
ΚΛΕΙΝΕΙΣ… ΤΡΑΠΕΖΙ 
ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ
Ο Γιώργος Αρφαράς και ο Κώ-
στας Σαριδάκης δηµιούργη-
σαν την ιντερνετική πλατφόρµα 
e-table, η οποία δίνει τη δυνα-
τότητα στους χρήστες από Ελλά-
δα και Κύπρο να κάνουν κρατή-
σεις σε εστιατόρια εύκολα και οι-
κονοµικά

Σ
αφάρι για την είσπραξη 
ληξιπρόθεσµων ασφαλι-
στικών χρεών από δύο 

πηγές οφειλετών ετοιµάζουν 
οι αρµόδιες υπηρεσίες του Κέ-
ντρου Είσπραξης Ασφαλιστι-
κών Οφειλών. Στο στόχαστρο 
θα βρεθούν ελεύθεροι επαγ-
γελµατίες, αυτοαπασχολούµε-
νοι και αγρότες µε νέες οφειλές έως 5.000 ευ-
ρώ, αλλά και επιχειρηµατίες µε ενεργές επιχει-
ρήσεις, οι οποίοι επί σειρά ετών παραλείπουν 
να αποδώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές των 
εργαζοµένων τους. 

Η προσπάθεια είσπραξης µέσω των κατασχέ-
σεων τραπεζικών λογαριασµών αναµένεται να 
ενταθεί το φθινόπωρο, καθώς το ΚΕΑΟ θα πρέ-
πει να εισφέρει στον Προϋπολογισµό του 2018 
περισσότερα από 1,2 δισ. ευρώ από την είσπρα-
ξη οφειλών. Σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες 
της Realnews, η πρώτη κατηγορία οφειλετών 

που θα βρεθεί αντιµέτωπη µε κατασχέσεις συ-
µπεριλαµβάνει όσους έχουν ληξιπρόθεσµα χρέη 
έως 5.000 ευρώ και δηµιουργήθηκαν τους τε-
λευταίους µήνες. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που 
έχει στη διάθεσή της η διοίκηση του ΚΕΑΟ, το 
πρώτο εξάµηνο του 2018 687.000 οφειλέτες 
έχουν χρέη κάτω των 5.000 ευρώ και η συνο-
λική οφειλή φτάνει το 1,1 δισ. ευρώ.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά επιχειρηµατίες 
µε ενεργές εταιρείες και καταστήµατα, οι οποί-
οι απασχολούν δεκάδες εργαζοµένους, από 
τους οποίους επί σειρά ετών παρακρατούν τις 

ασφαλιστικές εισφορές από τους µισθούς τους 
και δεν τις αποδίδουν στα ασφαλιστικά ταµεία. 

Οι υπηρεσίες του Κέντρου θα προχωρούν 
στο µπλοκάρισµα της µηνιαίας ηλεκτρονικής 
υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών ∆ηλώ-
σεων (ΑΠ∆). Είναι το πρώτο «σκληρό» µέτρο 
που λαµβάνει το ΚΕΑΟ, έτσι ώστε να αναγκά-
σει τους εργοδότες να µεταβούν στα υποκατα-
στήµατα του ΕΦΚΑ προκειµένου να ενταχθούν 
σε ρύθµιση οφειλών. Οι οφειλές τους στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 100.000 
ευρώ και φτάνουν τα 3 εκατ. ευρώ.
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µε στόχο να εισρεύσουν στο ταµείο του ΕΦΚΑ 1,1 δισ. ευρώ 

Το ΚΕΑΟ εντείνει την πίεση σε 687.000 µικροοφειλέτες 
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Είκοσι εννέα μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυ-
γής με εικονικά τιμολόγια, απόκρυψη εισοδη-
μάτων και μη έκδοση αποδείξεων εντόπισαν οι 
ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων 
Εσόδων. Αναλυτικά στοιχεία 

ΝΕΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Ηλεκτρονικά θα υποβληθούν έως το τέλος 
του έτους οι αιτήσεις για τα αναπηρικά επι-
δόματα σε ολόκληρη την επικράτεια. Ξεκί-
νησε η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου. Τι 
δηλώνει στην «R» η αρμόδια αναπληρώ-
τρια υπουργός Εργασίας, Θ. Φωτίου ΣΕΛ. 6

ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ ΤΑ 
«ΑΣΗΜΙΚΑ» ΤΗΣ ΑΓΝΟ
Ελληνες γαλακτοβιοµήχα-
νοι, Γάλλοι, Ιταλοί, Τσέχοι και 
Τούρκοι έχουν εκδηλώσει το 
αρχικό ενδιαφέρον τους για 
την απόκτηση του εργοστασί-
ου και του σήµατος της πάλαι 
ποτέ κραταιάς βορειοελλαδίτι-
κης βιοµηχανίας

Μπαράζ κατασχέσεων
για χρέη έως 5.000 ευρώ

Οι έλεγχοι 
έβγαλαν 

«λαβράκια»
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