
Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Εισφορές και για το «αγροτικό ει-
σόδημα» που δηλώνουν στην εφο-
ρία είναι πιθανό να κληθούν να
πληρώσουν εκατοντάδες χιλιάδες
εργαζόμενοι στον ιδιωτικό ή στον
δημόσιο τομέα, όπως προβλέπεται
στην εγκύκλιο που εξέδωσε την
περασμένη Παρασκευή το υπουρ-
γείο Εργασίας και αφορά την πα-
ράλληλη απασχόληση. Λίγες ημέρες
πριν από τη λήξη και της παράτα-
σης για την πληρωμή εισφορών
Ιανουαρίου και ενώ στην ιστοσε-
λίδα του ΕΦΚΑ δεν έχουν ακόμη
εκδοθεί στο σύνολό τους τα ειδο-
ποιητήρια των αυτοαπασχολου-
μένων, ελεύθερων επαγγελματιών,
αγροτών και μισθωτών με παράλ-
ληλη απασχόληση, το υπουργείο
Εργασίας προχώρησε στην έκδοση
της πολυαναμενόμενης εγκυκλίου,
η οποία όμως δημιούργησε μεγα-
λύτερα προβλήματα από αυτά που
κλήθηκε να επιλύσει. Και αυτό,
γιατί ενώ δεν ξεκαθάρισε καθόλου
το τοπίο σε σχέση με τον επιμερι-
σμό των εισφορών μεταξύ εργο-
δότη και εργαζομένου στην περί-
πτωση δεύτερης απασχόλησης που
αμείβεται με δελτίο παροχής υπη-
ρεσιών (μπλοκάκι), προκάλεσε και
νέα σύγχυση στους ασφαλισμένους
του ΕΦΚΑ που δηλώνουν μεν στην
εφορία «αγροτικό εισόδημα», δεν
ασφαλίζονται όμως στον πρώην
ΟΓΑ με την ιδιότητα του αγρότη.

Η εγκύκλιος ήρθε να επιβεβαι-
ώσει το γεγονός ότι μεγάλοι χα-
μένοι του νέου τρόπου υπολογι-
σμού των εισφορών είναι περίπου
250.000 «νέοι ασφαλισμένοι»
(ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά
από 1/1/1993 και μετά) που έχουν
διπλή απασχόληση. Με βάση τον
νόμο Σιούφα του 1992 εξαιρούνταν
από τη διπλή ασφάλιση, από

1/12017 όμως κι εφεξής, καλούνται
να πληρώσουν διπλές εισφορές.

Αντίθετα, πιθανά κερδισμένοι
είναι όσοι από τους «παλαιούς»
ασφαλισμένους πλήρωναν για το
ελεύθερο επάγγελμα εισφορές με
βάση τεκμαρτό εισόδημα ακόμη
κι αν είχαν ζημίες ή πολύ μικρό
κέρδος. Και αυτό γιατί, όσοι πρω-
τοασφαλίστηκαν πριν από το 1993,
δεν είχαν τη δυνατότητα εξαίρεσης,
ασφαλίζονταν σε δύο ή περισσό-
τερα ταμεία ανάλογα με την απα-
σχόληση που παρείχαν και κατά

συνέπεια πλήρωναν διπλές εισφο-
ρές. Πλέον, όλοι, «παλαιοί» και «νέ-
οι» θα καταβάλλουν εισφορές για
το σύνολο των εισοδημάτων τους,
ακόμη κι αν δεν προβλέπεται υπο-
χρέωση ασφάλισης, όπως συμβαίνει
στην περίπτωση του αγροτικού ει-
σοδήματος. Αντιμέτωποι με νέες
επιβαρύνσεις βρίσκονται σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις ειδικών, περίπου
μισό εκατομμύριο μισθωτοί, ελεύ-
θεροι επαγγελματίες ή αυτοαπα-
σχολούμενοι που δηλώνουν αγρο-
τικό εισόδημα στην εφορία. Βάσει

