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των

οφειλών

υπερχρεωμένων

φυσικών

προσώπων.

Τροποποίηση του Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ 130/τ.Α/3.8.10).
Γνωστοποίηση των διατάξεων: α. των άρθρων 1 έως 4 του Κεφαλαίου Α της
υποπαραγράφου Α4 της παραγράφου Α ’ του Μέρους Β’ του ν. 4336/2015 & β. του
άρθρου 14 του Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν.4346/2015.»

Με τις διατάξεις των άρ. 1 έως 4 του Κεφαλαίου Α' της υποπαραγράφου Α4 της
παραγράφου Α' του Μέρους Β’ του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ τ.Α' αρ.94/14-08-2015)
διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Ν.3869/2010 όπως ισχύει
συμπεριλαμβάνοντας στη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων τις
βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Α' και Β' βαθμού και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.
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Α. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.
Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρ. 1 του Ν.3869/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την
παράγραφο 1 του άρθρου 1 της υποπαραγράφου Α.4. της παραγράφου Α του
άρθρου 2 του Ν.4336/2015, αφορούν σε φυσικά πρόσωπα που στερούνται
πτωχευτικής ικανότητας και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη και γενική
αδυναμία πληρωμής, τα οποία δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο
αίτηση για ρύθμιση των οφειλών τους κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Σε διαδικασία ρύθμισης με τις κοινοποιούμενες διατάξεις υποβάλλονται οι οφειλές των
προαναφερόμενων φυσικών προσώπων προς τους ιδιώτες καθώς επίσης και οι
βεβαιωμένες οφειλές στην Φορολογική Διοίκηση, οι βεβαιωμένες οφειλές προς τους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού καθώς και οι ασφαλιστικές
οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως έχουν διαμορφωθεί με
βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη ρύθμιση των οφειλών προς το Δημόσιο,
Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τις νέες διατάξεις,
είναι η υποβολή σε ρύθμιση των οφειλών παράλληλα και προς τους ιδιώτες
πιστωτές.
Α.1 Οφειλές που εντάσσονται:
Στη ρύθμιση δύναται να ενταχθούν οφειλές που έχουν γεννηθεί ένα έτος πριν από
την κατάθεση της αίτησης στο αρμόδιο δικαστήριο.
Επίσης εντάσσονται οφειλές, οι οποίες κατά την ημερομηνία κατάθεσης της
αιτήσεως του οφειλέτη για την υπαγωγή στην εν λόγω διαδικασία τελούν σε
αναστολή διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή
διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.
Σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει ήδη ρυθμίσει τις οφειλές που έχουν ενταχθεί
στο ΚΕΑΟ με τις ισχύουσες διατάξεις πρέπει να επιλέξει εάν θα διατηρήσει τη
ρύθμιση αυτή ή θα υπαχθεί στις νέες διατάξεις, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η
παράλληλη χρήση άλλου θεσμικού πλαισίου διευθέτησης οφειλών.
Α.2 Οφειλές που δεν εντάσσονται:
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Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου οφειλές που έχουν
δημιουργηθεί κατά το τελευταίο έτος πριν την υποβολή αίτησης υπαγωγής στις
διατάξεις αυτές.
Επίσης δεν συμπεριλαμβάνονται οι οφειλές που δημιουργήθηκαν από αδίκημα
οφειλόμενο σε δόλο, βαριά αμέλεια ή σε διοικητικά πρόστιμα-χρηματικές ποινές,
καθώς και αυτές που αφορούν υποχρεώσεις διατροφής συζύγου ή ανηλίκου τέκνου.
Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ.
Με τις διατάξεις των

παρ. 3 και 4 του άρ. 1 του Ν.4336/2015, με τις οποίες

τροποποιούνται οι παρ. 1 και 2 του άρ. 4 του Ν.3869/2010, περιγράφεται η διαδικασία
υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις εν λόγω διατάξεις. Με την αρ. 8986/14.10.2015
Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ τ.Β' αρ.2208/14-10-2015), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των
προαναφερόμενων διατάξεων, καθορίστηκε το υπόδειγμα της αίτησης και τα
συνοδευτικά έγγραφα.
Η σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθεται στη
Γραμματεία του αρμόδιου Ειρηνοδικείου για έλεγχο, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του
άρ. 4 του Ν.3869/2010, προκειμένου στη συνέχεια, εφόσον ο φάκελος της υπόθεσης
κριθεί από τη Γραμματεία, ως προς το περιεχόμενο της αίτησης και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, πλήρης, να προσδιοριστεί:
·

η ημερομηνία επικύρωσης τυχόν επιτευχθέντος προδικαστικού συμβιβασμού
μεταξύ του αιτούντα οφειλέτη και των πιστωτών αυτού, η οποία ορίζεται το
αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της
κατάθεσης της αίτησης, καθώς και

·

η ημερομηνία δικασίμου για τη συζήτηση της κύριας αίτησης,

η οποία

ορίζεται, αντίστοιχα, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών, όσον αφορά αιτήσεις της
κάτωθι κατηγορίας Α, ενώ όσον αφορά αιτήσεις της κάτωθι κατηγορίας Β, η
δικάσιμος ορίζεται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών.
Η αίτηση του οφειλέτη περιλαμβάνει:
Α. σχέδιο διευθέτησης των οφειλών τόσο προς ιδιώτες πιστωτές όσο και προς
πιστωτές φορέων του δημοσίου, με καταβολές σε σταθερές δόσεις, σε ευέλικτες
δόσεις ή εφάπαξ καταβολές ή
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Β. αίτημα για διαγραφή οφειλών, εφόσον ο οφειλέτης πληροί τις προϋποθέσεις
της παρ.5α του Ν.3869/2010 όπ. ισχ. (η οποία προστέθηκε με την παρ. 13 του εν
λόγω άρθρου.) μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας “ταχείας διευθέτησης
οφειλών”.
Γ.

ΝΟΜΟΤΥΠΗ

ΕΠΙΔΟΣΗ

ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

ΑΙΤΗΣΗΣ

-

ΝΟΜΙΚΗ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.
Προκειμένου να περιοριστεί, αφενός, το φαινόμενο της μη νομότυπης επίδοσης των
δικογράφων των αιτήσεων υπαγωγής οφειλετών ΚΕΑΟ τόσο στην κεντρική υπηρεσία
Κ.Ε.Α.Ο. όσο και στις περιφερειακές κατά τόπον υπηρεσίες ΚΕΑΟ, ανεξάρτητα του
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης απ’ όπου έχουν διαβιβαστεί οι ασφαλιστικές οφειλές για
διαχείριση στο Κ.Ε.Α.Ο., κι αφετέρου, να αποσαφηνιστεί η συμμετοχή του Κ.Ε.Α.Ο.
και των λοιπών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας
υπαγωγής υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων στις διατάξεις του Ν.3869/2010,
προέκυψε το υπ’ αρ. Γ99/04/47/25-1-2016 έγγραφο του κ. Διοικητή Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους ανά την επικράτεια καθώς και την Ομοσπονδία
Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος (Ο.Δ.Ε.Ε.), το οποίο σας έχει ήδη κοινοποιηθεί
ηλεκτρονικά.
Με το εν λόγω έγγραφο κατέστη σαφές ότι τα νομικά τμήματα των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης αποτελούν τις πλέον αρμόδιες υπηρεσίες τόσο για την
παραλαβή των δικογράφων όσο και για την εκπροσώπηση των Φορέων σε όλα τα
στάδια των εν λόγω δικών.
Συμπληρωματικά, επισημαίνεται ότι η εκπροσώπηση των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης ανά περίπτωση πραγματοποιείται ως ακολούθως:
·

Για οφειλή έναντι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η οποία δεν έχει περιέλθει στο ΚΕΑΟ και
δικόγραφο το οποίο στρέφεται κατά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:
■ Θα πρέπει να παρασταθεί δικηγόρος από τη Νομική Δ/νση και να
εκπροσωπήσει το Ίδρυμα στην ουσία της υπόθεσης.

