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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΟΑΕΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

Επί τάπητος οι παράμετροι της ρύθμισης  

των 100 δόσεων στον ΟΑΕΕ 

Το αδιαχώρητο επικράτησε στη συνεδριακή 

αίθουσα του Επιμελητηρίου Πιερίας, το 

απόγευμα της Δευτέρας 27 Απριλίου,  

καθώς πλήθος επιχειρηματιών έδωσε το 

παρών στην ημερίδα που συνδιοργάνωσαν 

το Επιμελητήριο Πιερίας και το Τμήμα 

ΟΑΕΕ Κατερίνης. Το θέμα της ημερίδας, 

επίκαιρο όσο ποτέ, αφορούσε τη ρύθμιση 

των 100 δόσεων στον ΟΑΕΕ, σύμφωνα με 

το Ν4321/2015, καθώς και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.  

Βασικός εισηγητής της ημερίδας ήταν ο κ. Χρήστος Μπαλούκας, υπεύθυνος 

μηχανογράφησης και εσόδων στο Τμήμα του ΟΑΕΕ Κατερίνης. Επίσης, στο πάνελ 

συμμετείχαν οι κ.κ. Χαράλαμπος Αθανασιάδης (Αν. Προϊσταμένου) και Γιώργος 

Μαυρομάτης (Υπεύθυνος απαλλαγών – διαγραφών – επανεγγραφών) που μαζί με 

τον κ. Μπαλούκα απάντησαν σε πλήθος ερωτήσεων που τους απηύθυναν οι 

επαγγελματίες με το πέρας της εισήγησης. Την ημερίδα χαιρέτισε και συντόνισε ο 

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.  

ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

 «Η μεγάλη παρουσία των συναδέρφων στην ημερίδα, δείχνει πόσο μεγάλο 

είναι το πρόβλημα», σημείωσε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου ανοίγοντας την 

ημερίδα και υπογράμμισε: «Παρά το γεγονός ότι τη ρύθμιση των 100 δόσεων την 

πάλευαν από την προηγούμενη κυβέρνηση, όπου εμείς ζητούσαμε 100 δόσεις 
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και πάγωμα των δόσεων για 2 χρόνια πληρώνοντας μόνον τις τρέχουσες 

εισφορές,  ώστε να μπορέσει ο επαγγελματίας να ανταποκριθεί, η νέα 

κυβέρνηση το είδε το θέμα, το τροποποίησε και εφάρμοσε τις 100 δόσεις. 

Πράγματι είναι μια καλή ρύθμιση αλλά 

δεν είναι για χατίρι των επαγγελματιών. 

Ας μη γελιόμαστε, ήταν επιτακτική 

ανάγκη γιατί αν δεν υπήρχαν οι 

επαγγελματίες δεν θα υπήρχε ούτε ο 

ΟΑΕΕ ούτε άλλες πολλές υπηρεσίες. 

Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο 

όπου ποινικοποιείται η ασφάλιση του 

επαγγελματία. Δεν ανέλαβε κανείς την 

ευθύνη να πει ότι αφού δεν μπορεί κάποιος να πληρώσει, θα λάβει μικρότερη 

σύνταξη, αλλά προτιμούν να τον τρέχουν στα δικαστήρια και να τον 

διασύρουν».  

Στη συνέχεια ο κ. Χατζηχριστοδούλου αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε, την 

Παρασκευή, με τον Διοικητή του ΟΑΕΕ κ. Πετρόπουλο και τόνισε τα σημεία που του 

έθεσε αναφορικά με τις «αδικίες» του ασφαλιστικού φορέα: «Καταρχήν ανάφερα 

στον κ. Πετρόπουλο ότι μπορεί να μπουν πολλοί στη ρύθμιση του ΟΑΕΕ, αλλά 

πολύ φοβάμαι ότι σε λίγους μήνες θα βγουν πάλι, αν δεν γίνουν οι εξής 

τροποποιήσεις: Πρώτον, να δοθεί το δικαίωμα να μη χάνεται η ρύθμιση, αν 

δεν μπορέσει να καταβάλει μια δόση ο επαγγελματίας. Το δεύτερο ζήτημα που 

έθιξα είναι το δικαίωμα που δίνεται στον επαγγελματία να κατεβεί κατηγορία. 

Πιστεύω ότι αυτό είναι μια παγίδα γιατί όσοι θα βγουν στη σύνταξη αυτό το 

χρονικό διάστημα που θα ισχύει αυτή η κατηγορία δεν ξέρουν με τι ποσό θα 

βγουν. Απάντηση σ’ αυτό δεν πήρα. Όπως και στο αίτημα να δοθεί παράταση 

στη ρύθμιση. Ένα άλλο θέμα που τέθηκε ήταν αναφορικά με τις αδικίες που 

γίνονται με τις τουριστικές επιχειρήσεις όπως τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, που 

δουλεύουν 3 μήνες το χρόνο και καλούνται να πληρώσουν ασφάλιση για 

πολύ περισσότερους μήνες».   

Τέλος, ο κ. Χατζηχριστοδούλου ευχαρίστησε τους υπαλλήλους του ΟΑΕΕ Κατερίνης 

για την άμεση ανταπόκρισή τους στο κάλεσμα του Επιμελητηρίου να ενημερώσουν 

τους επαγγελματίες τονίζοντας ότι «εσείς δεν ευθύνεστε για τα προβλήματά μας, 

εσείς εκτελείτε εντολές. Σας ευχαριστώ για τη σημερινή σας παρουσία στο 

Επιμελητήριο, σε μια κρίσιμη περίοδο, ώστε να προλάβουμε τη ρύθμιση».  

ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Τη βασική εισήγηση πραγματοποίησε ο κ. Μπαλούκας, ο οποίος αρχικά ανέλυσε το 

οικονομικό πρόβλημα του ΟΑΕΕ τονίζοντας ότι αυτό «προέρχεται από το 

παρελθόν. Είναι μεγάλο και  μετατίθεται από τους προηγούμενους στους 

επόμενους. Τα οικονομικά του οργανισμού χειροτερεύουν με αποτέλεσμα 
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κάθε χρόνο το ταμείο να ζητά όλο και περισσότερα χρήματα από τον κρατικό 

προϋπολογισμό». 

Εξηγώντας ο εισηγητής γιατί συμβαίνει αυτό τόνισε τις εξής παραμέτρους:  

1. Η αναλογία ενεργών επαγγελματιών προς τους συνταξιούχους. Συγκεκριμένα 

για την επιβίωση του οργανισμού απαιτείται η αναλογία ασφαλισμένων – 

συνταξιούχων να είναι 5 προς 1 ή τουλάχιστον 4 προς 1. Σήμερα το ποσοστό 

αυτό δεν ξεπερνά το 2,5/1. Και όταν από τους 2 ο ένας δεν πληρώνει, αυτό 

δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. 

2. Η  οικονομική κρίση που μείωσε το ποσοστό αυτών που πληρώνουν από το 

80% στο 50%. Ένα ποσοστό του 25% προσπαθεί με συνεχείς ρυθμίσεις να 

κρατηθεί και υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό, επίσης γύρω στο 25%, που έχει 

εγκαταλείψει την προσπάθεια. 

3. Το παραεμπόριο, η αδήλωτη εργασία και η εισφοροδιαφυγή. Αυτό είναι 

αθέμιτος ανταγωνισμός προς τους ασφαλισμένους. 

4. Οι απαλλαγές που δίνονται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε 

περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων. Δηλαδή, ένα μεγάλο ποσοστό 

επαγγελματιών που ασχολείται με μη επεκτάσιμα επαγγέλματα (πχ εστίαση – 

ένδυση - παντοπωλεία) εγγράφονται στον ΟΓΑ και έτσι ο ΟΑΕΕ χάνει 

τουλάχιστον 28-30 εκατομμύρια ευρώ.  

5. Οι υψηλές συντάξεις που λαμβάνουν ασφαλισμένοι του πρώην ΤΕΒΕ και 

ΤΣΑ 

«Έτσι φτάσαμε να ψηφιστεί ο ευνοϊκός 

αυτός νόμος με τις 100 δόσεις που κατά 

τη γνώμη μου είναι η καλύτερη ρύθμιση 

που έχει γίνει ποτέ στον ΟΑΕΕ», 

υπογράμμισε ο κ. Μπαλούκας και στη 

συνέχεια αναφέρθηκε στους όρους για να 

μπορέσει κάποιος να μπει στη ρύθμιση: 

«Δικαίωμα υπαγωγής στην ρύθμιση 

έχουν όλοι οι ασφαλισμένοι εκτός από 

τους αυτασφαλιζόμενους και όσους έχουν υποβάλει αίτηση για σύνταξη. 

Επίσης, υπάρχει και η «μετάπτωση», δηλαδή οι ασφαλισμένοι που έχουν ήδη 

ενταχθεί σε ρύθμιση στο παρελθόν μπορούν με αίτησή τους να ενταθούν και 

στη νέα ρύθμιση». 

Σχετικά με τις προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση, ο κ. Μπαλούκας, μεταξύ άλλων, 

ανάφερε: «Για να μπει κάποιος στη ρύθμιση πρέπει να πληρώσει το 1ο δίμηνο 

του 2015 καθώς και την πρώτη δόση της ρύθμισης που θα επιλέξει. Επίσης, οι 

δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται στον ΟΑΕΕ με πάγια εντολή μέσω 

Τράπεζας. Ιδιαίτερα μεγάλη έκπτωση έχουν όσοι επιλέξουν να πληρώσουν με 

εφάπαξ εξόφληση το ποσό της ρύθμισης (έκπτωση 100% στους τόκους και τις 

προσαυξήσεις). Αντίστοιχα, η ρύθμιση των δόσεων από 2-36 μήνες έχει 
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έκπτωση 80%, στις 37-50 δόσεις έχει έκπτωση 70%, στις 51-72 δόσεις, η 

έκπτωση είναι στο 60% και τέλος από 73 – 100 δόσεις η έκπτωση είναι στο 

50%. Επίσης, ο ΟΑΕΕ δίνει το δικαίωμα της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος 

στη ρύθμιση μέσω της ιστοσελίδας του, www.oaee.gr». 

Πολλές ήταν οι ερωτήσεις των 

επαγγελματιών στις οποίες απάντησαν οι 

υπάλληλοι του ΟΑΕΕ Κατερίνης κ.κ. 

Αθανασιάδης, Μαυρομάτης και Μπαλούκας. 

Συγκεκριμένα, ο κ. Αθανασιάδης απάντησε 

στα θέματα της μείωσης ασφαλιστικών 

κατηγοριών ενώ ο κ. Μαυρομάτης απάντησε 

σε ερωτήσεις για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, 

για υπαγωγή στην ασφάλιση και θέματα του 

ΤΣΑ. 

 


