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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
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ΘΕΜΑ: «Ακύρωση ρυθµίσεων οφειλών ΙΚΑ»
Αξιότιµε κύριε ∆ιοικητή,
Όπως σας είναι γνωστό το ∆ηµόσιο µε ξαφνική και πρωτοφανή απόφασή του ανέστειλε την
καταβολή των υποχρεώσεών του για την Πέµπτη 28 και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011 µε
αποτέλεσµα οι µη ελαστικές υποχρεώσεις των τεχνικών εταιρειών που έπρεπε να πληρωθούν
µέχρι τέλη Ιουλίου, όπως π.χ. η καταβολή δόσεων για ρυθµισµένες οφειλές του ΙΚΑ, να µην
προλάβουν να τακτοποιηθούν, αφού οι τελευταίες ηµέρες του Ιουλίου δεν ήταν εργάσιµες.
Ωστόσο από την ∆ευτέρα 1-8-2011 το ΙΚΑ προχωρά σε ακυρώσεις των ως άνω ρυθµίσεων,
ως συνέπεια της µη εµπρόθεσµης καταβολής των δόσεων του Ιουλίου, παραγνωρίζοντας το
γεγονός ότι οι Τεχνικές Εταιρείες εξαρτώνται εισπρακτικά από την συνέπεια των πληρωµών
του ∆ηµοσίου.
Όπως αντιλαµβάνεστε µία παράταση ολίγων ηµερών στην καταβολή των ληξιπρόθεσµων
οφειλών του Ιουλίου, τουλάχιστον για τις τεχνικές εταιρείες, είναι απαραίτητη ώστε αυτές να
µην υποστούν την τιµωρία της ακύρωσης των ρυθµίσεων παλαιότερων υποχρεώσεών τους,
η οποία θα οφείλεται αποκλειστικά και µόνο στην αιφνίδια αναστολή των πληρωµών εκ
µέρους του ∆ηµοσίου, το οποίο και αποτελεί τον κύριο εργοδότη τους.
Σε διαφορετική περίπτωση το πλήθος τεχνικών εταιρειών που έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση
οφειλών τους στο ΙΚΑ, θα καταστεί ανενεργό - αφού χωρίς ασφαλιστική ενηµερότητα δεν θα
έχουν δικαίωµα ανάληψης τεχνικών έργων - άρα και το ΙΚΑ θα απολέσει τα
προϋπολογιζόµενα από αυτές, µέσω των ρυθµίσεων των οφειλών τους, έσοδα.
Παραµένοντας στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση, παρακαλούµε για τις άµεσες ενέργειές
σας.
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