·

Για οφειλή έναντι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η οποία έχει περιέλθει στο ΚΕΑΟ και
δικόγραφο το οποίο στρέφεται κατά του ΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ.:
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■ Θα πρέπει να παρασταθεί δικηγόρος από τη Νομική Δ/νση και να
εκπροσωπήσει το Ίδρυμα στην ουσία της υπόθεσης.
·

Για οφειλή έναντι άλλου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης πλην Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ
(π.χ. ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ), η οποία έχει περιέλθει στο ΚΕΑΟ και δικόγραφο το
οποίο στρέφεται κατά του ΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ.:
■ Θα πρέπει να παρασταθεί δικηγόρος από τη Νομική Δ/νση και να
προβάλλει την ένσταση ελλείψεως παθητικής νομιμοποίησης.

·

Για οφειλή έναντι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η οποία έχει περιέλθει στο ΚΕΑΟ και
δικόγραφο το οποίο στρέφεται αποκλειστικά κατά του Κ.Ε.Α.Ο.:
■ Να παρασταθεί εξαρχής δικηγόρος από τη Νομική Δ/νση και να
εκπροσωπήσει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην ουσία της υπόθεσης.

·

Για οφειλή έναντι άλλου Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία έχει
περιέλθει στο ΚΕΑΟ και δικόγραφο το οποίο στρέφεται αποκλειστικά κατά
του ΚΕΑΟ,
■ Να παρασταθεί εξαρχής δικηγόρος από τη Νομική Δ/νση και να
προβάλλει την ένσταση ελλείψεως παθητικής νομιμοποίησης.

Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, είτε το δικόγραφο επιδίδεται στην Κεντρική
Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. είτε σε περιφερειακή υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο., θα πρέπει αυτό να
προωθείται άμεσα στην αρμόδια Νομική Υπηρεσία του αρμοδίου Ασφαλιστικού
Οργανισμού.
Δ. ΈΚΔΟΣΗ / ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΗΣ.
Σύμφωνα με το άρ. 2, παρ. 4α του Ν. 3869/2010 όπ. ισχ., οι Οργανισμοί Κοινωνικής
Ασφάλισης υποχρεούνται, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του οφειλέτη, να
παραδώσουν σε αυτόν εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή του
αιτήματος, αναλυτική κατάσταση των βεβαιωμένων ασφαλιστικών οφειλών.
Επισημαίνεται ότι στην εν λόγω κατάσταση πρέπει να αναγράφεται το σύνολο των
βεβαιωμένων

οφειλών,

για τις οποίες ευθύνεται ο οφειλέτης,

δηλαδή να

συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν και τυχόν εξαιρούμενες από το πεδίο εφαρμογής του
νόμου οφειλές.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
* Μέχρι την υλοποίηση του λογισμικού για την έκδοση Βεβαίωσης Οφειλής
από το σύστημα αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη χρήση, οι αρμόδιες
Υπηρεσίες θα πρέπει να χορηγούν χειρόγραφες Βεβαιώσεις Οφειλής στους
αιτούντες

οφειλέτες,

σύμφωνα

με

τα

συνημμένα

υποδείγματα

στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.1 & Ι.2, αντίστοιχα.
** Δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ. 6 του
Ν.3869/2010

όπως ισχύει, οι απαιτήσεις των μη ιδιωτών πιστωτών, κατά

συνέπεια και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, παύουν να παράγουν
νόμιμους ή συμβατικούς τόκους με την κοινοποίηση σε αυτούς της
κατατεθείσας στο ειρηνοδικείο αίτησης υπαγωγής του οφειλέτη, κρίνεται
σκόπιμο οι συνημμένοι στην εν λόγω Βεβαίωση Πίνακες Χρεών να εκδίδονται
απαρέγκλιτα εντός του μήνα επίδοσης στην υπηρεσία του δικογράφου της
κατατεθείσας αίτησης προκειμένου να αποτυπώνεται σε αυτούς το ακριβές
ύψος των προσαυξήσεων/προσθέτων τελών. Επίσης, αντίγραφο αυτών να
φυλάσσεται στο φυσικό αρχείο της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις οδηγίες που
ακολουθούν στη σχετική ενότητα της παρούσας εγκυκλίου.

Ε. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΗΨΗΣ / ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ.
Από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης του οφειλέτη στο αρμόδιο
Ειρηνοδικείο μέχρι την ημέρα επικύρωσης του προδικαστικού συμβιβασμού, κατά
την οποία είτε θα συζητηθεί τυχόν αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής είτε θα
επικυρωθεί τυχόν επιτευχθείς συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντα οφειλέτη και των
πιστωτών αυτού, απαγορεύεται, βάσει των διατάξεων της παρ. 5 του άρ. 4 του
Ν.3869/2010 όπως ισχύει η λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά του αιτούντα (για
απαιτήσεις πιστωτών οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην αίτησή του), ενώ τυχόν ήδη
ληφθέντα μέτρα αναστέλλονται (παύει δηλαδή προσωρινά η περαιτέρω εκτέλεσή τους,
με την έννοια ότι η Υπ/σία δεν προχωρά σε επόμενο στάδιο Πράξεων Αναγκαστ.
Εκτέλεσης).
Εφόσον, λοιπόν δεν επιτευχθεί προδικαστικός συμβιβασμός κι επικύρωση αυτού, βάσει
των διατάξεων της παρ.2 του άρ.5, ο Ειρηνοδίκης δύναται να εκδώσει προσωρινή
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διαταγή με περιεχόμενο την (περαιτέρω) αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων
κατά του οφειλέτη και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της
περιουσίας του, οπότε η προαναφερθείσα αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων
επεκτείνεται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.
Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν εκδοθεί προσωρινή διαταγή από τον Ειρηνοδίκη, ο
οφειλέτης μπορεί με αίτησή του προς το δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία
των ασφαλιστικών μέτρων να ζητήσει από αυτό, βάσει των διατάξεων των παρ. 1 και
2 του άρ. 6, είτε την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας, η οποία έχει ήδη
εκκινήσει, είτε την απαγόρευση όλων των εκτελεστικών διαδικασιών, οι οποίες δεν
έχουν ακόμα εκκινήσει. Το εν λόγω αίτημα ικανοποιείται κι η αναστολή/απαγόρευση
της εκτελεστικής διαδικασίας διατάσσεται από το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον αυτό
πιθανολογεί: α) την ευδοκίμηση της κύριας αίτησης και β) την πρόκληση
ουσιώδους βλάβης στα συμφέροντα του αιτούντος.
ΣΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ.
Τέλος, βάσει των διατάξεων της παρ.6 του άρ. 4, αναστέλλεται μέχρι την έκδοση
οριστικής αποφάσεως η παραγραφή των απαιτήσεων των πιστωτών που έχουν
συμπεριληφθεί στην αίτηση του οφειλέτη.
Κατά συνέπεια, στην οθόνη “ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ” του συστήματος ΟΠΣ,
πρέπει να καταχωρείται από τον χρήστη η αναστολή παραγραφής επιλέγοντας (F9) από
τη λίστα του πεδίου

“Τύπος Αναστολής” την

τιμή “ΑΙΤ. Ν. 3869/10

(ΥΠΕΡΧΡ/ΝΑ)”, καθώς και τα παραστ/κά που περιλαμβάνει η αίτηση, ώστε να
αναστέλλεται η παραγραφή αυτών ισόχρονα, από την ημερομηνία επίδοσης του
δικογράφου της αίτησης στην υπηρεσία ( “ημερομηνία έναρξης”) έως την ημερομηνία
που λαμβάνει γνώση η υπηρεσία της οριστικής απόφασης του αρμοδίου Ειρηνοδικείου
( “ημερομηνία λήξης ”).
Ζ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
Σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1 του Ν. 3869/2010, εντός μηνός από την επίδοση
της αίτησης στον Ασφαλιστικό Οργανισμό (ΙΚΑ ΕΤΑΜ/ΚΕΑΟ),

πρέπει να

κατατίθενται απόψεις για το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του αιτούντος.
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Για το λόγο αυτό, οι περιφερειακές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. καλούνται σε κάθε
περίπτωση όπως κάνουν χρήση του κειμένου του συνημμένου υποδείγματος
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.

