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Β
ελτιωτικές παρεµβάσεις για να εντα-
χθούν όσο το δυνατόν περισσότε-
ροι οφειλέτες στη ρύθµιση οφειλών 

των 120 δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταµεία 
προωθούν ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης και ο διοι-
κητής του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλι-
σης Χρήστος Χάλαρης. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, 
θα υπάρξει νοµοθετική ρύθµιση που θα κατο-
χυρώνει ως ηµεροµηνία ένταξης στη ρύθµιση 
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και όχι 
την ηµεροµηνία που οριστικοποιείται το τελικό 
ύψος της οφειλής και ολοκληρώνεται η διαδικα-
σία. Συγκεκριµένα, θα ορίζεται ως καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής αίτησης για την ένταξη 
στη ρύθµιση οφειλών η 30ή Σεπτεµβρίου για 
περίπου 1,5 εκατοµµύριο οφειλέτες που χρω-
στούν περίπου 35 δισ. ευρώ. Σε δεύτερο 
στάδιο θα πραγµατοποιείται η ολοκλή-
ρωση µε την οριστικοποίηση του πο-
σού. Ο υπουργός Εργασίας Γ.Βρού-
τσης ξεκαθαρίζει στην «R» ότι «πρόκει-
ται για την ύστατη ευκαιρία αποπλη-
ρωµής των ληξιπρόθεσµων οφειλών, 
καθώς δεν θα δοθεί παράταση ούτε 
θα υπάρξει νέα ρύθµιση». Μετά το 
τέλος Σεπτεµβρίου θα ενεργοποιη-
θούν εκ νέου µέτρα αναγκαστικής 
είσπραξης από το Κέντρο Είσπρα-

Στόχος να προχωρήσουν σε ρύθµιση περισσότεροι 
οφειλέτες και να αυξηθεί η εισπραξιµότητα

«Λίφτινγκ» 
στις 120 δόσεις 
για τα ταµεία

ξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Παράλληλα, αναζητείται λύση σχετικά µε τους κωδι-
κούς εντολής πληρωµής των ασφαλιστικών εισφορών. Το σύστηµα του ΕΦΚΑ χο-
ρηγεί τον ίδιο κωδικό πληρωµής για το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, είτε 
αυτές αφορούν παρελθόντα έτη είτε τρέχουσες εισφορές του 2019. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα ενώ οι ασφαλισµένοι καταβάλλουν τις εισφορές του 2019 (απαραί-
τητη προϋπόθεση για να ενταχθούν στη ρύθµιση των 120 δόσεων) να απο-

πληρώνονται αυτόµατα από το σύστηµα προηγούµενες οφειλές που έχουν 
υψηλότερες προσαυξήσεις. Σύµφωνα µε πληροφορίες της «R», εξετάζε-

ται το ενδεχόµενο να δοθεί η δυνατότητα στους αρµόδιους υπαλλή-
λους του ΕΦΚΑ να επαναφέρουν τις πληρωµές, αποπληρώνοντας τις 
τρέχουσες εισφορές του 2019. Σε δεύτερο χρόνο θα υιοθετηθούν 
διαφορετικοί κωδικοί πληρωµής µε χρονικό προσδιορισµό των ει-

σφορών, προκειµένου να µη δηµιουργηθεί νέα σύγχυση στο µέλλον. 
Ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Αθήνας, Παύλος Ρα-

βάνης, επισηµαίνει στην «R» ότι καθηµερινά πολλαπλασιάζονται οι 
καταγγελίες των βιοτεχνών που αδυνατούν να ενταχθούν στη ρύθµι-

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ του Ενιαίου 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 

Χρήστος Χάλαρης



5

OIKONOMIAΤελευταία ευκαιρία

 Realmoney www.real.grΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΟ 1,642 δισ. ευρώ. 
Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που ρύθµισαν 

τις οφειλές τους είναι 49.295, µε συνολικό 
ύψος οφειλής 417,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποί-
ων εισπράχθηκαν 26,22 εκατ. ευρώ. Συνολι-
κά 542.259 ασφαλισµένοι του πρώην ΟΑΕΕ 
οφείλουν 13,956 δισ. ευρώ. Οσον αφορά τα 
υπόλοιπα ταµεία των ανεξάρτητα απασχολού-
µενων (ΕΤΑΑ), των δηµοσιογράφων (ΕΤΑΠ-
ΜΜΕ) και φορείς εκτός ΕΦΚΑ, έχουν ενταχθεί 
σε ρύθµιση 1.796 οφειλέτες µε οφειλές 13,58 
εκατ. ευρώ και έχει εισπραχθεί περίπου 1 εκατ. 
ευρώ. Συνολικά οι οφειλέτες από τα συγκεκρι-
µένα ταµεία είναι 23.101 µε οφειλή 562 εκατ. 
ευρώ. Στα έσοδα του ΚΕΑΟ πρέπει να συµπε-
ριληφθεί περίπου 1 εκατ. ευρώ από τη ρύθ-
µιση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών 
από 1.649 ασφαλισµένους που χρωστούν 7,8 
εκατ. ευρώ. 

