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Ληξιπρόθεσμα: ποιοι και γιατί 
σπεύδουν στον ΟΑΕΕ για ρύθμιση
Παρότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται σημαντική κάμψη στον 

ρυθμό που οι οφειλέτες σπεύδουν στα ασφαλιστικά ταμεία για να 

διακανονίσουν τα χρέη τους, στον ΟΑΕΕ η διοίκηση δηλώνει αισιό-

δοξη, καθώς οι οφειλέτες του ΟΑΕΕ που έσπευσαν να ρυθμίσουν 

τα χρέη τους, μέσω Ταμείου ή Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών 

Οφειλών (ΚΕΑΟ), ξεπέρασαν τους 30.000, και μάλιστα σε μόλις 40 

μέρες.

Αναλυτικά, από τους 378.500 ενεργούς οφειλέτες του ΟΑΕΕ, με 

χρέη που αγγίζουν τα 8 δισ. ευρώ, μέσα σε 40 μέρες έσπευσαν 

να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους 30.895 άτομα, οι 10.338 μέσω 

ΚΕΑΟ και οι 20.557 μέσω των υποκαταστημάτων του Ταμείου, γε-

γονός που αποδεικνύει ότι η ρύθμιση είναι συμφέρουσα για τους 

ελεύθερους επαγγελματίες με χρέη από 15.000 ευρώ και κάτω. 

Οι 30.895 ασφαλισμένοι-οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο νέο 

σχήμα ρύθμισαν συνολικά ποσό οφειλών της τάξης των 340 εκατ. 

ευρώ.

Από τους ενεργούς οφειλέτες, στην πράξη, αυτοί με τα πλέον χα-

μηλά χρέη, που δημιουργήθηκαν δηλαδή εντός της διάρκειας της 

οικονομικής κρίσης, άρχισαν να προσέρχονται στα υποκαταστή-

ματα του οργανισμού μετά την 21η Νοεμβρίου 2014, όταν δηλαδή 

είχαν επιλυθεί τα τεχνικά προβλήματα ηλεκτρονικής διασύνδεσης 

του ΟΑΕΕ με το ΚΕΑΟ και ρύθμισαν συνολικά 340 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση του οργανισμού καλεί τους ασφαλισμένους-οφειλέτες 

του ΟΑΕΕ να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, με τους 

ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους της νέας ρύθμισης, καθώς η ένταξη 

στη ρύθμιση των 100 δόσεων τους εξασφαλίζει ασφαλιστική 

ενημερότητα, ανοίγει την πόρτα για τις παροχές περίθαλψης, ενώ 

συνδέεται άμεσα και με τη δυνατότητα λήψης σύνταξης, καθώς ε-

άν υπάρχουν οφειλές προς το ταμείο ο ασφαλισμένος δεν μπορεί 

να λάβει σύνταξη.

Παράλληλα, όπως επισημαίνει και ο ΟΑΕΕ, η ένταξη και η τήρηση 

των όρων της ρύθμισης παρέχουν στον ασφαλισμένο τη δυνατότη-

τα κατάταξης σε μία ή ακόμη και σε δύο κατώτερες ασφαλιστικές 

κατηγορίες, καθιστώντας δυνατή την καταβολή τόσο των τρεχου-

σών εισφορών, όσο και της δόσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Συγκεκριμένα, ασφαλισμένοι που επιθυμούν να ασκήσουν το 

δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, εφόσον 

πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτη-

μα. Η υπαγωγή σε έως και δύο κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορί-

ες ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Στον ΟΑΕΕ, η ρύθμιση τραβάει ακόμη, καθώς εκτιμάται πως είναι 

κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της πλειοψηφίας των οφειλετών 

του οργανισμού, αφού έως το ποσό των 15.000 ευρώ (κύρια 

οφειλή) που έχει το πλεονέκτημα υπαγωγής σε ρύθμιση των 100 

δόσεων είναι οι οφειλές του 55,5% των ενεργών και του 90% των 

σε διακοπή οφειλετών. Το 60% των ενεργών οφειλετών και το 87% 

των σε διακοπή οφείλουν ποσά συνολικά έως 20.000 ευρώ, ενώ 

εκτιμάται πως το 30% των ενεργών οφειλετών ανήκει στην 1η και 

στη 2η ασφαλιστική κατηγορία και το 45% στις τρεις πρώτες ασφα-

λιστικές κατηγορίες. Είναι δηλαδή επαγγελματίες που πρωτοδρα-

στηριοποιήθηκαν στον ΟΑΕΕ στην εποχή της οικονομικής κρίσης.

Να σημειωθεί ότι η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση χρεών με 

τις νέες βελτιωμένες προϋποθέσεις και τις έως και 100 δόσεις 

ισχύει μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015.

ΕΣΟΔΑ: Υστέρηση της τάξεως των 3,953 δισ. 