Η. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ.
Σύμφωνα με την παρ.6 του άρ. 4 του Ν.3869/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από
την παρ. 8 του Άρθρου 1 του ΚΕΦ. Α' του Ν.4366/2015, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι
ο οφειλέτης υποχρεούται να προβαίνει συμμέτρως προς τους πιστωτές του σε
μηνιαίες καταβολές κατά το σχέδιο αποπληρωμής που έχει επικυρωθεί ή σύμφωνα με
την απόφαση προσωρινής διαταγής.
Προκειμένου να καθοριστούν από το αρμόδιο ειρηνοδικείο οι προαναφερόμενες
μηνιαίες καταβολές, εξαιρείται από το εισόδημα του οφειλέτη ποσό που αντιστοιχεί στο
ύψος των ευλόγων δαπανών διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογενείας του, όπως
αυτό προσδιορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία ΕΛΣΤΑΤ.
Σύμφωνα δε με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρ. 4 του Ν.3869/2010, όπως αυτή
αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρ. 14 του Ν.4346/2015, από την ολοκλήρωση
της κατάθεσης της αίτησης και εφεξής επέρχεται η λύση της μέχρι τότε ισχύουσας
ρύθμισης των οφειλών της παρ. 2 του άρ. 1 του Ν.3869/2010 (στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται και οι οφειλές προς τους Φ.Κ.Α.), οι οποίες κατά την ημερομηνία
κατάθεσης της αίτησης του οφειλέτη για την υπαγωγή στη διαδικασία του παρόντος
νόμου, τελούν σε αναστολή διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου.
Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρ. 5 του Ν.3869/2010, όπως αυτή
αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρ. 14 του Ν.4346/2015, ορίζεται ότι σε
περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί την καταβολή των δόσεων που ορίζονται από
τον Ειρηνοδίκη, με συνέπεια το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να
υπερβαίνει αθροιστικώς την αξία τριών (3) μηνιαίων δόσεων ετησίως, ο
Ειρηνοδίκης ή το κατά περίπτωση αρμόδιο δικαστήριο διατάσσει την ανάκληση της
προσωρινής διαταγής με την οποία ορίστηκε, μεταξύ άλλων η καταβολή των δόσεων.
Στην περίπτωση αυτή ο πιστωτής θα πρέπει να καταθέσει αίτηση για την ανάκληση
εντός τεσσάρων μηνών από τη δημιουργία του λόγου της ανάκλησης.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η πάγια

και ενιαία θέση της Υπηρεσίας ως προς το περιεχόμενο του

προτεινόμενου σχεδίου διευθέτησης των οφειλών από τον αιτούντα οφειλέτη είναι
η εξής:
Αιτήσεις ρύθμισης, θα γίνονται δεκτές εφόσον δεν προτείνεται από αυτόν, καμία
έκπτωση στη συνολική οφειλή Κύριας Εισφοράς.
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Στις περιπτώσεις που

ο

οφειλέτης

καταθέτει

στην

αρμόδια ταμειακή

υπηρεσία/Τμήμα ΚΕΑΟ προσωρινή διαταγή από το ειρηνοδικείο, η υπηρεσία
υποχρεούται να εισπράττει το οριζόμενο ποσό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
σ’ αυτή,

σαν

έναντι

καταβολή,

μέχρι να πραγματοποιηθεί

σχετική

τροποποίηση του λογισμικού, ενώ θα πρέπει να προβαίνει στη διακοπή τυχόν
ρύθμισης με τις κείμενες διατάξεις στην οποία είχε ενταχθεί ο οφειλέτης
«φυσικό πρόσωπο». Δεδομένου ότι η υπηρεσία θα πρέπει να ελέγχει εάν ο
οφειλέτης προβαίνει στις μηνιαίες καταβολές, προκειμένου να προβαίνει στις
απαραίτητες ενέργειες, σε περίπτωση καθυστέρησης τριών μηνιαίων δόσεων
ετησίως, θα τηρείται αρχείο με τις περιπτώσεις αυτές.
Μετά την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης διαδικασίας και την προσκόμιση
από τον οφειλέτη της απόφασης του Ειρηνοδικείου, η αρμόδια ταμειακή
υπηρεσία/Τμήμα ΚΕΑΟ υποχρεούται να εντάξει τον οφειλέτη σε ρύθμιση
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση του Δικαστηρίου.
Για την τεχνική υλοποίηση του ειδικού τύπου ρύθμισης θα αποστέλλεται
σχετικό έγγραφο με τους όρους ρύθμισης, υπογεγραμμένο από τον Διευθυντή,
στο Τμήμα Επικοινωνίας της Δ/νσης Πληροφορικής με κοινοποίηση στις
Δ/νσεις Διακανονισμού Οφειλών και Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης του
ΚΕΑΟ.
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής υλοποίησης της ρύθμισης το αρμόδιο Τμήμα
Επικοινωνίας ενημερώνει σχετικά την Ταμειακή Υπηρεσία προκειμένου να κληθεί
ο οφειλέτης για την κοινοποίηση της απόφασης ρύθμισης και την καταβολή
της πρώτης δόσης.

ΑΔΑ: ΩΠΗΘ4691ΩΓ-6ΗΗ

Θ. ΤΗΡΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ.
Για τις ανάγκες καταγραφής και ενημέρωσης (χειρόγραφα) της πορείας και των
αποτελεσμάτων των εν λόγω υποθέσεων κρίνεται σκόπιμο η τήρηση από τις
περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ ειδικού βιβλίου στο οποίο θα καταγράφονται τα
επιμέρους στοιχεία των υποθέσεων, όπως στοιχεία αιτούντος, ημερομηνίες κατάθεσης
αίτησης στο Ειρηνοδικείο, ημερομηνίες επίδοσης δικογράφων, ημερομηνίες δικασίμων
(προδικαστικού συμβιβασμού και συζήτησης κύριας αίτησης), τυχόν εκδοθείσες
προσωρινές διαταγές, κλπ, ενώ τα επιμέρους έγγραφα, όπως δικόγραφα αιτήσεων,
υποβληθείσες αιτήσεις χορήγησης βεβαιώσεων οφειλής, χορηγηθείσες βεβαιώσεις,
Πίνακες Χρεών (εκδοθέντες εντός του μήνα επίδοσης στην υπηρεσία του δικογράφου της
αίτησης, όπως προαναφέρθηκε) προσωρινές διαταγές, οριστικές αποφάσεις, καταβολές
(παραλείψεις καταβολών) έναντι βάσει προσωρινής διαταγής κλπ να αρχειοθετούνται
διακριτά ανά οφειλέτη/υπόθεση προκειμένου η αναζήτησή τους να είναι ευχερής.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΔΑ: ΩΠΗΘ4691ΩΓ-6ΗΗ

............................... / .... /..

[tsSfers
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΠΕΡΙΦ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ
.............................................. - ΤΜΗΜΑ ΚΕΑΟ

Ταχ. Δ/νση :
Ταχ. Κώδ.:
Τηλέφ.:
Πληροφορ.:
FAX:

Αριθμ. Πρωτοκ.............

ΠΡΟΣ
κ.........................................
ΑΦΜ: .............................

