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Δεν περνούν σε βιβλίο προσωπικού εργάτες με εργόσημο 

Δεν αφορά εργάτες γης που απασχολούνται με εργόσημο ΟΓΑ (νυν ΕΦΚΑ) στις αγροτι-

κές εργασίες, παρά μόνο μετακλητούς και αλιεργάτες με σχέση εξαρτημένης εργασίας 

η διάταξη που ενσωματώθηκε ως άρθρο 109 στο νόμο 4485 και αφορά την τήρηση 

«Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες 

και αλιεία» από τους αγρότες-εργοδότες.  

Επί της ουσίας, καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση «Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απα-

σχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία» από τους εργοδότες για 

τους μισθωτούς με σχέση ή σύμβαση εργασίας σε αγροτικές εργασίας και στην αλιεία. 

Η θέσπιση της διάταξης κρίθηκε απαραίτητη λόγω των ιδιαιτεροτήτων της απασχόλη-

σης στις συγκεκριμένες δραστηριότητες που καθιστούν δυσχερή την τήρηση του Πίνα-

κα Ωρών Εργασίας Προσωπικού στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΡΓΑΝΗ του Υπουρ-

γείου Εργασίας. Η σύνδεση της εργασίας με τις καιρικές συνθήκες και η μη δυνατότητα 

τήρησης σταθερού λογιστηρίου καθημερινά για την παρακολούθηση των εργασιών 

αυτών, επιτάσσουν την ανάγκη να βρεθεί ένας εναλλακτικός τρόπος αποτύπωσης των 

παραπάνω εργασιακών σχέσεων. 

Περαιτέρω η τήρηση του θεσπιζόμενου βιβλίου για τις παραπάνω κατηγορίες διευκο-

λύνει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Υπουργείου Εργασίας για την διαπίστωση της 

τήρησης της εργατικής και κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας. 

Σε αυτό το τεύχος: 

• Δεν περνούν σε βιβλίο προσωπικού 
εργάτες με εργόσημο 

• Οδηγός για την ρύθμιση των ασφαλι-
στικών χρεών σε 120 δόσεις 

• ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘ-
ΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ: 

Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες του 
εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφει-
λών ώστε να αποτρέπονται οι 
στρατηγικοί κακοπληρωτές;  

Εντάσσονται τα χρέη της εταιρίας και του επι-
χειρηματία στη σύμβαση αναδιάρθρωσης 
οφειλών του εξωδικαστικού συμβιβασμού; 

Υπάρχει περίπτωση εμπλοκής των συγγενικών 
προσώπων του οφειλέτη στα χρέη του που 
έχουν ενταχθεί στη σύμβαση αναδιάρθρωσης 
(μέσω του πιστοποιητικού οικογενειακής κα-
τάστασης που προσκομίζεται ως δικαιολογη-
τικό); 

Μια επιχείρηση που έχει κάνει διακοπή ή βρί-
σκεται σε αδράνεια θα πρέπει να ενεργοποιη-
θεί ξανά για να ενταχθεί στον εξωδικαστικό 
μηχανισμό; 

Τι ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες; 
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 Οδηγός για την ρύθμιση των ασφαλιστικών 

χρεών σε 120 δόσεις 

Την ανάκτηση της ασφαλιστικής ενημερότητας και της ικανότητας 

προσδοκούν χιλιάδες αυταπασχολούμενοι με χρέη προς τον 

τέως ΟΑΕΕ και το τέως ΕΤΑΑ με την ένταξή τους στη ρύθμιση 

των 120 δόσεων. 

Οι παρακάτω ερωτήσεις ξεκαθαρίζουν πώς μπορεί να ενταχθεί 

ένας αυτοπασχολούμενος στη νέα ρύθμιση, πετυχαίνοντας τις 

μέγιστες δυνατές δόσεις και παράλληλα τη διάσωση της περιου-

σίας του.  

 

 

1. Ποιους ελεύθερους επαγγελματίες αφορά;  

Τους αυταπασχολούμενους που είναι ασφαλισμένοι στον τέως 

ΟΑΕΕ (έμποροι, αυτοκινητιστές κλπ.) και στο τέως ΕΤΑΑ 

(μηχανικοί, γιατροί και δικηγόροι). 