εμφανίζουν τα έσοδα του κρατικού προϋπο-

λογισμού στο 12μηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 

ροκανίζοντας καταλυτικά το πρωτογενές 

πλεόνασμα. Η εικόνα δείχνει τη στάση αναμο-

νής (και τη στάση πληρωμών) που τήρησαν οι 

φορολογούμενοι τον Δεκέμβριο με φόντο τις 

πολιτικές εξελίξεις. Τα έσοδα προ επιστροφών 

φόρων το 12μηνο ανήλθαν σε 49,608 δισ. ευ-

ρώ από 52,811 δισ. που προβλέπει ο προϋπο-

λογισμός, ήταν χαμηλότερα δηλαδή κατά 3,23 

δισ. Αν προστεθούν και οι αποκλίσεις από τα 

έσοδα του προγράμματος δημοσίων επενδύ-

σεων και τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων η υ-

στέρηση διαμορφώνεται σε επίπεδο κρατικού 

προϋπολογισμού στα 3,953 δισ. και στα 3,529 

δισ. στον τακτικό προϋπολογισμό. Μέρος αυ-

τών των αποκλίσεων αναμένεται να καλυφθεί 

αν πάνε καλά οι εισπράξεις του ΕΝΦΙΑ τον 

Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, οι οποίες θα 

μετρήσουν στον προϋπολογισμό του 2014, 

ενώ σε εκκρεμότητα παραμένει η είσπραξη 

1,9 δισ. από κέρδη ελληνικών ομολόγων που 

διακρατούν οι κεντρικές τράπεζες της ευρω-

ζώνης, έσοδα όμως τα οποία συναρτώνται από 

την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Συνολικά 99.122 θέσεις 

μισθωτής εργασίας δημιουργήθηκαν το 2014, 

σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου 

Εργασίας. Όπως αναφέρεται στη σχετική 

ανακοίνωση, αθροιστικά οι αναγγελίες προ-

σλήψεων ανήλθαν στις 1.566.139 θέσεις 

εργασίας, παρουσιάζοντας σε ετήσια βάση 

αύξηση κατά 36,28%, και οι αποχωρήσεις έ-

φτασαν τις 1.467.017, εκ των οποίων οι 881.424 

ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων 

αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορι-

σμένου χρόνου, και οι 585.593 οικειοθελείς 

αποχωρήσεις. Με βάση αυτά τα στοιχεία, το 

ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης 

του έτους 2014 είναι θετικό και διαμορφώνεται 

στις 99.122 νέες θέσεις εργασίας και είναι χα-

μηλότερο του αντίστοιχου ισοζυγίου του 2013, 

που ήταν επίσης θετικό κατά 133.488 νέες 

θέσεις εργασίας, αποτελώντας ωστόσο τις 

δύο υψηλότερες επιδόσεις ετησίου ισοζυγίου 

ροών μισθωτής απασχόλησης από το 2001. 

Τον Δεκέμβριο, πάντως, καταγράφηκε μικρή 

μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον 

ιδιωτικό τομέα, καθώς προκύπτει αρνητικό ισο-

ζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 834 

θέσεις εργασίας. 

Το Χρηματιστήριο ερχόταν από τρεις 

συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, 

με τον Γενικό Δείκτη να αθροίζει κέρδη 

9,68% και τον Τραπεζικό κέρδη 12,46%. 

Όλοι ανεξαιρέτως οι τίτλοι του FTSE-25, 

σημείωναν τριήμερα κέρδη, με περισσό-

τερα για τις Jumbo και Alpha Bank. Άρα 

το δέλεαρ για κινήσεις κατοχύρωσης 

βραχυπρόθεσμων κερδών, με δεδομέ-

νο ότι η ορατότητα παραμένει χαμηλή 

όσον αφορά τις εξελίξεις στην εγχώρια 

πολιτική σκηνή, ήταν ισχυρό. Με το 

Χρηματιστήριο Παραγώγων να δίνει το 

πρώτο σήμα πωλήσεων και τα στοιχεία 

του προϋπολογισμού να επιδεινώνουν το 

κλίμα, σε συνδυασμό με τις κινήσεις κα-

τοχύρωσης κερδών, ήταν μάλλον φυσι-

ολογικό ο Γενικός Δείκτης να γυρίσει σε 

αρνητικό πρόσημο και να το διατηρήσει 

μέχρι τέλους, κάτι για το οποίο συνέβαλε 

και η αρνητική εικόνα των διεθνών αγο-

ρών. Για να αποδειχθεί σε πόσο «σαθρό 

σανίδι» πάταγε η ανοδική κίνηση των 

προηγούμενων τριών συνεδριάσεων, αλ-

λά και η «ποιότητα» των αγοραστών των 

αμέσως προηγούμενων συνεδριάσεων, 

αξίζει να αναφερθεί ότι πέντε τίτλοι του 

«25άρη» δεν ακούμπησαν το θετικό 

πρόσημο, ενώ 15 από τις θεωρούμενες 

δεικτοβαρείς μετοχές έκλεισαν στο χα-

μηλό ημέρας.
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Δείκτης Τιμή Μεταβολή

Γενικός Δείκτης 819,55 -1,90%

FTSE 263,90 -1,56%

FTSEM 780,41 -1,92%

Δείκτης Τραπεζών 99,49 -0,81%

Μετοχές με άνοδο 41

Μετοχές με πτώση 65

Μετοχές αμετάβλητες 28

*Απο τις μετοχές που έκαναν πράξεις

Αξία συναλλαγών (σε ευρώ)

75.557.774

Όγκος συναλλαγών (μετοχές)

71.555.269