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ - Ν. 3869/2010 (όπως ισχύει)
Σε απάντηση της με αριθμ. Πρωτ........... / ... - ... - ..... αίτησής σας, σας επισυνάπτουμε στην
παρούσα Βεβαίωση Πίνακα Χρεών με τις βεβαιωμένες οφειλές σας στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ/ΚΕΑΟ,
σύμφωνα με την παράγρ. 4α του άρθρ. 2 του Ν. 3869/10, η οποία προστέθηκε με την
υποπαράγρ. Α4 του άρθρ. 2 του Ν. 4336/2015.
Στο συν/νο Πίνακα Χρεών, περιλαμβάνονται οφειλές (εισπραττόμενες κατά ΚΕΔΕ - Ν.Δ.356/74),
με τα τρέχοντα πρόσθ. τέλη εκπρόθεσμης καταβολής, και το αναλογούν επιτόκιο (άρθρ. 21 - Ν.
4075/2012 και άρθρ. Δεύτερο - παρ. 4 - Ν. 4158/2013), με τα οποία αυτές επιβαρύνονται.
Οι οφειλές που περιλαμβάνονται στο συν/νο Πίνακα Χρεών με τύπο παραστατικού ΠΕΕ,
διώκονται ποινικά (αυτεπαγγέλτως) με τις διατάξεις των άρθρ. 1 & 2 του Α.Ν. 86/67.
Οι αναφερόμενες στον Πίνακα Χρεών οφειλές, έχουν / δεν έχουν υπαχθεί σε Ρύθμιση με τις
διατάξεις του Ν.......... /.....(Συν/νη Απόφ. ρύθμ.........../ .....- .....- .......).
Δεν γίνεται διάκριση οφειλών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρ. 1 -Παρ. 4 του Ν.3869/2010.

Συν/νος ... Πίνακας Χρεών
Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
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/ ... / ... / .

[tsSfers

Αριθμ. Πρωτοκ.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΠΕΡΙΦ/ΚΟ ΚΕΑΟ ............................................

Ταχ. Δ/νση :

ΠΡΟΣ

Ταχ. Κώδ.:

κ..

Τηλέφ.:
ΑΦΜ:

Πληροφορ.:
FAX:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ - Ν. 3869/2010 (όπως ισχύει)
Σε απάντηση της με αριθμ. Πρωτ........... / ... - ... - ..... αίτησής σας, σας επισυνάπτουμε στην
παρούσα Βεβαίωση Πίνακα Χρεών με τις βεβαιωμένες οφειλές σας στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ/ΚΕΑΟ,
σύμφωνα με την παράγρ. 4α του άρθρ. 2 του Ν. 3869/10, η οποία προστέθηκε με την
υποπαράγρ. Α4 του άρθρ. 2 του Ν. 4336/2015.
Στο συν/νο Πίνακα Χρεών, περιλαμβάνονται οφειλές (εισπραττόμενες κατά ΚΕΔΕ - Ν.Δ.356/74),
με τα τρέχοντα πρόσθ. τέλη εκπρόθεσμης καταβολής, και το αναλογούν επιτόκιο (άρθρ. 21 - Ν.
4075/2012 και άρθρ. Δεύτερο - παρ. 4 - Ν. 4158/2013), με τα οποία αυτές επιβαρύνονται.
Οι οφειλές που περιλαμβάνονται στο συν/νο Πίνακα Χρεών με τύπο παραστατικού ΠΕΕ,
διώκονται ποινικά (αυτεπαγγέλτως) με τις διατάξεις του Α.Ν. 86/67.
Οι αναφερόμενες στον Πίνακα Χρεών οφειλές, έχουν / δεν έχουν υπαχθεί σε Ρύθμιση με τις
διατάξεις του Ν.......... /......(Συν/νη Απόφ. ρύθμ.........../ ......- .....- .......).
Δεν γίνεται διάκριση οφειλών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρ. 1 -Παρ. 4 του Ν.3869/2010.
Συν/νος .. Πίνακας Χρεών
Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
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Ε ΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤ ΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠ ΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΕΡΙΦ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

/ / 201..
Αριθμ. Πρωτοκ.

ΤΜΗΜΑ ΚΕΑΟ
Ταχ. Δ/νση :
ΠΡΟΣ:

Ταχ. Κώδ.:
Τηλέφ.:
Πληροφορ.:
FAX:
ΘΕΜΑ: Απόψεις της Υπηρεσίας

επί αιτήματος του Οφειλέτη

..................................................... ,

με ΑΜ: ............................ και ΑΦΜ: .......................... ,

.........................................

για υπαγωγή των οφειλών του από μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών &
εργατικών), προς ΙΚΑ ΕΤΑΜ / ΚΕΑΟ (Οργανισμούς κοινωνικής Ασφάλισης), στις διατάξεις του
Ν. 3869/2010 (όπως ισχύει).

Με το Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015) και ειδικότερα με το άρθρο 2 -

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α -

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α4- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α, ειδικότερο άρθρο 1 παρ. 1 αυτού του νόμου τροποποιήθηκε
το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 3869/2010, ώστε, πλέον, στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3869/2010,
υπάγονται και «οι ασφαλιστικές οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης».
Με το άρθρο 2 -ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α- ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α4- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ειδικότερο άρθρο 2 παρ. 5
του ν. 4336/2015 ορίστηκε ότι οι διατάξεις του ειδικότερου άρθρου 1 καταλαμβάνουν τις
αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4336/2015, η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από την
υπονραφή της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.

1
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Ακολούθως, η από 20-8-2015 Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρει ότι «Σε σχέση
με την ισχύ των διατάξεων του ν. 4336/2015, το

Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει ότι η

υπογραφή της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης έλαβε χώρα χθες 19-8-2015».
Συνεπώς, οι διατάξεις του ν. 4336/2015 εφαρμόζονται για τις αιτήσεις που υποβάλλονται στο
Δικαστήριο μετά τις 19-8-2015.
Ειδικότερα, τα θέματα που ανακύπτουν από τις αιτήσεις για υπαγωγή στο ν. 3869/2010, στην
περίπτωση που υφίστανται ληξιπρόθεσμες/ βεβαιωμένες οφειλές προς τους Οργανισμούς
Κοινωνικής Ασφάλισης, και, ειδικότερα προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι τα εξής:

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 3869/ 2010 ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΙΚΑ- ΕΤΑΜ / ΚΕΑΟ
Οι οφειλές προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν δύνανται καν να υπαχθούν στο Ν. 3869/ 2010 (όπως ισχύει),
για τους εξής λόγους:

1). Η μη καταβολή τω ν εισφορών π ρ ο ς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , συνιστά και ποινικό αδίκημα
Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 86/1967: «Όστις

υπέχων νόμιμον υποχρέωσιν

καταβολής των βαρυνουσών αυτόν τον ίδιον ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών)........ και
δεν καταβάλλει ταύτας εντός μηνός, αφ' ής αύται κατέστησαν απαιτηταί......., τιμωρείται διά
φυλακίσεως............ », και,
Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Α.Ν. 86/1967: «Όστις παρακρατών ασφαλιστικάς εισφοράς
των παρ' αυτώ εργαζομένων επί σκοπώ αποδόσεως εις τους....Οργανισμούς (εργατικών), και δεν
καταβάλλει....ταύτας....εντός μηνός αφ'ής κατέστησαν απαιτηταί, τιμωρείται επί υπεξαιρέσει
διά φυλακίσεως......».
Σύμφωνα, λοιπόν, με το άρθρο 1 του Α.Ν. 86/1967, ο εργοδότης/ υπόχρεως εκ του Νόμου που
δεν καταβάλει τις εργοδοτικές εισφορές (παρακράτηση) και τις εργατικές εισφορές (υπεξαίρεση)
και δεν τις αποδίδει στο ΙΚΑ, διαπράττει ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με φυλάκιση και
χρηματική ποινή.
Επειδή λοιπόν, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 3869/2010: «Δεν
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου οι οφειλές, οι οποίες: είτε.....β)
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δημιουργή&ηκαν

από

αδίκημα που τελέσθηκε από τον οφειλέτη με δόλο ή βαρεία

αμέλεια.....» , και,
εν προκειμένω, η μη απόδοση των εργοδοτικών εισφορών και η ταυτόχρονη υπεξαίρεση των
εργατικών εισφορών συνιστούν ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τον Α.Ν. 86/1967, πολλώ δε
μάλλον, όταν ο εργοδότης κατά τα οριζόμενα στο Άρθρ. 904 του Αστ. Κώδικα, καθίσταται και
πλουσιότερος χωρίς νόμιμη αιτία και επί ζημία άλλου, εν προκειμένω του (δικαιούχου) ΙΚΑ
ΕΤΑΜ, συνάγεται ότι, οι ληξιπρόθεσμες/ βεβαιωμένες απαιτήσεις του, δεν εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του Ν. 3869/2010 .
Το ίδιο ισχύει βεβαίως, και για τις οφειλές που προέρχονται από μη απόδοση ΦΠΑ, δεδομένου
ότι, πρόκειται επίσης για παρακρατηθέντα και μη αποδοθέντα ποσά φόρου, από τους
υπόχρεους, προς το δικαιούχο Ελληνικό Δημόσιο .
Σύμφωνα, ειδικότερα, με την με αρ. πρωτ. 7698/20-8-2015 ερμηνευτική εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, «....δεν είναι δυνατή η ρύθμιση
οφειλών που προέρχονται από μη απόδοση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθώς η μη
απόδοσή τους αποτελεί αδίκημα».