2. Ποιου έτους τα χρέη μπορούν να ρυθμιστούν;  

Τα χρέη που "γεννήθηκαν" έως 31 Δεκεμβρίου 2016. Έτσι, στην 

εν λόγω ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οι εισφορές αυτα-

πασχολούμενων γιατρών, μηχανικών και γιατρών του 2016, για 

τις οποίες έχει δοθεί προθεσμία καταβολής έως 30 Νοεμβρίου 

2017.  

http://pofee.gr/
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3. Τι θα γίνει με τα χρέη που "γεννήθηκαν" από 1 Ιανουαρίου 

2017, οπότε άρχισε να ισχύει ο υπολογισμός των εισφορών με 

βάση το εισόδημα των επαγγελματιών; 

Τα χρέη αυτά μπορούν να εξοφληθούν είτε με την ένταξη στην 

"πάγια ρύθμιση" των 12 ισόποσων μηνιαίων δόσεων, είτε με 

"έναντι" καταβολές μέσω του κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής 

τον οποίο έχουν οι αυτασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ για την καταβο-

λή των εισφορών τους από 1/1/2017.  

4. Μέχρι ποιου ύψους χρέη μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 120 

δόσεις; 

Μπορούν να ρυθμιστούν χρέη έως 20.000 ευρώ. 

5. Είναι υποχρεωτική η ένταξη στον "εξωδικαστικό συμβιβασμό" 

προκειμένου να ενταχθεί ένας αυταπασχολούμενος στη ρύθμιση 

των 120 δόσεων για χρέη προς τα ταμεία; 

Η ρύθμιση των χρέων προς τα ταμεία σε έως 120 δόσεις είναι 

τελείως ανεξάρτητη διαδικασία από τον εξωδικαστικό συμβιβα-

σμό. Η δυνατότητα του "εξωδικαστικού συμβιβασμού" αφορά 

μόνο επαγγελματίες με προσωπικό (και όχι αυταπασχολούμε-

νους) με χρέη προς Εφορία, Ταμεία, τράπεζες, δήμους κλπ. και 

όχι αυταπασχολούμενους. Η ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη 

προς τα ταμεία αφορά αποκλειστικά αυταπασχολούμενους. 

6. Με πόσες δόσεις μπορεί να εξοφλήσει ένας αυταπασχολούμε-

νος τα χρέη του; 

Σε έως 36 δόσεις για χρέη έως 3.000 ευρώ και σε έως 120 

δόσεις χρέη από 3.001 έως 20.000 ευρώ. 

7. Πώς καθορίζεται ο τρόπος εξόφλησης των χρεών;  

Από τρεις βασικούς παράγοντες. Ο πρώτος, το ατομικό καθαρό 

δηλωτέο εισόδημα του οφειλέτη. Ο δεύτερος, είναι οι εύλογες 

βασικές δαπάνες διαβίωσης του ιδίου και της οικογενείας του 

και ο τρίτος, η κινητή και ακίνητη περιουσία του. 

8. Με ποιον τρόπο συνδυάζονται οι τρεις αυτοί εντελώς διαφορε-

τικοί παράγοντες ; 

Όποιος αυταπασχολούμενος με χρέη προς τα Ταμεία έχει πρώτα 

απ' όλα καταθέσεις ή άμεσα ρευστοποιήσιμους τίτλους και, κατά 

δεύτερον, ακίνητα θα κληθεί να τις διαθέσει για την εξόφληση 

των οφειλών του, ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματός του 

και το ύψος των βασικών ευλόγων δαπανών διαβίωσης.  

Αν ο οφειλέτης δεν επιθυμεί άμεσα να διαθέσει μέρος ή όλη την 

ακίνητη περιουσία του για την εξόφληση των χρεών του, μπορεί 

να ζητήσει την εξόφλησή τους με εγχρήματη καταβολή σε έως 

120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.  

9. Πώς προκύπτει το πλήθος των δόσεων;  

Η μηνιαία δόση προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ του 1/12 του 

ατομικού καθαρού δηλωτέου εισοδήματος και του 1/12 των 

ευλόγων δαπανών διαβίωσης, όπως αυτές καθορίζονται από το 

υπουργείο Ανάπτυξης.  

 

10. Υπάρχει κάποια ελάχιστη μηνιαία δόση ανεξαρτήτως εισοδή-

ματος και ευλόγων βασικών δαπανών διαβίωσης; 

Η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι κάτω από 50 ευρώ.  

11. Κινδυνεύουν να κατασχεθούν ακόμα και οι πολύ μικρές κατα-

θέσεις προκειμένου να εξοφληθούν τα χρέη προς τα Ταμεία; 

Στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι να εξαιρεθούν οι πολύ 

μικρές καταθέσεις οι οποίες αντιστοιχούν στην κάλυψη στοιχειω-

δών μηνιαίων αναγκών των οφειλετών. 

