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Αθήνα
Αριθ. Εσωτ. Πρωτ. 841 Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10 - Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Στεφάνου
Τηλέφωνο: 2131516056
e-mail: ypertns@ypakp.gr

ΠΡΟΣ:  Τη Βουλή των Ελλήνων
               Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
               Τμήμα Ερωτήσεων 
                      Αθήνα

ΚΟΙΝ.: Πολιτική Γραμματεία Υφυπουργού 
Κοινωνικής Ασφάλισης

ΘΕΜΑ: «Αύξηση δόσεων για την εξόφληση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών».

ΣΧΕΤ: Η με αρ.πρ. 5711/8.6.2022 Ερώτηση.        
 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τον βουλευτή κ. 
Μάξιμο Χαρακόπουλο, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ενόψει της δύσκολης οικονομικής 
και υγειονομικής συγκυρίας και λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση του κύκλου εργασιών των 
ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών και ως εκ τούτου της μεγάλης δυσκολίας τους να 
ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, θέσπισε τις διατάξεις του ν. 4798/2021 ( 68 
Α΄) για την εκ νέου ρύθμιση των οφειλών τους προς τους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς.

     Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις των άρθρων 259 και 260 του ανωτέρω νόμου, 
ρυθμίστηκε σε νέα βάση το θέμα των οφειλών των υποψηφίων συνταξιούχων προς όλους τους 
ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς. Με τις διατάξεις αυτές ενιαιοποιείται και αυξάνεται το ποσό 
που μπορούν να οφείλουν οι ασφαλισμένοι που υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης, 
διαφοροποιούμενο μόνο ως προς το όριο οφειλών προς τον πρώην ΟΓΑ, το οποίο επίσης 
αυξάνεται. Ειδικότερα, η σύνταξη καταβάλλεται, εφόσον το συνολικό οφειλόμενο ποσό προς 
τον e-ΕΦΚΑ, από κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές από αναγνώριση πλασματικού 
χρόνου ασφάλισης, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, δεν είναι μεγαλύτερο των 20.000 
ευρώ (έναντι 15.000 € για οφειλές προς το πρώην ΕΤΑΑ, που ίσχυε με το προηγούμενο 
καθεστώς).

     Ειδικά ως προς τις οφειλές που προκύπτουν μόνο από υπαγωγή στην ασφάλιση του 
πρώην ΟΓΑ, η σύνταξη καταβάλλεται εφόσον το οφειλόμενο ποσό δεν υπερβαίνει το όριο των 
6.000€ ( έναντι 4.000€ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς). Το διαφορετικό όριο για τις 
οφειλές προς τον πρ. ΟΓΑ έχει τεθεί λόγω των χαμηλότερων ασφαλιστικών εισφορών που 
καταβάλλουν οι αγρότες σε σχέση με τις εισφορές των υπολοίπων ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ  
φορέων.

     Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 260 του προαναφερόμενου νόμου καταργείται η 
ρύθμιση που προέβλεπε ειδικότερο κανονισμό για τις οφειλές του πρώην ΟΓΑ, οι οποίες πλέον 
εντάσσονται στον ενιαίο τρόπο διακανονισμού που ισχύει για όλους τους ενταχθέντες στον e-
ΕΦΚΑ  φορείς.   
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     Τα ανωτέρω ύψη οφειλών συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά 
συντάξεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 60. 

2. Όσον αφορά στα ισχύοντα σχήματα διακανονισμού οφειλών είναι τα εξής:
• Πάγια ρύθμιση οφειλών της υποπαρ. ΙΑ1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 

4152/2013 (12 δόσεις).

• Διαδικασία εξυγίανσης, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως  

ισχύει, που αφορά μόνο τα νομικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα.

Σε ότι αφορά τις διατάξεις του ν. 4738/2020 (Α΄207), όπως ισχύει, αίτηση για εξωδικαστική 

ρύθμιση οφειλών μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης 

Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικής 

Ρύθμισης Οφειλών κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα. Ειδικότερα, 

πτωχευτική ικανότητα έχουν τα φυσικά πρόσωπα καθώς επίσης και τα νομικά πρόσωπα που 

επιδιώκουν οικονομικό σκοπό. Η πτωχευτική ικανότητα μπορεί να αποδίδεται και σε νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό, αλλά ασκούν οικονομική 

δραστηριότητα.

3.  Σύμφωνα με τα στοιχεία της 1ης τριμηνιαίας έκθεσης προόδου έτους 2022 του Κ.Ε.Α.Ο. :
• Οι ενεργές ρυθμίσεις στην πάγια ρύθμιση  (12 δόσεις)  του ν. 4152/2013 κατά το 1ο 
τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2021, αυξήθηκαν κατά 109,21% και το 
ρυθμισμένο ποσό κατά 56,43%, συνολικού ποσού  457 εκ. €. Το ύψος των ήδη ολοκληρωμένων 
ρυθμίσεων ανέρχεται σε ποσό 850 εκ. €, ενώ των απωλεσθεισών ρυθμίσεων ανέρχεται σε περίπου 
7 δις €. 

• Οι ενεργές ρυθμίσεις στην ρύθμιση των 72 δόσεων του ν.4756/2021  κατά το 1ο τρίμηνο 
του 2022 σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2021 αυξήθηκαν κατά 441,33% και το ρυθμισμένο ποσό 
κατά 1511,35%, το οποίο ανέρχεται συνολικά σε  680 εκατ. €.

• Οι απωλεσθείσες ρυθμίσεις στην ρύθμιση των 120 δόσεων του ν.4611/2019  κατά το 1ο 
τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2021 αυξήθηκαν κατά 162,44% και το 
ρυθμισμένο ποσό αυτών κατά 91,60%. Συνολικά  οι ενεργές ρυθμίσεις ανέρχονται σε 2,5 δις €, 
ενώ έχουν ολοκληρωθεί ήδη ρυθμίσεις συνολικού ποσού 467 εκ. € και έχουν απωλεσθεί 
ρυθμίσεις συνολικού ύψους 2,4 δις €.

Επιπλέον, από την ίδια έκθεση, προκύπτει ότι το 61% των συνολικών εισπράξεων του 
Κ.Ε.Α.Ο. κατά το 1ο τρίμηνο του 2022, δηλαδή ποσό ύψους 239.429.050 €, από το συνολικό 
εισπραχθέν ποσό ύψους 395.398.705 €,  προέρχεται από ρυθμίσεις. 

4.Γενικότερα, δεν πρέπει να λησμονούμε πως η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών δεν είναι 

σε καμία περίπτωση εθελοντική και ήσσονος σημασίας. Αντίθετα η έγκαιρη καταβολή των 

ασφαλιστικών εισφορών από τους ασφαλισμένους, διασφαλίζει τη δυνατότητα του ΕΦΚΑ να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους, καθώς 

τυχόν κενά καλύπτονται από τον ήδη επιβαρυμένο φορολογούμενο. 

Η έγκαιρη καταβολή των εισφορών δηλαδή, πέραν όλων των άλλων, αποτελεί μια έμπρακτη 

εκδήλωση διαγενεακής αλληλεγγύης. Το πάγιο αίτημα για όλο και πιο ευνοϊκές ρυθμίσεις δεν 
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συμβάλλει στη δημιουργία μιας κουλτούρας συμμόρφωσης που είναι και το ζητούμενο για τη 

βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. 

                                                                                                    Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                        Π. ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ
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