2). Η ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ φέρει το χαρακτήρα της ανταποδοτικότητας
Το ΙΚΑ ΕΤΑΜ, είναι ο μεγαλύτερος Ασφαλιστικός Οργανισμός της χώρας, και, σε αυτόν
ασφαλίζεται ο μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων, δηλ. όλοι όσοι

παρέχουν

εξαρτημένη

εργασία, και γι αυτό δικαιούνται και λαμβάνουν αποδοχές (μισθό) .
Η φύση της κοινωνικής ασφάλισης που παρέχει το ΙΚΑ είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα
καθώς με τις εισφορές που οφείλουν να καταβάλλουν οι εργοδότες μηνιαίως (εντός του
επόμενου της απασχόλησης

μήνα),

μέρος των οποίων αυτοί ήδη παρακρατούν

αποδοχές των εργαζομένων που απασχολούν (εργατικές εισφορές),
νομοθεσίας,

από τις

και εκ της ισχύουσας

υποχρεούνται να αποδίδουν στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ μαζί με το μέρος που αναλογεί στη

δική τους υποχρέωση (εργοδοτικές εισφορές), καλύπτονται όλοι οι τομείς παροχών,
(συντάξεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επιδόματα, κτλ.), που δικαιωματικά απολαμβάνουν
οι εργαζόμενοι- ασφαλισμένοι.
Ως εκ τούτου, η τυχόν (έστω και μερική) διαγραφή / μείωση των οφειλών προς το ΙΚΑ, οι
οποίες προέρχονται από τη μη καταβολή των απαιτητών εισφορών (παρακρατηθέντων ποσών
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εργοδοτικών,

και,

υπεξαιρεθέντων ποσών εργατικών) από τους κατά

Νόμον υπόχρεους

εργοδότες, θα προκαλέσει τεράστια απώλεια εσόδων νια τον Οργανισμό, και.
συνακόλουθα,

θα κινδυνεύσει

η ίδια

η

οικονομική επιβίωση του Ιδρύματος, με τελικό

αποτέλεσμα την πλήρη αδυναμία κάλυψης των υποχρεώσεών του (συντάξεις, παροχές, κ.λπ.)
προς τους ασφαλισμένους του.
Όπως έχει, ήδη επισημανθεί, «Ανοικτό παραμένει το ερώτημα ως προς τις επιπτώσεις που
ενδέχεται να έχει η υλοποίηση του επικυρωμένου από το Δικαστήριο στο πλαίσιο του Ν.
3869/2010 σχεδίου διευθέτησης των οφειλών ενώπιον των κοινωνικοασφαλιστικών φορέων,
στην απόλαυση των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων........
Έτσι, δεν είναι σαφές.......... εάν και σε ποια έκταση θα είναι εφικτή η συνταξιοδότηση φυσικών
προσώπων......................
Εξ αυτής της απόψεως το ζήτημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ειδική νομοθετική ρύθμιση
στο πλαίσιο της γενικότερης αναδιάρθρωσης του κοινωνικοασφαλιστικού ζητήματος (Ι. Βενιέρη,
Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα, 3η εκδ., 2015, σελ. 59).
Άλλωστε, η οφειλή προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διαφοροποιείται ποιοτικώς από τις οφειλές προς
άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, αφού άλλη οντότητα είναι υπόχρεος καταβολής της
οφειλής, δηλ., ο εργοδότης, (ο οποίος όπως προαναφέρεται ήδη παρακρατά/ υπαιξερεί τις
εργατικές εισφορές από τον εργαζόμενο χωρίς να τις αποδίδει στο δικαιούχο ΙΚΑ), και άλλη
οντότητα είναι ο δικαιούμενος φορέας της ασφάλισης, δηλ., ο μισθωτός, από τις αποδοχές
του οποίου παρακρατούνται οι εισφορές από τον εργοδότη, ο οποίος εκμεταλλεύεται τα ποσά
των εργατικών αυτών εισφορών προς ίδιον όφελος, αφού δεν τα αποδίδει στο δικαιούχο
ΙΚΑ, το οποίο ΙΚΑ, παρέχει στους ασφαλισμένους του όλα τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα
(έστω και αν ακόμα δεν έχει εισπράξει τις νόμιμες απαιτήσεις του).

*** Επισημαίνεται εδώ, ότι η ασφάλιση μισθωτού, είναι υποχρεωτική (Ν. 1846/ 1951).

3). Οι οφειλές προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προέρχονται από εμπορική δραστηριότητα
Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3869/2010, αίτηση για υπαγωγή των οφειλών στο νόμο
αυτό έχουν φυσικά πρόσωπα που στερούνται πτωχευτικής ικανότητας υπό την έννοια του
άρθρου 2 του ν. 3588/2007 και έχουν περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμών των
ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους.
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Στην περίπτωση των οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το φυσικό πρόσωπο δημιούργησε οφειλές προς
το Ίδρυμα ως εργοδότης, διατηρώντας επιχείρηση και ασκώντας εμπορική /επιχειρηματική
δραστηριότητα, στη συνέχεια έκανε διακοπή εργασιών,

δηλ.

έπαυσε να είναι έμπορος

(απώλεσε την εμπορική του ιδιότητα εκ των υστέρων και μετά τη δημιουργία οφειλής), και, στη
συνέχεια

καταθέτει αίτηση

για

την υπαγωγή της οφειλής αυτής,

στις διατάξεις του Ν.

3869/2010.
Αυτό όμως το φυσικό πρόσωπο, είχε τη δυνατότητα, όταν ήταν εργοδότης, να υπαχθεί στις
διατάξεις του Ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) προκειμένου

να αντιμετωπίσει την

αδυναμία πληρωμών προς τους πιστωτές του.
Συνεπώς, το φυσικό πρόσωπο, δεν δύναται να υπάγει τα παλαιά εμπορικά χρέη του στο Ν.
3869/2010, αν αυτά δημιουργήθηκαν από μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, όπως είχε τη
νόμιμη υποχρέωση έναντι του ΙΚΑ ΕΤΑΜ.
Μετά τα προεκτεθέντα, η πάγια και ενιαία θέση της Υπηρεσίας είναι, να μη γίνει δεκτή
και να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση του οφειλέτη .................................................................
για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3869/10 των οφειλών του προς το ΙΚΑ ΕΤΑΜ, αν δι' αυτής
(της αίτησης), προτείνεται μείωση ή διαγραφή της συνολικά οφειλόμενης Κύριας Εισφοράς,
προκειμένου να αποτραπεί η βεβαία απώλεια εσόδων, και εξ αυτής, η οικονομική ζημία του
Ιδρύματος, που θα έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη αδυναμία ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις
του προς το κοινωνικό σύνολο, με απρόβλεπτες συνέπειες.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
του ΠΕΡΙΦΕΡ/ΚΟΥ ....................................
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ΕΛΛΗ ΝΙΚ Η ΔΗ ΜΟΚ ΡΑΤ ΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

.................................

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠ ΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΕΡΙΦ/ΚΟ ΚΕΑΟ.............................................

