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Τ
ον επανυπολογισµό των ληξιπρόθε-
σµων ασφαλιστικών οφειλών, µε στό-
χο την άµεση ρύθµισή τους, ελεύθε-

ρων επαγγελµατιών, αυτοαπασχολούµενων 
και αγροτών, µε «κούρεµα» των προσαυξή-
σεων έως και 85%, προωθεί η ηγεσία του 
υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το θέµα 
αναµένεται να τεθεί επί τάπητος µε την έλευ-
ση των δανειστών στην Αθήνα το δεύτερο 
δεκαπενθήµερο του Ιανουαρίου, µε στόχο 
η ρύθµιση να τεθεί σε εφαρµογή εντός του 
πρώτου τριµήνου του 2019. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχει στη διά-
θεσή του το υπουργείο Εργασίας, η ρύθµι-
ση που σχεδιάζει ο αρµόδιος υφυπουργός 
Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρόπου-
λος, αφορά περισσότερους από 900.000 
εγκλωβισµένους ασφαλισµένους, οι οποίοι 
βρίσκονται στη λίστα του Κέντρου Είσπρα-
ξης Ασφαλιστικών Οφειλών και κινδυνεύ-
ουν µε κατασχέσεις, µε οφειλές περίπου 20 
δισ. ευρώ. Η πλειοψηφία των οφειλετών εί-
ναι ελεύθεροι επαγγελµατίες (550.000), 
350.000 αγρότες και περίπου 20.000 αυ-
τοαπασχολούµενοι. Υπολογίζεται ότι εξ αυ-
τών περίπου 80.000 οφειλέτες είναι ένα βή-
µα πριν από τη συνταξιοδότηση και, επει-
δή οφείλουν, δεν έχουν κανένα εισόδηµα. 
Μετά τον επανυπολογισµό, η νέα οφειλή 
θα αποπληρωθεί σε κλιµακωτές 36 έως 120 

δόσεις, ανάλογα µε τη δυνατότητα του εκά-
στοτε οφειλέτη. Με το παλαιό καθεστώς, οι 
ελεύθεροι επαγγελµατίες κατέβαλλαν µέση 
µηνιαία εισφορά 342 ευρώ, ενώ οι αγρότες 
κατέβαλλαν 132 ευρώ. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, 
ο νέος υπολογισµός των εισφορών για τον 
Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης θα πε-
ριορίζει την ελάχιστη εισφορά στα 158 ευ-
ρώ για ελεύθερους επαγγελµατίες και 58 
ευρώ για τους αγρότες. Με αυτό τον τρό-
πο, η οφειλή για τους ελεύθερους επαγγελ-
µατίες θα κουρευτεί κατά 54% και για τους 
αγρότες κατά 56%. 

Παράλληλα, οι προσαυξήσεις θα µειω-
θούν κατά 85%.Το οικονοµικό επιτελείο έχει 
υποβάλει τεκµηριωµένη πρόταση στα τε-
χνικά κλιµάκια, µε την οποία ζητά τον επα-
νυπολογισµό των οφειλών µε βάση το νέο 
σύστηµα που προβλέπεται στον νόµο Κα-
τρούγκαλου. Οι δανειστές δεν είναι αρνη-
τικοί στη συγκεκριµένη κυβερνητική πρω-
τοβουλία, καθώς δεν επηρεάζει το ύψος της 
συνταξιοδοτικής δαπάνης, αφού οι ασφα-
λισµένοι θα λάβουν αναλογική σύνταξη 
σύµφωνα µε το ύψος των εισφορών που 
θα αποπληρώσουν. 

Ποιους αφορά
Ο επανυπολογισµός των ασφαλιστικών ει-
σφορών θα αφορά µόνο όσους δεν µπο-
ρούν αποδεδειγµένα να αντεπεξέλθουν στις 
υποχρεώσεις τους µε την προσκόµιση όλων 
των απαιτούµενων εγγράφων, µεταξύ των 
οποίων και αποδεικτικά τραπεζικών λογαρια-
σµών. Σε περίπτωση που κάποιος είναι σε 

ρύθµιση οφειλών και την απολέσει, δεν θα 
µπορεί να ενταχθεί στον επανυπολογισµό. 

