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Επιζηολή Πποέδπος ΕΒΕΦ ζηοςρ απμόδιοςρ Υποςπγούρ για ηιρ 
οθειλέρ επισειπημαηιών ζηον ΟΑΕΕ 

 
 

Τελ άκεζε παξέκβαζε ησλ αξκόδησλ ππνπξγώλ γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ 

δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνπλ δέζκεπζε θαη θαηάζρεζε ηξαπεδηθώλ 

ινγαξηαζκώλ νθεηιεηώλ ηνπ ΟΑΔΔ δεηά κε επηζηνιή ηνπ ν Πξόεδξνο ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ Φαλίσλ Γηάλλεο Μαξγαξώλεο.  

Αλαιπηηθά ν θ. Μαξγαξώλεο αλαθέξεη:  
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Απ. Ππωη. 19956                                                       Φανιά, 29/10/2013 
 
                                                           Ππορ  

                                          - Υπνπξγό Δξγαζίαο, 
                                            Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο 
                                            θ. Ι. Βξνύηζε  
                                          - Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ 
                                            θ. Ι. Σηνπξλάξα  
                                          - Βνπιεπηέο Ν. Φαλίσλ 
 
                                            Ιοινοποίηζη :  
                                        - ΟΑΔΔ  
                                        - Κ.Δ.Δ. 

 

ΘΕΛΑ: Καηαζρέζεηο ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ νθεηιεηώλ ηνπ ΟΑΔΔ 

 

          Αξιόηιμοι κύπιοι, 

Η παξνύζα επηζηνιή κνπ απεπζύλεηαη ζ’ εζάο, θαζώο είζηε νη κόλνη 

αξκόδηνη λα επηιεθζείηε ηνπ ζέκαηνο θαη νη κόλνη νη νπνίνη κπνξείηε λα 

δξάζεηε απνηειεζκαηηθά γηα ηελ αληηκεηώπηζε κηαο θαηάζηαζεο, ε νπνία έρεη 

ιάβεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο θαη πιήηηεη θαζεκεξηλά ηελ αμηνπξέπεηα, ηελ πγεία, 

ηελ θπζηθή θαη θνηλσληθή ππόζηαζε θαη άιια έλλνκα αγαζά ησλ εκπόξσλ Τεο 

Φώξαο.  

Θεσξώ όηη είζηε ελήκεξνη ησλ πξαγκαηηθά αληίμνσλ ζπλζεθώλ πνπ 

επηθξαηνύλ ζηελ αγνξά, νη νπνίεο δπζρεξαίλνπλ ην έξγν ησλ εκπόξσλ θαη 

θαζηζηνύλ αλέθηθηε ηελ θαηαβνιή ησλ αζθαιηζηηθώλ ηνπο εηζθνξώλ ζηα 

Τακεία. Σύκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία πεξίπνπ 350.000 ελεξγνί αζθαιηζκέλνη 

ηνπ ΟΑΔΔ δελ δύλαληαη λα θαηαβάιινπλ ηηο εηζθνξέο ηνπο, ελώ ηαπηόρξνλα 

αδπλαηνύλ λα πξνβνύλ ζε ξύζκηζε. Άκεζν απνηέιεζκα απηνύ απνηειεί ν 

απνθιεηζκόο ηνπο από ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη ηε Γεκόζηα 

Υγεία, ην ίδην δηάζηεκα όπνπ ην ελ ιόγσ Τακείν ζπλερίδεη λα ρξεώλεη ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ηνπ γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, ελώ αξλείηαη λα ηελ 

παξάζρεη.  
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Πξόζθαηα δε κε λνκνζεηηθή ξύζκηζε (άξζξν 101 ηνπ λ. 4172/2013) 

δεκηνπξγήζεθε ζην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ ην «Κέληξν Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθώλ Οθεηιώλ 

(Κ.Δ.Α.Ο)» κε ζθνπό: 

α) ηελ είζπξαμε ησλ ιεμηπξόζεζκσλ αζθαιηζηηθώλ νθεηιώλ ησλ Οξγαληζκώλ 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο αξκνδηόηεηαο Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο, β) ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ 

ησλ νθεηιεηώλ ησλ Αζθαιηζηηθώλ Οξγαληζκώλ (κεηξών νθεηιεηώλ), ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηνπ ύςνπο ησλ νθεηιόκελσλ πνζώλ ηελ αηηία θαη ηε ρξνληθή 

πεξίνδν πνπ αλάγνληαη, ηελ ηήξεζε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ θαη αλαιύζεσλ, γ) 

ηε κειέηε, επεμεξγαζία θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο 

ζην αξκόδην θαζ` ύιελ Υπνπξγείν, δ) ην ζρεδηαζκό θαη ηελ εθηέιεζε 

δξάζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ ηνπ Κ.Δ.Α.Ο. 

 Σηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΚΔΑΟ ζα δηαβηβάδεηαη απηνκαηνπνηεκέλα, 

εληόο κελόο από ηελ ζύληαμή ηεο, ε πξάμε βεβαίσζεο νθεηιήο, ε νπνία ζα 

απνηειεί ηίηιν εθηειεζηό θαη ζα ηάζζεηαη πξνζεζκία είθνζη εκεξώλ ζηνλ 

νθεηιέηε γηα λα εμνθιήζεη.       

