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Κατάθεση στη Βουλή από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης 

Νέα ρύθµιση οφειλών στα Ταµεία 
Νέα ρύθµιση οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταµεία κατατέθηκε χθες από το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στη Βουλή, στο πλαίσιο του σχεδίου νόµου του 
Υπουργείου Οικονοµικών «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του 
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012 - 2015».  
 
Η νέα ρύθµιση ισχύει για όσους οφειλέτες: 
 
α) είτε δεν έχουν υπαχθεί µέχρι σήµερα σε καθεστώς ρύθµισης, 
 
β) είτε έχουν εκπέσει του δικαιώµατος παραµονής σε προηγούµενη ρύθµιση, 
 
γ) είτε έχουν υπαχθεί σε παλαιότερη ρύθµιση και είναι συνεπείς.  
 
Αίτηση υπαγωγής 

Οι οφειλέτες µπορούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στη νέα ρύθµιση από την ηµέρα 
δηµοσίευσης του νόµου µέχρι και την τελευταία ηµέρα του επόµενου µήνα  
 
Με τη νέα ρύθµιση κεφαλαιοποιούνται οι οφειλές και οι πρόσθετες επιβαρύνσεις µέχρι την 
31.12.11 και προβλέπονται οι εξής εναλλακτικές: 
 
1) εφάπαξ ή έως τρεις (3) ισόποσες δόσεις µε έκπτωση ποσοστού εκατό τοις εκατό 
(100%) στα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις,  
 
2) έως έξι (6) ισόποσες δόσεις µε έκπτωση ποσοστού εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) 
στα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις,  
 
3) έως εννέα (9) ισόποσες δόσεις µε έκπτωση ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) στα 
πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις. 
 
4) η ένταξη στη ρύθµιση του Α. 48, Ν. Ν. 3943/11, µε έκπτωση κατά 30% στα πρόσθετα 
τέλη µετά την κεφαλαιοποίηση της οφειλής µέχρι την 31.12.2011. Υπενθυµίζεται ότι η 
έκπτωση ισχύει και για όσους έχουν υπαχθεί στο Α. 48 του Ν. 3943/11. 
 
Συνεχίζει να ισχύει το Α. 48, Ν. 3943/11 όσον αφορά τα εξής:  
 
1) Το ποσό της δόσης σε ό,τι αφορά το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και τα λοιπά ταµεία ασφάλισης 
µισθωτών καταβάλλεται σε µηνιαία βάση, αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25% της κατά τα 
κατωτέρω κεφαλαιοποιηµένης οφειλής, δεν µπορεί να είναι µικρότερο του 20% και 
µεγαλύτερο του 40% επί του µέσου όρου των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του 
τελευταίου τριµήνου του έτους 2010 και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπολείπεται 
των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Εφόσον κατά το τελευταίο τρίµηνο του 2010 ή µέρους 
αυτού δεν υφίστατο υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ταµείων 
µισθωτών λόγω µη απασχόλησης προσωπικού, το καταβλητέο ποσό αντιστοιχεί στο 1,25% 
της κεφαλαιοποιηµένης οφειλής χωρίς να υπολείπεται των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. 
 
2) Ειδικά για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ, το ποσό της διµηνιαίας καταβολής υπολογίζεται µε 
βάση την εισφορά που ισχύει κατά την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος υπαγωγής 
στον διακανονισµό, χωρίς να υπολείπεται των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Σε περίπτωση 
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που έχουν διακόψει την ασφάλιση τους στον Οργανισµό αυτόν, ως εισφορά θεωρείται η 
αντιστοιχούσα στην ασφαλιστική κατηγορία όπου βρίσκονταν κατά το χρόνο διακοπής της 
ασφάλισης. 
 
3) Για τους οφειλέτες των ταµείων ασφάλισης αυτοαπασχολούµενων - ανεξάρτητα 
απασχολούµενων, πλην ΟΑΕΕ, ισχύουν αναλόγως τα αναφερόµενα στην περίπτωση (ii) 
της παραγράφου αυτής, µε εξαίρεση τη δόση που είναι µηνιαία και το ελάχιστο ποσό 
αυτής που ανέρχεται στα εκατό (100) ευρώ. 
 
Επιπλέον, η εφάπαξ καταβολή και η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται υποχρεωτικά έως 
την τελευταία ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα από τον µήνα δηµοσίευσης του παρόντος. Μη 
καταβολή δύο (2) συνεχόµενων δόσεων συνεπάγεται έκπτωση από την παρούσα ρύθµιση. 
Η λήψη αναγκαστικών και λοιπών µέτρων είσπραξης αναστέλλεται έως την 31.12.2012 
για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στην παρούσα ρύθµιση. 
 
Τονίζεται ότι οφειλέτες που χάνουν το δικαίωµα παραµονής σε ρύθµιση µπορούν µετά από 
αίτηση τους στα αρµόδια όργανα των ΦΚΑ να επανέλθουν σε αυτή.  
 
