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ΟΑΕΕ: σχέδιο για ταυτόχρονο 
«ψαλίδι» σε εισφορές-συντάξεις
Λύσεις προς την κατεύθυνση της παράλληλης μείωσης εισφο-

ρών και συντάξεων αναζητούν για τον ΟΑΕΕ οι εμπλεκόμενοι 

φορείς. Ήδη, η ΕΣΕΕ απέστειλε επιστολή προς τον υπουργό 

Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, ζητώντας του την εφαρμογή πρό-

τασης που προβλέπει τη μείωση, και μάλιστα αναδρομικά, των 

ασφαλιστικών εισφορών σε όσους ελεύθερους επαγγελματίες 

χρωστούν στον Οργανισμό και ενταχθούν στη νέα ρύθμιση 

χρεών, με παράλληλη όμως αναλογική μείωση των συντάξεων. 

Η πρόταση προβλέπει, επίσης, μείωση έως και 30% στις μηνι-

αίες εισφορές σε όλες τις ασφαλιστικές κατηγορίες του ΟΑΕΕ, 

και πάλι με παράλληλη αναλογική μείωση των παροχών.

Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, προτείνεται «οριζόντια μείωση των α-

σφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ, με αντίστοιχη ανταπόδοση 

συνταξιοδοτικών παροχών, αλλά χωρίς καμία έκπτωση στην 

ποιότητα των παρεχόμενων ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών».

Παράλληλα, οι έμποροι ζητούν την ελεύθερη επιλογή κλάσης, 

ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε ασφαλισμένου. Ειδικά 

για τους οφειλέτες του ταμείου που αποτελούν πλέον και τη συ-

ντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισμένων, προτείνεται η μείωση 

των εισφορών, με αναδρομική ισχύ. Η ΕΣΕΕ ζητεί η αναδρομι-

κότητα να φθάνει έως και την αρχή της οφειλής, με στόχο να 

προσεγγίσει τα μεγαλύτερα δυνατά θετικά αποτελέσματα για 

τις ετήσιες εισροές του ΟΑΕΕ. 

Αντίστοιχη επιστολή με προτάσεις αναμένεται να κατατεθεί 

και από την πλευρά της ΓΣΕΒΕΕ για να βρεθεί λύση με τη 

μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση για τον ΟΑΕΕ, το ταμείο με τα 

μεγαλύτερα προβλήματα ρευστότητας, το οποίο μέχρι το τέλος 

Σεπτεμβρίου είχε καταναλώσει το 106% της κρατικής χρημα-

τοδότησης. Στόχος των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά και του 

υπουργείου Εργασίας, είναι η αύξηση της ρευστότητας στον 

ΟΑΕΕ, του οποίου τα έσοδα έχουν καταρρεύσει.

Σύμφωνα με τις προτάσεις, που ήδη έχουν φθάσει στο γρα-

φείο του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, προτείνεται ο 

επανακαθορισμός των μηνιαίων εισφορών και στις 14 ασφαλι-

στικές κατηγορίες, με τις μειώσεις να φθάνουν έως και το 30%. 

Βέβαια, θα υπάρξει αναλογική μείωση και των συντάξεων, με 

νέο τρόπο υπολογισμού τους, που θα συνεκτιμά τη μείωση των 

εισφορών.

Η δεύτερη πρόταση, σε συνδυασμό με την παραπάνω μείωση, 

έρχεται να λειτουργήσει ως κίνητρο στην τρέχουσα ρύθμιση 

χρεών. Αφορά στη συντριπτική πλειονότητα των ασφαλισμένων 

στον ΟΑΕΕ που χρωστούν και προβλέπει τη δυνατότητα στους 

οφειλέτες να επιλέξουν αναδρομικά χαμηλότερη ασφαλιστική 

κατηγορία με παράλληλη μείωση των οφειλόμενων εισφορών 

έως και 30%. Με βάση αυτόν, τον νέο υπολογισμό, οι οφειλέτες 

θα μπορούν να ενταχθούν στη νέα ευνοϊκή ρύθμιση των έως 

και 100 δόσεων. Και σε αυτήν την περίπτωση, θα υπάρχει ανα-

λογική μείωση των συντάξεων.

