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ε δύο πηγές οφειλετών εστιάζουν το σαφάρι για την είσπραξη οφειλών προς τα
ασφαλιστικά ταµεία οι αρµόδιες υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών
Οφειλών, µε στόχο να περιορίσουν τη δηµιουργία νέων χρεών -κυρίως για όσους έχουν νέες
οφειλές έως 5.000 ευρώ- και να προχωρήσουν
σε κάθε δυνατή ενέργεια, προκειµένου να αποπληρωθούν ή να ρυθµιστούν ληξιπρόθεσµα
χρέη από ενεργές επιχειρήσεις. Η προσπάθεια
είσπραξης µέσω των κατασχέσεων τραπεζικών
λογαριασµών αναµένεται να ενταθεί το φθινόπωρο, καθώς το ΚΕΑΟ θα πρέπει να εισφέρει
στον Προϋπολογισµό του 2018 περισσότερα
από 1,2 δισ. ευρώ από την είσπραξη οφειλών.
f Το πρώτο µέτωπο αφορά τις νέες ληξιπρόθεσµες οφειλές. Σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες της Realnews, οι υπάλληλοι του ΚΕΑΟ
-µέσω του νέου ηλεκτρονικού συστήµατοςεντοπίζουν οφειλές που έχουν δηµιουργηθεί τους τελευταίους µήνες και δεν ξεπερνούν
τα 5.000 ευρώ, για να αποστείλουν έγκυρα
προειδοποίηση στους οφειλέτες. Τα στοιχεία
που έχει στη διάθεσή της η διοίκηση του ΚΕΑΟ για το πρώτο εξάµηνο του 2018 δείχνουν
ότι 687.000 οφειλέτες έχουν χρέη κάτω των
5.000 ευρώ, ενώ η συνολική οφειλή φτάνει το
1,1 δισ. ευρώ. Στους οφειλέτες αποστέλλονται
ενηµερωτικά ηλεκτρονικά µηνύµατα (e-mail)
και γίνονται τηλεφωνήµατα προκειµένου να
προσέλθουν να ρυθµίσουν και να εξοφλήσουν

υπηρεσίες του Κέντρου θα προχωρούν στο µπλοκάρισµα της µηνιαίας ηλεκτρονικής υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών ∆ηλώσεων (ΑΠ∆). Είναι το πρώτο
«σκληρό» µέτρο που λαµβάνει το ΚΕΑΟ, έτσι ώστε να αναγκάσει τους εργοδότες να µεταβούν στα υποκαταστήµατα του ΕΦΚΑ, προκειµένου να ενταχθούν σε
ρύθµιση οφειλών. Οι οφειλές τους στις περισσότερες περιπτώσεις ξεπερνούν τα
100.000 ευρώ και φτάνουν τα 3 εκατ. ευρώ.

Ποινή
Με την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής φραγής υποβολής αναλυτικής δήλωσης
(σ.σ.: των εργαζοµένων), ο εργοδότης δεν µπορεί να γνωστοποιήσει στον ΕΦΚΑ πληροφορίες ή στοιχεία που αφορούν τον χρόνο απασχόλησης, την αµοιβή, τους κλάδους ασφάλισης, καθώς και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών
όλων των εργαζοµένων της επιχείρησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι εργαζόµενοι να εµφανίζονται πλέον ως ανασφάλιστοι και η επιχείρηση να µην µπορεί
να εξασφαλίσει ασφαλιστική ενηµερότητα προκειµένου να διεκπεραιώσει σειρά υποχρεώσεων προς ∆ηµόσιο και προµηθευτές.
Οι αρµόδιοι υπάλληλοι του ΚΕΑΟ, ξεσκονίζοντας το µητρώο των οφειλετών,
έχουν ανακαλύψει ότι πολλές επιχειρήσεις µε υψηλούς τζίρους που δεν έχουν
οφειλές απέναντι στους εργαζοµένους «ξεχνούν» κατ’ εξακολούθηση να αποδώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που παρακρατούν.
Με τη φραγή των ΑΠ∆, οι επιχειρηµατίες θα αναγκαστούν να προσέλθουν στα
κατά τόπους υποκαταστήµατα του ΕΦΚΑ, οπότε θα τους ζητηθεί να ρυθµίσουν
ή να αποπληρώσουν την οφειλή τους. Οι οφειλές στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν ξεκινήσει να συσσωρεύονται πριν από την οικονοµική κρίση.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις
Σύµφωνα µε στοιχεία από ελέγχους του Κέντρου,
υπάρχει κοµµωτήριο στην Αθήνα, µε δύο ανοιχτά καταστήµατα, το οποίο οφείλει από το 2008
ασφαλιστικές εισφορές ύψους 670.000 ευρώ.
Αλυσίδα φούρνων στην Κρήτη που απασχολεί περισσότερους από 300 εργαζοµένους έχει
χρέος 3,3 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία εντάχθηκε σε
ρύθµιση το 2015 και µετά από ένα έτος σταµάτη-

