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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

 

Τελ επέθηαζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο Δηακεζνιάβεζεο θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

αθνξνχλ επίιπζε δηαθνξψλ επηρεηξεκαηηψλ θαη αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, κε ζηφρν ηελ 

άκεζε δηεπζέηεζή ηνπο, πξνηείλεη κε επιζηολή ηοσ προς ηον σποσργό Δργαζίας, κ. 

Γιάννη Βρούηζη, ο πρόεδρος ηης Κενηρικής Ένωζης Δπιμεληηηρίων και ηοσ ΔΒΔΑ, 

κ. Κωνζηανηίνος Μίταλος.  

 

Σεκεηψλεηαη φηη ζήκεξα ν ζεζκφο ηεο Δηακεζνιάβεζεο αθνξά κφλν ζηελ εμσδηθαζηηθή 

επίιπζε αζηηθψλ θαη εκπνξηθψλ δηαθνξψλ. Ωζηφζν, φπσο επηζεκαίλεη ζηελ επηζηνιή ηνπ 

ν θ. Μίραινο, επεηδή ν ηζρχσλ Νφκνο (3898/2010) θαη ε ζρεηηθή Κνηλνηηθή Ννκνζεζία 

(Οδεγία 2008/52/ΕΚ) εκπεξηέρνπλ ηε θηινζνθία ηεο ηαρείαο, νπζηαζηηθήο θαη 

εκπηζηεπηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ, κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ ζεζκνχ θαη ζε άιιεο 

κνξθήο δηαθνξέο, φπσο κεηαμχ επηρεηξεκαηηψλ θαη ΙΚΑ θαη άιισλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, 

ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα ππαγσγήο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πξνο ην ΙΚΑ θαη άιια αζθαιηζηηθά ηακεία ζηε δηαδηθαζία ηεο 

Δηακεζνιάβεζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα κπνξνχζαλ λα ζπζηαζνχλ ζε θάζε Επηκειεηήξην 

ηεο ρψξαο θηιηθέο Επηηξνπέο Δηακεζνιάβεζεο πνπ ζα εμεηάδνπλ ζρεηηθέο ππνζέζεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνηείλνπλ βηψζηκεο, εθηθηέο θαη εθαξκνζηέεο ιχζεηο. Οη Επηηξνπέο απηέο 

Δηακεζνιάβεζεο ζα ζπδεηνχλ ην αίηεκα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ επηρεηξεκαηία, κε βάζε ηα 

δεηνχκελα απφ απηέο ζηνηρεία, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Νφκνπ 

4152/2013 γηα ηε ξχζκηζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ. Τν πφξηζκα ησλ Εηδηθψλ απηψλ 

Επηηξνπψλ Δηακεζνιάβεζεο ζα ππνβάιιεηαη άκεζα γηα έγθξηζε ζηελ Κεληξηθή Επηηξνπή 

Λεμηπξνζέζκσλ Οθεηιψλ πνπ ζα ζπζηαζεί θαη ζα εδξεχεη ζην ΙΚΑ ή θαη ζηηο έδξεο ησλ 

άιισλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ.  Η φιε δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα δηεθπεξαηψλεηαη κέζα ζε 

έλα δίκελν απφ ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. 

 

Η λνκνζεηηθή απηή πξσηνβνπιία θξίλεηαη αλαγθαία θαη εθ ηνπ γεγνλφηνο φηη κέρξη ζήκεξα 

ξπζκίζεηο γηα ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία 

δελ έρνπλ επηθέξεη θαλέλα νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα θαη δελ έρνπλ εμνκαιχλεη ην δπζκελέο 

θιίκα πνπ επηθξαηεί κεηαμχ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ.  

