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Παράταση πέντε μηνών, έως τις 31/5/2020, δίνεται με νομοθετική διάταξη του υπουργείου
Εργασίας σε όσους έχουν υποβάλει αίτηση έως τις 7 Οκτωβρίου, χωρίς αυτή να έχει
οριστικοποιηθεί, για την υπαγωγή στη ρύθμιση των 120 δόσεων των οφειλών τους στα
ταμεία. Παράλληλα, δίνεται δεύτερη ευκαιρία στους οφειλέτες εκείνους που εντάχθηκαν
στη ρύθμιση των 120 δόσεων, αλλά την έχασαν, να ενταχθούν και πάλι στη ρύθμιση έως τις
31/5/2020.

Η διάταξη του υπουργείου Εργασίας αφορά συνολικά πάνω από 80.000 οφειλέτες, καθώς
31.000 είναι αυτοί που έχασαν τη ρύθμιση και περίπου 50.000 είναι εκείνοι που δεν έχουν
οριστικοποιήσει την αίτησή τους.

Η νέα ευκαιρία έχει ιδιαίτερη σημασία, κυρίως για όσους επαγγελµατίες του πρ. ΟΑΕΕ
έχασαν τη ρύθµιση, καθώς κινδυνεύουν µε πλήρη αναβίωση της παλαιάς οφειλής πριν από
το διπλό κούρεµα προσαυξήσεων και βασικού χρέους µέσω του επανυπολογισµού. Αυτό
σηµαίνει πως το χρέος µπορεί να αυξηθεί για όσους εγκαταλείπουν οριστικά τις 120 δόσεις
έως και 67%.

Φαίνεται, εξ άλλου, ότι αρκετοί έχασαν τη ρύθµιση από παρανόηση, καθώς θεωρούσαν πως
µπορούν να πληρώσουν την πρώτη δόση µέχρι τέλη ∆εκεµβρίου… Η νοµοθετική διάταξη
στοχεύει στην επανένταξη στο σύστηµα δύο βασικών κατηγοριών οφειλετών, εν όψει και
του νέου Ασφαλιστικού που έρχεται από το 2020 για τους µη µισθωτούς.

Οι 31.000 οφειλέτες που εντάχθηκαν στη ρύθµιση των 120 δόσεων, στη συνέχεια την
έχασαν, καθώς δεν µπόρεσαν να την εξυπηρετήσουν, είτε επειδή αδυνατούσαν να
πληρώσουν τη µηνιαία δόση της ρύθµισης είτε τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές του
2019, ή και τα δύο µαζί. Ειδικότερα, πρόκειται για 14.000 εργοδότες και 17.000 µη
µισθωτούς. Προϋπόθεση για την επανένταξη είναι η καταβολή του συνόλου των δόσεων που
έχουν καταστεί απαιτητές και των νέων βεβαιωµένων εκτός ρύθµισης οφειλών. ∆ηλαδή ο
ασφαλισµένος πρέπει να πληρώσει όλες τις δόσεις που έχει χάσει και τις εισφορές του
2019 που τυχόν δεν έχει πληρώσει, κυρίως αν αυτές έχουν βεβαιωθεί στο Κέντρο
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (το τελευταίο αφορά κυρίως εργοδότες). Η αίτηση για
την επανένταξη θα υποβάλλεται στο ΚΕΑΟ. Η επανένταξη θα γίνεται µε τους ίδιους όρους

1/2

120 δόσεις: Δεύτερη ευκαιρία για επανένταξη στη ρύθμιση
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Κυριακή, 08 Δεκέμβριος 2019 17:21 -

µε τους οποίους ο ασφαλισµένος εντάχθηκε αρχικά στη ρύθµιση

Οι 50.000 οφειλέτες, κυρίως επαγγελµατίες του πρώην ΕΤΑΑ αλλά ενδεχοµένως και του
πρώην ΟΑΕΕ, που έκαναν µέχρι 7 Οκτωβρίου το πρώτο βήµα στην πλατφόρµα του ΕΦΚΑ
για τον προσδιορισµό των παλαιών οφειλών τους ή για την επιβεβαίωση των ασφαλιστικών
τους στοιχείων, δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν μέχρι σήμερα την αίτηση, λόγω
καθυστέρησης των ταμείων να προσδιορίσουν τις οφειλές τους. Αν δεν προσδιοριστούν και
αναρτηθούν οι οφειλές τους, δεν µπορούν να ολοκληρώσουν µε ή χωρίς επανυπολογισµό το
τελευταίο βήµα ένταξης. Σε αυτόν τον πληθυσµό δίνεται 5µηνο περιθώριο χρόνου έως 31
Μαΐου.
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