
                            

 
 

 
Γολέμη 5-7  Τ.Κ. 31100 Λευκάδα – Τηλέφωνο 2645022381 – Fax 2645021274 

Info.lefkadachamber@gmail.com – www.lefkadachamber.gr 

 

                              
  EΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                            

Λευκάδα, 6/11/2020 

                                                                                      Αρ. Πρωτ:1480 

              

       ΠΡΟΣ:  Υπουργό Οικονομικών 

                     κ. Σταϊκούρα Χρήστο  

          Υφυπουργό Οικονομικών 

          κ. Σκυλακάκη Θεόδωρο  

          Υπουργό Εργασίας &  

           Κοινωνικών Υποθέσεων 

           κ. Βρούτση Ιωάννη  

 

       KOINOΠΟΙΗΣΗ 

       ΚΕΕΕ  

       Επιμελητήρια της Χώρας  

                  

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,  

Η προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων μας είναι συνεχής και η αποστολή 

αιτημάτων προς την Κυβέρνηση για ευνοϊκή μεταχείριση του συνόλου των 

επιχειρήσεων διαρκής. Η κατάσταση είναι συνεχώς μεταβαλλόμενη και 

πιστεύουμε ότι θα συνεχίσετε να παρεμβαίνετε με πιο στοχευμένες - 

βελτιωτικές κινήσεις. Για το λόγο αυτό, θα θέλαμε να σας παραθέσουμε τα 

παρακάτω: 

1. Αν χαθεί μια ρύθμιση οφειλής στο ΙΚΑ, υπάρχει 15% το μήνα 

προσαύξηση!!!! Το ποσοστό αυτό είναι εξοντωτικό για τις επιχειρήσεις 

αφού αυξάνει την οφειλή σε πολύ μεγάλο ύψος. Φυσικά και θα πρέπει 

να υπάρχει ποσοστό προσαύξησης, αλλά πολύ μικρότερης τάξεως.  

2. Επίσης, όταν χαθεί μια υπάρχουσα ρύθμιση στο ΙΚΑ, θα πρέπει να 

δοθεί η δυνατότητα νέων, όπως γίνεται και στην εφορία. Υπάρχουν 

περιπτώσεις ρυθμίσεων που εν μέσω της κρίσης του κορονοιού δεν 

εξοφλήθηκαν, και πρέπει να εξοφληθούν τώρα συμπεριλαμβανομένης 

και της προσαύξησης του 15%, για να βγει ασφαλιστική ενημερότητα.  

Παρ’ όλα αυτά, δεν επιτρέπεται να απενεργοποιηθούν οι παλιές 

ρυθμίσεις και να μπει το νέο ποσό σε νέα ρύθμιση, για να μπορεί να 

ανταποκριθεί ο επαγγελματίας στην υποχρέωση αυτή.  
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3. Επιπροσθέτως, αν κάποιος έχει μπει στην  ρύθμιση των  24 δόσεων, 

δεν γίνεται άρση της υποθήκης (η οποία μπαίνει από την υπηρεσία  

χωρίς να προηγηθεί ενημέρωση στον επιχειρηματία!!) ή 

ξεμπλοκάρισμα του τραπεζικού λογαριασμού του αν δεν εξοφληθεί 

ολόκληρο το χρέος, σε αντίθεση με την ρύθμιση των 120 δόσεων. 

Έχουμε το εξής παράδειγμα συναδέλφου, ο οποίος ενώ πλήρωνε 

κανονικά τις δόσεις της ρύθμισης από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον 

Οκτώβριο του 2020 (παρ' όλο που θα μπορούσε από τον Μάρτιο του 

2020 μέχρι τον Απρίλιο του 2021 να κάνει παύση των πληρωμών),  η 

υπηρεσία δεν του κάνει άρση της προσημείωσης ούτε και 

ξεμπλοκάρισμα του λογαριασμού. Να σημειωθεί ότι ο λογαριασμός δεν 

έχει καθόλου χρήματα. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην 

μπορέσει ο ενδιαφερόμενος να πάρει ένα δάνειο από την τράπεζα και 

πολύ απλά, όπως μας δήλωσε  θα παύσει να πληρώνει μέχρι τον 

Απρίλιο του 2021. Όλα αυτά συνέβησαν  για συνολικό χρέος 28.000 

ευρώ. 

Τα ανωτέρω, μαζί με το 2ο Lockdown που ανακοίνωσε ο 

Πρωθυπουργός και το τρίτο που κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε στις 

αρχές του 2021 θα εξοντώσουν οριστικά πολλούς από τους 

επαγγελματίες- μέλη μας που προσπαθούν να ανταποκριθούν στις 

πολλές υποχρεώσεις τους. Γι’ αυτό το λόγο κρίνουμε απαραίτητη την 

παρέμβασή σας για την εξέταση και διευθέτηση των ζητημάτων αυτών.  

  

 Με εκτίμηση,  

 

 

 


