
Ερωτήσεις προς το Υπουργείο 

 Πότε προβλέπετε να ξεκινήσει η διαδικασία της ρύθμισης;  

 Θα υπάρχει η δυνατότητα συμψηφισμού των εκκαθαρισμένων οφειλών με 

ενδεχόμενες παροχές που δικαιούται ο ασφαλισμένος σε περίπτωση 

συνταξιοδότησης (π.χ. εφάπαξ);  

 Θα αυξηθούν τα έτη που μπορεί να “εξαγοράσει” ο οφειλέτης προκειμένου να 

αποκαταστήσει τη σύνταξή του; 

 Τι προβλέπεται για τις ασφαλιστικές οφειλές που είναι ήδη σε ρύθμιση;  

 Από τα δημοσιεύματα, φαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στη 

ρύθμιση είναι η εξόφληση των εισφορών ΕΦΚΑ του 2019. Οι συνάδελφοι, οι οποίοι 

λανθασμένα έχουν χρεωθεί εισφορές ενώ έχουν κλειστά βιβλία (λόγω μη 

ενημέρωσης των μητρώων του ΕΦΚΑ) πως θα ενταχθούν στην ρύθμιση; Το ίδιο 

ισχύει για όσους έχουν κάνει αιτήσεις αναδρομικής διαγραφής από το τ. ΤΣΜΕΔΕ.  

 Επίσης, αν δεν έχουν διεκπεραιωθούν εγκαίρως οι αιτήσεις διαγραφών (αναδρομικές 

και λόγω κλειστών βιβλίων), πως θα μπορέσουν οι συνάδελφοι αυτοί να ενταχθούν 

στην ρύθμιση και στον επανυπολογισμό με βάση το σωστό τους χρέος;                      

Τι σκοπεύετε να κάνετε για την αντιμετώπιση του προβληματικού τρόπου λειτουργίας 

του τ. ΤΣΜΕΔΕ/ΕΦΚΑ;  
   (Το συγκεκριμένο θέμα επεξηγείται αναλυτικά στο κείμενο ενημέρωσης από την 

πρόσφατη παρέμβαση μας στο τ. ΤΣΜΕΔΕ που επισυνάπτεται ως: YP-06 - τ.ΤΣΜΕΔΕ-

ΕΦΚΑ.pdf) 

 Τί προβλέπεται να γίνει με όσους, λόγω οικονομικής αδυναμίας, δε θα καταφέρουν 

να μπουν στη ρύθμιση ή να την τηρήσουν; Οι οφειλές τους δεν θα 

επανυπολογιστούν; Θα έρθουν αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής κατάσχεσης 

κινητής ή/και ακίνητης περιουσίας για ασφαλιστικές οφειλές;   

 Τί θα γίνει με όσους χρωστάνε μόνο τις αναδρομικές αυξήσεις εισφορών; Θα 

μπαίνουν στη ρύθμιση, θα διαγράφονται τα αναδρομικά και μετά θα βγαίνουν αφού 

δεν έχουν άλλες οφειλές; 

 Αν επιλέξει κάποιος να μπει στη ρύθμιση αλλά όχι στον επανυπολογισμό, θα μπορεί 

να διαγράψει τα αναδρομικά και την ειδική προσαύξηση;  

 Τί προτίθεστε να κάνετε με το ΚΕΑΟ; Ισχύουν τα δημοσιεύματα για “πάγωμα” μέχρι να 

ξεκινήσει η νέα ρύθμιση; 

 Πού οφείλεται η εφαρμογή μιας νομικά μη έγκυρης τυπικής διαδικασίας, εκ μέρους 

του ΚΕΑΟ, χαρακτηριστικής για τα λάθη και τις παραλείψεις της – όπως 

αποδεικνύεται από τις πρόσφατες αποφάσεις των πρωτοδικείων που δικαίωσαν 

τους προσφεύγοντες κατά των ειδοποιητηρίων του ΚΕΑΟ, ακυρώνοντας την λήψη 

μέτρων αναγκαστικής είσπραξης σε βάρος τους;  
   (Το συγκεκριμένο θέμα επεξηγείται αναλυτικά στο κείμενο που επισυνάπτεται ως: 

YP-07-KEAO.pdf) 
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