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Παράθυρογια να αυξηθούν οι δόσεις για οφειλές ομόρρυθμων εταίρων στην κατεύθυνση που
ζητούν οι φορείς, άφησε η υφυπουργός Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου, κατά την διάρκεια
επεξεργασίας του νομοσχεδίου για τις 120 δόσεις στην Βουλή.
Ηκ. Παπανάτσιου, απαντώντας στο ερώτημα του Γ. Κουτσούκου και τα αιτήματα του Γ. Καββαδά
της ΓΣΕΒΕΕ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι δόσεις να αυξηθούν έως τις 60 (από τις 18), ενώ
ξεκαθάρισε ότι δεν δέχεται οριζόντιες ρυθμίσεις, ούτε οφειλές μεγαλύτερες από 20.000 ευρώ.
Όπωςείπε ο υφυπουργός Οικονομικών, έχει υποβάλει ερώτημα στην ΑΑΔΕ για να ενταχθούν στις
120 δόσεις και οι ομόρρυθμοι εταίροι, αλλά μόνο για οφειλές έως 20.00 ευρώ. "Μας απασχόλησε
κι εμάς, ήδη ζήτησα διευκρίνιση για το αν είναι προσωπικές οι ΟΕ και ΕΕ και επίσης είναι και
πολλές ΕΠΕ που είναι προσωπικές", είπε η κ. Παπανάτσιου.
"Όμωςτι απομένει από τις υπόλοιπες; Υπάρχουν και οι κεφαλαιουχικές. Επεξεργαζόμαστε το
σενάριο να αυξήσουμε τις δόσεις στην κατεύθυνση που ζητούν και οι φορείς για να ενταχθούν και
οι μικρές οφειλές στις 120 δόσεις. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους μικρούς, όμως με τα νομικά
πρόσωπα παρουσιάζονται περιπτώσεις με πολύ μεγάλες ζημιές και την ίδια στιγμή πληρώνουν
μεγάλες δόσεις με μεγάλη άνεση και αυτό μας προβληματίζει. Το εξετάσαμε με τον τζίρο και με το
ένα προς οχτώ όπως στον εξωδικαστικό αλλά το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει τόσο
γρήγορα. Γιατί η πλατφόρμα για τις 120 δόσεις έγινε για τα φυσικά πρόσωπα. Εσείς (σς τα νομικά
πρόσωπα) εντάσσεστε στον εξωδικαστικό".
Στοσημείο εκείνο ο κ. Γ. Καββαδάς της ΓΣΕΒΕΕ ρώτησε εάν "μπορούμε να μπούμε κι εμείς στις
120, γιατί η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους μας είπε όχι". Η απάντηση της κ. Παπανάτσιου
ήταν πως έχει στείλει ερώτημα στην ΑΑΔΕ τόσο για να αυξηθούν οι δόσεις για τα νομικά
πρόσωπα όσο και για το ύψος της οφειλής. Η ίδια πάντως ήταν κατηγορηματική πως "οριζόντια
ρύθμιση δεν θα γίνει" αλλά το άφησε ανοιχτό για μικρές οφειλές. "Για μικρές οφειλές το ακούω"
είπε στον εκπρόσωπο της ΓΣΕΒΕΕ.
Πετρόπουλος: Λόγω "απόνερων" της κρίσης οι περικοπές στις χηρείας

Κατάτην διάρκεια της ακρόασης των φορέων υπήρξαν αντιδράσεις από φορείς συνταξιούχων τόσο
για τις εκκρεμείς συντάξεις, όσο και για τις συντάξεις χηρείας, με τον υφυπουργό Εργασίας Τ.
Πετρόπουλο να λέει απολογητικά πως "εμείς δεν θέλαμε να κάνουμε περικοπές στις συντάξεις
χηρείας" αλλά τόσο η "κρίση όσο και τα απόνερά της" οδήγησαν σε αυτές. "οι καλές επιδόσεις της
οικονομίας μας δίνουν την δυνατότητα να τις αντιμετωπίσουμε. Ας βλέπουμε όλη την εικόνα"
τόνισε.
Οίδιος για τις ρυθμίσεις που επιτρέπουν σε ασφαλισμένους να ενταχθούν στις 120 δόσεις και έτσι
να λάβουν σύνταξη -την οποία δεν μπορούν να εισπράξουν λόγω των παλαιών οφειλώνδιαβεβαίωσε πως "δεν θα μείνει κανείς εκτός". Όπως είπε "πάρα πολλοί μπήκαν στη διαδικασία να
έχουν υπόλοιπο οφειλής 20.000 ευρώ και δανείστηκαν από παντού και μετά είδα πως χρωστούν
παραπάνω . Πχ κάποιος που νόμιζε ότι όφειλε 40.000 , δανείστηκε 20.000 για να μπει σε ρύθμιση
αλλά στο τέλος διαπίστωσε πως χρωστάει όχι 40.000 αλλά 45.000. Αυτοί οι άνθρωποι εκτέθηκαν
και εξαιρέθηκαν αλλά τώρα μπορούν να μπουν και αυτοί στην διαδικασία".
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