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ΕΦΚΑ: e-πλατφόρµα για ασφαλιστική ενηµερότητα και πληρωµές εισφορών 

16 Ιανουαρίου: Έρχονται ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια οφειλών µέχρι το τέλος του µήνα - 
∆υνατότητα µερικής πληρωµής  
 
Τετάρτη, 04 Ιανουαρίου 2017 

Από τις 16 Ιανουαρίου θα τεθεί σε λειτουργία η νέα ηλεκτρονική πλατφόρµα του Ενιαίου Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), την οποία θα µπορούν να χρησιµοποιούν επιχειρήσεις και ιδιώτες, για 
να έχουν πρόσβαση στην ασφαλιστική τους ενηµερότητα, καθώς και για να γνωρίζουν το ύψος των 
ασφαλιστικών οφειλών, οι οποίες αναλογούν στη λειτουργία των δραστηριοτήτων τους. 

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Έφη Αχτσιόγλου, 
κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης Τύπου στην οποία παρουσιάστηκαν οι λεπτοµέρειες της 
λειτουργίας του νέου φορέα κοινωνικής ασφάλισης, «οι καταβολές των ασφαλιστικών εισφορών θα 
γίνονται στο εξής σε µηνιαία βάση», ενώ τόνισε πως «θα υπάρχει η δυνατότητα ακόµη και µερικής 
καταβολής των οφειλών». Αναφερόµενη στις εκκρεµείς αιτήσεις για χορήγηση κύριας σύνταξης, η κα 
Αχτσιόγλου είπε ότι µέχρι το τέλος του 2017 «θα εκκαθαριστεί το σύνολο των εκκρεµών αιτήσεων, 
ενώ από το τέλος του 2017 και µετά η απονοµή της σύνταξης θα γίνεται εντός τριµήνου». 

Με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, οι εκκρεµείς αιτήσεις για κύριες συντάξεις ανέρχονταν 
µέχρι το τέλος του 2014 σε 161.551.  

Σύµφωνα µε την υπουργό Εργασίας, το όλο εγχείρηµα µεταρρύθµισης του συστήµατος κοινωνικής 
ασφάλισης ανοίγει µια νέα σελίδα στο ασφαλιστικό τοπίο της χώρας και «αποτελεί ένα µεγάλο βήµα 
στη δύσκολη προσπάθεια να στηθεί ξανά στα πόδια του ένα σύγχρονο σύστηµα δηµόσιας κοινωνικής 
ασφάλισης». 

Μάλιστα, όπως επεσήµανε η κα Αχτσιόγλου: «Η επιλογή των οριζόντιων περικοπών ως µόνη λύση 
στην πραγµατικότητα συνέτεινε στον κίνδυνο κατάρρευσης του συστήµατος και ανέδειξε και το σχέδιο 
για την αµφισβήτηση συνολικά του δηµόσιου χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης».  

Η νέα ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), η οποία έχει ήδη ανοίξει, θα τεθεί σε πλήρη 
λειτουργία εντός του Ιανουαρίου, ενώ για την εξυπηρέτηση και την πληροφόρηση των πολιτών θα 
λειτουργεί και τετραψήφιος αριθµός πληροφόρησης, το 1555. Πρώτος διοικητής του ΕΦΚΑ ορίστηκε ο 
µέχρι πρότινος διοικητής του ΟΓΑ, Θανάσης Μπακαλέξης. 

Ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια  

Ένα από τα µεγάλα στοιχήµατα του νέου Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης αποτελεί η 
ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη λειτουργία της ενοποιηµένης ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων 
όλων των ασφαλιστικών ταµείων, η οποία θα αποτελέσει την «καρδιά» όλου του συστήµατος. 

Όπως προανήγγειλε ο αρµόδιος υφυπουργός κοινωνικής ασφάλισης Αναστάσιος Πετρόπουλος, από 
αυτό τον µήνα όλοι οι υπόχρεοι για την πληρωµή ασφαλιστικών εισφορών (επιχειρήσεις και ιδιώτες) 
θα αρχίσουν να λαµβάνουν ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια για το ύψος των εισφορών που πρέπει να 
καταβάλλουν µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. 

Το υπουργείο Εργασίας εκτιµά ότι το ηλεκτρονικό σύστηµα για την αποστολή των ειδοποιητηρίων θα 
είναι σε πλήρη λειτουργία από τη ∆ευτέρα 16 Ιανουαρίου, χωρίς όµως να αποκλείεται σε κάποιες 
µεµονωµένες περιπτώσεις η αποστολή χειρόγραφων ειδοποιητηρίων.  

Αναφερόµενος στις εκκρεµείς αιτήσεις για εφάπαξ παροχές καθώς και στα µερίσµατα των δηµοσίων 
υπαλλήλων, ο κ. Πετρόπουλος είπε ότι «από την 1η Ιουλίου του 2017 έως το τέλος του έτους 
σχεδιάζουµε να έχουν πληρωθεί 14.347 εφάπαξ και 22.000 µερίσµατα και να µην έχει µείνει σε 
εκκρεµότητα ούτε ένα εφάπαξ, ούτε ένα µέρισµα».  

Ενίσχυση ελεγκτικού µηχανισµού 
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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κα Αχτσιόγλου και στις επιπτώσεις που έχει η απορρύθµιση της αγοράς 
εργασίας και η ανασφάλιστη εργασία στα έσοδα των ασφαλιστικών ταµείων, λέγοντας χαρακτηριστικά 
ότι «τα χρήµατα των προστίµων που επιβάλλονται από τους ελεγκτικούς µηχανισµούς για παραβιάσεις 
της εργατικής νοµοθεσίας θα κατευθύνονται προς το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης». 