/

/201

Αρ. Πρωτοκ.

Ταχ. Δ/νση :
Ταχ. Κώδ.:
ΠΡΟΣ:

Τηλέφ.:
Πληροφορ.:
FAX:

ΘΕΜΑ: Απόψεις της Υπηρεσίας επί αιτήματος του Οφειλέτη
..................................................... ,

.........................................

με ΑΜ: ............................ και ΑΦΜ: .......................... ,

για υπαγωγή των οφειλών του από μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών &
εργατικών), προς ΙΚΑ ΕΤΑΜ / ΚΕΑΟ (Οργανισμούς κοινωνικής Ασφάλισης), στις διατάξεις του
Ν. 3869/2010 (όπως ισχύει).

Με το Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015) και ειδικότερα με το άρθρο 2 -

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α -

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α4- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α, ειδικότερο άρθρο 1 παρ. 1 αυτού του νόμου τροποποιήθηκε
το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 3869/2010, ώστε, πλέον, στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3869/2010,
υπάγονται και «οι ασφαλιστικές οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης».
Με το άρθρο 2 -ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α- ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α4- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ειδικότερο άρθρο 2 παρ. 5
του ν. 4336/2015 ορίστηκε ότι οι διατάξεις του ειδικότερου άρθρου 1 καταλαμβάνουν τις
αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4336/2015, η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από την
υπογραφή της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.

1
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Ακολούθως, η από 20-8-2015 Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρει ότι «Σε σχέση
με την ισχύ των διατάξεων του ν. 4336/2015, το

Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει ότι η

υπογραφή της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης έλαβε χώρα χθες 19-8-2015».
Συνεπώς, οι διατάξεις του ν. 4336/2015 εφαρμόζονται για τις αιτήσεις που υποβάλλονται στο
Δικαστήριο μετά τις 19-8-2015.
Ειδικότερα, τα θέματα που ανακύπτουν από τις αιτήσεις για υπαγωγή στο ν. 3869/2010, στην
περίπτωση που υφίστανται ληξιπρόθεσμες/ βεβαιωμένες οφειλές προς τους Οργανισμούς
Κοινωνικής Ασφάλισης, και, ειδικότερα προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι τα εξής:

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 3869/ 2010 ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΙΚΑ- ΕΤΑΜ / ΚΕΑΟ
Οι οφειλές προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν δύνανται καν να υπαχθούν στο Ν. 3869/ 2010 (όπως ισχύει),
για τους εξής λόγους:

1). Η μη καταβολή τω ν εισφορών π ρ ο ς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , συνιστά και ποινικό αδίκημα
Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 86/1967: «Όστις

υπέχων νόμιμον υποχρέωσιν

καταβολής των βαρυνουσών αυτόν τον ίδιον ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών)........ και
δεν καταβάλλει ταύτας εντός μηνός, αφ' ής αύται κατέστησαν απαιτηταί......., τιμωρείται διά
φυλακίσεως............ », και,
Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Α.Ν. 86/1967: «Όστις παρακρατών ασφαλιστικάς εισφοράς
των παρ' αυτώ εργαζομένων επί σκοπώ αποδόσεως εις τους..Οργανισμούς (εργατικών), και δεν
καταβάλλει..ταύτας..εντός μηνός αφ'ής κατέστησαν απαιτηταί, τιμωρείται επί υπεξαιρέσει
διά φυλακίσεως......».
Σύμφωνα, λοιπόν, με το άρθρο 1 του Α.Ν. 86/1967, ο εργοδότης/ υπόχρεως εκ του Νόμου που
δεν καταβάλει τις εργοδοτικές εισφορές (παρακράτηση) και τις εργατικές εισφορές (υπεξαίρεση)
και δεν τις αποδίδει στο ΙΚΑ, διαπράττει ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με φυλάκιση και
χρηματική ποινή.
Επειδή λοιπόν, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 3869/2010: «Δεν
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου οι οφειλές, οι οποίες: είτε.....β)
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δημιουργήθηκαν

από

αδίκημα που τελέσθηκε από τον οφειλέτη με δόλο ή βαρεία

αμέλεια.....» , και,
εν προκειμένω, η μη απόδοση των εργοδοτικών εισφορών και η ταυτόχρονη υπεξαίρεση των
εργατικών εισφορών συνιστούν ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τον Α.Ν. 86/1967, πολλώ δε
μάλλον, όταν ο εργοδότης κατά τα οριζόμενα στο Άρθρ. 904 του Αστ. Κώδικα, καθίσταται και
πλουσιότερος χωρίς νόμιμη αιτία και επί ζημία άλλου, εν προκειμένω του (δικαιούχου) ΙΚΑ
ΕΤΑΜ, συνάγεται ότι, οι ληξιπρόθεσμες/ βεβαιωμένες απαιτήσεις του, δεν εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του Ν. 3869/2010 .
Το ίδιο ισχύει βεβαίως, και για τις οφειλές που προέρχονται από μη απόδοση ΦΠΑ, δεδομένου
ότι, πρόκειται επίσης για παρακρατηθέντα και μη αποδοθέντα ποσά φόρου, από τους
υπόχρεους, προς το δικαιούχο Ελληνικό Δημόσιο .
Σύμφωνα, ειδικότερα, με την με αρ. πρωτ. 7698/20-8-2015 ερμηνευτική εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, «....δεν είναι δυνατή η ρύθμιση
οφειλών που προέρχονται από μη απόδοση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθώς η μη
απόδοσή τους αποτελεί αδίκημα».

2). Η ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ φέρει το χαρακτήρα της ανταποδοτικότητας
Το ΙΚΑ ΕΤΑΜ, είναι ο μεγαλύτερος Ασφαλιστικός Οργανισμός της χώρας, και, σε αυτόν
ασφαλίζεται ο μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων, δηλ. όλοι όσοι

παρέχουν

εξαρτημένη

εργασία, και γι αυτό δικαιούνται και λαμβάνουν αποδοχές (μισθό) .
Η φύση της κοινωνικής ασφάλισης που παρέχει το ΙΚΑ είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα
καθώς με τις εισφορές που οφείλουν να καταβάλλουν οι εργοδότες μηνιαίως (εντός του
επόμενου της απασχόλησης

μήνα),

μέρος των οποίων αυτοί ήδη παρακρατούν

αποδοχές των εργαζομένων που απασχολούν (εργατικές εισφορές),
νομοθεσίας,

από τις

και εκ της ισχύουσας

υποχρεούνται να αποδίδουν στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ μαζί με το μέρος που αναλογεί στη

δική τους υποχρέωση (εργοδοτικές εισφορές), καλύπτονται όλοι οι τομείς παροχών,
(συντάξεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επιδόματα, κτλ.), που δικαιωματικά απολαμβάνουν
οι εργαζόμενοι- ασφαλισμένοι.
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Ως εκ τούτου, η τυχόν (έστω και μερική) διαγραφή / μείωση των οφειλών προς το ΙΚΑ, οι οποίες
προέρχονται από τη μη καταβολή των απαιτητών εισφορών (παρακρατηθέντων ποσών
εργοδοτικών,

και,

υπεξαιρεθέντων ποσών εργατικών) από τους κατά

Νόμον υπόχρεους

εργοδότες, θα προκαλέσει τεράστια απώλεια εσόδων για τον Οργανισμό, και.
συνακόλουθα,

