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Της ΑΡΓΥΡΩΣ Κ. ΜΑΥΡΟΥΛΗ σπραξιµότητα ασφαλιστικών εισφορών από µη 
µισθωτούς στον ΕΦΚΑ θα πέσει κάτω από το 
60% του πρώτου τετραµήνου. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο 
εισπράχθηκαν 617 εκατ. ευρώ, έναντι βεβαι-
ωµένων οφειλών 1 δισ. ευρώ.

Απώλεια προηγούµενων 
ρυθµίσεων
Είναι γεγονός ότι οι οφειλέτες που παραµένουν 
ενεργοί σε ρυθµίσεις που τέθηκαν σε εφαρµο-
γή στο πρόσφατο παρελθόν, όπως η ρύθµιση 
των 100 δόσεων και η πάγια ρύθµιση οφειλών 
των 12 δόσεων, µειώνονται συνεχώς. Τα συ-
γκεντρωτικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του 
το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών 
δείχνουν ότι το 53% των οφειλετών που εντά-

χθηκαν στη ρύθµιση των 100 δόσεων την έχα-
σε, ενώ το 61% των οφειλετών έχασε την πά-
για ρύθµιση των 12 δόσεων. Συνολικά οι λη-
ξιπρόθεσµες οφειλές στο ΚΕΑΟ ανέρχονται σε 
22,49 δισ. ευρώ. 

Πλέον στις 100 δόσεις παραµένουν ενερ-
γές µόλις 31.593 ρυθµίσεις, γεγονός που δεί-
χνει ότι, από τα 3,2 δισ. ευρώ συνολικών οφει-
λών που είχαν ενταχθεί εντός διαδικασίας, τώ-
ρα πια το ΚΕΑΟ αναµένει να εισπράξει µόλις 
1,29 δισ. ευρώ. 

Τα υπόλοιπα 1,88 δισ. ευρώ θα πρέπει να 
αναζητηθούν µέσω της λήψης αναγκαστικών 
µέτρων είσπραξης. Μάλιστα, το 38% όσων 
έχασαν τη ρύθµιση των 100 δόσεων, δηλα-
δή 16.043 οφειλέτες, είχαν µηνιαία δόση από 
100 έως 200 ευρώ. 

Ανάλογη είναι και η πορεία της πάγιας ρύθ-
µισης των 12 δόσεων, η οποία παραµένει ενερ-
γή. Συνολικά εντάχθηκαν 56.768 µε οφειλές 
που ανέρχεται στα 2,31 δισ. ευρώ. 

Αυτή τη στιγµή µόλις 15.801 συνεχίζουν να 
αποπληρώνουν τις µηνιαίες δόσεις τους, µε 
την οφειλή τους να ανέρχεται σε 321,3 εκατ. 
ευρώ. Τα υπόλοιπα 1,89 δισ. ευρώ θα πρέπει 
να αναζητηθούν µέσω της λήψης αναγκαστι-
κών µέτρων είσπραξης.

Το ΚΕΑΟ το πρώτο τρίµηνο του έτους προ-
χώρησε σε 18.000 κατασχέσεις, οι οποίες αφο-
ρούσαν οφειλές που ξεπερνούν τα 5.000 ευ-
ρώ και το συνολικό ποσό που έγινε απαιτητό 
ανέρχεται σε 1,2 δισ. ευρώ. 

Εντός των επόµενων µηνών αναµένεται να 
ενταθούν οι αποστολές ειδοποιητηρίων απο-
πληρωµής και σε όσους χρωστούν λιγότερα 
από 5.000 ευρώ.

Σ
ε µια ακόµη σκληρή διαπραγµάτευση 
αναµένεται να επιδοθούν το επόµενο 
διάστηµα κυβέρνηση και δανειστές, µε 

ζητούµενο αυτή τη φορά τη νοµοθέτηση νέας 
ρύθµισης ληξιπρόθεσµων οφειλών προς την 
εφορία και τα ασφαλιστικά ταµεία έως 20.000 
ευρώ. Την ώρα που η ρύθµιση του χρέους και 
η ένταξη της χώρας στο πρόγραµ-
µα ποσοτικής χαλάρωσης (QE) 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-
πεζας αποµακρύνονται, η κυ-
βέρνηση, σύµφωνα µε έγκυρες 
πληροφορίες της Realnews, ανα-
µένεται να ζητήσει ως αντάλλαγµα τη 
ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών προς 
την εφορία και τα ασφαλιστικά ταµεία σε 
έως 120 δόσεις, µε έκπτωση στις προσαυ-
ξήσεις έως και 100%.

Πρόκειται για τις οφειλές περισσότερων από 
800.000 ελεύθερων επαγγελµατιών και αυτο-
απασχολούµενων που δεν µπορούν να εντα-
χθούν στο πλαίσιο του εξωδικαστικού συµ-
βιβασµού.  

