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Αρ.Πρωτ.: 24355/ΣΜ/σµ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012 
   
  Π Ρ Ο Σ  Τον  
 1.Αντιπρόεδρο και Υπουργό Οικονοµικών  
 κ. Ευάγγελο Βενιζέλο  

2.Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
 κ. Γεώργιο Κουτρουµάνη  
 
ΘΕΜΑ: ««∆υνατότητα Ρύθµισης και Τµηµατικής Εξόφλησης των Οφειλόµενων 

Ασφαλιστικών Εισφορών – Προσθήκη διάταξης στο νοµοσχέδιο 
«Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου 
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012 – 2015»». 

 
Αξιότιµοι κύριοι,  
 
Όπως είναι γνωστό, µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία για εργασίες ή επιχειρήσεις κλπ που 
διεξάγονται για λογαριασµό του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆, ΟΤΑ κλπ πριν την εξόφληση ή έστω την 
τµηµατική καταβολή εκτελεσθεισών οικοδοµικών και τεχνικών εργασιών, απαιτείται η 
προσκόµιση βεβαίωσης από το ΙΚΑ, από την οποία να προκύπτει η πλήρης και ολοσχερής 
εξόφληση των αντίστοιχων οφειλόµενων εισφορών. Σε αντίθετη περίπτωση, από το 
καταβαλλόµενο ποσό αφαιρείται και παρακρατείται το ποσό οφειλής, το οποίο αποδίδεται απ’ 
ευθείας στο ΙΚΑ. 
Με σειρά νοµοθετικών ενεργειών θεσπίζονται δυνατότητες ρύθµισης και τµηµατικής 
εξόφλησης των οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι οι  
παρεχόµενες διευκολύνσεις εξόφλησης οφειλών ήταν και είναι περισσότερο από αναγκαία 
στην παρούσα οικονοµική φάση. 
∆υστυχώς όµως, οι δυνατότητες αυτές δεν δίδονται στον κλάδο µας, αφού επί σειρά ετών η 
δική µας κατηγορία εξαιρείται. Έτσι, λοιπόν, για να εισπράξουµε από το ∆ηµόσιο 
οποιοδήποτε ποσόν - όπως δε γνωρίζετε εισπράττουµε πολύ ολιγότερα από τα συνολικά 
οφειλόµενα σε εµάς - πρέπει να έχουν εξοφληθεί (και όχι διακανονισθεί όπως συµβαίνει µε 
όλες τις άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων) όλες οι ασφαλιστικές εισφορές. 
Θεωρούµε ότι στερούµενοι τη δυνατότητα διακανονισµού των οφειλών µας, σε µια συγκυρία 
που τα δηµόσια έργα έχουν περιοριστεί σηµαντικά, µας οφείλονται δε σηµαντικά ποσά από 
ήδη περατωθέντα έργα, περιερχόµαστε σε πραγµατικό οικονοµικό αδιέξοδο που βεβαίως έχει 
πολλαπλές επιπτώσεις και στο απασχολούµενο προσωπικό µας. 
Ως εκ τούτου και µε την ευκαιρία της κατάθεσης στην Βουλή από το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νέας ρύθµισης οφειλών στα ασφαλιστικά Ταµεία στο σχέδιο νόµου 
µε θέµα «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου 
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012 – 2015»», παρακαλούµε όπως αποδεχθείτε την προσθήκη 
της κατωτέρω διάταξης για την αποκατάσταση της δίκαιης και ισόνοµης αντιµετώπισης και 
των εργοληπτικών επιχειρήσεων και την, µέσω αυτής, ανεύρεση ρευστότητας για την 
συνέχιση των δηµοσίων έργων ανά την Επικράτεια. 

 Με τιµή,  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ 

  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 
Συν.: Προσθήκη Νέας ∆ιάταξης στο Σχέδιο Νόµου «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή 
του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012 – 2015» 
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ΝΕΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

 
Στο Σχέδιο Νόµου «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του 

µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012 – 2015» 
 
«Η παρ. 6 του άρθρου 48 Ν. 3943/2011ν τροποποιείται ως ακολούθως:  «Στους οφειλέτες 
που υπάγονται στον παρόντα διακανονισµό και τηρούν τους όρους του χορηγείται βεβαίωση 
ασφαλιστικής ενηµερότητας διάρκειας δύο (2) µηνών, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
διακανονισµός τηρείται έναντι όλων των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους 
οποίους υπάγεται το προσωπικό των επιχειρήσεων  ή ο αυτοαπασχολούµενος».  Για τις 
εντασσόµενες στον διακανονισµό επιχειρήσεις δεν ισχύουν οι ειδικές ρυθµίσεις των 
διατάξεων του άρθρου 8 παράγραφος 5 ε του Α.Ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α’)». 

 

 

 

 