12. Τι γίνεται στην περίπτωση που τα χρέη δεν μπορούν να εξο-

φληθούν σε έως 120 δόσεις; 

Αν η οφειλή είναι μεγαλύτερη από το ποσό που μπορεί να εξο-

φληθεί με το ελάχιστο καθορισμένο ποσό (50 ευρώ) σε έως 

120 δόσεις, τότε το υπόλοιπο ποσό: 

- είτε "κουρεύεται" οριστικά αν δεν υπάρχει άλλο περιουσιακό 

στοιχείο προς κατάσχεση από σήμερα ή έως τότε (σ.σ. μετά 10 

χρόνια από την ημερομηνία έναρξης της ρύθμισης). 

- είτε εξοφλείται μέσω της κατάσχεσης ακίνητων περιουσιακών 

στοιχείων μετά την καταβολή της (εφόσον υπάρχουν κατά την 

έναρξη ισχύος της ρύθμισης ή υπάρξουν κατά την τήρησή της). 

13. Τι συμβαίνει στην περίπτωση που τα ακίνητα περιουσιακά 

στοιχεία είναι μεγαλύτερης αξίας από τα χρέη προς τα Ταμεία; 

Αν μέχρι την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης, ο 

οφειλέτης δεν έχει βρει τρόπο να εξοφλήσει το μέρος της οφει-

λής του, το οποίο δεν μπορεί να εξοφληθεί σε έως 120 δόσεις, 

τότε το ακίνητό του, ακόμα και αν η αξία του είναι πολύ μεγαλύ-

τερη σε σχέση με το υπόλοιπο της οφειλής του, θα κατασχεθεί. 

14. Πώς μπορεί ένας οφειλέτης να αποφύγει την κατάσχεση του 

ακινήτου του σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι δόσεις για την 

εξόφληση των χρεών του; 

Με δύο τρόπους: 

- Ο πρώτος τρόπος είναι να πουλήσει το ακίνητο (το οποίο ήδη 

έχει ή αποκτήσει ενώ βρίσκεται στη ρύθμιση) πριν καταβάλλει 

την τελευταία δόση της ρύθμισης και να χρησιμοποίησει τα κε-

φάλαια που θα αποκτήσει για την εξόφληση του υπόλοιπου χρέ-

ους του. 

- Ο δεύτερος τρόπος είναι να αντλήσει κεφάλαια από άλλες πηγές 

(π.χ., επιπλέον απασχόληση) και να προχωρήσει σε εφάπαξ εξό-

φληση του υπόλοιπου χρέους του.  

15. Πότε χάνεται η ρύθμιση; 

Αν δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα (δηλ. μέχρι την προκαθορισμέ-

νη ημερομηνία) η μηνιαία δόση της ρύθμισης ή δεν καταβλη-

θούν εμπρόθεσμα οι τρέχουσες μηνιαίες εισφορές 

 

ΠΗΓΗ: capital.gr 
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Πανελλήνια Ομοσπονδία  
Φοροτεχνικών Ελευθέρων 
Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε) 

Ιουλιανού 42-46,  
Αθήνα, Τ.Κ. 10434 

Τηλ: 210.82.53.445 

Φαξ: 210.82.53.446 

Email: info@pofee.gr 

Website: www.pofee.gr 

Facebook:  
www.fb.com/pofee.gr 

Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες του εξωδικαστικού μηχανι-
σμού ρύθμισης οφειλών ώστε να αποτρέπονται οι 
στρατηγικοί κακοπληρωτές;  

Στον εξωδικαστικό μηχανισμό δεν μπορούν να υπαχθούν επιχει-
ρήσεις, των οποίων οι φορείς ή οι διοικούντες έχουν καταδικα-
στεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή, απάτη κατά του Δημοσίου ή 
σοβαρά οικονομικά εγκλήματα.  

Επίσης η επιχείρηση που υποβάλει αίτηση για ένταξη στον εξω-
δικαστικό μηχανισμό συναινεί υποχρεωτικά για την άρση του 
τραπεζικού και του φορολογικού της απορρήτου. Επιπλέον πα-
ρέχεται η δυνατότητα σε κάθε πιστωτή να ζητήσει οποιοδήποτε 
επιπλέον στοιχείο ή έγγραφο κατά τη διάρκεια των διαπραγμα-
τεύσεων.  

Ταυτόχρονα η επιχείρηση υποχρεώνεται να συνυποβάλει με την 
αίτηση τις συγκεντρωτικές καταστάσεις των πελατών και των 
προμηθευτών των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών. Η 
συνυποβολή αυτή συμβάλλει στην αποτροπή της «δημιουργικής 
λογιστικής» επί των οικονομικών καταστάσεων. 