 

Επηζπλάπηεηαη αλαιπηηθά ε επηζηνιή: 
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«Κχξηε Υπνπξγέ, 

 

Είλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ ρψξα καο πεξλά 

εμαηξεηηθά δχζθνιεο ζηηγκέο. Ο απελήο θνξνινγηθφο δησγκφο, νη παληφο είδνπο 

εηζπξαθηηθνί κεραληζκνί ησλ δηαθφξσλ κλεκνλίσλ, ε αβεβαηφηεηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξάζεο, ε έιιεηςε θάζε πξννπηηθήο βησζηκφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πιήζνο άιισλ 

ζπγθπξηαθψλ κέηξσλ, έρνπλ δηακνξθψζεη κηα απειπηζηηθή εηθφλα γηα ηνλ επηρεηξεκαηηθφ, 

γεληθά, θφζκν. Μέζα ζην θιίκα απηφ, θαιείηαη ν θάζε επηρεηξεκαηηθφο θνξέαο, είηε είλαη 

θπζηθφ είηε είλαη λνκηθφ πξφζσπν, λα είλαη ζπλεπήο πξνο ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο, γεγνλφο, πνπ απφ φινπο αλαγλσξίδεηαη φηη ε ζπλερήο θαη ζπλεπήο ηήξεζε 

ησλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ είλαη απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαη θχξηεο ππνρξεψζεηο ηνπ 

θάζε επηρεηξεκαηηθνχ θνξέα. Κάζε, ινηπφλ, πξνζπάζεηα ηήξεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ επηρεηξεκαηία ζα πξέπεη λα απνζθνπεί πξσηίζησο ζηελ εμφθιεζε ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ηνπ εηζθνξψλ. 
 

Ο πξφζθαηνο Νφκνο 4152/2013 «Επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ Νφκσλ 

4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» (Φ.Ε.Κ. Α/107/9-5-2013), ζην άξζξν πξψην, 

παξάγξαθνο ΙΑ, ππνπαξάγξαθνη ΙΑ.1 θαη ΙΑ.2 απηνχ, εηζήγαγαλ δηάθνξεο ξπζκίζεηο γηα 

ηελ επλντθή γηα ηνπο νθεηιέηεο ηνπ ΙΚΑ θαη ησλ άιισλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ 

απνπιεξσκή ησλ ιεμηπξνζέζκσλ νθεηιψλ ηνπο. Εηδηθφηεξα, ε δηάηαμε ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ ΙΑ.1 πξνβιέπεη ηελ θαηαβνιή ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ζε 12 

ηζφπνζεο δφζεηο ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηάηαμε απηή, 

κε ηελ θαηά πεξίπησζε παξνρή εγγπήζεσλ ή εκπξαγκάησλ εμαζθαιίζεσλ θαη κε αξκφδην 

φξγαλν γηα ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο ππαγσγήο ηνλ Δηεπζπληή ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

θαηαζηήκαηνο ηνπ ΙΚΑ θαη ησλ άιισλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ (πάγηα ξχζκηζε). Καηά 

παξφκνην ηξφπν, ζηελ ππνπαξάγξαθν ΙΑ.2, ξπζκίδνληαη θαη νη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο 

πξνο ην ΙΚΑ θαη ηα άιια αζθαιηζηηθά ηακεία, αιιά ζε 48 δφζεηο ή ζε 100 (εθφζνλ ν 

αηηψλ δελ είλαη έκπνξνο) κεηά απφ θεθαιαηνπνίεζε ησλ πξνζαπμήζεσλ, ηελ αζθαιηζηηθή 

θαη θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα θαη πάιη, θαηά πεξίπησζε, ηελ παξνρή εγγπήζεσλ ή 

εκπξαγκάησλ εμαζθαιίζεσλ.   

 

Δελ είκαζηε πεπεηζκέλνη φηη νη παξαπάλσ ξπζκίζεηο πξφθεηηαη λα εμνκαιχλνπλ 

ην δπζκελέο θιίκα, πνπ επηθξαηεί κεηαμχ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ θαη ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. Οχηε πηζηεχνπκε φηη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ζα θαηαθέξνπλ λα 

εηζπξάμνπλ απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο έλα ζεκαληηθφ ηκήκα απηψλ. 

