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Σξνπνινγία γηα ηελ άκεζε αλαθνχθηζε ησλ αζθαιηζκέλσλ ζην ΕΣΑΑ, ηνλ ΟΑΕΕ θαη 

ηνλ ΟΓΑ θαηέζεζε ε Κοινοβοσλεσηική Ομάδα ηοσ ΚΚΕ ζε λνκνζρέδην ηνπ 

ππνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο. 

Με ηελ ηξνπνινγία ην ΚΚΕ δεηά: 

 Να κελ επηβάιινληαη πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο ζηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

θαη φζα έρνπλ επηβιεζεί λα δηαγξαθνχλ. 

 Να απαγνξεχεηαη θάζε κέηξν αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ζε βάξνο ησλ 

αζθαιηζκέλσλ. 

 Να ζεσξνχληαη ρσξίο θακία πξνυπφζεζε ηα βηβιηάξηα αζζελείαο ησλ 

αζθαιηζκέλσλ πνπ αδπλαηνχλ λα πιεξψζνπλ ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο. 

 Να θαηαξγεζνχλ φινη νη λφκνη θαη νη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ επηβάιινπλ 

απμεκέλεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζηνπο λένπο αζθαιηζκέλνπο. 

 Σν Δεκφζην λα θαηαβάιιεη εληφθσο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία ηηο δεκηέο πνπ 

έρνπλ ππνζηεί απφ ηε δέζκεπζε ησλ απνζεκαηηθψλ θαη απφ ην θνχξεκα ησλ 

νκνιφγσλ.  

Αλαιπηηθά ην θείκελν ηεο ηξνπνινγίαο: 

ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΘΗΚΗ 

ην ζρέδην λφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο 

Δηαθπβέξλεζεο «Δηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, ζπγρσλεχζεηο λνκηθψλ 

πξνζψπσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Δεκφζηνπ Σνκέα - Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ π. δ. 

318/1992 (Ά161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

ε θαηάζηαζε απφγλσζεο βξίζθνληαη ζήκεξα ρηιηάδεο απηναπαζρνινχκελνη 

αζθαιηζκέλνη ζην ΕΣΑΑ, ηνλ ΟΑΕΕ θαζψο θαη νη θησρνκεζαίνη αγξφηεο πνπ είλαη 

αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ, θαζψο βξίζθνληαη ζε αδπλακία λα πιεξψζνπλ ηηο 

αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο θαη γη’ απηφ απεηινχληαη κε θαηαζρέζεηο, επηβαξχλνληαη 

κε πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο, αδπλαηνχλ λα ζεσξήζνπλ ηα βηβιηάξηα πγείαο, 

κέλνληαο αθάιππηνη απφ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ζηεξνχκελνη αθφκε θαη απηψλ ησλ 

ειάρηζησλ παξνρψλ πνπ έρνπλ απνκείλεη. 



Η θαηάζηαζε απηή δελ δηακνξθψζεθε ηπραία. Είλαη ην απνηέιεζκα ηεο πνιηηηθήο πνπ 

κεηαθέξεη ηα βάξε ηεο θξίζεο ζηα ιατθά ζηξψκαηα γηα λα ζσζεί ε θεξδνθνξία ηνπ 

θεθαιαίνπ, κε ηε ιεειαζία ησλ ιατθψλ εηζνδεκάησλ, ηε δπζβάζηαθηε θνξνεπηδξνκή 

θαη ηα ραξάηζηα, ηε ζηηγκή πνπ ε αλεξγία θαη ππναπαζρφιεζε παίξλεη φιν θαη 

κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο. Είλαη αθφκε ην απνηέιεζκα ηεο πνιηηηθήο ηεο ιεγφκελεο 

απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο πνπ νδεγεί ζηελ εμνπζέλσζε πιαηηά ζηξψκαηα ησλ 

απηναπαζρνινχκελσλ, φπσο είλαη επίζεο θαη ην απνηέιεζκα ηεο αληηαγξνηηθήο 

πνιηηηθήο πνπ νδεγεί ζην μεθιήξηζκα ηεο θησρήο θαη κεζαίαο αγξνηηάο. Γηα ηε 

ζεκεξηλή θαηάζηαζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ δελ επζχλνληαη νη εξγαδφκελνη, νη 

αζθαιηζκέλνη. Σα απνζεκαηηθά ηνπο ιεειαηήζεθαλ ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο γηα 

λα ζηεξηρζεί ε θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε. 

Οη αξλεηηθέο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, πνπ 

κεζνδηθά πξνσζνχληαη φια απηά ηα ρξφληα κε ηνπο γλσζηνχο λφκνπο (ηνχθα - Ρέππα 

- Πεηξαιηά - Λνβέξδνπ) δηαρξνληθά απφ φιεο ηηο θπβεξλήζεηο, είλαη απφξξνηα ηεο 

ζηξαηεγηθήο πνπ αθνινπζείηαη ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο ΕΕ γηα ηελ αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ επξσπατθνχ θεθαιαίνπ, κε απαιιαγή ηνπ θξάηνπο απφ 

ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ζηήξημε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, ηε κείσζε ηεο θνξνινγίαο 

θαη ηνπ ιεγφκελνπ κε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. Απφξξνηα 

απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη νη δπζβάζηαθηεο απμήζεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, 

θάλνληαο ηελ αξρή απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο κεηά ηελ 1-1-1993, ε παξάηαζε ηνπ 

εξγάζηκνπ βίνπ, ε κείσζε ησλ ζπληάμεσλ θαη ησλ παξνρψλ Τγείαο - Πξφλνηαο. Γη’ 

απηφ ζηαζεξή θαη ακεηαθίλεηε ζέζε ηνπ ΚΚΕ είλαη ε θαηάξγεζε φισλ απηψλ ησλ 

λφκσλ πνπ πξνψζεζαλ απηέο ηηο ξπζκίζεηο. 

Δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ απηαπάηεο. Απηά πνπ αθαηξέζεθαλ απφ ην ιαφ ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα δελ πξφθεηηαη λα μαλαδνζνχλ πίζσ. Η θάζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο 

αλάπηπμεο ζα ζπλνδεπζεί κε ηε ζπλέρηζε ηεο επίζεζεο ζηα ιατθά δηθαηψκαηα, φπσο 

δείρλεη θαη ε εκπεηξία ησλ άιισλ ρσξψλ. 

Σα πξνβιήκαηα απηά ζα βξνπλ ηε ιχζε ζηα πιαίζηα κηαο άιιεο νξγάλσζεο ηεο 

θνηλσλίαο πνπ δελ ζα θηλείηαη κε θξηηήξην ην θέξδνο, νη εξγαδφκελνη ζα γίλνπλ 

ηδηνθηήηεο ηνπ πινχηνπ πνπ παξάγνπλ, γηα λα αλαπηπρζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ νη παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ηεο ρψξαο καο, κε θξηηήξην ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ δηεπξπκέλσλ ιατθψλ αλαγθψλ. 

ηελ θαηεχζπλζε απηή θαη γηα λα ππάξρεη άκεζε αλαθνχθηζε ησλ 

απηναπαζρνινχκελσλ ζην ΕΣΑΑ, ηνλ ΟΑΕΕ θαη ηνλ ΟΓΑ, ε Κνηλνβνπιεπηηθή 

Οκάδα ηνπ ΚΚΕ πξνηείλεη ηελ παξαθάησ ηξνπνινγία. 

ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΘΗΚΗ 

ην ζρέδην λφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο 

Δηαθπβέξλεζεο «Δηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, ζπγρσλεχζεηο λνκηθψλ 



πξνζψπσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Δεκφζηνπ Σνκέα - Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ π. δ. 

318/1992 (Ά161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» 

Άρθρο 1ο 

Δελ επηβάιινληαη πξφζηηκα θαη θαλελφο είδνπο πξνζαπμήζεηο ηηο αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο ησλ αζθαιηζκέλσλ ζην ΕΣΑΑ, ζηνλ ΟΑΕΕ θαη ζηνλ ΟΓΑ πνπ δελ έρνπλ 

πιεξσζεί ιφγσ νηθνλνκηθήο αδπλακίαο. 

Σπρφλ πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί δηαγξάθνληαη. 

Απφ ηε ξχζκηζε απηή εμαηξνχληαη νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο. 

Άρθρο 2ο 

Απαγνξεχεηαη ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κεηαβίβαζε ησλ απαηηήζεσλ απφ απιήξσηεο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ αζθαιηζκέλσλ ζην ΕΣΑΑ, ζηνλ ΟΑΕΕ θαη ζηνλ ΟΓΑ 

ζην Κέληξν Είζπξαμεο Αζθαιηζηηθψλ Οθεηιψλ θαη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην θπζηθφ ή 

λνκηθφ πξφζσπν. 

Απαγνξεχεηαη θάζε κέηξν αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ζε βάξνο ησλ αζθαιηζκέλσλ ζην 

ΕΣΑΑ, ζηνλ ΟΑΕΕ θαη ζηνλ ΟΓΑ γηα ηελ είζπξαμε ησλ νθεηιφκελσλ αζθαιηζηηθψλ 

ηνπο εηζθνξψλ. 

Απφ ηε ξχζκηζε απηή εμαηξνχληαη νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο. 

Άρθρο 3ο 

Σν βηβιηάξηα αζζελείαο ησλ αζθαιηζκέλσλ ζην ΕΣΑΑ, ηνλ ΟΑΕΕ θαη ζηνλ ΟΓΑ, 

πνπ αδπλαηνχλ λα πιεξψζνπλ ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο, ζεσξνχληαη ρσξίο 

θακία πξνυπφζεζε θαη ζπλερίδεηαη ε αζθαιηζηηθή θάιπςε φισλ ησλ άκεζα 

αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πξνζψπσλ. 

Άρθρο 4ο 

Καηαξγνχληαη φινη νη λφκνη θαη νη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ επηβάιινπλ απμεκέλεο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζηνπο λένπο αζθαιηζκέλνπο απφ ην 1-1-1993 θαη εληεχζελ. 

Άρθρο 5ο 

Σν Δεκφζην ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη εληφθσο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία ηηο δεκηέο 

πνπ έρνπλ ππνζηεί απφ ηε δέζκεπζε ησλ απνζεκαηηθψλ ηνπο κε ρακειφ επηηφθην, ηηο 

ηνπνζεηήζεηο ζε κεηνρέο θαη άιια ρξεκαηηζηεξηαθά πξντφληα, θαζψο θαη ηηο δεκηέο 

απφ ην θνχξεκα ησλ νκνιφγσλ. 


