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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Απεμπλοκή της ρύθμισης των 100 δόσεων από τα χρέη «νέας γενιάς» 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης, ο οποίος 

μετέχει στην Διοικητική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων ΚΕΕ με την ιδιότητα 

του Οικονομικού Επόπτη ενημερώνει για την επιστολή όπου εστάλη εκ μέρους της ΚΕΕ και 

του Επιμελητηρίου Κέρκυρας στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, κ. Τρύφωνα 

Αλεξιάδη, με την οποία ζητεί την τροποποίηση του ισχύοντος νόμου για τη ρύθμιση των 100 

δόσεων, προκειμένου να αποφευχθεί η έκπτωση από τη ρύθμιση χιλιάδων επιχειρήσεων.  

Συγκεκριμένα, προτείνεται «η διατήρηση του δικαιώματος της ρύθμισης των 100 

δόσεων, ως ανεξάρτητο ποσό οφειλής, πλήρως αποσυνδεδεμένο από άλλα χρέη «νέας γενιάς» 

θα δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις αυτές να παραμείνουν συνεπείς στις συγκεκριμένες 

οφειλές τους. Παράλληλα, το Δημόσιο θα συνεχίσει να έχει τη δυνατότητα να εισπράττει τις 

οφειλές από τη ρύθμιση των 100 δόσεων, που σε διαφορετική περίπτωση θα απωλέσει». 

Αναλυτικά, η επιστολή έχει ως εξής:  

«Κύριε Υπουργέ, 

Η πίεση για τη διευθέτηση κάθε είδους οικονομικής υποχρέωσης αυξάνεται καθημερινά στην 

Ελληνική πραγματικότητα και ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Με βάση το άρθρο 4 του Ν.4346/2015 και την έναρξη εφαρμογής νέων αυστηρότερων 

διατάξεων, η ρύθμιση του Ν.4321/2015 για τις 100 δόσεις χάνεται διότι πολλές χιλιάδες 

επιχειρήσεις τίθενται με αυτές αυτόματα εκτός της ρύθμισης. Οι συγκεκριμένες διατάξεις 

περιορίζουν την προθεσμία εξόφλησης νέων εισφορών σε 30 ημέρες από την ημερομηνία που 

καθίστανται ληξιπρόθεσμες και όχι 30 μέρες από την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης 

που ίσχυε και επιπλέον (σταδιακά) μεταβάλλονται σε ακόμα αυστηρότερες, αφού η προθεσμία 

εξόφλησης ορίζεται σε 15 μέρες μετά την 01.07.2016 και μόνο για το διάστημα έως 31.12.2017. 
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Σημαντική ακόμα είναι και η πρόβλεψη ότι η  ρύθμιση των νέων οφειλών, που η νόμιμη 

προθεσμία καταβολής τους λήγει μετά τις 15.12.2015, υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 

νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους, ενώ μέχρι σήμερα οι ρυθμίσεις γίνονται αφού καταστούν 

ληξιπρόθεσμες οι οφειλές, και για όσους το σύνολο των οφειλών ξεπερνά τις 50 χιλιάδες ευρώ 

ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ρύθμιση των νέων οφειλών αν δεν αποδεικνύεται η οικονομική 

αδυναμία των φορολογούμενων. 

Και βεβαίως κανείς δεν γνωρίζει το μέγεθος της ζημίας που θα προκληθεί στις επιχειρήσεις 

που βρίσκονται αντιμέτωπες με τις δυσμενέστατες αυτές εξελίξεις, αφού αναμένεται η 

επιδείνωση της κατάστασης με την προσθήκη και των νέων οικονομικών επιβαρύνσεων, μετά 

την υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων και τον αναμενόμενο ΕΝΦΙΑ. 

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων συντάσσεται με το αίτημα μεγάλου αριθμού 

Επιμελητηρίων - μελών της για την τροποποίηση της υφιστάμενης διάταξης, που οδηγεί σε 

απώλεια της ρύθμισης των 100 δόσεων, υποχρεώνοντας πολλές χιλιάδες μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων στο κλείσιμο ή στη δραστική συρρίκνωση και στη μείωση θέσεων εργασίας.  

Η διατήρηση του δικαιώματος της ρύθμισης των 100 δόσεων, ως ανεξάρτητο ποσό οφειλής, 

πλήρως αποσυνδεδεμένο από άλλα χρέη «νέας γενιάς» θα δώσει τη δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις αυτές να παραμείνουν συνεπείς στις συγκεκριμένες οφειλές τους. Παράλληλα, το 

Δημόσιο θα συνεχίσει να έχει τη δυνατότητα να εισπράττει τις οφειλές από τη ρύθμιση των 

100 δόσεων, που σε διαφορετική περίπτωση θα απωλέσει.  

Τέλος, κύριε Υπουργέ, θα θέλαμε να σας τονίσουμε την ανάγκη άμεσης υλοποίησης του 

επαγγελματικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού, τον οποίο άλλωστε εσείς έχετε 

εξαγγείλει».   

 

Με εκτίμηση 
Ο Προέδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 

 
 
 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης 


