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Θέµα : Ενηµέρωση για προβλήµατα ΕΦΚΑ 

 

Το τελευταίο διάστηµα γινόµαστε δέκτες παραπόνων από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες 

σχετικά µε εµφάνιση, χωρίς µάλιστα καµία προηγούµενη πληροφόρηση, χρεών σε ήδη πληρωµένες 

εισφορές που έχουν ως αποτέλεσµα να χάνονται ρυθµίσεις , να µην µπορούν οι επιχειρήσεις να λάβουν 

ασφαλιστική ενηµερότητα και βέβαια να βρίσκονται µε ουρανοκατέβατες οφειλές .  

 

Σας µεταφέρουµε µερικές περιπτώσεις : 

 

- Οφειλές ΕΦΚΑ µη µισθωτών που έχουν καταβληθεί µε λάθος ταυτότητα οφειλής (λόγω αλλαγής αυτής 

από τη ∆ιοίκηση του ΕΦΚΑ) φαίνονται ως απλήρωτες και δεν υπάρχει δυνατότητα συµψηφισµού 

- Οφειλές Εφκα µη µισθωτών (αυτοαπασχολούµενων, επαγγελµατιών κλπ) της περιόδου µε τα 

ευεργετικά µέτρα κατά της πανδηµίας που τα ειδοποιητήρια ήταν µε µείωση εφόσον καταβληθούν 

εµπρόθεσµα , έχουν οδηγηθεί στο ΚΕΑΟ 

- Οφειλές Εφκα µη µισθωτών που καταβάλλονται µετά τις 20 έκαστου µήνα θεωρούνται ως µη 

πληρωµένες και αυτόµατα µεταφέρονται στο ΚΕΑΟ χωρίς καµία δυνατότητα συµψηφισµού . 

-Οφειλές ΕΦΚΑ µισθωτών (πρώην ΙΚΑ κλπ) περιόδου 02/2020-04/2020 που µε ευεργετικά µέτρα της 

πανδηµίας καταβλήθηκαν από τον 05/2020 και µετά φαίνονται απλήρωτες και ως οφειλές του Νοεµβρίου 

2021 ο οποίος έχει καταβληθεί εµπρόθεσµα . 



 

 

- Οφειλές Εφκα µισθωτών (πρώην ΙΚΑ κλπ  από χειρόγραφες Π.Ε.Ε. το σύστηµα του ΕΦΚΑ δεν τις 

έλαβε υπόψη και φαίνονται και αυτές ως µη καταβληθείσες . 

- Με την εφαρµογή του Νέου ταµείου επικουρικής ασφάλισης(ΤΕΚΑ) δηµιουργείται επιπλέον όγκος 

εργασίας χωρίς να χρειάζεται αφού θα πρέπει να γίνονται 2 Α.Π.∆. , παράλληλα η κανονική ΑΠ∆ πλέον 

δεν οριστικοποιείται από το σύστηµα αλλά περνάει από διάφορες διαδικασίες ελέγχου µε αποτέλεσµα να 

υπάρχει µεγάλη καθυστέρηση και στην ενηµέρωση του εργοδότη για την καταβολή των χρηµάτων . 

 

Για το ΤΕΚΑ αναµένουµε και τις αναλυτικές οδηγίες, αλλά ήδη µε αυτά που βλέπουµε θα φέρει πάρα 

πολλές δυσκολίες στις επιχειρήσεις(για παράδειγµα δεν θα µπορεί να γίνει απόλυση-καταγγελία 

σύµβασης αν δεν έχει εξοφληθεί το ΤΕΚΑ , δηλαδή ουσιαστικά να υπάρχει ασφαλιστική ενηµερότητα). 

 

Λόγω του ότι τα Λογιστικά Γραφεία που είναι αποδέκτες όλων των παραπάνω, άλλα και τα τοπικά 

υποκαταστήµατα ΕΦΚΑ, έχουν περιορισµένες δυνατότητες στο να δώσουν λύση, παρακαλούµε και για 

τις δικές σας ενέργειες για ενηµέρωση της ∆ιοίκησης ΕΦΚΑ ώστε να υπάρχει : 

 

- Άµεση τακτοποίηση του µηχανογραφικού συστήµατος του ΕΦΚΑ και έκδοση ανακοίνωσης για την 

τακτοποίηση των προβληµάτων αυτών 

- Άµεσο συµψηφισµό όλων των υπερεισπράξεων 

- Την πρόσβαση στο σύστηµα δηλωθέντων-καταβληθέντων και από τους υπαλλήλους των τοπικών 

υποκαταστηµάτων ΕΦΚΑ έτσι ώστε να διορθώνονται άµεσα αυτές οι αστοχίες  

 

 

Με εκτίµηση 

Για τον Σ.Ε.Ε.Λ.ΦΟ. Νοµού Πρέβεζας 
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Σταυρίδης Χαρ. Απόστολος 