Κύκλοι από το υπουργείο Εργασίας αναφέ-
ρουν ότι οι δανειστές, και κυρίως το ∆ιεθνές 
Νοµισµατικό Ταµείο, επιµένουν ότι δεν πρέ-
πει να δοθεί νέα ευκαιρία σε όσους έχουν λη-
ξιπρόθεσµες οφειλές και επισηµαίνουν ότι ένα 
τέτοιο µέτρο είναι αντιαναπτυξιακό, καθώς δι-
ατηρούνται στη ζωή επιχειρήσεις που δεν µπο-
ρούν να επιβιώσουν.

Στον αντίποδα, το οικονοµικό επιτελείο υπο-
στηρίζει ότι, σε περίπτωση που δεν ενεργοποιη-
θεί µια νέα ρύθµιση οφειλών, θα χαθεί το 70% 
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων της χώρας, ζη-
τώντας να τους δοθεί µια τελευταία ευκαιρία. 

Εν αναµονή…
Οι συζητήσεις µεταξύ των δύο µερών έχουν 
παγώσει το τελευταίο δεκαήµερο, ωστόσο η 
κυβέρνηση έχει καταθέσει το προτεινόµενο 
σχέδιο ρύθµισης οφειλών, αναµένοντας τις 
αποφάσεις του Eurogroup στις 15 Ιουνίου και 
την εκταµίευση της δόσης των 7,5 δισ. ευρώ. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες της «R», η κυβερ-
νητική πρόταση προβλέπει τη θέσπιση νέας 
ρύθµισης εξόφλησης των χρεών έως 20.000 
ευρώ προς τα Ταµεία σε 120 δόσεις, ανάλο-
γα µε τις οικονοµικές δυνατότητες του οφει-
λέτη, αλλά και και µε κριτήριο το αν στο πα-
ρελθόν είχε ενταχθεί ή όχι σε προηγούµενες 
ρυθµίσεις οφειλών. Στο σχέδιο της ρύθµισης 
προτείνεται ότι:
fΜε εφάπαξ καταβολή της οφειλής, θα γίνε-
ται ολική διαγραφή των προσαυξήσεων και 
των προστίµων. 
f Με εξόφληση της οφειλής σε 60 δόσεις, οι 
προσαυξήσεις θα µειώνονται κατά 75%. 
fΜε εξόφληση της οφειλής σε 120 δόσεις, 
οι προσαυξήσεις θα µειώνονται κατά 35%. 

Στόχος του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης είναι η ρύθ-

Ολόκληρο το σχέδιο 
για τις 120 δόσεις

Αφορά 800.000 
ελεύθερους 

επαγγελµατίες, αυτο-
απασχολούµενους 
και µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις

µιση οφειλών να τεθεί σε εφαρ-
µογή εντός Ιουλίου, προκειµένου 
να τονωθούν τα έσοδα του Ενι-
αίου Φορέα Κοινωνικής Ασφά-
λισης και να ενταχθεί στο σύ-

στηµα η πλειονότητα των 
οφειλετών. Στη ρύθµιση 
θα µπορούν να εντα-
χθούν οι οφειλές έως 
31/12/2016, ενώ απα-
ράβατος όρος για την 
ένταξη και τη διατήρη-
ση της ρύθµισης θα εί-
ναι η καταβολή των τρε-
χουσών εισφορών. 

Από την ανάλυση των 
στοιχείων διαπιστώνεται 

ότι περίπου 300.000 οφει-
λέτες µε παλαιότερα χρέη κατέβαλαν εµπρό-
θεσµα τις εισφορές τους για το διάστηµα Ια-
νουαρίου-Μαρτίου φέτος. Σύµφωνα µε τους 
εκπροσώπους των µικροµεσαίων επιχειρηµα-
τιών, οι συγκεκριµένοι ασφαλισµένοι-οφειλέ-
τες καταβάλλουν τις τρέχουσες εισφορές τους, 
προκειµένου να ενταχθούν σε µελλοντική ευ-
νοϊκή ρύθµιση οφειλών. Υπολογίζεται ότι οι πε-
ρίπου 300.000 ασφαλισµένοι ενίσχυσαν τον 
ΕΦΚΑ µε 55 εκατ. ευρώ µηνιαίως. 

Μάλιστα, ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση 
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισηµαί-
νοντας ότι χωρίς µια καινούργια ρύθµιση η ει-

Στόχος του υπουργείου
Εργασίας είναι η ρύθµιση 
οφειλών να τεθεί σε εφαρµογή 
εντός Ιουλίου, προκειµένου να 
τονωθούν τα έσοδα του ΕΦΚΑ

για τις 120 δόσεις