Τέλος, µε το πολυνοµοσχέδιο προωθείται ρύθµιση µε βάση την οποία ενεργοποιείται για 
οφειλέτες προς το ΙΚΑ, η αυτόφωρη διαδικασία, αντίστοιχη µε εκείνη που ισχύει για 
φορολογικές και τελωνειακές οφειλές, στις περιπτώσεις που οι οφειλόµενες ασφαλιστικές 
οφειλές ξεπερνούν το ποσό των 150.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται τα πρόσθετα 
τέλη.  
 
Αργότερα και µειωµένες συντάξεις στην Ευρώπη 
 
Ζοφερές είναι οι προοπτικές για το ασφαλιστικό σύστηµα της Ευρώπης, καθώς µελέτη που 
εκπονήθηκε κατ' εντολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (EKT) δείχνει ότι οι 
µελλοντικές υποχρεώσεις των κρατικών ταµείων 19 χωρών της Ε.Ε. ανήλθαν σε 30 τρισ. 
ευρώ το 2009.  
 
∆ηµοσίευµα του Bloomberg, το οποίο αναφέρεται στην έκθεση, σηµειώνει ότι η απειλή 
από τη «συνταξιοδοτική βόµβα», που υπήρχε ήδη πριν από την εκδήλωση της κρίσης 
χρέους στην Ευρωζώνη, αυξάνεται λόγω της ύφεσης που απειλεί την Ευρώπη και των 
προσπαθειών για τη µείωση του χρέους από χώρες της περιοχής. 
 
Η πίεση στα ταµεία αυξάνεται και από τη φθίνουσα ή στάσιµη γεννητικότητα και την 
αύξηση του προσδόκιµου ζωής, µε αποτέλεσµα να προβλέπεται ότι οι δαπάνες για τις 
συντάξεις θα αυξηθούν κατά ένα τέταρτο στο 14% του ΑΕΠ έως το 2060.  
 
Σύµφωνα µε την έκθεση, η οποία συντάχθηκε από το κέντρο ερευνών διαγενεακών 
συµβολαίων (research center for generational contracts) του πανεπιστηµίου του 
Φράιµπουργκ, από τα 30 τρισ. ευρώ που είναι οι µελλοντικές υποχρεώσεις των ταµείων, 
τα 7,6 τρισ. ευρώ αποτελούν υποχρεώσεις των γερµανικών ταµείων και τα 6,7 τρισ. ευρώ 
των γαλλικών ταµείων.  
 
Συνέπεια της πίεσης που ασκείται στα οικονοµικά των ταµείων είναι ότι καθίσταται 
αναγκαία η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και η µείωση των συντάξεων, 
σηµειώνουν αναλυτές µε δηλώσεις τους στο Bloomberg. «Ανεξάρτητα από το αν µία χώρα 
είναι µέσα ή έξω από το ευρώ, η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης είναι µία από 
τις διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει να κάνουν όλες οι χώρες της Ευρώπης», δήλωσε ο 
ερευνητής του ιδρύµατος Peterson για τη διεθνή οικονοµία Γιάκοµπ Κίρκεγκαρντ.  
 
Το δηµοσίευµα σηµειώνει ότι κυβερνήσεις και επιχειρήσεις έχουν λάβει µέτρα για να 
µειώσουν τα ελλείµµατα των ταµείων και ότι τα όρια ηλικίας έχουν αυξηθεί, µεταξύ 
άλλων, στην Ελλάδα, τη Γερµανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Βρετανία.  
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Ενδεικτική της πίεσης που θα ασκηθεί για την περικοπή των παροχών των Ταµείων, είναι η 
εκτίµηση του ερευνητή του πανεπιστηµίου του Φράιµπουργκ Στέφαν Μογκ, ότι η µέση 
σύνταξη στη Γαλλία θα µειωθεί το 2060 στο 48% του µέσου µισθού της χώρας από 63% 
που είναι σήµερα.  
 
Η αναλογία εργαζοµένων προς συνταξιούχους στη Γαλλία ήταν 4,2 πέρυσι, αλλά 
προβλέπεται να µειωθεί στο 1,9 το 2050, ενώ στη Γερµανία προβλέπεται να υποχωρήσει 
από το 4,1 στο 1,6, αντίστοιχα, σύµφωνα µε έκθεση του περιοδικού Economist. 
 
Η Ευρώπη έχει το υψηλότερο ποσοστό πολιτών µε ηλικία πάνω από τα 60 από 
οποιαδήποτε άλλη περιοχή στον κόσµο. Το ποσοστό αυτό προβλέπεται να αυξηθεί από 
22% το 2009 σε σχεδόν 35% το 2050, σύµφωνα µε έκθεση του ΟΗΕ. Το αντίστοιχο 
ποσοστό σε παγκόσµιο επίπεδο εκτιµάται ότι ήταν 11% το 2009 και θα αυξηθεί στο 22% 
το 2050.  
 
 


