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Θ Ε Μ Α: Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.  

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-18 του Ν. 4611/2019 
 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 18 του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 4611/2019      

(ΦΕΚ Α' 73/2019) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη 

                                         
     

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   

 
 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ &   

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ  ΜΙΣΘΩΤΩΝ                    

Πληροφορίες: Β. Οικονόμου - Ελ. Σκαρτσάρη    

Αριθ. τηλεφώνου  : 210  52 85536-615 

FAX                       : 210  52 36558 

E – mail                 : d.eisf.misth@efka.gov.gr 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΥΣ/ΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ 

ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

Πληροφορίες        : Γ. Καϊμενάκη – Μ. Χρησταράς    

Αριθ. τηλεφώνου : 210  52 85597 

FAX                      : 210  52 28857 

Ε- mail                  :tm.katheisfmmisth@efka.gov.gr 

Ταχ. Διεύθυνση    : Σατωβριάνδου 18 

                                10432 - ΑΘΗΝΑ 

        
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Πληροφορίες : Μ. Παναγοπούλου     

Ταχ. Δ/νση     : Πατησίων  12 

Ταχ. Κώδικας : 106 77 

Τηλέφωνο      : 210 52.91.771                     

FAX                 : 210 52.91.735 

E-mail             : diakanonismos@keao.gov.gr 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: 
 
ΑΡ. ΠΡΩΤ. Γ31/214/22-5-19 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:  24 

 
ΠΡΟΣ : 

     Όλες τις Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. 
 

    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

    Αποδέκτες του Πίνακα Α΄ 

 

  

Ενιαίος 
Φορέας 

Κοινωνικής 

Ασφάλισης 
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Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου 

και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των 

εργαζομένων και άλλες διατάξεις»,  με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών 

προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την 

εφαρμογή τους: 

 

 

Α. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (άρθρο 1) 

 

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, δυνατότητα ρύθμισης παρέχεται σε νομικά 

ή/και φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εμπορικής ιδιότητας, τη 

διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ή/και τη διακοπή ή αλλαγή της 

ιδιότητας, για οφειλές που προέρχονται: 

 από ατομικές εισφορές μη μισθωτών (ελεύθερων επαγγελματιών, 

αυτοαπασχολούμενων και αγροτών).  

Περιλαμβάνονται μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που έχουν υποβάλει αίτημα 

συνταξιοδότησης το οποίο εκκρεμεί, εφόσον δεν έχει κοινοποιηθεί η οφειλή ή, εάν έχει 

κοινοποιηθεί, δεν έχει παρέλθει η νόμιμη προθεσμία.  

 από εργοδότες κοινών επιχειρήσεων ή/και οικοδομοτεχνικών έργων, λόγω 

απασχόλησης εργαζομένων· 

 από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει 

εκδοθεί σχετική καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου. 

 

Οφειλές που εντάσσονται 

 

Στις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης υπάγεται το σύνολο των οφειλών προς Φορείς 

Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες δημιουργήθηκαν έως και 31/12/2018. 

 

Στη νέα ρύθμιση δύναται να υπαχθούν: 

 οφειλές προς ΦΚΑ για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής στη 

ρύθμιση του Ν. 4469/2017, χωρίς να επηρεάζονται οι όροι της ρύθμισης ως προς τους 

λοιπούς πιστωτές που συμμετείχαν στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού, καθώς 

και οφειλές προς ΦΚΑ για τις οποίες εκκρεμεί η διαδικασία υπαγωγής τους στη 

ρύθμιση του Ν. 4469/2017, υπό την προϋπόθεση τροποποίησης των σχετικών στοιχείων 

της οφειλής προς ΦΚΑ στην αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό. 

 οφειλές προς ΦΚΑ, για τις οποίες εκκρεμεί η διαδικασία υπαγωγής τους στη 

ρύθμιση του Ν. 3869/2010 («Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων 

και άλλες διατάξεις»), υπό την προϋπόθεση παραίτησης του οφειλέτη από την εν λόγω 

διαδικασία για τις οφειλές προς ΦΚΑ μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για 

υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση.  

 οφειλές που κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση τελούν σε δικαστική ή 

διοικητική ή εκ του νόμου αναστολή είσπραξης ή αμφισβητούνται με την άσκηση 

προσφυγής ή ένδικου βοηθήματος ή μέσου. 

 οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης με παλαιότερες 

διατάξεις και είναι σε ισχύ. Στην περίπτωση αυτή, επέρχεται απώλεια των 

διευκολύνσεων της προηγούμενης ρύθμισης. 
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Οφειλές που δεν εντάσσονται 

 

 Οφειλές προς ΦΚΑ για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής στη 

ρύθμιση του Ν. 3869/2010. 

 Οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, στην περίπτωση που έχει 

εκδοθεί  καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου σε βάρος του οφειλέτη λόγω των 

οφειλών αυτών.   

 Οφειλές από προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, αναγνώριση πλασματικών 

χρόνων ασφάλισης.  

 

 

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (άρθρα 11, 13) 

 

Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση του παρόντος νόμου υποβάλλεται από τον 

ενδιαφερόμενο άπαξ έως και 30/9/2019.  

 

 

Γ. ΟΡΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 

1. ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΙ 

 

Ελεύθεροι επαγγελματίες – Αυτοαπασχολούμενοι (άρθρο 2) 

 

 Υπαγωγή σε ρύθμιση του συνόλου των οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι 

31/12/2018 με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους λόγω μη 

εμπρόθεσμης καταβολής.  

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η καταβολή της πρώτης δόσης έως την 

τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση.  

 

Ειδικότερα, το σύνολο των οφειλών χρονικής περιόδου 1/1/2002-31/12/2016 

δύναται να επανυπολογιστεί μετά από επιλογή του οφειλέτη.  

Ο επανυπολογισμός διενεργείται για τους κλάδους σύνταξης και υγείας.   

Ως βάση για τον επανυπολογισμό ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο 

βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ίσχυε κατά την 31/12/2018 

(586,08€). 

Στην περίπτωση επιλογής του επανυπολογισμού, η νέα μηνιαία εισφορά 

προσδιορίζεται για τον κλάδο σύνταξης σε 117,22€ και για τον κλάδο υγείας σε 40,73€.  

Οφειλόμενες διαφορές ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και λοιπές εισφορές υπέρ 

ΟΑΕΔ, ΕΛΕΕ, Στέγη Υγειονομικών, ειδική  προσαύξηση, δεν ενανυπολογίζονται. 

 

 Έκπτωση 85% επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και 

τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως αυτά διαμορφώνονται έως την ημερομηνία 

υπαγωγής στην ρύθμιση. Σε περίπτωση επανυπολογισμού, η έκπτωση υπολογίζεται επί 

των προσαυξήσεων, όπως διαμορφώνονται μετά τον επανυπολογισμό. Ίδιο ποσοστό 

έκπτωσης παρέχεται και για την εφάπαξ καταβολή.  

 

 Δυνατότητα αποπληρωμής της οφειλής σε έως 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με 

ελάχιστο ποσό δόσης 50,00€. 
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 Καταβολή βεβαιωμένων οφειλών που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2019. Ως 

βεβαιωμένες οφειλές νοούνται αυτές που προκύπτουν μετά την ετήσια εκκαθάριση, 

σύμφωνα με τις αρ. 61501/3398/30.12.2016 και 61502/3399/30.12.2016 ΥΑ, και τη 

βεβαίωσή τους στο ΚΕΑΟ. 

 

 Αγρότες (άρθρο 3) 

 

 Υπαγωγή σε ρύθμιση του συνόλου των οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι 

31/12/2018 με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους λόγω μη 

εμπρόθεσμης καταβολής. 

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η καταβολή της πρώτης δόσης έως την 

τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση.  

 

 Έκπτωση 100% επί των προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη 

εμπρόθεσμης καταβολής, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής 

στη ρύθμιση. 

 

 Δυνατότητα αποπληρωμής της οφειλής σε έως 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με 

ελάχιστο ποσό δόσης 30,00€. 

 

 Καταβολή βεβαιωμένων οφειλών που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2019. Ως 

βεβαιωμένες οφειλές νοούνται αυτές που προκύπτουν μετά την ετήσια εκκαθάριση, 

σύμφωνα με τις αρ. 61501/3398/30.12.2016 και 61502/3399/30.12.2016 ΥΑ, και τη 

βεβαίωσή τους στο ΚΕΑΟ. 

 

 

2. ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ή/ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ (άρθρο 4) 

 

 Υπαγωγή σε ρύθμιση του συνόλου των οφειλών από την απασχόληση 

εργαζομένων, μισθολογικών περιόδων έως και τον 12/2018, συμπεριλαμβανομένων 

του Δώρου Χριστουγέννων 2018, των επιδομάτων αδείας, καθώς και των πάσης 

φύσεως προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής. 