Οη αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο ηνπ θάζε επηρεηξεκαηία, κέζα ζην ζεκεξηλφ νηθνλνκηθφ 

θιίκα, λα εμεχξεη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ νθεηιψλ ηνπ απηψλ, έρνπλ ππνεθηηκεζεί, 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δε είλαη ηεξάζηηεο έσο αλππέξβιεηεο. Τελ ξεαιηζηηθή απηή 

θαηάζηαζε δελ αληηιήθζεθε ν λνκνζέηεο ησλ παξαπάλσ ξπζκίζεσλ. 

 

Είλαη αλαγθαίν, ζπλεπψο, λα εμεπξεζεί έλαο κεραληζκφο, πνπ ζα βνεζήζεη, κε 

αληηθεηκεληθέο θξίζεηο θαη κε επηρεηξεκαηνινγία, πνπ ζα εδξάδεηαη ζηελ πξναλαθεξζείζα 

αιεζή θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο καο δσήο, ζηε δίθαηε θαη γηα ηα δχν κέξε 

(επηρεηξεκαηία θαη αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ) επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ 

νθεηιψλ. 

 

Ο πξφζθαηα εηζαρζείο κε ηνλ λφκν 3898/2010 ζεζκφο ηεο δηακεζνιάβεζεο, πνπ, 

θαη’ αξρήλ αθνξά ζηελ εμσδηθαζηηθή επίιπζε αζηηθψλ θαη εκπνξηθψλ δηαθνξψλ, 
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ζχκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία (Οδεγία 2008/52/ΕΚ), εκπεξηέρεη ηελ θηινζνθία ηεο 

ηαρείαο, νπζηαζηηθήο θαη εκπηζηεπηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ, κε δπλαηφηεηα επέθηαζήο ηνπ 

θαη ζε θάζε άιιεο κνξθήο δηαθνξά, φπσο κεηαμχ ηνπ επηρεηξεκαηία θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ 

ηακείσλ. Η ππαγσγή ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ησλ επηρεηξεκαηηψλ πξνο ην ΙΚΑ θαη ηα 

άιια αζθαιηζηηθά ηακεία ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ αλσηέξσ Νφκνπ, κε 

ηνπο φξνπο, πνπ ζέηεη ν Νφκνο 4152/2013 θαη κε εθείλνπο, πνπ ζα πηνζεηήζεη, θαηά 

πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, απνηειεί κηα  απνηειεζκαηηθή ιχζε ζην 

πξφβιεκα ησλ νθεηιψλ ησλ επηρεηξεκαηηψλ πξνο ην ΙΚΑ, αιιά θαη ησλ ζρέζεσλ απηνχ κε 

ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. 

 

Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ. ζα κπνξνχζαλ λα ζπζηαζνχλ ζε θάζε Επηκειεηήξην ηεο 

ρψξαο, κε απνθάζεηο ησλ Δηνηθεηηθψλ Επηηξνπψλ ηνπο, Εηδηθέο Επηηξνπέο 

Δηακεζνιάβεζεο, ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ππαρζνχλ, κεηά απφ αίηεζε θάζε 

ελδηαθεξφκελνπ επηρεηξεκαηία, κέινπο ηνπ Επηκειεηεξίνπ, φιεο νη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο 

ηνπ πξνο ην ΙΚΑ θαη ηα άιια αζθαιηζηηθά ηακεία. Οη Επηηξνπέο απηέο Δηακεζνιάβεζεο 

ζα ζπδεηνχλ ην αίηεκα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ επηρεηξεκαηία, κε βάζε ηα δεηνχκελα απφ 

απηέο ζηνηρεία, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Νφκνπ 4152/2013, έρνληαο 

επξχηεξεο αξκνδηφηεηεο, πξνο ηνλ ζθνπφ ηνπ λα πξνηείλνπλ κηα βηψζηκε θαη εθηθηή, θαηά 

