
Ποιοι μισθωτοί θα ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ 
 
Αλλαγές στην ασφάλιση των μισθωτών, των ελεύθερων επαγγελματιών και 
των αγροτών αναμένονται εντός του μήνα, καθώς με διατάξεις που ήδη 
ψηφίστηκαν από το υπουργείο Οικονομικών αλλά και άλλες, που προωθεί το 
υπουργείο Εργασίας ανοίγει η πόρτα μετάβασης από ένα ταμείο σε άλλο.  
 
 
Στο πλαίσιο αυτό, και με στόχο την αύξηση των εσόδων του ΟΑΕΕ, το 
υπουργείο Εργασίας ετοιμάζει νομοθετική ρύθμιση, με βάση την οποία όλοι οι 
«νέοι ασφαλισμένοι»  - ελεύθεροι επαγγελματίες (πριν από το 1993), που 
έχουν παράλληλη μισθωτή απασχόληση και έχουν επιλέξει το ΙΚΑ για κύριο 
φορέα ασφάλισης, μεταφέρονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ. 
 
Όλοι; Όχι. Βασική προϋπόθεση μεταφοράς από το ΙΚΑ στον ΟΑΕΕ είναι οι 
συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, στην μισθωτή τους απασχόληση που ασφαλίζεται 
στο ΙΚΑ, να μην συμπληρώνουν 25 ένσημα το μήνα.  
 
Στην πράξη, μισθωτοί, ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ που υποαπασχολούνται ή 
εργάζονται και κατά συνέπεια ασφαλίζονται για λιγότερο από 25 ημέρες το 
μήνα, που έχουν ενταχθεί στην κοινωνική ασφάλιση από την 1η Ιανουαρίου 
του 1993 και μετά, εφόσον ασκούν και ελεύθερο επάγγελμα, θα ασφαλίζονται 
στον ΟΑΕΕ.  
 
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία οι «νέοι» αυτοί ασφαλισμένοι που  ασκούν 
παράλληλη μισθωτή απασχόληση στο ΙΚΑ και αυτοαπασχόληση στον ΟΑΕΕ 
μπορούν να επιλέξουν την υποχρεωτική ασφάλιση ενός από τους φορείς 
αυτούς. 
 
Ωστόσο τα στοιχεία δείχνουν πως μεγάλος αριθμός όσων επιλέγουν την 
ασφάλισή τους στο ΙΚΑ (ως μισθωτοί) πραγματοποιούν λίγες ημέρες 
ασφάλισης τον μήνα. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγουν την ασφάλισή τους 
στον ΟΑΕΕ, στον οποίο υποχρεωτικά ασφαλίζονται ολόκληρο τον μήνα 
ασκώντας κατά κύρια δραστηριότητα ελεύθερο επάγγελμα. 
 
Συνεπώς, η επιλογή του ΙΚΑ σε σχέση με τον ΟΑΕΕ είναι απλή. Τα 
ασφάλιστρα είναι πολύ μικρότερα. 
 
Με την προτεινόμενη διάταξη αλλάζει η διαδικασία αυτή.  Επίσης, στην ίδια 
ρύθμιση θα υπάρχει η πρόβλεψη ότι στο εξής η καταβολή των εισφορών από 
τους ελεύθερους επαγγελματίες θα γίνεται κάθε μήνα, ενώ έως τώρα γινόταν 
κάθε δίμηνο. Στόχος είναι να γίνει αποτελεσματικότερη η παρακολούθηση 
του τρόπου είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών, έτσι ώστε να μπορούν να 
καλυφθούν οι μηνιαίες ανάγκες του ταμείου των ελεύθερων επαγγελματιών, 
καθώς μόνο για την καταβολή των συντάξεων απαιτούνται περίπου 
250.000.000 ευρώ το μήνα. 
 
Οι αγρότες παραμένουν στον ΟΓΑ  
 
Εν τω μεταξύ, κι ενώ μια διάταξη του υπουργείου Οικονομικών έχει 



προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στους αγρότες, το υπουργείο Γεωργίας 
διαβεβαιώνει πως οι αγρότες που θα διατηρούν βιβλία εσόδων - εξόδων δεν 
θα αποχωρήσουν από τον ΟΓΑ για να υπαχθούν στον ΟΑΕΕ. Σύμφωνα με τον 
αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάξιμο 
Χαρακόπουλο, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, 
θα δοθεί παράταση για την εφαρμογή διατάξεων που αφορούν στην  αλλαγή 
φορολόγησης των αγροτών με την καθιέρωση βιβλίων εσόδων-εξόδων, 
προκειμένου να ξεκαθαριστούν οι όροι. 
 
Σύμφωνα με πληροφορίες, η παράταση θα δοθεί μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου, 
προκειμένου να λυθούν σημαντικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί.   
 
Ένα πρόβλημα που υπάρχει για παράδειγμα, είναι τι θα γίνει με τους 
δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους αγρότες, οι οποίοι 
εισπράττουν ετησίως πάνω από 10.000 ευρώ από πώληση προϊόντων 
(π.χ.  ελαιοπαραγωγοί) ή και λαμβάνουν επιδοτήσεις που μαζί με τις 
αποζημιώσεις ξεπερνούν τα 5.000 ευρώ. Κι αυτό γιατί αφενός για την 
περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων, ο δημοσιοϋπαλληλικός 
κώδικας  απαγορεύει την έναρξη επαγγέλματος, αφετέρου για τους 
συνταξιούχους, ελλοχεύει ο κίνδυνος  να κοπεί ένα σημαντικό μέρος της 
σύνταξης (70%).   

 