των καταστατικών διατάξεων του
ΟΓΑ, εξαιρούνταν από την ασφά-
λιση του πρώην Ταμείου των αγρο-
τών. Πλέον, όμως, θα βρεθούν
μπροστά στην υποχρέωση κατα-
βολής εισφορών για εισόδημα που
προκύπτει από πηγή για την οποία
δεν προβλέπεται υποχρεωτική
ασφάλιση. Δεν αποκλείεται το επό-
μενο διάστημα να υπάρξουν διευ-
κρινίσεις από το υπουργείο ή από
τον ΕΦΚΑ, προκειμένου να οριστι-
κοποιηθεί αυτό που σύμφωνα με
τους ειδικούς προκύπτει καθαρά

από την εγκύκλιο. Οι εισφορές ξε-
κινούν από 26,95% για το δεύτερο
εισόδημα από το ελεύθερο επάγ-
γελμα και μπορεί να φτάσουν μέχρι
και 37,95% αν κάποιος υποχρεούται
να ασφαλιστεί και για επικούρηση
και εφάπαξ. Με την εγκύκλιο ορί-
ζεται ότι μηνιαία βάση υπολογισμού
των εισφορών είναι το άθροισμα
του εισοδήματος με προτεραιότητα
στη μισθωτή εργασία. Ετσι, στον
μισθό του ασφαλισμένου προστί-
θεται το εισόδημα των άλλων δρα-
στηριοτήτων κατά φθίνουσα τάξη
μεγέθους. Στην περίπτωση εισο-
δημάτων από αυτοαπασχόληση
και ελεύθερο επάγγελμα, αν δηλαδή
δεν υπάρχει μισθωτή εργασία, τότε
ως βασική πηγή βιοπορισμού θε-
ωρείται η εργασία με το υψηλότερο
εισόδημα το οποίο υπολογίζεται
πρώτο και στη συνέχεια προστί-
θενται τα υπόλοιπα εισοδήματα.

Κατώτατο όριο ασφαλιστέου ει-
σοδήματος ορίζονται τα 586 ευρώ
και ανώτατο οι 5.860 ευρώ. Αν ο
μισθός ή το μεγαλύτερο εισόδημα
ξεπερνά τις 5.860 τον μήνα, τότε
δεν εμπλέκεται στον υπολογισμό
η δεύτερη απασχόληση. Αν το
άθροισμα όλων των εισοδημάτων
υπολείπεται των 586 ευρώ τον μή-
να, καταβάλλονται εισφορές για
το σύνολο του μισθού και προστί-
θενται εισφορές ελεύθερου επαγ-
γελματία για το ποσό που υπολεί-
πεται του κατωτάτου ορίου.

Στις περιπτώσεις που ο ασφα-
λισμένος είναι μέτοχος κατά πο-
σοστό άνω του 3% σε ανώνυμη
εταιρεία με επαγγελματική, βιοτε-
χνική ή εμπορική δραστηριότητα,
και μετέχει στην ανωτέρω ή σε άλ-
λη Α.Ε. ως μέλος του Δ.Σ. και λαμ-
βάνει και αμοιβή, καταβάλλει ει-
σφορά επί της αμοιβής ως μισθωτός
και επί των μερισμάτων ως ελεύ-
θερος επαγγελματίας.

Διπλές εισφορές για 750.000  ασφαλισμένους
Φέρνει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας για εργαζομένους με παράλληλη απασχόληση

