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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς κ. κ. Υπουργούς 

• Οικονοµικών 

• Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 

Θέµα: Ανακούφιση των συµπολιτών µας που οφείλουν σε Δηµόσιες 
Οικονοµικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 
(Φ.Κ.Α.) 

Η σηµερινή Κυβέρνηση, µέσω νοµοθετικών πρωτοβουλιών και 

παρεµβάσεων, έδωσε την δυνατότητα σε συµπολίτες µας, που είχαν οφειλές 

προς Δ.Ο.Υ., Φ.Κ.Α. αλλά και πιστωτές να υπαχθούν σε ρυθµίσεις µε 

ευνοϊκές δόσεις.  

Η πρώτη δυνατότητα νοµοθετήθηκε µε το νόµο 4321/2015, µε τον οποίο 

προβλέφθηκε η υπαγωγή οφειλετών στη ρύθµιση των 100 δόσεων. 

Καταληκτική ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση είχε τεθεί αρχικά η 26η 

Μαΐου 2015. Η προθεσµία αυτή εν συνεχεία παρατάθηκε µε την 

ΠΟΛ.1110/26.5.2015 έως την 26η Ιουνίου 2015. Η µεγάλη ανάγκη ρύθµισης 

ακόµα περισσότερων ληξιπρόθεσµων οφειλών, καθώς και το γεγονός ότι η 

ρύθµιση αυτή είχε αποδώσει σηµαντικά έσοδα, τόσο στα ασφαλιστικά ταµεία, 

όσο και σε εφορίες και δήµους, είχε οδηγήσει σε παράταση της ρύθµισης  έως 

και τις 15.7 2015 σύµφωνα µε το άρθρο 49 του νόµου 4331/2015.  

Η δεύτερη δυνατότητα νοµοθετήθηκε µε το άρθρο 38 του νόµου 4331/2015, ο 

οποίος προέβλεπε προσωρινά την αύξηση των ποσών που µπορούσαν να 

συµψηφιστούν µε συντάξεις σε 50.000 ευρώ αντί των 20.000 ευρώ για όσους 

ασφαλισµένους του πρώην ΟΑΕΕ υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης έως την  



30η Σεπτεµβρίου 2015, προκειµένου να αντιµετωπιστεί το τεράστιο ζήτηµα 

που είχε προκύψει µε την συσσώρευση οφειλών. 

Αργότερα, ψηφίστηκε ο Νόµος 4469/2017 (ΦΕΚ Α’ 62/03.05.2017) που 

αφορά σε εξωδικαστική ρύθµιση έως 120 δόσεις για επιχειρήσεις και 

ελεύθερους επαγγελµατίες, οι οποίοι έχουν δηµιουργήσει οφειλές προς 

πιστωτές και προς το Δηµόσιο.  

Με την υπ’ αριθµ Εγκ. Β/7/οικ. 7713/466/2018 του Υπουργείου Εργασίας 

εξειδικεύτηκαν τα κριτήρια και η διαδικασία ένταξης στο µηχανισµό των 120 

δόσεων, για όσους έχουν οφειλές προς την εφορία και τους ασφαλιστικούς 

φορείς. 

Πιο συγκεκριµένα, δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθµιση οφειλών βάσει της 

ανωτέρω εγκυκλίου έχουν: 

Α.Φυσικά πρόσωπα µε πτωχευτική ικανότητα ή νοµικά πρόσωπα που 

αποκτούν εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα και 

1. Οι συνολικές οφειλές προς το σύνολο των πιστωτών δεν υπερβαίνουν 

το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ή / και 

2. Οι οφειλές προς τους Φ.Κ.Α. υπερβαίνουν το ογδόντα πέντε τοις εκατό 

(85%) των συνολικών οφειλών τους  

Β.Φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδηµα από επιχειρηµατική 

δραστηριότητα, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, µε οφειλές προς τους 

Φ.Κ.Α. έως 50.000 ευρώ.  

Επίσης, διευκρινίζεται ότι στο εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα 

εντάσσεται και το εισόδηµα από επιχειρηµατική αγροτική δραστηριότητα. 

Οι δυνατότητες που έχει παράσχει η σηµερινή Κυβέρνηση για ρύθµιση των 

οφειλών προς εφορία, φορείς κοινωνικής ασφάλισης και πιστωτές έχουν 

αποδειχτεί σωτήριες για τη διευκόλυνση οφειλετών, οι οποίοι τα τελευταία 

χρόνια δυσκολεύονται πραγµατικά να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. 

Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις οφειλετών που δεν µπορούν να ρυθµίσουν 

τις οφειλές τους, γιατί οι µεν νόµοι 4321/2015 και 4331/2015 δεν βρίσκονται 



πλεον σε ισχύ, ο δε νόµος 4469/17 προβλέπει ρητά ότι δυνατότητα υπαγωγής 

έχουν όσα πρόσωπα αποκτούν εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα.  

Συγκεκριµένα αναφέρουµε: 

1. Μια κατηγορία συµπολιτών µας, που είχε κάποιου είδους 

δραστηριότητα και είχε δηµιουργήσει µεγάλες ή και µικρότερες οφειλές 

προς το Δηµόσιο, αλλά έχει προβεί σε διακοπή εργασιών – µε άλλα 

λόγια «έχουν κλείσει τα βιβλία τους» - και δεν δύνανται να 

πραγµατοποιήσουν και πάλι έναρξη εργασιών. Αυτοµάτως λοιπόν 

αυτοί αποκλείονται από το νόµο 4469/17.  

2. Οι περιπτώσεις αυτοαπασχολούµενων (δικηγόροι και µηχανικοί), οι 

οποίοι, πριν την ψήφιση του νόµου 4488/17 άρθρο 20 µε τον οποίο 

αποσυνδέθηκε η ασφάλιση των ανωτέρω από την ιδιότητα τους  ώστε 

πλέον να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές από την έναρξη της 

επαγγελµατικής δραστηριότητας στις Δ.Ο.Υ. και για όσο διάστηµα αυτή 

διαρκεί, ήταν υποχρεωµένοι να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές 

ακόµα και αν δεν είχαν κάνει ουδέποτε έναρξη εργασιών. Ειδικότερα, οι 

ανωτέρω όφειλαν από την στιγµή που θα αποφοιτήσουν από τις 

σχολές τους να εγγραφούν στους αντίστοιχους συλλόγους και να 

ασφαλίζονται στα ασφαλιστικά τους ταµεία ακόµα και αν δεν είχαν 

δραστηριότητα, καταβάλλοντας υπέρογκες εισφορές. Και αυτές οι 

περιπτώσεις οφειλετών που ουδέποτε προέβησαν σε έναρξη 

εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις αυτοαπασχολούµενων, που 

κάποια στίγµη έκλεισαν τα βιβλία τους και είχαν σωρεύσει ήδη οφειλές, 

δεν µπορούν να κάνουν χρήση του Νόµου 4469/2017. 

3. Μια ακόµα µερίδα οφειλετών, αφορά σε ιδιώτες (µισθωτούς ή 

συνταξιούχους) που είχαν οποιαδήποτε συναλλαγή µε το Ι.Κ.Α. και 

προέκυψαν οφειλές, είτε λόγω οικοδοµοτεχνικών έργων, είτε από 

καταλογισµό συντάξεων. Οµοίως οι ανωτέρω δεν µπορούν να κάνουν 

χρήση του νόµου 4469/2017. 

4. Μία άλλη µερίδα οφειλετών, είναι οι υπό συνταξιοδότηση οφειλέτες, 

κυρίως µη µισθωτοί απασχολούµενοι, δηλαδή αγρότες και 

επαγγελµατίες που βρέθηκαν τα προηγούµενα χρόνια σε αντικειµενική 

αδυναµία να καταβάλουν στα ταµεία τις οφειλόµενες ασφαλιστικές 



εισφορές τους. Έτσι, παρόλο που πλέον θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό 

δικαίωµα, εντούτοις αδυνατούν να λάβουν την σύνταξή τους, καθώς 

οφείλουν µεγάλα ποσά στα ασφαλιστικά ταµεία. 

Για την τελευταία περίπτωση οφειλετών (υπό συνταξιοδότηση οφειλέτες) 

αξίζουν να επισηµανθούν τα εξής. 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3863/2010, όπως 

αντικαταστάθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 

3996/2011 και του άρθρου 32 του Ν.4075/2012, όπως αυτές ισχύουν 

σύµφωνα µε την εγκύκλιο του ΟΑΕΕ υπ’ αριθµόν 4/11-02-2016(ΦΕΚ 

129/17.10.2015)  οι ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ µπορούν να λάβουν σύνταξη, 

συµψηφίζοντας ή παρακρατώντας τις οφειλές τους από τη σύνταξη, εφόσον οι 

οφειλόµενες εισφορές τους δεν ξεπερνούν το ύψος 30 µηνιαίων συντάξεων 

κατώτατων ορίων λόγω γήρατος του ασφαλιστικού Οργανισµού, και µέχρι του 

ανώτατου ποσού των 20.000 ευρώ µετά την προσαύξησή του µε πρόσθετα 

τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις. Συνεπώς, αν η οφειλή ξεπερνά το ποσό των 

20.000 ευρώ, τότε οι ασφαλισµένοι οφείλουν να πληρώσουν εφάπαξ το 

επιπλέον των 20.000 ευρώ ποσό προκειµένου να συνταξιοδοτηθούν.  