Η ΓΣΕΒΕΕ, σε προτάσεις που έχει επεξεργαστεί εδώ και καιρό, 

προτείνει τη μετατροπή των οφειλών σε ασφαλιστικό χρόνο, ο 

οποίος μπορεί να εξαγοραστεί με το πέρας του ασφαλιστικού 

βίου, και ταυτόχρονα να δοθεί η δυνατότητα στους ασφαλισμέ-

νους στον ΟΑΕΕ να επιλέγουν ελεύθερα την ασφαλιστική τους 

κλάση.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Με στόχο την ενίσχυ-

ση της ρευστότητας του ομίλου η διοίκηση της 

Τράπεζας Πειραιώς σχεδιάζει να προχωρήσει, 

το αργότερο στις αρχές του 2015, στην τιτλο-

ποίηση στεγαστικών δανείων αξίας περίπου 5 

δισ. ευρώ και, σύμφωνα με πληροφορίες του 

Euro2day.gr, επιδιώκει την άντληση ρευστότη-

τας ύψους 2-2,5 δισ. ευρώ. Τραπεζικές πηγές 

σημειώνουν ότι η ενίσχυση της ρευστότητας, 

για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος, θα 

αποτελέσει σημαντικό ζητούμενο τους επόμε-

νους μήνες με ορόσημο τον Μάρτιο του 2015, 

οπότε και λήγει ο δεύτερος πυλώνας του 

νόμου Αλογοσκούφη (αφορά τα ομόλογα που 

εκδόθηκαν με εγγύηση του ελληνικού δημοσί-

ου), για τον οποίο εκτιμάται πως δεν αναμένε-

ται να δοθεί εκ νέου παράταση. Παράλληλα, 

κλειδί που ανοίγει σταδιακά τις τιτλοποιήσεις 

δανείων από ελληνικές τράπεζες ήταν η προ 

διμήνου απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας αφενός να δεχθεί αντίστοιχους 

τίτλους με στόχο την ενίσχυση της ρευστότη-

τας στο πανευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, 

αφετέρου να περιορίσει το ψαλίδι με το οποίο 

δεχόταν τις εγγυήσεις που κατέθεταν τα ελλη-

νικά πιστωτικά ιδρύματα στην ΕΚΤ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ: Πρόστιμα για τα πρώτα 

ευρήματα παραβίασης του κανονισμού περί 

short selling -για συναλλαγές επί τραπεζικών 

μετοχών- θα επιβάλει τον Ιανουάριο η Επι-

τροπή Κεφαλαιαγοράς. O πρόεδρος της Ε-

πιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Κ. Μποτόπουλος, 

δήλωσε πως εξετάζονται ως ύποπτες συνολι-

κά 150 περιπτώσεις, οι οποίες αφορούν πρά-

ξεις ξένων θεσμικών επενδυτών, καλύπτουν 

συναλλαγές και των 4 τραπεζών και ενέχουν 

υπόνοιες για μη τήρηση της νόμιμης διαδι-

κασίας του short selling. Τα πρώτα πρόστιμα 

αφορούν στις συναλλαγές μίας εκ των τεσ-

σάρων συστημικών τραπεζών και πρόκειται 

για την υπόθεση με τις λιγότερες ύποπτες 

συναλλαγές και γι’ αυτό ο σχετικός έλεγχος 

έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Όλες οι συναλ-

λαγές που εξετάζονται, πραγματοποιήθηκαν 

στο χρονικό διάστημα αμέσως μετά την 

ολοκλήρωση των αυξήσεων του μετοχικού 

κεφαλαίου των τραπεζών. Ο κ. Μποτόπουλος 

τάχθηκε επίσης υπέρ ενός ξεκαθαρίσματος 

του χρηματιστηριακού ταμπλό, το οποίο σε 

αυτήν τη φάση θα πρέπει να αφορά περιπτώ-

σεις εταιρειών που πλέον δεν έχουν καμία 

δραστηριότητα.

Συνεδρίαση δύο όψεων η χθεσινή 

(11/11) στο Χρηματιστήριο. Στο πρώτο 

μέρος ο Γενικός Δείκτης διεκδίκησε 

κλείσιμο υψηλότερα από το πρώτο 

τεχνικά ζητούμενο, δηλαδή υψηλότερα 

των 910 μονάδων, όμως μετά τις 13.49 

κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, 

κλείνοντας αρκετά κοντά στο χαμηλό 

ημέρας και χαμηλότερα από το ψυχο-

λογικό όριο των 900 μονάδων. Μοιραία, 

το όποιο ενδιαφέρον περιορίστηκε σε 

επιμέρους τίτλους, όπου ξεχώρισαν οι 

Lamda Development (+5,87%), MIG 

(+6,76%) και Υγεία (+22,99%).

Ασφαλώς η πλέον «ελκυστική» πε-

ρίπτωση δείχνει αυτή της Lamda 

Development, καθώς συνεχίζει να 

βρίσκει αγοραστές λόγω της επικείμε-

νης εισόδου της μετοχής στον MSCI 

Small Cap και λόγω της πρόσφατης 

απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

για την πώληση του Ελληνικού. Ο τίτλος 

αποδεικνύεται «παντός καιρού», καθώς 

συμπλήρωσε έξι συνεχόμενες ανοδικές 

συνεδριάσεις, ενώ χθες έκλεισε και 

στο υψηλό ημέρας. Στα αξιοσημείωτα 

της συνεδρίασης η νέα υποχώρηση του 

τζίρου (ο χαμηλότερος των τελευταίων 

τεσσάρων συνεδριάσεων) και τα νέα 

ιστορικά χαμηλά, σε κλείσιμο, για Εθνι-

κή, Αττικής και Viohalco.
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Δείκτης Τιμή Μεταβολή

Γενικός Δείκτης 892,84 -0,87%

FTSE 289,4 -0,95%

FTSEM 838,92 -0,60%

Δείκτης Τραπεζών 113,96 -1,31%

Μετοχές με άνοδο 53

Μετοχές με πτώση 64

Μετοχές αμετάβλητες 16

*Απο τις μετοχές που έκαναν πράξεις

Αξία συναλλαγών (σε ευρώ)

70.107.568

Όγκος συναλλαγών (μετοχές)

68.474.916