Της ΧΑΡΟΥΛΑΣ ΑΠΑΛΑΓΑΚΗ*

Από το 2008 μέχρι και σήμερα, η διαχείριση των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων από τα πιστωτικά ιδρύματα υπήρξε
ή εξαιρετικά δυσχερής ή σε ορισμένες περιπτώσεις ανέφικτη.
Αυτό οφείλεται στη μακρά νομική προστασία που εξασφάλισε
στους οφειλέτες, αδιακρίτως, η νομοθεσία, με σειρά
ευνοϊκών ρυθμίσεων (ενδεικτικά μόνο αναφέρονται οι ν.
3714/2008, 3869/2010, 3858/2010, 4224/2013, 4307/2014).
Το παραπάνω νομικό πλαίσιο ελάχιστα συνέβαλε στην
προστασία ευπαθών δανειοληπτών και περισσότερο λει-
τούργησε προς όφελος των λεγόμενων στρατηγικών κα-
κοπληρωτών, ο αριθμός των οποίων βαίνει διαρκώς αυξα-
νόμενος. Εξίσου αδύνατη είναι η είσπραξη απαιτήσεων
στο πλαίσιο του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με την οδό
της αναγκαστικής εκτελέσεως, καθώς όπως είναι ευρύτερα
γνωστό δεν διεξάγονται πλειστηριασμοί ούτε καν για την
είσπραξη υπέρογκων επιχειρηματικών οφειλών (με απο-
τέλεσμα η διεξαγωγή των πλειστηριασμών με ηλεκτρονικά
μέσα να αποτελεί μονόδρομο).

Εδώ και 6 περίπου μήνες συζητείται το νομοσχέδιο για
τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων,
το γνωστό ως Out of the Court Workout (OCW). Πέραν των
σημαντικών καθυστερήσεων που έχουν σημειωθεί στην
οριστικοποίηση και ψήφιση του νόμου, έχουν παρεισφρήσει
στο νομοσχέδιο ορισμένες διατάξεις, που εάν παραμείνουν,
θα καταστήσουν τον νόμο ένα ακόμη εργαλείο καθυστερή-
σεων. Η βασική αποτίμηση του νομοσχεδίου είναι η ακόλουθη:
Στα θετικά σημεία συγκαταλέγονται:

l  Η διάκριση ανάμεσα σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.
l  Το ότι λαμβάνονται υπόψη μόνο οφειλές που δημιουρ-

γήθηκαν μέχρι τις 31.12.2016.
l  Καθιερώνεται υποχρέωση διαφάνειας των οικονομικών

στοιχείων των οφειλετών.
l  Αξιοποιούνται ως συντονιστές οι πολλοί εν τω μεταξύ

διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές του υπουργείου Δικαιο-
σύνης.

l  Ανάγεται σε ελάχιστη αναγκαία (και αυτονόητη θα έλεγε
κανείς) προϋπόθεση το βιώσιμο της επιχείρησης.

l  Η πρόβλεψη ότι ο οφειλέτης θα πρέπει να έχει φορολογική
κατοικία στην Ελλάδα, και θα πρέπει να εμφανίζει θετικό
αποτέλεσμα προ φόρων σε μία τουλάχιστον από τις τρεις
τελευταίες χρήσεις.

l  Ο οφειλέτης αντιμετωπίζεται ενιαία έναντι όλων των πι-
στωτών του και αποφεύγεται ο κατακερματισμός ρυθμίσεων.

Ολος, όμως, αυτός ο σοβαρός στόχος, που το αναμενόμενο
θα ήταν να τον αγκαλιάσουν όλοι οι φορείς, κινδυνεύει να
γίνει ένα ακόμη νομοθέτημα, χωρίς πρακτικά αποτελέσματα,
εάν διατηρηθούν ορισμένες προβλέψεις όπως:

Να υπάγονται στον νόμο όχι μόνο οι εμπορικές οφειλές
των επιχειρήσεων, αλλά και οι ατομικές τους, οι άσχετες με
την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Οσοι το υποστηρίζουν,
δεν συνειδητοποιούν ότι έτσι υιοθετούν, συνειδητά μία κοι-
νωνική ανισότητα σε βάρος των καταναλωτών, και ότι αγνοούν
και αυτή ακόμη τη δομή της πτωχευτικής διαδικασίας, που
προϋποθέτει πάντα εμπορική ιδιότητα και οφειλή.