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η καταβολή της πρώτης δόσης έως την 

τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση.  

 

 Παρέχεται έκπτωση (εξαιρουμένης επί των αυτοτελών προστίμων): 

- 100% επί των προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης 

καταβολής, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, σε 

περίπτωση εφάπαξ καταβολής. 

- 50% επί των προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης 

καταβολής, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, σε 

περίπτωση τμηματικής καταβολής. 

 

 Δυνατότητα αποπληρωμής της οφειλής σε έως 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με 

ελάχιστο ποσό δόσης 50,00€. 
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 Καταβολή βεβαιωμένων οφειλών που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2019, 

δηλαδή οφειλών μισθολογικών περιόδων απασχόλησης από 1/2019 και εντεύθεν.  

 

 

3. ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (άρθρο 5) 

 

 Υπαγωγή σε ρύθμιση  των οφειλών από κάθε είδους παροχές που καταβλήθηκαν 

αχρεωστήτως σε ασφαλισμένο ή συνταξιούχο έως και 31/12/2018, εφόσον δεν έχει 

εκδοθεί σχετική καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου σε βάρος του οφειλέτη. 

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η καταβολή της πρώτης δόσης έως την 

τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση.  

 

 Έκπτωση 85% επί των προσαυξήσεων, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την 

ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση. 

 

 Δυνατότητα αποπληρωμής της οφειλής σε έως 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με 

ελάχιστο ποσό δόσης 50,00€. 
 

4. ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ (άρθρο 6) 

Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών από περισσότερες της μίας από τις προαναφερόμενες 

αιτίες, κατά τις διακρίσεις των άρθρων 2-5 του παρόντος νόμου, οι οφειλές από την κάθε 

αιτία ρυθμίζονται αυτοτελώς και ο οφειλέτης καταβάλλει αθροιστικά τις προκύπτουσες 

δόσεις κάθε ρύθμισης. 

 

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΝ 

Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, καταληκτική ημερομηνία καταβολής της 

πρώτης δόσης της ρύθμισης είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υπαγωγής στη 

ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε 

επόμενου μήνα από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. 

 

6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Υπολογισμός τόκου (άρθρο 10 παρ. 1) 

Η βασική οφειλή που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση κεφαλαιοποιείται κατά την 

ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και, αντί τόκων, προσθέτων τελών και προσαυξήσεων 

λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, επιβαρύνεται από τον επόμενο μήνα υπαγωγής στη 

ρύθμιση, με τόκο βάσει του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου αναφοράς για πράξεις 

αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε εκατοστιαίων 

μονάδων, ετησίως υπολογισμένου (5%). 

 

Βεβαίωση οφειλής αναγόμενης σε χρονική περίοδο της ρύθμισης (άρθρο 10 παρ. 2) 

Σε περίπτωση που μετά από έλεγχο των αρμοδίων οργάνων του ΕΦΚΑ προκύψει οφειλή 

αναγόμενη σε χρονική περίοδο της ρύθμισης είναι δυνατή η εφάπαξ εξόφλησή της. Σε 

διαφορετική περίπτωση, η οφειλή αυτή εντάσσεται στη ρύθμιση με ανακαθορισμό του 

ποσού των δόσεων.  
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Επιλογή από οφειλέτη εφάπαξ εξόφλησης ή μικρότερου αριθμού δόσεων (άρθρο 10 

παρ. 3) 

Σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης παρέχεται η δυνατότητα στον οφειλέτη να επιλέξει 

την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού δόσεων της ρυθμισμένης οφειλής ή τη 

μετάπτωση σε μικρότερο αριθμό δόσεων. 

Ευνόητο είναι ότι στην περίπτωση της εφάπαξ εξόφλησης του υπολοίπου αριθμού 

δόσεων οφειλής εργοδοτών, η έκπτωση 100% θα χορηγείται στις προσαυξήσεις που 

αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο αριθμό δόσεων.   

 

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (άρθρο 9)  

Για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης το οποίο 

εκκρεμεί, οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση του παρόντος νόμου θα 

προσδιοριστούν με οδηγίες των Γενικών Διευθύνσεων Συντάξεων και Παροχών και 

Υγείας.  

 

 

Δ. ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ (άρθρο 7) 

 

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα μετάπτωσης του ανεξόφλητου 

υπολοίπου οφειλής ενεργούς ρύθμισης στην παρούσα. Το ανεξόφλητο υπόλοιπο, 

επανυπολογισμένο ή μη, επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις επί των οποίων 

παρέχονται οι κατά περίπτωση εκπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή επέρχεται απώλεια των 

διευκολύνσεων της προηγούμενης ρύθμισης.  

Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα αυτή παρέχεται στους οφειλέτες που έχουν ρυθμίσει 

τις οφειλές τους με τις ισχύουσες διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων ειδικών ρυθμίσεων 

(όπως βάσει συμφωνιών εξυγίανσης, λόγω φυσικών καταστροφών, βάσει εξωδικαστικού 

μηχανισμού κ.λπ.), πλην των περιπτώσεων ρύθμισης σε εκτέλεση δικαστικής 

απόφασης βάσει του Ν. 3869/2010.  

Όσον αφορά οφειλές ενταγμένες στον εξωδικαστικό μηχανισμό προβλέπεται 

δυνατότητα αυτοτελούς επαναρύθμισής τους χωρίς να επηρεάζονται οι λοιποί πιστωτές. 

Η μετάπτωση από την παλιά στη νέα ρύθμιση θα γίνεται αυτόματα, δεδομένου ότι η 

αίτηση για τη νέα ρύθμιση σημαίνει παραίτηση από τις προηγούμενες ρυθμίσεις. 

 

 

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (άρθρο 11) 

 

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στις κοινοποιούμενες διατάξεις 

υποστηρίζεται ηλεκτρονικά από τον ιστότοπο του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr). Κατ’ 

εξαίρεση, όπου υπάρχει αδυναμία πιστοποίησης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, η αίτηση θα 

υποβάλλεται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. 

 

Ειδικότερα, ανά κατηγορία οφειλετών ισχύουν τα εξής: 

 

Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες 

 

Η διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εξελίσσεται σε δύο στάδια: 
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Στο πρώτο στάδιο υποβάλλεται αίτημα προσδιορισμού-επανυπολογισμού των οφειλών 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ όπου 

δηλώνεται η επιλογή του οφειλέτη περί επανυπολογισμού ή μη της οφειλής και διαβίβασής 

της στο ΚΕΑΟ προς ρύθμιση.  

 

Στο δεύτερο στάδιο ο οφειλέτης εισέρχεται στον σύνδεσμο ΚΕΑΟ στον ιστότοπο του 

ΕΦΚΑ, στον οποίο:  

 υπολογίζεται η τελική οφειλή 

 επιλέγεται ο τύπος ρύθμισης 

 υποβάλλεται αίτημα ένταξης στη ρύθμιση 

 εκδίδεται αυτόματα απόφαση ρύθμισης, με την οποία καθορίζεται το ποσό κάθε 

δόσης και οι λοιποί όροι. 

Εργοδότες   

 

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης για τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων ή/και 

οικοδομοτεχνικών έργων περιλαμβάνει μόνο ένα στάδιο, ήτοι το στάδιο υποβολής της 

αίτησης στο ΚΕΑΟ για την υπαγωγή στη ρύθμιση. 

 

Αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές 

 

Οι οφειλέτες από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές θα υποβάλλουν αίτηση στις 

αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΚΕΑΟ. Στο σώμα της αίτησης θα 

συμπεριλαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική 

απόφαση ποινικού δικαστηρίου σε βάρος του, λόγω των οφειλών αυτών, προκειμένου οι 

αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ (υπηρεσίες Συντάξεων και Παροχών), κατόπιν 

ενημέρωσής τους από τις Περ/κές Υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, να προβούν σε έλεγχο σχετικά 

με την ύπαρξη ή μη καταδικαστικής απόφασης.  

 

Δικαίωμα συνταξιοδότησης 

 

Ασφαλισμένοι μη μισθωτοί που έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης το οποίο 

εκκρεμεί υποβάλλουν αίτημα προσδιορισμού-επανυπολογισμού των οφειλών στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ, όπου δηλώνουν 

την επιλογή τους περί επανυπολογισμού ή μη της οφειλής.  

Μετά την επιλογή, το αίτημα προωθείται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Συντάξεων, 

προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις περί υπαγωγής στη ρύθμιση, σύμφωνα με τις 

οδηγίες των Γενικών Διευθύνσεων Συντάξεων και Παροχών και Υγείας.   

 

 

Ε. ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ (άρθρο 17) 

 

Η απώλεια της ρύθμισης επέρχεται εάν: 

 Δεν καταβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης ποσό δόσεων που αντιστοιχεί 

σε δύο δόσεις.  