θα κινδυνεύσει

η ίδια

η

οικονομική επιβίωση του Ιδρύματος, με τελικό

αποτέλεσμα την πλήρη αδυναμία κάλυψης των υποχρεώσεών του (συντάξεις, παροχές, κ.λπ.)
προς τους ασφαλισμένους του.
Όπως έχει, ήδη επισημανθεί, «Ανοικτό παραμένει το ερώτημα ως προς τις επιπτώσεις που
ενδέχεται να έχει η υλοποίηση του επικυρωμένου από το Δικαστήριο στο πλαίσιο του Ν.
3869/2010 σχεδίου διευθέτησης των οφειλών ενώπιον των κοινωνικοασφαλιστικών φορέων,
στην απόλαυση των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων........
Έτσι, δεν είναι σαφές.......... εάν και σε ποια έκταση θα είναι εφικτή η συνταξιοδότηση φυσικών
προσώπων......................
Εξ αυτής της απόψεως το ζήτημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ειδική νομοθετική ρύθμιση
στο πλαίσιο της γενικότερης αναδιάρθρωσης του κοινωνικοασφαλιστικού ζητήματος (Ι. Βενιέρη,
Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα, 3η εκδ., 2015, σελ. 59).
Άλλωστε, η οφειλή προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διαφοροποιείται ποιοτικώς από τις οφειλές προς
άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, αφού άλλη οντότητα είναι υπόχρεος καταβολής της
οφειλής, δηλ., ο εργοδότης, (ο οποίος όπως προαναφέρεται ήδη παρακρατά/ υπαιξερεί τις
εργατικές εισφορές από τον εργαζόμενο χωρίς να τις αποδίδει στο δικαιούχο ΙΚΑ), και άλλη
οντότητα είναι ο δικαιούμενος φορέας της ασφάλισης, δηλ., ο μισθωτός, από τις αποδοχές
του οποίου παρακρατούνται οι εισφορές από τον εργοδότη, ο οποίος εκμεταλλεύεται τα ποσά
των εργατικών αυτών εισφορών προς ίδιον όφελος, αφού δεν τα αποδίδει στο δικαιούχο
ΙΚΑ, το οποίο ΙΚΑ, παρέχει στους ασφαλισμένους του όλα τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα
(έστω και αν ακόμα δεν έχει εισπράξει τις νόμιμες απαιτήσεις του).

*** Επισημαίνεται εδώ, ότι η ασφάλιση μισθωτού, είναι υποχρεωτική (Ν. 1846/ 1951).
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3). Οι οφειλές προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προέρχονται από εμπορική δραστηριότητα
Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3869/2010, αίτηση για υπαγωγή των οφειλών στο νόμο
αυτό έχουν φυσικά πρόσωπα που στερούνται πτωχευτικής ικανότητας υπό την έννοια του
άρθρου 2 του ν. 3588/2007 και έχουν περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμών των
ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους.
Στην περίπτωση των οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το φυσικό πρόσωπο δημιούργησε οφειλές
προς το

Ίδρυμα

ως εργοδότης,

διατηρώντας επιχείρηση

και ασκώντας εμπορική

/επιχειρηματική δραστηριότητα, στη συνέχεια έκανε διακοπή εργασιών, δηλ. έπαυσε να είναι
έμπορος (απώλεσε την εμπορική του ιδιότητα εκ των υστέρων και μετά τη δημιουργία οφειλής),
και, στη συνέχεια καταθέτει αίτηση για την υπαγωγή της οφειλής αυτής, στις διατάξεις του Ν.
3869/2010.
Αυτό όμως το φυσικό πρόσωπο, είχε τη δυνατότητα, όταν ήταν εργοδότης, να υπαχθεί στις
διατάξεις του Ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) προκειμένου

να αντιμετωπίσει την

αδυναμία πληρωμών προς τους πιστωτές του.
Συνεπώς, το φυσικό πρόσωπο, δεν δύναται να υπάγει τα παλαιά εμπορικά χρέη του στο Ν.
3869/2010, αν αυτά δημιουργήθηκαν από μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, όπως είχε τη
νόμιμη υποχρέωση έναντι του ΙΚΑ ΕΤΑΜ.
Μετά τα προεκτεθέντα, η πάγια και ενιαία θέση της Υπηρεσίας είναι, να μη γίνει δεκτή
και να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση του οφειλέτη .................................................................
για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3869/10 των οφειλών του προς το ΙΚΑ ΕΤΑΜ, αν δι' αυτής
(της αίτησης), προτείνεται μείωση ή διαγραφή της συνολικά οφειλόμενης Κύριας Εισφοράς,
προκειμένου να αποτραπεί η βεβαία απώλεια εσόδων, και εξ αυτής, η οικονομική ζημία του
Ιδρύματος, που θα έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη αδυναμία ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις
του προς το κοινωνικό σύνολο, με απρόβλεπτες συνέπειες.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
του ΠΕΡΙΦ/ΚΟΥ .......................
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
(που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α')

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Γραφείο Διοικητή
Γραφεία Υποδιοικητών
Γραφείο Συντονίστριας ΚΕΑΟ
Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού
Διεύθυνση Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών
Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Ενημέρωσης
Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Ασφάλισης & Εσόδων
Διεύθυνση Παροχών
Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων
Διεύθυνση Συντάξεων Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.
Διεύθυνση Αναπηρίας & Ιατρικής της Εργασίας
Διεύθυνση κατ' οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων
Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ
Γενική Διεύθυνση Οικονομοτεχνικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Τεχνικής & Στέγασης
Διεύθυνση Προμηθειών & Χημικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών & Στατιστικής
Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής
Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης
Διεύθυνση Εκμετάλλευσης
Διεύθυνση Εφαρμογών
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Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας Εφαρμογών & Συστημάτων
Αυτοτελές Τμήμα Γραμματειακής & Διοικητικής Υποστήριξης
Διεύθυνση Γραμματείας
Διεύθυνση Νομική
Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών Ασφάλισης
Διεύθυνση Μητρώου Οφειλετών (Κ.Ε.Α.Ο.)
Διεύθυνση Διακανονισμού Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)
Διεύθυνση Ανάλυσης & Αξιολόγησης Κινδύνου (Κ.Ε.Α.Ο.)
Διεύθυνση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης & Νομικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Α.Ο.)
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης & Διοικητικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Α.Ο.)
Διεύθυνση Πληροφορικής (Κ.Ε.Α.Ο.)
Τμήμα Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Γραφείο Συντονιστή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &
ΘΡΑΚΗΣ

