
4

OIKONOMIA Ερχεται στη Βουλή

 Realmoney  www.real.gr ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

«Κόφτες» στα χρέη 
έως 50.000 ευρώ 
για ελεύθερους 
επαγγελµατίες 
και αυτο-
απασχολούµενους και 
έως 10.000 ευρώ για 
αγρότες. Οι όροι και οι 
προϋποθέσεις. Εντός 
της εβδοµάδας το 
νοµοσχέδιο στη 
Βουλή

Ολη η ρύθµιση
οφειλών προς 
τα ταµεία

50.000 €
Eως

ασφαλισµένους

για τους ελεύθερους επαγγελµατίες

για τους αυτοαπασχολούµενους

Εχουν διακόψει 
τις εργασίες τουςΟΡΟΣ: 

70%

Εως και

120
δόσεις για χρέη 
άνω των 6.000 ευρώ

50 €
ελάχιστη δόση για χρέη
κάτω των 6.000 ευρώ

85% οι προσαυξήσεις συν η µείωση της αρχικής οφειλής

30.000 €
Eως

120
δόσεις για χρέη 
άνω των 6.000 ευρώ

50 €
ελάχιστη δόση για χρέη
κάτω των 6.000 ευρώ

15.000 €
Eως

120
δόσεις για χρέη 
άνω των 3.600 ευρώ

30 €
ελάχιστη δόση για χρέη
κάτω των 3.600 ευρώ

10.000 €
Eως

ΓΙΑ TA ΧΡΕΗ 
ΣΤOΝ ΕΦKA

900.000

«ΚΟΥΡΕΜΑ»

20
δισ. €

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΡΕΩΝ

A Φ Ο Ρ Α

Ο Φ Ε Ι Λ Ε Σ

3-6
µήνες

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
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Ο Φ Ε Ι Λ Ε Σ

Ο Φ Ε Ι Λ Ε Σ

Ο Φ Ε Ι Λ Ε Σ
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Τ
έσσερις «κόφτες» θα περιλαµβάνει η ρύθµιση 
ασφαλιστικών οφειλών σε 120 δόσεις που προ-
ωθεί η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, Κοι-

νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για 
900.000 µη µισθωτούς, δηλαδή ελεύθερους επαγγελ-
µατίες, αυτοαπασχολούµενους και αγρότες, µε χρέη 20 
δισ. ευρώ. Σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, 
η νέα ρύθµιση οφειλών θα έχει αυστηρότερα κριτή-
ρια ένταξης, σε σχέση µε αυτά που είχαν αρχικά ανα-
κοινωθεί, θέτοντας περιορισµούς στο ποιοι τελικά θα 
ενταχθούν ή όχι. 

Η νέα ρύθµιση, την οποία το υπουργείο Εργασίας 
θα φέρει προς ψήφιση στη Βουλή στο πλαίσιο του 

πολυνοµοσχεδίου που ετοιµάζει µε στόχο να 
ενεργοποιηθεί εντός του Μαρτίου, προβλέπει: 

 ∆είκτη βιωσιµότητας της επιχείρησης του 
εκάστοτε ελεύθερου επαγγελµατία, αυτοαπα-
σχολούµενου και αγρότη, που θα διασφαλίζει 
την τήρηση της ρύθµισης και της καταβολής 
των δόσεων. Ο όρος αυτός σαφώς δεν αφορά 
όσους έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους. 

 Ο δεύτερος «κόφτης» αφορά το όριο των 
50.000 ευρώ για οφειλές όσων έχουν σταµα-
τήσει τη δραστηριότητά τους, µετά τον επα-

νυπολογισµό τους.   
 Οσοι ελεύθεροι επαγγελµατίες 

και αυτοαπασχολούµενοι βρίσκο-
νται ένα βήµα πριν από τη σύντα-
ξη προβλέπεται ότι θα πρέπει µετά 
τον επανυπολογισµό να οφείλουν 
κάτω από 30.000 ευρώ για να πά-
ρουν σύνταξη. 

 Για τους αγρότες (επίσης κοντά 
στη σύνταξη) ο «κόφτης» τοπο-
θετείται για οφειλές έως 10.000 
ευρώ. 

 Οι δόσεις αναµένεται να έχουν 
ετήσια προσαύξηση 5%. 

 Η ρύθµιση θα παραµείνει 
ανοιχτή για µικρό χρονικό δι-
άστηµα, από 3 έως 6 µήνες. 
Σύµφωνα µε πληροφορίες 
της «R», στο νοµοσχέδιο-
«σκούπα» θα περιλαµβά-
νονται διατάξεις και για 

άλλους ασφαλισµένους, 
όπως οι αυτοκινητιστές 
και όσοι αµείβονται 
µε εργόσηµο. Ακό-
µη, στο νοµοσχέδιο 
εξετάζεται η ένταξη 
διάταξης για την 
αναβολή της πε-
ρικοπής των συ-
ντάξεων χηρείας 
για όσους/ες εί-

ναι κάτω των 55 ετών, αλλά και η διευθέτηση του ζητήµατος χρηµατοδότησης 
του επικουρικού ταµείου των εργαζοµένων και συνταξιούχων της Εθνικής Τρά-
πεζας (ΛΕΠΕΤΕ), εφόσον εξευρεθεί η «χρυσή» τοµή. 

Αποπληρωµή
Σε έως 120 δόσεις θα µπορούν να αποπληρωθούν οφειλές άνω των 6.000 ευρώ 
για ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενους, ενώ για αγρότες οφειλές 
άνω των 3.600 ευρώ. Οι ασφαλισµένοι των πρώην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ µε νέα οφειλή 
κάτω των 6.000 ευρώ θα µπορούν να τη ρυθµίσουν σε λιγότερες δόσεις, µε την 
ελάχιστη να ανέρχεται στα 50 ευρώ. Αντίστοιχα, οι αγρότες µε νέες οφειλές κά-
τω των 3.600 ευρώ θα µπορούν να τις ρυθµίσουν µε ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ.

Για τον επανυπολογισµό των οφειλών σε ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτο-
απασχολούµενους θα χρησιµοποιηθούν τα στοιχεία από την ΑΑ∆Ε για το πραγ-
µατικό τους εισόδηµα τη χρονική περίοδο 2002-2016. Ο µηχανισµός αυτός θα 
οδηγεί εθελοντικά σε σηµαντικό «κούρεµα» της βασικής οφειλής, το οποίο θα 
«κουµπώνει» µε το «κούρεµα» των προσαυξήσεων κατά 85% και θα οδηγεί σε 


