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Αθήνα, 21 Μαρτίου 2019 
 
 
Αριθ.Πρωτ.601 
Προς  
Τον  Διοικητή του ΕΦΚΑ, κ. Λάμπρο Σέμπο  
 
Κοινοποίηση:  
- Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
 κα Έφη Αχτσιόγλου   
- Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

 κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο 

-Υπουργό Επικρατείας, κ. Αλέξανδρο Φλαμπουράρη  

-Πρόεδρο του ΤΕΕ, κ. Γεώργιο Στασινό 
        
Θέμα : Εισφορές ασφαλισμένων στον  ΕΦΚΑ   
 
Κύριε Διοικητά,  

Μετά πάροδο δύο και πλέον ετών λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης διαπιστώνουμε ότι σοβαρά θέματα δεν έχουν λυθεί και 
εξακολουθούν να ταλαιπωρούν τους ασφαλισμένους, μέλη της Ένωσής μας. 
Συγκεκριμένα :  

• Τα επί μέρους ηλεκτρονικά συστήματα του ΕΦΚΑ ακόμα και σήμερα δεν 
επικοινωνούν μεταξύ τους, γεγονός που καθιστά δυσχερή και χρονοβόρα τη 
διεκπεραίωση των υποθέσεων των ασφαλισμένων και δημιουργεί σωρεία 
λαθών στα ειδοποιητήρια 

• Οι Εργολήπτες  Δημοσίων Έργων συχνά αδυνατούν να εκδώσουν 
ασφαλιστική ενημερότητα, παρότι έχουν αυτό το δικαίωμα, λόγω διαφόρων 
λαθών που παρατηρούνται στο σύστημα, γεγονός που εμποδίζει την άσκηση 
του επαγγέλματός τους   

• Οι εισφορές εκκαθάρισης έτους 2017 των αμειβόμενων με μπλοκάκι, των 
οποίων τα εισοδήματα δηλώθηκαν μέσω ΑΠΔ από τους εργοδότες τους, 
έχουν υπολογιστεί εσφαλμένα, καθώς επιβάλλουν διπλή εισφορά για το ίδιο 
εισόδημα 

• Το επιτόκιο των οφειλομένων  εισφορών ποσοστού  8,75% είναι ανεπίτρεπτα 
υψηλό και καθιστά ακόμα δυσχερέστερη την εξόφληση τους  την περίοδο της 
κρίσης, που τα μέλη μας αδυνατούν να διαχειριστούν τις υποχρεώσεις τους  
 

Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να αναφερθούμε και στην επερχόμενη ρύθμιση των 
οφειλών σε 120 δόσεις, η οποία για να μπορέσει να διευκολύνει ουσιαστικά τους 
ασφαλισμένους και να φέρει έσοδα στο Ταμείο θα πρέπει να έχει μηδενικό επιτόκιο 
και να αποσυνδεθεί από την καταβολή των τρεχουσών εισφορών. 
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Μόνο υπό αυτές τις προϋποθέσεις θα ισχυροποιηθεί η θέση των 
επιχειρηματιών που κινδυνεύουν λόγω των διαδοχικών οφειλών και η μικρομεσαία 
επιχειρηματικότητα θα αποτελέσει μοχλό επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας 
και χώρο δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. 

 
Εν αναμονή αποδοχής  των αιτημάτων μας. 

 
Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 
ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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