Περιφερειακό Υποκατάστημα Καβάλας
Περιφερειακό Υποκατάστημα Κομοτηνής
Τοπικό Υποκατάστημα Δράμας
Τοπικό Υποκατάστημα Αλεξανδρούπολης
Τοπικό Υποκατάστημα Διδυμοτείχου
Τοπικό Υποκατάστημα Ορεστιάδας
Τοπικό Υποκατάστημα Ξάνθης
Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Καβάλας
Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Κομοτηνής
Γραφείο Συντονιστή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Περιφερειακό Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης
Τοπικό Υποκατάστημα Αλεξάνδρειας
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Τοπικό Υποκατάστημα Βέροιας
Τοπικό Υποκατάστημα Νάουσας
Τοπικό Υποκατάστημα 25^ Μαρτίου
Τοπικό Υποκατάστημα Ευόσμου
Τοπικό Υποκατάστημα Ιωνίας
Τοπικό Υποκατάστημα Καλαμαριάς
Τοπικό Υποκατάστημα Νεάπολης
Τοπικό Υποκατάστημα Πύλης Αξιού
Τοπικό Υποκατάστημα Σταυρούπολης
Τοπικό Υποκατάστημα Τούμπας
Τοπικό Υποκατάστημα Αξιούπολης
Τοπικό Υποκατάστημα Κιλκίς
Τοπικό Υποκατάστημα Αριδαίας
Τοπικό Υποκατάστημα Γιαννιτσών
Τοπικό Υποκατάστημα Έδεσσας
Τοπικό Υποκατάστημα Κατερίνης
Τοπικό Υποκατάστημα Σερρών
Τοπικό Υποκατάστημα Νέων Μουδανιών
Τοπικό Υποκατάστημα Πολύγυρου
Ε.ΥΠ.Ε.Α. Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Θεσσαλονίκης
Γραφείο Συντονιστή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Περιφερειακό Υποκατάστημα Κοζάνης
Τοπικό Υποκατάστημα Γρεβενών
Τοπικό Υποκατάστημα Καστοριάς
Τοπικό Υποκατάστημα Πτολεμαιδας
Τοπικό Υποκατάστημα Φλώρινας
Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Κοζάνης
Γραφείο Συντονιστή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Περιφερειακό Υποκατάστημα Ιωαννίνων
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Τοπικό Υποκατάστημα Άρτας
Τοπικό Υποκατάστημα Ηγουμενίτσας
Τοπικό Υποκατάστημα Πρέβεζας
Ε.ΥΠ.Ε.Α. Ηπείρου
Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Ιωαννίνων
Γραφείο Συντονιστή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Περιφερειακό Υποκατάστημα Καρδίτσας
Περιφερειακό Υποκατάστημα Λάρισας
Περιφερειακό Υποκατάστημα Βόλου
Τοπικό Υποκατάστημα Ανατολικής Λάρισας
Τοπικό Υποκατάστημα Τρικάλων
Ε.ΥΠ.Ε.Α. Θεσσαλίας
Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Καρδίτσας
Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Λάρισας
Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Βόλου
Γραφείο Συντονιστή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Τοπικό Υποκατάστημα Ζακύνθου
Τοπικό Υποκατάστημα Κέρκυρας
Τοπικό Υποκατάστημα Αργοστολιού
Τοπικό Υποκατάστημα Λευκάδας
Γραφείο Συντονιστή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Περιφερειακό Υποκατάστημα Πάτρας
Τοπικό Υποκατάστημα Αγρίνιου
Τοπικό Υποκατάστημα Μεσολογγίου
Τοπικό Υποκατάστημα Ναυπάκτου
Τοπικό Υποκατάστημα Αγίου Αλεξίου
Τοπικό Υποκατάστημα Αιγίου
Τοπικό Υποκατάστημα Αμαλιάδας
Τοπικό Υποκατάστημα Πύργου
Ε.Υ.Π.Ε.Α. Δυτικής Ελλάδας
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Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Πάτρας
Γραφείο Συντονιστή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Περιφερειακό Υποκατάστημα Χαλκίδας
Περιφερειακό Υποκατάστημα Λαμίας
Τοπικό Υποκατάστημα Θήβας
Τοπικό Υποκατάστημα Λειβαδιάς
Τοπικό Υποκατάστημα Οινοφύτων
Τοπικό Υποκατάστημα Αλιβερίου
Τοπικό Υποκατάστημα Ιστιαίας
Τοπικό Υποκατάστημα Κύμης
Τοπικό Υποκατάστημα Καρπενησιού
Τοπικό Υποκατάστημα Αταλάντης
Τοπικό Υποκατάστημα Άμφισσας
Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Χαλκίδας
Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Λαμίας
Γραφείο Συντονιστή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

Περιφερειακό Υποκατάστημα Απονομής Συντάξεων
Περιφερειακό Υποκατάστημα Αθήνας
Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Κλάδου Σύνταξης του ΤΑΠΟΤΕ
Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ
Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων Ταμείων και Κλάδων ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΕΤΕ,
ΤΑΠ-ΕΤΒΑ & ΤΑΠΑΕ-ΕθΝΙΚΗ
Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου ΤΣΠ-ΗΣΑΠ και του
Εντασσόμενου Κλάδου Σύνταξης ΤΣΕΑΠΓΣΟ
Τοπικό Υποκατάστημα Αγίας Παρασκευής
Τοπικό Υποκατάστημα Αιγάλεω
Τοπικό Υποκατάστημα Αλεξάνδρας
Τοπικό Υποκατάστημα Αμαρουσίου
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Τοπικό Υποκατάστημα Γαλατσίου
Τοπικό Υποκατάστημα Γλυφάδας
Τοπικό Υποκατάστημα Δάφνης
Τοπικό Υποκατάστημα Ζωγράφου
Τοπικό Υποκατάστημα Ηλιούπολης
Τοπικό Υποκατάστημα Ιλίου-Αγίων Αναργύρων
Τοπικό Υποκατάστημα Καλλιθέας
Τοπικό Υποκατάστημα Κεραμεικού
Τοπικό Υποκατάστημα Νέας Ιωνίας
Τοπικό Υποκατάστημα Νέας φιλαδέλφειας
Τοπικό Υποκατάστημα Νέου Κόσμου
Τοπικό Υποκατάστημα Παγκρατίου
Τοπικό Υποκατάστημα Πατησίων
Τοπικό Υποκατάστημα Περιστεριού
Τοπικό Υποκατάστημα Πετρούπολης
Τοπικό Υποκατάστημα Πλατείας Απικής
Τοπικό Υποκατάστημα Πλατείας Ομονοίας
Τοπικό Υποκατάστημα Πλατείας Συντάγματος
Τοπικό Υποκατάστημα Χαλανδρίου
Ε.Υ.Π.Ε.Α. Αττικής
Α' Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Αθήνας
Β' Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Αθήνας
Γραφείο Συντονιστή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τοπικό Υποκατάστημα Αγίου Στεφάνου
Τοπικό Υποκατάστημα Αχαρνών
Τοπικό Υποκατάστημα Κηφισιάς
Τοπικό Υποκατάστημα Κορωπίου
Τοπικό Υποκατάστημα Λαυρίου
Τοπικό Υποκατάστημα Ραφήνας
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Τοπικό Υποκατάστημα Σπάτων
Γραφείο Συντονιστή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Περιφερειακό Υποκατάστημα Ελευσίνας
Τοπικό Υποκατάστημα Άνω Λιοσίων - Καματερού
Τοπικό Υποκατάστημα Μεγάρων
Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Ελευσίνας
Γραφείο Συντονιστή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

Περιφερειακό Υποκατάστημα Πειραιά
Τοπικό Υποκατάστημα Αγίας Σοφίας
Τοπικό Υποκατάστημα Δραπετσώνας
Τοπικό Υποκατάστημα Καμινίων
Τοπικό Υποκατάστημα Κορυδαλλού
Τοπικό Υποκατάστημα Νίκαιας
Τοπικό Υποκατάστημα Περάματος
Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Πειραιά
Γραφείο Συντονιστή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Περιφερειακό Υποκατάστημα Τρίπολης
Περιφερειακό Υποκατάστημα Καλαμάτας
Τοπικό Υποκατάστημα Άργους
Τοπικό Υποκατάστημα Κρανιδίου
Τοπικό Υποκατάστημα Ναυπλίου
Τοπικό Υποκατάστημα Μεγαλόπολης
Τοπικό Υποκατάστημα Κιάτου
Τοπικό Υποκατάστημα Κορίνθου
Τοπικό Υποκατάστημα Σπάρτης
Τοπικό Υποκατάστημα Κυπαρισσίας
Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Τρίπολης
Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Καλαμάτας

ΑΔΑ: ΩΠΗΘ4691ΩΓ-6ΗΗ

Γραφείο Συντονιστή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Περιφερειακό Υποκατάστημα Μυτιλήνης
Τοπικό Υποκατάστημα Μύρινας Λήμνου
Τοπικό Υποκατάστημα Σάμου
Τοπικό Υποκατάστημα Χίου
Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Μυτιλήνης
Γραφείο Συντονιστή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Περιφερειακό Υποκατάστημα Ρόδου
Τοπικό Υποκατάστημα Καλύμνου
Τοπικό Υποκατάστημα Κω
Τοπικό Υποκατάστημα Λέρου
Τοπικό Υποκατάστημα Ερμούπολης
Τοπικό Υποκατάστημα Θήρας
Τοπικό Υποκατάστημα Νάξου
Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Ρόδου
Γραφείο Συντονιστή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Περιφερειακό Υποκατάστημα Ηρακλείου
Περιφερειακό Υποκατάστημα Χανίων
Τοπικό Υποκατάστημα Αγίου Μηνά
Τοπικό Υποκατάστημα Νέας Αλικαρνασσού
Τοπικό Υποκατάστημα Αγίου Νικολάου
Τοπικό Υποκατάστημα Ιεράπετρας
Τοπικό Υποκατάστημα Σητείας
Τοπικό Υποκατάστημα Ρεθύμνου
Ε.ΥΠ.Ε.Α. Κρήτης
Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Ηρακλείου
Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Χανίων