 Δεν καταβληθούν βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2019. Η 

ρύθμιση δεν απόλλυται εάν οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2019 τελούν σε 
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αναστολή είσπραξης, διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου, ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, 

οι όροι της οποίας τηρούνται. 

Παρέχεται άπαξ η δυνατότητα υπαγωγής σε παράλληλη «Πάγια ρύθμιση»  για τις 

οφειλές από 1/1/2019.  

 Δεν καταβληθούν εντός τριών (3) μηνών από την άρση της αναστολής ή της 

αμφισβήτησης, οι οφειλές που κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση τελούσαν σε 

αναστολή είσπραξης, δικαστική, διοικητική ή εκ του νόμου, ή αμφισβητούνταν με την 

άσκηση προσφυγής ή ένδικου βοηθήματος ή μέσου και δεν υπήχθησαν στη ρύθμιση του 

παρόντος.  

 

Η απώλεια της ρύθμισης συνεπάγεται: 

 την αναβίωση της οφειλής, δηλαδή της βασικής οφειλής και πάσης φύσεως 

προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής. 

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις επανυπολογισμού, η οφειλή επανέρχεται στην 

κατάσταση που ήταν πριν από τον επανυπολογισμό.  

Το ποσό που έχει καταβληθεί το χρονικό διάστημα της ρύθμισης θα αφαιρείται από το 

ποσό της οφειλής που αναβιώνει. 

 την άρση της αναστολής των μέτρων εκτέλεσης και των ποινικών διώξεων, καθώς 

και στην επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη 

νομοθεσία μέσα.  

 

Ο θάνατος του οφειλέτη πριν από την ολοκλήρωση της ρύθμισης δεν συνεπάγεται απώλειά 

της· η ρύθμιση συνεχίζεται από τους κληρονόμους του. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας 

αποποίησης και για τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της δεν επέρχεται έκπτωση του 

κληρονόμου.  

 

Ζ. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ  ΣΤΟ Ν. 3869/2010 (άρθρο 12) 

Οφειλέτης που παραιτείται από την διαδικασία υπαγωγής των οφειλών τους προς Φ.Κ.Α. 

στη ρύθμιση του ν.3869/2010, προσκομίζει δήλωση παραίτησης από τη διαδικασία αυτή 

σύμφωνα με το άρθρο 294 ΚΠολΔ. στις Περ/κές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ, προκειμένου στη 

συνέχεια να γίνει η υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση.  

 

Η. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ και 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ (άρθρα 15 και 16) 

Κατά την διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής αναστέλλεται η 

λήψη αναγκαστικών μέτρων και η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη κατά τις διατάξεις 

του άρθρου 1 του ΑΝ 86/1967. 

Ειδικά για κατασχέσεις εις χείρας τρίτων που έχουν ήδη υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία 

υπαγωγής στη ρύθμιση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 60 του Ν. 

3863/10. 

Η παραγραφή των οφειλών που ρυθμίζονται με τις κοινοποιούμενες διατάξεις 

αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής και για ολόκληρο το 

χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, εφόσον τηρούνται οι όροι, δεν συμπληρώνεται δε 

πριν παρέλθει ένα έτος από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της τελευταίας δόσης.  
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Θ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ (άρθρο 

14) 

 

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής, δύναται να 

χορηγείται στον οφειλέτη Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος, 

κατά τα γνωστά.  

 

Ειδικότερα: 

Εργοδότες 

Για την είσπραξη λογαριασμού δημοσίου έργου, χορηγείται στις επιχειρήσεις της περ. ε’ 

της παρ. 5 του άρθρου 8 του ΑΝ 1846/1951, Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας, 

εφόσον δεν υφίστανται τρέχουσες εισφορές ή ληξιπρόθεσμες οφειλές, από την εκτέλεση 

εργασιών στο έργο για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό. Σε περίπτωση ύπαρξης 

οφειλών, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με παρακράτηση ποσού 

ίσου με την οφειλή. 

 

Μη μισθωτοί ασφαλισμένοι  

Έως τη βεβαίωση των ασφαλιστικών εισφορών ετών 2017 και 2018 στο ΚΕΑΟ, οι μη 

μισθωτοί ασφαλισμένοι θεωρούνται ασφαλιστικά ενήμεροι εφόσον τηρούν τους όρους της 

ρύθμισης ως προς την καταβολή των δόσεων.  

 

Της παρούσας να λάβει γνώση με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων/Τμημάτων το 

προσωπικό αρμοδιότητάς τους. 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ 

 

                 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

                                       α.α 

 

                        ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΜΑΝΗ 
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