Σύµφωνα µε την υπουργό Εργασίας, «η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, η οποία 
παροξύνθηκε µέσα στην κρίση χωρίς προφανώς να αποτελεί δικό της παιδί, υπονοµεύει τη δυνατότητα 
της κοινωνικής ασφάλισης να έχει τους απαραίτητους πόρους». 

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας προανήγγειλε τη λειτουργία 11 περιφερειακών κέντρων 
ασφάλισης, µε βασικό στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής. 

Τα κέντρα αυτά θα στελεχωθούν µε περίπου 1.000 από τους συνολικά 8.500 εργαζόµενους οι οποίοι 
σήµερα απασχολούνται στα ταµεία κύριας ασφάλισης και εντάσσονται πλέον στον ΕΦΚΑ. 

Υποχρεωτική η µηνιαία καταγραφή των συµβάσεων µε µπλοκάκια 

Ειδικά για την περίπτωση των εργαζοµένων που αµείβονται µε µπλοκάκι και έχουν έως δύο εργοδότες, 
θα δηµιουργηθεί µια ενιαία πλατφόρµα αναγγελίας των συµβάσεων που συνάπτουν οι ασφαλισµένοι. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις θα είναι υποχρεωτική η µηνιαία καταγραφή αλλά και ο έλεγχος τους, 
προκειµένου να αποδεικνύεται η σχέση εργασίας, καθώς και το εάν ο ασφαλισµένος θα πληρώνει 
εισφορές ως µισθωτός, δηλαδή θα συµµετέχει και ο εργοδότης στην πληρωµή εισφορών, ή θα 
λειτουργεί ως ελεύθερος επαγγελµατίας. 

Μάλιστα, όπως ανέφερε η γενική γραµµατέας Κοινωνικής Ασφάλισης Στέλλα Βρακά, το νέο σύστηµα 
εξόφλησης θα µπορεί να δέχεται και µερική καταβολή των εισφορών, µε αποτέλεσµα οι προσαυξήσεις 
και τα πρόστιµα να επιβάλλονται µόνο για το υπολειπόµενο ποσό. 

Για την υποχρέωση καταγραφής και ελέγχου των συµβάσεων µε µπλοκάκια, η κα Βρακά ανέφερε ότι 
είναι απαραίτητη αυτή η διαδικασία, «ώστε εύκολα να γνωρίζουν και οι δύο αντισυµβαλλόµενοι αλλά 
και οι υπάλληλοι της κοινωνικής ασφάλισης πότε θα καταβάλλονται εισφορές σύµφωνα µε το άρθρο 
38 και πότε σύµφωνα µε το άρθρο 39 του ν. 4387/2016». 

Όπως επισήµανε η γ.γ. Κοινωνικής Ασφάλισης, η εγκύκλιος για τα µπλοκάκια που θα ρυθµίζει όλες τις 
λεπτοµέρειες θα κοινοποιηθεί µέσα στην εβδοµάδα.  

Σε ό,τι αφορά το κρίσιµο θέµα σχετικά µε την κοινή είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών και φόρων, από 
την απάντηση που έδωσε σε σχετική ερώτηση ο αρµόδιος υφυπουργός κ. Πετρόπουλος διεφάνη ότι θα 
καθυστερήσει για «ένα εύλογο διάστηµα», όπως είπε, η έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης για 
την ενιαία είσπραξη εισφορών και φόρων που προβλέπεται στον άρθρο 38 του νέου ασφαλιστικού 
νόµου 4387/16. Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε την πρόβλεψη του νόµου, αυτή η ρύθµιση έπρεπε να 
είχε τεθεί σε λειτουργία από την 1/7/2016. 

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση των πληρωµών των ασφαλιστικών εισφορών, 
κυρίως των ασφαλισµένων του ΕΤΑΑ, δικηγόρων και γιατρών, αλλά και των οφειλών των αγροτών 
στον ΟΓΑ, ο κ. Πετρόπουλος επεσήµανε ότι «δεν θα κινηθεί κανένας διωκτικός µηχανισµός» και 
τόνισε ότι θα ληφθεί υπόψη το γεγονός των περσινών κινητοποιήσεων και της πολύµηνης αποχής των 
δικηγόρων από την εργασία τους, η οποία επέφερε οικονοµικές δυσκολίες σε πολλούς ασφαλισµένους. 

Σύµφωνα µε τον αρµόδιο υφυπουργό, οι οφειλές που δεν θα εξοφληθούν θα µεταφερθούν στο ΚΕΑΟ. 
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου διευκρινίστηκε ότι η µηνιαία καταβολή των ασφαλιστικών 
εισφορών για τους πρώτους έξι µήνες του 2017 θα γίνει µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα του 2015 
και όταν γίνει η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2016, τότε θα υπάρξει ο συµψηφισµός 
των διαφορών που θα προκύψουν.  
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Επίσης, για ένα χρονικό διάστηµα, το οποίο δεν προσδιορίστηκε, θα διατηρηθούν στο νέο ΕΦΚΑ 
λειτουργίες του προηγούµενου συστήµατος οι οποίες στη συνέχεια θα περάσουν στον ΕΟΠΥΥ και στο 
ΕΤΕΑΕΠ (το νέο υπερταµείο επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών).  

 