Αρµόδιοι στο υπουργείο Εργασίας επιση-
µαίνουν στην «R» ότι η απαλλαγή από υπέ-
ρογκες οφειλές είναι ένα µέτρο ανακούφισης 
για χιλιάδες ασφαλισµένους που θέλουν να 
συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, βάζο-
ντας σε δεύτερη µοίρα το ύψος της τελικής 
σύνταξής τους. Ο επανυπολογισµός, σε συν-
δυασµό µε τη µείωση των προσαυξήσε-
ων, οδηγεί σε µεγαλύτερο συγκριτικά 
όφελος για το σύνολο των οφειλετών. 

Ο επανυπολογισµός των οφει-
λών θα βοηθήσει ιδιαίτερα περίπου 
80.000 ασφαλισµένους που βρίσκο-
νται ένα βήµα πριν από τη σύντα-
ξη και δεν έχουν κανένα εισόδηµα. 
Η οφειλή τους θα περιοριστεί ση-
µαντικά και θα καταστεί εφικτή η 
ένταξή τους σε µια ρύθµιση η οποία 
θα µπορεί να εξυπηρετείται µε πα-
ρακράτηση ποσού της σύνταξης. 
Ωστόσο, το τελικό ύψος της σύντα-
ξης θα είναι ανάλογο των ασφα-
λιστικών εισφορών που θα έχουν 
καταβάλει στο σύστηµα. 

Σηµειώνεται ότι µέχρι σήµερα 
οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που 
ασφαλίζονταν σε ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΑ 
και όφειλαν πάνω από 20.000 
ευρώ (ΟΑΕΕ) ή 15.000 ευρώ 
(ΕΤΑΑ) δεν µπορούσαν να πά-
ρουν σύνταξη µέχρι να αποπλη-
ρώσουν το ποσό που υπερέβαι-
νε τις 20.000 ευρώ ή τις 15.000 
ευρώ αντίστοιχα. 

Ρύθµιση οφειλών
για 900.000
ασφαλισµένους

Πρόκειται για 
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επαγγελµατίες, 350.000 
αγρότες και 20.000 

αυτοαπασχολούµενους 
µε ληξιπρόθεσµα χρέη 

από ασφαλιστικές 
εισφορές ύψους 

20 δισ. ευρώ

ΕΝΑΣ ελεύθερος επαγγελµατίας έχει µέχρι τις 31/12/2016 κύρια οφειλή ύψους 50.000 ευρώ και µε τις προ-
σαυξήσεις αγγίζει τις 100.000 ευρώ. Με τη νέα ρύθµιση οι προσαυξήσεις θα µειωθούν κατά 85% και το ποσό 
που θα αποµείνει προς ρύθµιση θα πέσει στις 57.500 ευρώ. Το όφελος µόνο από τις προσαυξήσεις φτάνει τις 
42.500 ευρώ. Μετά τον επανυπολογισµό της οφειλής µε βάση την ελάχιστη εισφορά, που οδηγεί σε µείωση κα-
τά 54%, η συνολική οφειλή θα πέσει στις 26.450 ευρώ. Το όφελος από τον επανυ-
πολογισµό των εισφορών είναι 31.050 ευρώ. Για την αποπληρωµή της οφειλής 
θα ληφθεί υπόψη το ετήσιο εισόδηµα του οφειλέτη την προηγούµενη χρονιά 
µε βάση τη φορολογική του δήλωση. Εστω ότι το εισόδηµά του είναι 10.000 
ευρώ τον χρόνο. Η εισφορά του από 1/1/2019 θα είναι 175 ευρώ τον µή-
να, από 225ευρώ που κατέβαλλε το 2018 (µείωση 22%). Το νέο οφειλόµε-
νο ποσό θα µπορεί να ρυθµιστεί σε 120 δόσεις ύψους 
220 ευρώ µηνιαίως. Ετσι ο ασφαλισµένος κα-
ταβάλλοντας την τρέχουσα εισφορά και το πο-
σό της ρύθµισης, δηλαδή 395 ευρώ τον µή-
να, θα είναι ενήµερος και θα µπορεί να συ-
νεχίσει τη δραστηριότητά  του, χωρίς να κιν-
δυνεύει από κατάσχεση. Το συνολικό όφελος 
για τον οφειλέτη ανέρχεται σε 73.550 ευρώ. 

Ενεργός ασφαλισμένος ηλικίας 50 ετών
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