Περιλαμβάνονται μικρές οφειλές ποσού μεταξύ 20.000
και 50.000 ευρώ, οι οποίες ενώ οικονομικά αντιστοιχούν σε
ένα εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό, θα αποτελούν, κατ’ εκτίμηση,
περίπου το 1/4 των αιτήσεων, που θα υποβληθούν και θα
προκαλέσουν σημαντικές καθυστερήσεις. Είναι, όμως,
ζήτημα αναλογικότητας και άνισης μεταχείρισης επιχειρήσεων
διαφορετικών μεγεθών, αφού οι μεγαλύτερου μεγέθους επι-
χειρήσεις συμβάλλουν, κατά τεκμήριο τουλάχιστον, περισ-
σότερο στην εθνική οικονομία, στα δημόσια έσοδα, στην
απασχόληση και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη.

Ακόμη, το ενδεχόμενο να λειτουργήσει σε πρώτο στάδιο
όχι με ηλεκτρονικά μέσα, αλλά με έγχαρτη μορφή το σύστημα
υποδοχής των αιτήσεων, με το επιχείρημα ότι κατά την
έναρξη ισχύος του νόμου δεν θα είναι έτοιμη η ηλεκτρονική
πλατφόρμα, προδιαγράφει την αποτυχία του νόμου από την
πρώτη μέρα ισχύος του. Οταν θα αρχίσει να λειτουργεί το
ηλεκτρονικό σύστημα θα βρίσκονται ήδη στο στάδιο επε-
ξεργασίας οι παλιές αιτήσεις. Θα έχει κατ’ αποτέλεσμα πα-
ρασχεθεί ένα ακόμη δίχτυ προστασίας στους στρατηγικούς
κακοπληρωτές.

Ενώ ο νόμος εξαγγέλλεται ως πλαίσιο εξωδικαστικού συμ-
βιβασμού παρεμβάλλεται και προβλέπεται δικαστική διαδι-
κασία επικύρωσης. Συνηθίζεται, όποιο πρακτικό συντάσσεται
στο πλαίσιο εξωδικαστικών διαδικασιών, όπως άλλωστε θα
είναι και ο νόμος για το OCW, να επικυρώνεται απλώς από
τον πρόεδρο του Δικαστηρίου, όπως συναντάμε σε πολλές
διατάξεις (λ.χ. στο άρθρο 214 Α του ΚΠολΔ, στο άρθρο 9
παρ. 2 του νόμου 3898/2010 για την κατάθεση του πρακτικού
διαμεσολάβησης), και το δικαστήριο δεν επεμβαίνει, διότι
η επικύρωση της συμφωνίας έχει τυπικό χαρακτήρα και
αποβλέπει στο να αποκτήσουν οι δανειστές τίτλο εκτελεστό.
Είναι γνωστός τόπος η υπερφόρτωση των δικαστηρίων. Για
όσους δανειστές δεν συναινούν υπάρχει απλούστερη οδός
και συγκεκριμένα η άσκηση τριτανακοπής.

Ενώ η διάταξη του άρθρου 1 του σχεδίου νόμου αναφέρεται
σε ρύθμιση των οφειλών, που είναι απαραίτητη προκειμένου
να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οφειλέτη, απουσιάζει
από το σχέδιο νόμου οποιαδήποτε διάταξη για τους όρους
υπό τους οποίους μπορεί να στοιχειοθετηθεί αστική ή και
ποινική ευθύνη όσων δημόσιων υπαλλήλων, ή υπαλλήλων
των πιστωτικών ιδρυμάτων συμμετάσχουν στην αναδιάρ-
θρωση, που εκ των πραγμάτων περικλείει και σοβαρές δια-
γραφές της αρχικής οφειλής. Ο νομοθέτης δεν μπορεί να
ζητάει τόλμη, ή αποφασιστικότητα, ή ριζικές λύσεις όσο
δεν θέτει αντικειμενικά κριτήρια. Ενα λ.χ. αντικειμενικό
κριτήριο, ειδικά για τα πιστωτικά ιδρύματα, θα ήταν η
βούληση του ίδιου του νομικού προσώπου να ζητήσει ευθύνες
από τα στελέχη του, πράγμα που θα προϋπέθετε ότι αυτά
πράγματι ενήργησαν αντίθετα προς το συμφέρον του. Ενας
νέος νόμος που πράγματι αποβλέπει στο να επιφέρει κοινωνική
ειρήνη αλλά και σταθερότητα θα άξιζε τον κόπο να προβεί
σε αυτές τις διορθωτικές παρεμβάσεις, που συνοψίζονται:

l  Στον περιορισμό αποκλειστικά και μόνο σε εμπορικές
οφειλές.

l  Στον καθορισμό του ελάχιστου ορίου υπαγωγής στις
διατάξεις (συνολικών) οφειλών τουλάχιστον 50.000 ευρώ.

l  Στη θέσπιση αντικειμενικών και τεχνικά αποδεκτών
κριτηρίων, τα οποία θα μπορούσαν να θεμελιώσουν (εάν
βέβαια συντρέχει και το υποκειμενικό στοιχείο του δόλου)
την ποινική ευθύνη όσων φυσικών προσώπων έχουν ανάμειξη
στη ρύθμιση.

l  Στην έναρξη ισχύος και εφαρμογής του νόμου μόνο
όταν θα ολοκληρωθεί το ηλεκτρονικό σύστημα υποδοχής
αιτήσεων και δικαιολογητικών.

l  Στην κατάργηση κάθε δικαστικής διαδικασίας για την
επικύρωση του πρακτικού του εξώδικου συμβιβασμού.

Διαφορετικά ο νομοθέτης δεν θα έχει κάνει το γενναίο
βήμα, όπως δεν το έκανε το 2014 και θα συνεχίσουμε τη νο-
μοθετική παράδοση της άνευ κριτηρίων προστασίας των
οφειλετών.

* Η κ. Χαρούλα Απαλαγάκη είναι καθηγήτρια ΑΠΘ & Γενική Γραμματέας
της ΕΕΤ

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Διαμάχη ανάμεσα σε τοπικές αρχές,
εμπορικούς συλλόγους και εργα-
ζομένους έχει προκαλέσει για μία
ακόμη φορά η δυνατότητα που
παρείχε το υπουργείο Οικονομίας
και Ανάπτυξης να συναποφασί-
σουν οι τοπικές κοινωνίες για τον
χρόνο διεξαγωγής των ενδιάμεσων
εκπτώσεων.

Σημειώνεται ότι με τον νόμο
4446/2016 αυξήθηκε η διάρκεια
των ενδιάμεσων εκπτώσεων από
20 ημέρες σε 30 ημέρες και πα-
ρέχεται η δυνατότητα στους αν-
τιπεριφερειάρχες, ύστερα από
γνώμη των τοπικών εμπορικών
συλλόγων και των επαγγελματικών
οργανώσεων, να αποφασίσουν
την πραγματοποίηση των ενδιά-
μεσων εκπτώσεων διαφορετικές
χρονικές περιόδους και όχι υπο-
χρεωτικά κατά το πρώτο 15νθή-
μερο του Μαΐου και του Νοεμβρί-
ου. Σε περίπτωση αλλαγής θα έπρε-
πε οι αντιπεριφερειάρχες να εκ-
δώσουν απόφαση έως τις

22/3/2017. Αν και ο νόμος
4446/2016 ορίζει σαφώς ότι εντός
του συνόλου των ενδιάμεσων εκ-
πτώσεων τα καταστήματα επιτρέ-
πεται να είναι ανοιχτά δύο Κυρια-
κές (όπως ίσχυε και πριν), στην
πράξη μπορεί σε κάποιες περιοχές
να είναι ανοιχτά περισσότερες
Κυριακές. Πρόκειται για τις πε-
ριοχές όπου ήδη έχει αποφασιστεί
με άλλη απόφαση του αντιπερι-

φερειάρχη (βάσει του νόμου
4177/2013) να λειτουργούν τα κα-
ταστήματα πέραν των οκτώ Κυ-
ριακών που καθορίζονται κεντρικά
και ισχύουν για όλη την Ελλάδα.

