχής µας είναι οι ασφαλι-
σµένοι και η διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επι-
πέδου ασφαλιστικών παροχών». 

Σύµφωνα µε τον κ. Πετρόπουλο, πρόκειται για 
ασφαλισµένους στα πρώην ταµεία ΙΚΑ, ΤΣΜΕ-
∆Ε, ΟΓΑ ή στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, οι οποίοι ασκούσαν 
και ελεύθερο επάγγελµα, µε αποτέλεσµα να τους 
ζητά ασφαλιστικές εισφορές και ο πρώην Ορ-
γανισµός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατι-
ών. Με την κατάθεση της διάταξης, θα µπορούν 
να ανατραπούν ακόµη και δικαστικές αποφά-
σεις ή νοµικές ερµηνείες. 

Οι κατηγορίες 
Οι ασφαλισµένοι που θα απαλλαγούν από οφει-
λές έως και 3 δισ. ευρώ είναι οι εξής: 

f Ασφαλισµένοι µετά την 1η/1/1993, οι οποίοι 
είχαν δικαίωµα να εξαιρεθούν από την ασφά-
λιση του ΟΑΕΕ, εφόσον ήταν µισθωτοί σε κά-
ποιον άλλο ασφαλιστικό φορέα. Με την έναρ-
ξη ασκήσεως επαγγέλµατος στον Οργανισµό, 
έπαιρναν την εξαίρεση χορήγησης ασφαλιστι-
κών εισφορών. Η απαλλαγή από την καταβο-
λή εισφορών είχε ισχύ για µόλις ένα έτος. Ωστό-
σο, οι περισσότεροι ασφαλισµένοι δεν προχώ-
ρησαν στην ανανέωση της εξαίρεσης, µε απο-

Ποιες κατηγορίες 
αφορά η ρύθµιση. 

Απαλλάσσονται 
από την καταβολή 

εισφορών 
οι έκτακτες 

αµοιβές µελών 
διοικητικών 

συµβουλίων και 
αιρετών στους 

ΟΤΑ

ωµάτων των ασφαλισµένων. Με όρους δικαι-
οσύνης. Ολοι οι ασφαλισµένοι ελεύθεροι επαγ-
γελµατίες και αυτοαπασχολούµενοι, περίπου το 
87% του συνόλου, που µετά την 1η/1/2017 κα-
ταβάλλουν µειωµένες εισφορές, έχουν πλήρη 
ιατροφαρµακευτική κάλυψη. Παράλληλα, απο-
δεσµεύσαµε από την υποχρέωση ασφάλισης 
όσους δεν ασκούν το επάγγελµα που προσδι-
ορίζει η ιδιότητά τους (µηχανικοί, ιατροί, δικη-
γόροι).  Προχωρούµε σε ρυθµίσεις οφειλών µε 
ευνοϊκούς όρους και νοµοθετούµε διατάξεις για 
την απαλλαγή των ασφαλισµένων από αµφισβη-
τούµενες οφειλές ασφαλιστικών εισφορών. Οχι 
µόνο οι δηµοσιογράφοι, αλλά και πολλές άλλες 