 

Οµοίως, µε τον νόµο 4144/2013, άρθρο 68, για τους ασφαλισµένους 

οφειλέτες του ΟΓΑ ορίστηκε ότι µπορούν να πάρουν σύνταξη, συµψηφίζοντας 

ή παρακρατώντας τις οφειλές τους από τη σύνταξη µόνον εφόσον το σύνολο 

των οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών, όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί 

κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης συνταξιοδότησης, δεν ξεπερνούν τις 

4.000 ευρώ.  Συνεπώς, για τους ασφαλισµένους του ΟΓΑ αν η οφειλή 

ξεπερνά το ποσό των 4.000 ευρώ, τότε οι ασφαλισµένοι οφείλουν να 

πληρώσουν εφάπαξ το επιπλέον των 4. 000 ευρώ ποσό προκειµένου να 

συνταξιοδοτηθούν. Για τους ασφαλισµένους του πρώην ΕΤΑΑ, αν η οφειλή 

ξεπερνά το ποσό των 15.000 ευρώ, τότε οι ασφαλισµένοι οφείλουν να 

πληρώσουν εφάπαξ το επιπλέον των 15. 000 ευρώ ποσό προκειµένου να 

συνταξιοδοτηθούν. 

 

Ωστόσο, σε περίοδο οικονοµικής κρίσης, η οποιαδήποτε καταβολή εφάπαξ 

ποσού αποτελεί σοβαρή και αντικειµενική δυσκολία για ανθρώπους, οι οποίοι 



έχοντας διακόψει την επαγγελµατική τους δραστηριότητα, δεν έχουν άλλους 

εισοδηµατικούς πόρους. Εποµένως, είναι εµφανές πως ελάχιστοι είναι οι 

ασφαλισµένοι, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα εφάπαξ πληρωµής. Ως εκ 

τούτου η πλειονότητα θα στερηθεί  και το µοναδικό εισόδηµα που δικαιούται 

µέσω της σύνταξής της.  

 

Επειδή οι επαγγελµατίες που έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών 

παραµένουν εγκλωβισµένοι, αδυνατώντας να εξοφλήσουν τις οφειλές τους. 

Επειδή η συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισµένων, λόγω αντικειµενικής 

αδυναµίας, σταµάτησε να καταβάλει στα ταµεία τις ασφαλιστικές  εισφορές, 

στα χρόνια της οικονοµικής κρίσης,  µε αποτέλεσµα ακόµα και αν έχει 

συµπληρώσει τα συντάξιµα χρόνια, αδυνατεί να καταθέσει αίτηµα 

συνταξιοδότησης. 

 

Επειδή οφείλουµε να µεριµνούµε για ανθρώπους που δεν µπορούν 

αντικειµενικά να έχουν κανένα άλλο εισόδηµα, πόσο µάλλον να στερούνται το 

δικαίωµα συνταξιοδότησης,. 

Επειδή οποιαδήποτε νέα ρύθµιση, θα σήµαινε ακόµα περισσότερα έσοδα για 

το κράτος και σαφέστατα ανακούφιση των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι θα 

είχαν µια επιπλέον ευκαιρία να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. 

Ερωτώνται οι αρµόδιοι Υπουργοί  

1. Προτίθενται να λάβουν πρωτοβουλίες προκειµένου να υπάρξει 

ρύθµιση, έστω και περιορισµένων σε αριθµό αλλά ευνοικών δόσεων, 

πέραν της πάγιας και διαρκούς ρύθµισης του ν. 4152/2013, για τα χρέη 

προς εφορία και φορείς κοινωνικής ασφάλισης των επιχειρήσεων και 

των ελευθέρων επαγγελµατιών, που έχουν προβεί σε διακοπή των 

εργασιών τους, αλλά και των αυτοαπασχολούµενων (δικηγόροι και 

µηχανικοί), οι οποίοι, µέχρι να αποσυνδεθεί η ασφάλιση από την 

ιδιότητά τους, υποχρεούνταν σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 

