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Λιβαδειά, 11/4/2022 

Αριθ. Πρωτ.: Α4/146 

 

Προς: - Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

κ. Κωστή Χατζηδάκη 

 

Κοιν.: - Πρόεδρο  της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος,  

κ. Ιωάννη Μασούτη. 
 

 

Θέμα: «Επιτακτική η ανάγκη επαναχορήγησης στους επιχειρηματίες, της 

δυνατότητας υπαγωγής τους, σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των 

ασφαλιστικών τους οφειλών». 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Το Επιμελητηριο Βοιωτίας, ως θεσμικός εκφραστής της επιχειρηματικής κοινότητας 

της Βοιωτίας, επιθυμεί  να σας ζητήσει την παρέμβαση σας, ώστε να επαναχορηγηθεί η 

δυνατότητα στους εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, όπως 

υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των ασφαλιστικών τους εισφορών. 

Όπως γνωρίζετε, με την εγκύκλιο 61/2021 του ΚΕΑΟ κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις 

του άρθρου 67 του ν. 4821/2021, με τις οποίες δόθηκε η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 

ρυθμίσουν τα σχετικά χρέη τους, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και της νόσου COVID-19, σε 72 δόσεις, αρχικώς 

μέχρι την 31/12/2021 και μετά από παράταση, έως την 28/02/2022. 

Η ρύθμιση αυτή ήταν προς την σωστή κατεύθυνση και θα ανακούφιζε σημαντικά 

τους συναδέλφους, που αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσχέρειες καταβολής των 

ασφαλιστικών τους εισφορών. 

Δυστυχώς όμως, στην πορεία υλοποίησης της ρύθμισης, παρουσιάστηκαν σοβαρά 

προβλήματα. Βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή στην ρύθμιση ήταν να προηγηθεί η 

βεβαίωση των σχετικών χρεών στο ΚΕΑΟ. 

 Λόγω προβλημάτων όμως στην διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών  

συστημάτων του ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ, όπως άλλωστε παραδέχονται και οι ίδιες 

υπηρεσίες (Δελτίο Τύπου e-ΕΦΚΑ 9/3/2021), οι οφειλές στο ΚΕΑΟ δεν βεβαιώθηκαν ως 

την 28/02/2022, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ρυθμιστούν. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, σας παρακαλούμε όπως παρέμβετε άμεσα, ώστε να 

επαναχορηγηθεί στον επιχειρηματικό κόσμο, η δυνατότητα υπαγωγής τους, σε ρύθμιση 

τμηματικής καταβολής των ασφαλιστικών τους χρεών. 

Το Επιμελητήριο Βοιωτίας σας ευχαριστεί εκ των προτέρων για τις ενέργειες σας και 

είναι στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία. 

 

Με τιμή 

Ο Πρόεδρος 
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