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Εκτόςοποιασδήποτε ρύθμισης βρίσκονται διαχρονικά ασφαλιστικά χρέη ύψους 20 δισ. ευρώ. Αυτό
προκύπτει από τα στοιχεία τα οποία δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα το Κέντρο Είσπραξης
Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).
Καιαυτό γιατί σύμφωνα με όσα παρουσιάζουν τα στοιχεία, το ποσό των οφειλών (ενεργές,
ολοκληρωμένες και απολεσθείσες) που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση, ανεξάρτητα από το αν αυτές
είναι πλέον "ενεργές", έχουν ολοκληρωθεί ή χάθηκαν, από το 2013 έως και σήμερα ελάχιστα
ξεπερνά τα 15 δισ. ευρώ.
Ωστόσο, το σύνολο των χρεών που έχουν μεταφερθεί στο ΚΕΑΟ βρίσκεται πάνω από το επίπεδο
των 35,5 δισ. ευρώ.
Ανκαι από το 2013 έως και φέτος έχουν εισπραχθεί από το ΚΕΑΟ μέσω ρυθμίσεων
–κατασχέσεων ποσά που υπερβαίνουν τα 5 δισ. ευρώ, παραμένουν ακόμα εκτός ΚΕΑΟ αντίστοιχα
ποσά ύψους 5 δισ. ευρώ. Συνεπώς, το συνολικό ποσό των χρεών το οποίο από το 2013 έως και
φέτος, δεν έχουν ουδέποτε ρυθμισθεί ανέρχεται σε 20 δισ. ευρώ.
Συνεπώς, σχεδόν το 57% των οφειλών προς τα ταμεία, δεν φαίνεται να μπορεί να εισπραχθεί σε
καμία περίπτωση, με τα έως σήμερα διαθέσιμα μέσα. Οι οφειλές αυτές ανήκουν σε πάνω από 1
εκατομμύριο εργοδότες, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, οι οποίοι φαίνεται πως είτε δεν
έχουν την οικονομική δυνατότητα, είτε δεν διατίθενται να πληρώσουν, "εφάπαξ" ή σε δόσεις τα
χρέη τους στα ταμεία.
Καιαυτό παρά το γεγονός ότι το ΚΕΑΟ έχει στείλει σχεδόν στο σύνολο των οφειλετών, είτε
ρύθμισαν, είτε δεν ρύθμισαν τα χρέη τους (κοντά στο 1,5 εκατομμύριο) ατομικές ειδοποιήσεις,
όπως αναφέρεται στην έκθεση του για το γ΄ τρίμηνο του 2019.
Μεάλλα λόγια, σχεδόν το σύνολο των οφειλετών των ταμείων όχι μόνο έχει ενημερωθεί από το
ΚΕΑΟ για τα χρέη του, αλλά –μαζί με την ενημέρωση- έχει λάβει την προειδοποίηση ότι θα
υποστεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, αν δεν πληρώσει "εφάπαξ" ή τμηματικά τις οφειλές του.

Καιόχι μόνο αυτό, αλλά σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, για οφειλές ύψους 27 και πλέον δισ. ευρώ
(επί συνόλου 35,5 δισ. ευρώ), έχουν ήδη ενεργοποιηθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.
Τα8 δισ. ευρώ εκ των 27 δισ. ευρώ, έχουν, μάλιστα, υπαχθεί διαχρονικά σε κάποια ρύθμιση.
Συνεπώς, μένουν άλλα περίπου 7 -7,5 δισ. ευρώ για τα οποία δεν έχουν ενεργοποιηθεί μέτρα
αναγκαστικής είσπραξης, αν και η συντριπτική πλειοψηφία των οφειλετών έχει λάβει σχετική
προειδοποίηση.
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