Η σημαντικότερη αντίδραση
κατεγράφη στον νομό Αχαΐας,
όπου οι μικρομεσαίες εμπορικές
επιχειρήσεις ζητούσαν οι ενδιά-
μεσες εκπτώσεις να πραγματο-
ποιούνται το πρώτο δεκαπενθή-

μερο του Μαρτίου και του Σεπτεμ-
βρίου, σε αντίθεση με τις μεγάλες
αλυσίδες που ζητούσαν να μην
υπάρξουν αλλαγές. Ο αντιπεριφε-
ρειάρχης δεν εξέδωσε απόφαση,
γεγονός που έχει προκαλέσει την
οργή μερίδας εμπόρων. Στο θέμα
παρενέβη και η ΓΣΕΕ, η οποία εξέ-
φρασε για μία ακόμη φορά την
αντίθεσή της στην κατάργηση
της κυριακάτικης αργίας.

Περιοχές στις οποίες θα υπάρ-
ξουν αλλαγές με βάση τις αποφά-
σεις που έχουν δημοσιευθεί στη
«Διαύγεια» είναι οι ακόλουθες:

• Νομός Αιτωλοακαρνανίας: εν-
διάμεσες εκπτώσεις από 1/9/2017
έως 15/9/2017 και από 18/9/2017
έως 2/10/2017. Ανοικτά καταστή-
ματα τις Κυριακές 3/9 και 24/9.

• Νομός Αρτας: πρώτο δεκαή-
μερο Μαΐου, 25/9 έως 4/10 και πρώ-
το δεκαήμερο Νοεμβρίου. Ανοιχτά
τις Κυριακές 7/5 και 5/11.

• Νομός Δράμας: 1/5 έως 13/5,
26/5 έως 28/5 και 23/10 έως 5/11.
Ανοιχτά τις Κυριακές 7/5 και 5/11.

• Νομός Εβρου: 4/3 έως 18/3

και 1/9 έως 15/9. Ανοιχτά τις Κυ-
ριακές 3/9 και 10/9.

• Νομός Ηρακλείου: 18/4 έως
28/4 και 11/10 έως 31/10 στους Δή-
μους Χερσονήσου, Μαλεβιζίου και
στους παραλιακούς οικισμούς Δή-
μου Φαιστού (πρόκειται για περιο-
χές αυξημένης τουριστικής κίνη-
σης). Στις λοιπές περιοχές του νο-
μού Ηρακλείου οι ενδιάμεσες εκ-
πτώσεις ορίστηκαν για το πρώτο
15νθήμερο Μαρτίου και Σεπτεμ-
βρίου. Στην απόφαση δεν αναφέ-
ρονται οι Κυριακές που θα είναι
ανοιχτά τα καταστήματα.

• Νομός Κιλκίς: 1/5 έως 10/5,
10/6 έως 20/6 και 1/11 έως 10/11
στον Δήμο Κιλκίς. Ανοιχτά τις Κυ-
ριακές 7/5 και 5/11. Στον Δήμο Παι-
ονίας οι ενδιάμεσες εκπτώσεις θα
γίνονται το πρώτο 15νθήμερο Μαΐ-
ου και Νοεμβρίου.

• Νομός Ξάνθης: 17/3 έως 31/3
και 1/9 έως 15/9. Ανοιχτά τις Κυ-
ριακές 3/9 και 10/9.

• Νομός Ροδόπης: 14/3 έως 28/3
και 1/9 έως 15/9. Ανοιχτά τις Κυ-
ριακές 3 και 10 Σεπτεμβρίου.

Διαμάχη τοπικών αρχών – εμπόρων για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις

Η ΓΣΕΕ εξέφρασε για μία ακόμη φορά την αντίθεσή της στην κατάργηση
της κυριακάτικης αργίας.
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