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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Θέμα: Ανασφάλιστοι 2,5 εκατ. πολίτες
Σε δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο1 αναφέρεται ότι τα 2,5 εκ. φτάνουν οι
ανασφάλιστοι πολίτες στη χώρα μας τον Μάρτιο.
Ανασφάλιστοι θεωρούνται όσοι έχουν αρρύθμιστες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, όσοι δεν
συμπλήρωσαν κατά το προηγούμενο έτος 50 ένσημα ασφάλισης και με βάση τον νόμο
δεν δικαιούνται ασφαλιστική ικανότητα (άνεργοι),

αλλά και αυτοί που παρόλο

κατέβαλαν ως όφειλαν τις οφειλές τους προς τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ μέχρι σήμερα δεν
έχουν φανεί οι καταβολές τους στο σύστημα.
Μόλις το 5% από σχεδόν 1,1 εκ. οφειλέτες στον ΕΦΚΑ εντάχθηκε στην ρύθμιση των 6
ετών που ίσχυε μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ ξεπέρασαν
τα 41,2 δις ευρώ.
Εκ των ανασφαλίστων, η συντριπτική πλειονότητα αφορά τους οφειλέτες του ΕΦΚΑ και
τα μέλη των οικογενειών τους που δεν εντάχθηκαν στην προηγηθείσα ρύθμιση των 72
δόσεων.
Ενώ ο ΕΦΚΑ έχει προαναγγείλει νέα ρύθμιση οφειλών ώστε οι ασφαλισμένοι που έχουν
οφειλές να μπορούν να πληρώσουν μόνο τα ασφάλιστρα Υγείας (υπέρ ΕΟΠΥΥ) ώστε να
αποκτήσουν ασφαλιστική ικανότητα, δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο για κάλυψη των
ανέργων και υπερχρεωμένων σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Σε ανακοίνωση του ΕΦΚΑ αναφέρεται «πράγματι υπάρχουν καθυστερήσεις μεταξύ της
πληρωμής της οφειλής και της εκκαθάρισης της στο σύστημα του ΚΕΑΟ και των
τρεχουσών εισφορών, καθυστερήσεις που αντανακλούν τις προβληματικές δομές του
Οργανισμού από τη στιγμή της δημιουργίας του».
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Επίσης, για τους επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες δόθηκε παράταση στην
ασφαλιστική ικανότητα μέχρι τις 18 Απριλίου, ενώ ο ΕΦΚΑ καλεί τους λοιπούς
επαγγελματίες καθώς και τους αγρότες που ρύθμισαν τις οφειλές τους να επισκεφθούν
και πάλι τον ΕΦΚΑ με το αποδεικτικό πληρωμής προκειμένου χειρόγραφα να
ασφαλιστούν.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
Για ποιον λόγο δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο για κάλυψη των ανέργων και υπερχρεωμένων
σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέχρι 22 Μαρτίου;.
Τι θα γίνει με τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες;
Για ποιον λόγο προκαλούνται όλα αυτά τα προβλήματα;

Ο ερωτών βουλευτής
Γεώργιος Λογιάδης