Οσον αφορά συνολικότερα τα έσοδα του συ-
στήµατος κοινωνικής ασφάλισης, στο επτάµη-
νο οι µισθωτοί -συµπεριλαµβανοµένων και των 
δηµοσίων υπαλλήλων- εισέφεραν 8,774 δισ. 
ευρώ, διατηρώντας το θετικό πρόσηµο στον 
προϋπολογισµό του ΕΦΚΑ. Για το ίδιο διάστη-
µα από τη µη µισθωτή απασχόληση εισπρά-
χθηκαν εισφορές µόλις 1,077 δισ. ευρώ. Πρα-
κτικά αυτό σηµαίνει ότι κάθε µήνα, κατά µέσο 
όρο, εισπράττονται 154 εκατ. ευρώ. Η εισπρα-
ξιµότητα από τους µη µισθωτούς ασφαλισµέ-
νους κινείται πέριξ του 60%, ποσοστό που µε-
τά τις ευνοϊκές παρεµβάσεις που έγιναν, κρί-
νεται ως ιδιαίτερα χαµηλό. Εκτιµάται ότι για 
να µπορέσει ο ΕΦΚΑ να ανακάµψει στα έσο-
δά του, πρέπει η εισπραξιµότητα να φτάσει 
στο 85% στους µη µισθωτούς απασχολούµε-
νους. Ποσοστό που κρίνεται απόλυτα εφικτό 
να επιτευχθεί, αφού οκτώ στους δέκα ελεύθε-
ρους επαγγελµατίες, µε βάση τη δήλωση φο-
ρολογίας εισοδήµατος που έχουν υποβάλει, 
πληρώνουν τις ελάχιστες εισφορές, δηλαδή 
γύρω στα 167 ευρώ τον µήνα.

ση οφειλών, λόγω των τεχνικών προ-
βληµάτων που προκύπτουν µέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Ενιαί-
ου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Στην 
πλειονότητά τους οι ελεύθεροι επαγ-
γελµατίες ενώ έχουν καταβάλει τις ει-
σφορές του 2019, αυτές πιστώνονται 
για την αποπληρωµή παρελθουσών 
ληξιπρόθεσµων οφειλών, οι οποίες 
µπορούν να ενταχθούν στη ρύθµιση 
των 120 δόσεων. Μάλιστα υπάρχουν 
και περιπτώσεις, σύµφωνα µε τις κα-
ταγγελίες, που αντί να αποπληρωθεί η 
εκκαθάριση του 2018 εξοφλήθηκαν οι 
εισφορές του 2019. 

Σηµαντική καθυστέρηση διαπιστώ-
νεται στον χρόνο που πιστοποιούνται 
οι οφειλές, κυρίως σε ταµεία όπως το 
ΤΣΑΥ (γιατροί) και το ΤΣΜΕ∆Ε (µηχα-
νικοί), καθώς σε κάποιες περιπτώσεις 
δεν υπάρχουν ούτε ηλεκτρονικά αρ-
χεία. Οι οφειλές αυτές δεν έχουν µε-
ταφερθεί στο ΚΕΑΟ µε αποτέλε-
σµα να απαιτούνται ακόµη και 
δέκα ηµέρες για την πιστοποίη-
ση της οφειλής.

Πορεία ρύθµισης 
οφειλών 
Περιορισµένη είναι η 
συµµετοχή των οφει-
λετών στη νέα ρύθµι-
ση οφειλών προς τα 
ασφαλιστικά ταµεία, 
λόγω και των τεχνικών 
προβληµάτων που έχουν εντο-
πιστεί. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 
του ΚΕΑΟ, µόλις έναν µήνα πριν από 
την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής 
ένταξης, στις 30 Σεπτεµβρίου, έχουν 
ενταχθεί στη ρύθµιση µόλις 101.084 

οφειλέτες -φυσικά (ασφαλισµένοι) και νοµικά (επι-
χειρήσεις) πρόσωπα- ρυθµίζοντας ληξιπρόθεσµες 
οφειλές ύψους 1,558 δισ. ευρώ εκ των οποίων ει-
σπράχθηκαν 109,4 εκατ. ευρώ. Σηµειώνεται ότι το 
σύνολο των οφειλετών που είναι εγγεγραµµένοι 
στο Κέντρο έως το τέλος Ιουνίου ήταν 1.407.030 
και οι οφειλές ανέρχονταν σε 35,11 δισ. ευρώ. 

 Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η «R» δεί-
χνουν ότι σε ρύθµιση έχουν ενταχθεί 36.569 εργο-
δότες και έχουν ρυθµίσει 1,076 δισ. ευρώ, εκ των 
οποίων έχουν εισπραχθεί 78,75 εκατ. ευρώ. Συ-
νολικά οι οφειλέτες που προέρχονται από το πρώ-
ην ΙΚΑ είναι 507.193 και οφείλουν 18,949 δισ. ευ-
ρώ. Στη ρύθµιση µέχρι σήµερα έχουν ενταχθεί πε-
ρίπου 11.775 αγρότες, οι οποίοι ρύθµισαν οφει-
λές 43,03 εκατ. ευρώ εκ των οποίων εισπράχθη-
καν 2,3 εκατ. ευρώ. Συνολικά 334.477 αγρότες, 
ασφαλισµένοι στον πρώην ΟΓΑ, οφείλουν στο ΚΕ-

ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ αναμένεται, εκτός μεγάλου απροό-
πτου, να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για να μπορέ-

σουν οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι επι-
χειρήσεις να ρυθμίσουν τις λη-

ξιπρόθεσμες οφειλές 
τους στην εφορία σε 
έως 120 δόσεις. Την 
ίδια στιγμή, σύμφωνα 
με πληροφορίες της 

Realnews, όσοι από 
τα περίπου 240.000 φυ-

σικά πρόσωπα (μισθωτοί, 
συνταξιούχοι και αγρότες), 

αλλά και επιχειρήσεις έχουν 
ρυθμίσει ήδη τις οφειλές 
τους με τις παλιές προ-
ϋποθέσεις θα μπορούν 
να ενταχθούν στη νέα, 

που περιλαμβάνει χαμηλό-
τερο επιτόκιο,  πιο μικρή δόση, αλλά και πε-
ρισσότερες δόσεις για τις επιχειρήσεις από 
την ερχόμενη εβδομάδα. Ετσι θα μπορούν 

να επωφεληθούν και αυτοί από τη νέα ευνοϊ-
κότερη ρύθμιση, η οποία περιλαμβάνει μείωση 

του επιτοκίου από 5% σε 3% αλλά και καταβολή ελάχιστης δό-
σης από τα 30 στα 20 ευρώ.

 Μέχρι στιγμής έχουν ρυθμιστεί ληξιπρόθεσμες οφειλές που 
ξεπερνούν το 1,4 δισ. ευρώ, με το υπουργείο Οικονομικών να 
έχει βάλει στα δημόσια ταμεία περισσότερα από 215 εκατ. ευ-
ρώ. Στη νέα ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν, χωρίς προϋπο-
θέσεις, επιχειρήσεις που έχουν οφειλές έως 1 εκατ. ευρώ. Αξιο-
σημείωτο είναι το γεγονός ότι τόσο για μισθωτούς και συνταξιού-
χους όσο και για επιχειρηματίες θα αποδεσμεύονται οι κατασχε-
μένοι από την εφορία τραπεζικοί λογαριασμοί με την πληρωμή 
της πρώτης δόσης. Επίσης, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων 
που θα επιλέγουν φυσικά και νομικά πρόσωπα θα καθορίζεται 
το «κούρεμα» σε πρόστιμα και προσαυξήσεις. Ετσι εάν κάποιος 
πληρώσει εφάπαξ το ποσό, θα έχει πλήρη απαλλαγή από τους 
τόκους και τις προσαυξήσεις. Σε 2 έως 4 δόσεις η έκπτωση θα 
είναι 95%, σε 5 έως 12 δόσεις μειώνεται στο 85%, σε 49 έως 60 
δόσεις στο 30%, σε 73 έως 96 το «κούρεμα» θα φτάνει το 15%, 
ενώ εάν επιλέξει κάποιος να εξαντλήσει τον αριθμό των δόσε-
ων, το όφελος που θα έχει από τη μείωση τόκων και προσαυξή-
σεων θα είναι 10%. Υπενθυμίζεται ότι στη ρύθμιση μπορούν να 
υπαχθούν οι οφειλές του 2018, ακόμη και εάν αυτές βεβαιώθη-
καν το 2019, ενώ η ρύθμιση χάνεται όταν ο οφειλέτης δεν πλη-
ρώσει δύο συνεχόμενες δόσεις. 
 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑΣ

Ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας σε δύο δόσεις 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καθημερινά 
πολλαπλασιάζονται 
οι καταγγελίες των 
βιοτεχνών που αδυνατούν 
να ενταχθούν στη ρύθμιση 
οφειλών, λόγω των 
τεχνικών προβλημάτων 
που προκύπτουν μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
του Ενιαίου Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης  

λέει στην «R» ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου Αθήνας, Παύλος Ραβάνης