ακόµα και αν δεν είχαν ουδέποτε κάποια δραστηριότητα; 

2. Προτίθενται να τροποποιήσουν τους όρους καταβολής σύνταξης σε 

οφειλέτες, υποψήφιους συνταξιούχους και συγκεκριµένα να 



µεταβάλουν το ανώτατο όριο παρακράτησης, το οποίο ανέρχεται 

σήµερα στο ποσό των 20.000 ευρώ για ΟΑΕΕ , 15.000 για ΕΤΑΑ και 

4.000 ευρώ για ΟΓΑ, ώστε να εξασφαλίζεται το δικαίωµα της 

συνταξιοδότησης ;  

 

 
Οι ερωτώντες Βουλευτές 

 

Βαρδάκης Σωκράτης 

Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος) 

Ακριώτης Γεώργιος 

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία) 

Αντωνίου Χρήστος 

Αραχωβίτης Σταύρος 

Αυλωνίτου Ελένη 

Βαγιωνάκη  Ευαγγελία (Βάλια) 

Βάκη Φωτεινή 

Βαρεµένος Γεώργιος 

Βέττας Δηµήτριος 

Γάκης Δηµήτριος 

Γεννιά Γεωργία 

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα) 

Γκιόλας Ιωάννης 



Δηµαράς Γεώργιος 

Δουζίνας Κωσταντίνος 

Δριτσέλη Παναγιώτα 

Εµµανουηλίδης Δηµήτριος 

Ζεϊµπέκ Χουσεΐν 

Ηγουµενίδης Νικόλαος 

Θελερίτη Μαρία 

Θεοφύλακτος Ιωάννης 

Θηβαίος Νικόλαος 

Θραψανιώτης Εµµανουήλ 

Ιγγλέζη Αικατερίνη 

Καββαδία Αννέτα 

Καµατερός Ηλίας 

Καραγιάννης Ιωάννης 

Καραγιαννίδης Χρήστος 

Καρακώστα Ευαγγελία (Εύη) 

Καραναστάσης Αποστόλης  

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω) 

Κασιµάτη Νίνα 

Καστόρης Αστέριος 

Κατσαβριά – Σιωροπούλου Χρυσούλα 



Κάτσης Μάριος 

Κοζοµπόλη- Αµανατίδη Παναγιώτα 

Κυρίτσης Γεώργιος 

Κωσταντινέας Πέτρος 

Κωστοπαναγιώτου Ηλίας 

Λάππας Σπυρίδων  

Λιβανίου Ζωή 

Μανιός Νικόλαος 

Μάρδας Δηµήτριος  

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος 

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος 

Μιχαηλίδης Ανδρέας 

Μιχελής Αθανάσιος 

Μιχελογιαννάκης Ιωάννης 

Μορφίδης Κωσταντίνος 

Μουµουλίδης Θεµιστοκλής (Θέµης) 

Μουσταφά Μουσταφά 

Μπαλαούρας Γεράσιµος (Μάκης) 

Μπαλλής Συµεών (Μάκης) 

Μπαλωµενάκης Αντώνιος 

Μπάρκας Κωσταντίνος 



Μπγιάλας Χρήστος 

Ντζιµάνης Γεώργιος 

Ουρσουζίδης Γεώργιος 

Πάλλης Γεώργιος 

Πάντζας Γεώργιος 

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης) 

Παπαδόπουλος Νικόλαος 

Παπαφιλίππου Γεώργιος 

Παραστατίδης Θεόδωρος 

Παυλίδης Κώσταντίνος 

Πρατσόλης Αναστάσιος (Τάσος) 

Ριζούλης Ανδρέας 

Ρίζος Δηµήτριος 

Σαρακιώτης Ιωάννης 

Σεβαστάκης Δηµήτρης 

Σέλτσας Κωσταντίνος 

Σιµορέλης Χρήστος 

Σκουρολιάκος Παναγιώτης 

Σκούφα Ελισσάβετ  (Μπέττυ) 

Σπαρτινός Κωσταντίνος 

Σταµπουλή Αφροδίτη 



Στέφος Ιωάννης 

Στογιαννίδης Γρηγόριος 

Συρίγος Αντώνιος 

Τελιγιορίδου Ολυµπία 

Τζαµακλής Χαρίλαος (Χάρης)  

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος 

Τριανταφύλλου Μαρία 

Τσίρκας Βασίλειος 

Τσόγκας Γεώργιος 

Φίλης Νικόλαος 

Ψυχογιός Γεώργιος 

 


