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ΑΘήνα, 30/06/2020 

Αρ. Πρωτ. 

Προς: 

Ι. Τον Υπουργό  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση 
2. Τον ∆ιοικητή  e-ΕΦΚΑ, κ. Χρήστο Χάλαρη 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 

Αξιότιµε κύριε ∆ιοικητά, 

Σε συνέχεια των συναντήσεών µας, αλλά  και της πρόσφατης τηλεδιασκέψεως της 
Συντονιστικής των ∆ικηγορικών Συλλόγων µε το ∆ιοικητή, και προς αντιµετώπιση 
της πέραν πάσης λογικής και χρηστής διοίκησης καθυστέρησης στην εξόφληση 
των ληξιπροθέσµων παροχών υγείας προς τα µέλη µας δικηγόρους (µόνο 24.000 
εκκρεµούν στο ΤΥ∆Ε και αρκετές χιλιάδες στο ΤΥ∆Α, ΤΥ∆Ο και ΤΥ∆Π) από  του 
έτους 2009 έως και 2012 και προς άρση της όποιας γραφειοκρατίας και 
απλοποίηση της διαδικασίας, προτείνουµε την ακόλουθη νοµοθετική  
πρωτοβουλία: 

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 12 του άρθρου 4578/2018, ως ισχύει µετά  την 
τροποποίησή  του µε την παρ.4 του άρθρου 103 του ν.4670/2020 προστίθεται 

περίπτωση ε) ως εξής: 

«ε) Κατ εξαίρεση, ληξιπρόάεσµες οφειλές προς ασφαλισµένους µέχρι του ποσού  
των 1.500 ευρώ  εξοφλούνται άµεσα από  τις αρµόδιες Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ 

χωρίς εκκαϋάριση και λογιστικό  έλεγχο. Οι παροχές αυτές είναι αφορολόγητες, 



ανεκχώρητες και ακατάσχετες, στα χέρια του ∆ηµοσίου ή  τρίτων, κατά  

παρέκκλιση κάι9ε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε 

κράτηση, τέλος ή  εισφορά, δεν δεσµεύονται και δεν συµψηφίζονται µε 

βεβαιωµένα χρέη προς τη φορολογική  διοίκηση και το ∆ηµόσιο εν γένει, τούς 

δήµους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά  ταµεία ή  τα πιστωτικά  ιδρύµατα και δεν 

υπολογίζονται στα εισοδηµατικά  όρια για την καταβολή  οποιασδήποτε παριήής 
κοινωνικού  ή  προνοιακού χαρακτήρα.». 

Είναι προφανές πως η ως άνω νοµοθετική  πρωτοβουλία - διάταξη θα 
δροµολογήσει την άµεση επίλυση του χρονίζοντος αυτού  προβλήµατος που 

ταλαιπωρεί  χιλιάδες ασφαλισµένους και θα απαλλάξει τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ 
από  γραφειοκρατικές και άλλες διαδικασίες που επί  δεκαετία δεν µπορούν να 
ξεπεραστούν. 

Είµαστε στη διάθεσή  σας για κάθε απορία ή  άλλη διευκρίνηση. 

Με τιµή, 

0 Πρόεδρος της Ολοµέ  ελ ς1 

ροέδρων ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος 
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