σε να πληρώνει τις δόσεις. Τώρα, θα κληθεί
µέσω της φραγής στην ΑΠ∆ είτε να καταβάλει το ποσό της οφειλής εφάπαξ είτε να ενταχθεί εκ νέου σε ρύθµιση. Σε διαφορετική περίπτωση, θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία λήψης αναγκαστικών µέτρων είσπραξης. Ακόµη,
έχουν εντοπιστεί και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων
που κατάφεραν, ενώ είχαν χρέη από την προηγούµενη δραστηριότητά τους, να ανοίξουν
και νέα επιχείρηση και να συνεχίσουν να µην
αποδίδουν τις ασφαλιστικές εισφορές ύψους
200.000 ευρώ.

∆έσµευση ακινήτων
Με αµείωτη ένταση συνεχίζεται και ο εντοπισµός µεταβιβάσεων ακινήτων που έχουν πραγµατοποιήσει οι οφειλέτες µε σκοπό να αποκρύψουν και να προστατέψουν την περιουσία τους
από το ΚΕΑΟ. Η διαδικασία ελέγχου έχει ξεκινήσει για οφειλές που έχουν δηµιουργεί πριν
από το 1993, ενώ ο στόχος της διοίκησης του
ΚΕΑΟ είναι έως το τέλος του έτους να έχουν εκκαθαριστεί υποθέσεις µε οφειλές έως το 2000.
Οι αρµόδιοι υπάλληλοι έχουν λάβει εντολή
να αναζητήσουν όλα τα ακίνητα και την περιουσία ιδιοκτητών επιχειρήσεων που έχουν κηρύξει πτώχευση, προκειµένου να εξακριβωθεί
-σε συνεργασία µε άλλες υπηρεσίες- εάν κάποιος έχει κάνει αποδοχή κληρονοµιάς. Η ίδια
διαδικασία θα ακολουθηθεί και µε την ακίνητη
περιουσία που ενδεχοµένως ήταν στην κατοχή των επιχειρηµατιών πριν από την πτώχευσής τους. Εκτιµάται ότι από τις υποθέσεις έως
το 2000 θα χαρακτηριστούν ως ανείσπρακτα
περίπου 2 δισ. ευρώ.

Σαφάρι
κατασχέσεων
για χρέη έως
5.000 ευρώ
Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών
Οφειλών εντείνει τα αναγκαστικά µέτρα
είσπραξης για 687.000 µικροοφειλέτες
-εφόσον δεν προχωρήσουν σε ρύθµισηµε στόχο να εισφέρει στον ΕΦΚΑ
1,1 δισ. ευρώ

τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ανταπόκριση, το ΚΕΑΟ
θα προχωρά σε κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασµών όπου οι οφειλέτες είναι κύριοι δικαιούχοι ή ακόµη και συνδικαιούχοι.
f Το δεύτερο µέτωπο αφορά επιχειρηµατίες µε ενεργές εταιρείες και καταστήµατα που
απασχολούν δεκάδες εργαζοµένους, από τους
οποίους επί σειρά ετών παρακρατούν τις ασφαλιστικές εισφορές από τους µισθούς τους και
δεν τις αποδίδουν στα ασφαλιστικά ταµεία. Οι
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