ηελ εθαξκνγή ηεο, ιχζε. Τν πφξηζκα ησλ Εηδηθψλ απηψλ Επηηξνπψλ Δηακεζνιάβεζεο ζα 

ππνβάιιεηαη άκεζα γηα έγθξηζε ζηελ Κεληξηθή Επηηξνπή Λεμηπξνζέζκσλ Οθεηιψλ, ε 

νπνία ζα εδξεχεη ζην ΙΚΑ ή ζηηο έδξεο ησλ άιισλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. Η φιε 

δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα δηεθπεξαηψλεηαη κέζα ζε έλα δίκελν απφ ηεο ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. 

 

Φξνλνχκε, θχξηε Υπνπξγέ, φηη, κε ελέξγεηέο ζαο ζα κπνξνχζε λα ζπκπιεξσζεί ν 

Νφκνο 4152/2013, φζνλ αθνξά ζηηο ππνπαξαγξάθνπο ΙΑ.1 θαη ΙΑ.2, κε ηελ πξνζζήθε φηη: 

«Οη ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία κπνξνύλ, κεηά από αίηεζε 

θάζε νθεηιέηε επηρεηξεκαηία-κέινπο Επηκειεηεξίνπ ηεο ρώξαο, νκνύ κε θάζε ζηνηρείν, 

πνπ δηθαηνινγεί ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο, λα ππνβάιινληαη πξνο ξύζκηζε ζην θαηά 

ηόπν αξκόδην Επηκειεηήξην θαη ελώπηνλ ησλ ζπληζηώκελσλ, κε απνθάζεηο ηεο 

Δηνηθεηηθήο Επηηξνπήο ηνπ θάζε Επηκειεηεξίνπ, Εηδηθώλ Επηηξνπώλ Δηακεζνιάβεζεο. 

Οη Επηηξνπέο απηέο εμεηάδνπλ ηηο αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξόκελσλ ζύκθσλα κε ηνπο 

όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ Νόκνπ 4152/2013, δηαζέηνπλ εμαηξεηηθή αξκνδηόηεηα 

λα εξεπλήζνπλ θαηά πεξίπησζε ηελ θάζε ππόζεζε θαη λα ππνβάιινπλ εληόο δέθα (10) 

εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, αηηηνινγεκέλν πόξηζκα κε 

ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε απνπιεξσκήο ηνπο ρξένπο, ρσξίο λα δεζκεύνληαη από ηηο 

πξνζεζκίεο ηνπ Νόκνπ 4152/2013, πξνο ζηελ Κεληξηθή Επηηξνπή Λεμηπξόζεζκσλ 

Οθεηιώλ γηα ηε ιήςε ηεο ηειηθήο απόθαζεο. Η απόθαζε απηή ιακβάλεηαη εληόο ελόο 

(1) κελόο από ηεο ππνβνιήο ηνπ σο άλσ πνξίζκαηνο. Οη ζπλέπεηεο ηεο ππαγσγήο ζηε 

ξύζκηζε απηή, όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνλ Νόκν 4152/2013, ηζρύνπλ θαη ηελ 

πεξίπησζε ηεο παξνύζαο δηάηαμεο». 

 

Με ηελ πξνηεηλφκελε απηή δηαδηθαζία, είκαζηε πεπεηζκέλνη, θχξηε Υπνπξγέ, φηη 

εμππεξεηείηαη θαη ην ζπκθέξνλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ, αιιά θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ 

ηακείσλ, ε πξνο ηα νπνία ζπκπεξηθνξά θαη ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζα είλαη πιένλ 

ζπλεπήο θαη αδηάιεηπηε. 
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Παξαθαινχκε γηα ηελ άκεζε πηνζέηεζε ησλ σο άλσ πξνηεηλφκελσλ, 

παξακέλνπκε δε ζηελ δηάζεζή ζαο γηα θάζε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε ηεο 

πξφηαζήο καο.» 

 