Έλεγχος προσώπων συνδεδεμένων με τον οφειλέτη, είτε αυτά 
είναι φυσικά είτε νομικά πρόσωπα.  

(άρθρο 2 § 3, άρθρο 5 §§ 6,8γ , άρθρο 8 § 11)  

 

Εντάσσονται τα χρέη της εταιρίας και του επιχειρηματία στη σύμ-
βαση αναδιάρθρωσης οφειλών του εξωδικαστικού συμβιβασμού; 

Στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού εντάσσονται οι 
χρηματικές οφειλές τόσο της εταιρίας όσο και του επιχειρηματία 
με πτωχευτική ικανότητα, στο βαθμό που κριθεί απαραίτητο για 
τη βιωσιμότητα της επιχείρησης από την πλειοψηφία των συμμε-
τεχόντων πιστωτών. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 1 § 1, 
στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού εντάσσονται οι 
χρηματικές οφειλές προς οποιονδήποτε πιστωτή, οι οποίες είτε 
προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας 
του οφειλέτη, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία, εφόσον η 
ρύθμιση των εν λόγω οφειλών κρίνεται από τους συμμετέχοντες 
στη διαδικασία απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιω-
σιμότητα του οφειλέτη. (Άρθρο 1 § 1 και άρθρο 2 § 1) 

Τα φυσικά πρόσωπα – ελεύθεροι επαγγελματίες χωρίς πτωχευτι-
κή ιδιότητα δεν εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό 
ρύθμισης οφειλών. Μπορούν ωστόσο να απευθυνθούν στο Δη-
μόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ώστε να τους πα-
ρασχεθούν λύσεις ρύθμισης των οφειλών τους ανάλογες με 
αυτές που αποδέχονται ή αντιπροτείνουν στο πλαίσιο της διαδι-
κασίας εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών. (άρθρο 15§21) 

  

Υπάρχει περίπτωση εμπλοκής των συγγενικών προσώπων του 
οφειλέτη στα χρέη του που έχουν ενταχθεί στη σύμβαση αναδιάρ-
θρωσης (μέσω του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης που 
προσκομίζεται ως δικαιολογητικό); 

Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  είναι συνοδευτικό 
έγγραφο της αίτησης του οφειλέτη, και ως εκ τούτου δεν  υπάρ-
χει περίπτωση εμπλοκής των συγγενικών προσώπων του οφειλέ-
τη, εφόσον το συγγενικό πρόσωπο δεν είναι εγγυητής ή συνο-
φειλέτης στη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών. (άρθρο 1§2γ)  
 

Μια επιχείρηση που έχει κάνει διακοπή ή βρίσκεται σε αδράνεια 
θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά για να ενταχθεί στον εξωδικα-
στικό μηχανισμό; 

Για να  μπορέσει να ενταχθεί  μια επιχείρηση στον εξωδικαστικό 
μηχανισμό θα πρέπει να είναι ενεργή ή αν έχει κάνει διακοπή να 
γίνει επανέναρξη πριν την  υποβολής της αίτησης στη διαδικασία 
εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. (Ν.4469/17, άρθρο 2 § 3γ) 

 

Τι ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες; 

Δεν μπορούν  να υποβάλουν αίτηση ένταξης στον εξωδικαστικό 
μηχανισμό ρύθμισης οφειλών διότι αποκτούν εισόδημα α-
πό  επιχειρηματική δραστηριότητα  αλλά στερούνται πτωχευτικής 
ικανότητας. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες για τη ρύθμιση των ο-
φειλών τους σε Τράπεζες, Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία μπο-
ρούν να ενταχθούν στον αναθεωρημένο Νόμο Κατσέλη (Νόμο 
Σταθάκη) με στόχο την προστασία της κύριας κατοικίας τους και 
των εισοδημάτων τους που βρίσκονται στα επίπεδα των Ευλό-
γων Δαπανών Διαβίωσης. Προβλέπεται η δυνατότητα του Δημο-
σίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης να  προχωρούν 
διμερώς σε ανάλογες ρυθμίσεις οφειλών με πρόσωπα που εξαι-
ρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου με την 
έκδοση υπουργικής απόφασης ανάλογου περιεχομένου. (άρθρο 
2 § 1, άρθρο 15 § 21)  

 

Πηγή: Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. 

http://www.keyd.gov.gr/ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - Προβληθείτε εδώ 

Προβληθείτε αποτελεσματικά στο  

newsletter της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., που δύο  

φορές το μήνα αποστέλλεται  

ηλεκτρονικά σε χιλιάδες  

λογιστές - φοροτεχνικούς και 

οικονομολόγους σε όλη τη χώρα 

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ 
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