Ήδε όπσο έρνπκε ελεκεξσζεί, κέζα ζην ακέζσο επόκελν δηάζηεκα, ε 

αλεμάξηεηε  ππεξεζία ηνπ ΚΔΑΟ ζα απνζηείιεη νκαδηθέο θαηαζρέζεηο γηα 

δέζκεπζε ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ ησλ νθεηιεηώλ, γηα πνζά άλσ ησλ 5.000 

επξώ, γεγνλόο ην νπνίν ζα νδεγήζεη ηνπο νθεηιέηεο ζηελ εμαζιίσζε, θαζώο 

ζα ζηεξνύληαη ξεπζηνύ ρξήκαηνο, ώζηε λα θαιύςνπλ ηόζν ηηο πξνζσπηθέο 

όζν θαη επαγγεικαηηθέο ηνπο αλάγθεο.  

Δίλαη δε επαίζρπλην ην γεγνλόο όηη ζηελ πεξ. δ. ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 101 λ. 

4172/2013 νξίδεηαη όηη: «κεηά ηε δηαβίβαζε ζην Κ.Δ.Α.Ο. ησλ ιεμηπξνζέζκσλ 

νθεηιώλ θάζε είδνπο δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή ακθηζβήηεζε πνπ αζθείηαη 

ελώπηνλ ησλ νηθείσλ Αζθαιηζηηθώλ Οξγαληζκώλ ή Γηθαζηεξίσλ δελ έρεη 

αλαζηαιηηθό απνηέιεζκα». Σηεξείηαη δειαδή θαζ’ απηόλ ηνλ ηξόπν ν 

νθεηιέηεο αθόκε θαη ηνπ δηθαηώκαηνο λα πξνζθύγεη δηνηθεηηθά ή δηθαζηηθά 

θαηά ηεο πξάμεο βεβαίσζεο, θαζώο δελ πξνβιέπεηαη αλαζηαιηηθό 

απνηέιεζκα, αιιά ηθαλνπνηείηαη άκεζα ε απαίηεζε ηνπ θνξέα, ελώ ε εθδίθαζε 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππνζέζεσλ κπνξεί λα νινθιεξσζεί ζε ρξνληθό δηάζηεκα 
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πέξαλ ησλ πέληε εηώλ, δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ν νθεηιέηεο ζα ζηεξείηαη ηα 

πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία θαη ζπγθεθξηκέλα ξεπζηά ρξήκαηα θαη θηλεηέο αμίεο 

θπιαζζόκελεο ζηα πηζησηηθά ηδξύκαηα.    

 Δπεηδή όπσο θαιά γλσξίδεηε ην Σύληαγκα θαηνρπξώλεη ην δηθαίσκα 

ηεο πεξηνπζίαο θαη ζην άξζξν 17 παξ. 1 νξίδεη όηη « ε ηδηνθηεζία ηειεί ππό ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θξάηνπο, δηθαηώκαηα όκσο πνπ απνξξένπλ από απηή δελ 

κπνξνύλ λα αζθνύληαη ζε βάξνο ηνπ γεληθνύ ζπκθέξνληνο» θαη ζην άξζξν 25 

παξ. 1 νξίδεηαη όηη «ηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ, σο αηόκνπ θαη σο κέινπο 

ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ θαη ε αξρή ηνπ θνηλσληθνύ θξάηνπο δηθαίνπ ηεινύλ 

ππό ηελ εγγύεζε ηνπ Κξάηνπο… νη θάζε είδνπο πεξηνξηζκνί πνπ κπνξνύλ θαηά 

ην Σύληαγκα λα επηβιεζνύλ ζηα δηθαηώκαηα απηά πξέπεη λα πξνβιέπνληαη είηε 

απεπζείαο από ην Σύληαγκα είηε από ην λόκν, εθόζνλ ππάξρεη επηθύιαμε 

ππέξ απηνύ θαη λα ζέβνληαη ηελ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο».  

 Δπεηδή νη σο άλσ δηαηάμεηο θαη πξαθηηθέο είλαη απάλζξσπεο θαη 

θαηαπαηνύλ ηα Σπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλα δηθαηώκαηα ησλ Διιήλσλ 

πνιηηώλ, εγώ δε σο εθπξόζσπνο ηνπ θιάδνπ ησλ εκπόξσλ, αιιά θαη 

ιεηηνπξγώληαο σο ζεζκηθό όξγαλν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Φαλίσλ, δηαθσλώ 

θάζεηα κε ηελ πνιηηηθή πνπ εθαξκόδεηαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ζαο 

ΚΑΛΩ λα παξέκβεηε ΑΜΔΣΑ θαη λα  απαηηήζεηε ηελ θαηάξγεζε ησλ ελ ιόγσ 

δηαηάμεσλ, νη νπνίεο πξνβιέπνπλ ηελ δέζκεπζε ησλ ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ 

ησλ νθεηιεηώλ, ηελ ζηηγκή πνπ ζα έπξεπε λα πηνζεηνύληαη ιύζεηο γηα ηελ 

δηεπθόιπλζε ησλ επαγγεικαηηώλ ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

    

 


