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                                                                                   Αθήνα,16 Φεβρουαρίου 2022 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή 

Χατζηδάκη 

 

Θέμα: «Ορθή λειτουργία της ρύθμισης των 72 δόσεων στον ΕΦΚΑ» 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

Η υπαγωγή στις 72 δόσεις για οφειλές προς τον ΕΦΚΑ είναι ζήτημα επιβίωσης 

χιλιάδων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών. Με ρύθμιση της κυβέρνησής 

μας, δίδεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που ήταν πληττόμενες και για οφειλές 

που δημιουργήθηκαν από το Φεβρουάριο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2021, να 

ενταχθούν στη ρύθμιση των 72 δόσεων. 

Από τον Ιούλιο του 2021 και μέχρι σήμερα οι επιχειρήσεις αυτές όφειλαν να 

πληρώνουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους. Έχει διαπιστωθεί σε πολλές 

περιπτώσεις ότι οι πληρωμές που έγιναν από τον Αύγουστο του 2021 έως σήμερα 

αντί να καταχωρηθούν στο σύστημα του ΕΦΚΑ ως πληρωμές των αντίστοιχων 

μηνών, δηλαδή από τον Ιούλιο του 2021 έως και τον Ιανουάριο του 2022, οι 

οποιεσδήποτε πληρωμές εξόφλησαν παλαιές οφειλές που είχε η επιχείρηση δηλαδή 

ξεκινώντας απ’ τον Φεβρουάριο του 2020. Το θέμα αυτό και ο τρόπος λειτουργίας 

του μηχανογραφικού συστήματος του ΕΦΚΑ δημιουργεί δύο βασικά προβλήματα 

στις επιχειρήσεις: 
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Πρώτον, οι όποιες πληρωμές έγιναν από τον Αύγουστο του 2021 μέχρι σήμερα να 

εξοφλούν μόνο παλαιές οφειλές, δηλαδή οφειλές που θα μπορούσαν να υπαχθούν 

στις 72 δόσεις. 

Δεύτερον, η υπαγωγή στις 72 δόσεις να μην είναι εφικτή για τις επιχειρήσεις, 

γεγονός που έχει δημιουργήσει προβλήματα και αναστάτωση στον επιχειρηματικό 

κόσμο. 

Επειδή η επίλυση του ζητήματος αυτού είναι υψίστης σημασίας για τη βιωσιμότητα 

χιλιάδων επιχειρήσεων. 

Επειδή το μηχανογραφικό σύστημα του ΕΦΚΑ πρέπει να προσαρμοστεί στις 

τρέχουσες ανάγκες που υπάρχουν. 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

 

1) Προτίθεστε να δώσετε τη δυνατότητα στις πληττόμενες επιχειρήσεις που 

έχουν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους απ’ τον Αύγουστο του 2021 μέχρι 

σήμερα, να υπαχθούν στις 72 δόσεις, διότι το μηχανογραφικό σύστημα του 

ΕΦΚΑ δεν υποστηρίζει την πλήρη αντιστοίχιση οφειλών και πληρωμών; 

2) Πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα που έχουν 

δημιουργηθεί, όπως για παράδειγμα πλήθος επιχειρήσεων να αδυνατούν να 

εκδώσουν ασφαλιστική ενημερότητα; 

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

 

Βασίλειος-Πέτρος Ν. Σπανάκης 
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