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Προς: 1. Υπουργό  Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Υφυπουργό  Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 

∆ιοικητή  ΕΦΚΑ 

∆ιοικητή  ΕΤΕΑΕΠ 

Αξιότιµοι κύριοι, 

όπως µας πληροφορούν συνάδελφοί  µας που επιχείρησαν να εντάξουν οφειλές τους 
στην ηλεκτρονική  πλατφόρµα µια τη ρύθµιση των 120 δόσεων (ν.4611/2019), κατά  
τη διαδικασία υποβολής της σχετικής αίτησης, εµφανίζει προς ρύθµιση τις 
εκκαθαρίσεις 2017 και 2018 ΕΤΕΑΕΠ, κάτι που δεν είναι σύννοµο κατά  την άποψή  
µας. 

Ειδικότερα και σύµφωνα µε τη 	διάταξη της παρ.1 του άρθρου 1 του 
Ν.4511/2019 (ταυτόσηµη ε ίναι και η διατύπωση της παρ.1 του άρθρου 2) ορίζεται: "1. 	Το σύνολο των οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που δηµιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, υπάγονται σε ρύθµιση, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου." 

Πλην όµως από  την τα ποσά  των εκκαθαρίσεων ΕΤΕΑΕΠ ετών 2017 και 2018 δεν αποτελούν καν οφειλές, αφού  κατά  τη ρητή  διατύπωση των εγκυκλίων Φ80020/οικ.948/∆16.29/2019 και Φ80020/οικ.902/∆16.20/2019 του 
Υπουργε ίου σας : 

ΙΙΙ Οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολουµένων και ελευθέρων επαγγελµατιών, που αφορούν την χρονική  περίοδο από  01/01/2017 έως 31/12/2018, 



οι οποίες δεν έχουν αναζητηθε ί  από  το  ΕΤΕΑΕΠ  λόγω τεχνικών δυσχερειών, 
υπολογ ίζονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.2 του άρθρου 97 του 
Ν.4387/2016, όπως έχει αντικατασταθεί  µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του 
ν.4578/2018, χωρίς πρόσθετα τέλη, τόκους και προσαυξήσεις κεφαλαιοποιούνται 
και εξοφλούνται σε 36 ισόποσες µηνιαίες δόσεις, αρχής γενοµένης από  τον 
Ιανουάριο του 2019....». 

(Σηµειώνεται πως οι δόσεις είναι αναρτηµένες στην πλατφόρµα του ΕΤΕΑΕΠ και 
είναι άτοκες-βλ. συνηµµένη στην επιστολή  εικόνα). 

Κατά  συνέπεια, δεν υφίσταται οφειλή, αφού  αυτή  έχει ρυθµιστε ί  νοµίµως µε 
κανονιστικές πράξεις και εγκυκλίους του Υπουργείου και του ΕΤΕΑΕΠ. 

Περαιτέρω οι δήθεν οφειλές δεν δηµιουργήθηκαν µέχρι 31.12.2018, αλλά  περί  τα 
µέσα Μαρτίου 2019 (όχι µε ευθύνη των ασφαλισµένων), µετά  τη Θέσπιση 
τουΝ.4578/2018, την έκδοση εγκυκλίου του Υπουργε ίου και την εκκαθάριση που 
διενήργησε το ΕΤΕΑΕΠ και είναι πληρωτέες και άρα οφειλόµενες από  12.4.2019 και 
ανά  µήνα µέχρι 28.2.2022 (βλ.συνηµµένη εικόνα) ΣΕ 36 ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ, άρα η 
ένταξή  τους και µάλιστα µε επιτόκιο 5%ο στην πλατφόρµα δεν είναι σύννοµη. 

Εικόνα Εκκαθάρισης ΕΤΕΑΕΠ 
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Επιπλέον και όπως σας είναι γνωστόν χιλιάδες παράλληλα ασφαλισµένοι (δηµόσιοι 
λειτουργοί, έµµισθοι, ειδικοί  επιστήµονες, µετακλητοί, µπλοκάκια κ.λπ.), από  λάθος 
των συστηµάτων του ΕΦΚΑ, εµφανίζονται ως οφειλέτες του ΕΤΕΑΕΠ, ενώ  Θα έπρεπε 
(σύµφωνα µε τις ανωτέρω εγκυκλίους σας) να έχουν µηδενική  οφειλή, αφού  έχουν 
ήδη καταβάλει εισφορές ΕΤΕΑΕΠ µε κρατήσεις επί  των αποδοχών τους και 



εξαιρούνται ρητώς  κατά  το νόµο και τις_ανωτέρ_ω εγκυκλίους. Ως_εκ τούτου είναι 
αδύνατον για τη µεγάλη αυτή  κατηγορία δικηγόρων, να ενταχθεί  στη ρύθµιση. 

Τέλος, αυτονόητο είναι ότι δεν ε ίναι δυνατόν µε βάση τις αρχές της χρηστής 
διοίκησης µια ρυθµισµένη από  τη ∆ιοίκηση οφειλή  (που δηµιουργήθηκε από  δική  
της ευθύνη) σε άτοκες δόσεις να εντάσσεται στην έντοκη ρύθµιση 
του 4611/2019 χωρίς δικαίωµα καν επιλογής του οφειλέτη. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε, όπως άµεσα προβείτε σε διόρθωση της 
σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας, ώστε η ένταξη στη ρύθµιση των 120 δόσεων των 
εκκαθαρίσεων ΕΤΕΑΕΠ 2017 και 2018, να είναι προαιρετική  και µε ενηµέρωση του 
οφειλέτη γιατο επιτόκιο 5%, µε το οποίο Θα επιβαρυνθεί. 
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