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   ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
   ΑΡ. 37 
 
   ΠΡΟΣ: 

1. Όλα τα Υποκαταστήματα και     
    Παραρτήματα  Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
2. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων      

        Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
 
   ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
   Ως ο συνημμένος πίνακας        
   διανομής  
 

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης καθυστερούμενων ασφαλιστικών 
               εισφορών στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.        

 
Με την παρούσα, σας κοινοποιούμε τις κάτωθι διατάξεις καθώς και τις κατ’ 

εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις και σας 
γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους: 

 
A.1) 
 
 
 
 
 
A.2) 

Άρθρο πρώτο, Παράγραφος ΙΑ', Υποπαράγραφος ΙΑ.1 Ν. 4152/2013 
(ΦΕΚ Α'/107), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις παρ. 1 και 2 
του άρθρου δεύτερου του  Ν. 4158/2013 (ΦΕΚ Α'/126)  :  
Πάγια ρύθμιση των οφειλόμενων εισφορών στους φορείς 
κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές διατάξεις. 
 
Υ.Α./Β/7/15877/2914/23.05.2013 (ΦΕΚ Β'/1265) :  
Όροι και προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας 
ρύθμισης των οφειλόμενων εισφορών στους Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 του Ν.4152/2013. 

Β.1) 
 
 
 
 
 
Β.2) 

Άρθρο πρώτο, Παράγραφος ΙΑ', Υποπαράγραφος ΙΑ.2 Ν. 4152/2013 
(ΦΕΚ Α'/107), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη παρ. 3 του 
άρθρου δεύτερου του  Ν. 4158/2013 (ΦΕΚ Α'/126) :  
Ρύθμιση “Νέας Αρχής” των οφειλόμενων εισφορών στους φορείς 
κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές διατάξεις:  
 
Υ.Α./Β/7/15878/2915/23.05.2013 (ΦΕΚ Β'/1265) :  
Όροι και προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης 
“Νέας Αρχής” των οφειλόμενων εισφορών στους Φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 του Ν.4152/2013. 

 1

ΑΔΑ: ΒΕΖΣ4691ΩΓ-ΩΗ6



 
1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ - ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στις εν λόγω διατάξεις είναι η υποβολή 

πλήρως συμπληρωμένης σχετικής αίτησης (συνημμένο υπόδειγμα). 
 

    Οι κοινοποιούμενες διατάξεις της “Πάγιας Ρύθμισης” των καθυστερούμενων 
εισφορών της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 τυγχάνουν εφαρμογής : 
 
α) σε όσους οφειλέτες δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν 
εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων και είναι 
υπόχρεοι καταβολής καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, 
β) σε όσους οφειλέτες δεν έχουν καταδικαστεί ή δεν έχει ασκηθεί κατ’ αυτών 
ποινική δίωξη, για φοροδιαφυγή και 
γ) σε όσους οφειλέτες έχουν υποβάλλει τις εκ του νόμου αναλυτικές 
περιοδικές δηλώσεις ασφάλισης μισθωτών της τελευταίας πενταετίας.   
 

  Οι κοινοποιούμενες διατάξεις της Ρύθμισης “Νέας Αρχής” των καθυστερούμενων 
εισφορών της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 τυγχάνουν εφαρμογής : 
 
α) σε όσους οφειλέτες δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν 
εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων και είναι 
υπόχρεοι καταβολής καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, 
μισθολογικών περιόδων απασχόλησης έως την 31.12.2012, εφόσον έχουν 
καταβληθεί οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από 1.1.2013 και εφεξής ή 
καταβληθούν στο σύνολό τους πριν την ημερομηνία υπαγωγής τους στη 
ρύθμιση. 
β) σε όσους εργοδότες με οφειλές, αναγόμενες σε μισθολογικές περιόδους 
απασχόλησης έως την 31.12.2012, έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης της 
οποίας οι όροι τηρούνται, εφόσον επιλεγεί πρόγραμμα ρύθμισης με μικρότερο 
ή ίσο αριθμό δόσεων σε σχέση με τον αριθμό των εναπομενουσών δόσεων της 
ρύθμισης και με την προϋπόθεση ότι ο ανώτερος αριθμός δόσεων δεν 
υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) και δεν εκτείνεται πέραν της 30ης Ιουνίου 
2017.  
Τονίζεται ότι, σε περίπτωση υπαγωγής – μετάπτωσης στη νέα ρύθμιση, 
επέρχεται απώλεια τυχόν ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης, καθώς 
σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση, δεν μεταφέρεται το όφελος της 
έκπτωσης επί των πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών 
επιβαρύνσεων από ισχύουσες ρυθμίσεις.   
γ) σε όσους οφειλέτες δεν έχουν καταδικαστεί ή δεν έχει ασκηθεί κατ’ αυτών 
ποινική δίωξη, για φοροδιαφυγή και 
δ) σε όσους οφειλέτες έχουν υποβάλλει τις εκ του νόμου αναλυτικές 
περιοδικές δηλώσεις ασφάλισης μισθωτών της τελευταίας πενταετίας.   

 
 

     Στα αναφερόμενα στη παρούσα δεν υπάγονται οι οφειλές από προαιρετική 
ασφάλιση.  
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 2. ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
     ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
 
 
    Αρμόδιο διοικητικό όργανο για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στο καθεστώς 
της “Πάγιας Ρύθμισης” ή στη ρύθμιση “Νέας Αρχής”, των καθυστερούμενων 
εισφορών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., είναι ο διευθυντής του οικείου 
Περιφερειακού ή Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.–Ε.Τ.Α.Μ. ή ο διευθυντής 
του οικείου Ταμείου, προκειμένου για Περιφερειακά και Τοπικά Υποκαταστήματα 
στην περιοχή των οποίων λειτουργούν Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
ή οποιαδήποτε άλλη οργανική μονάδα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. καθοριστεί με 
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 

 
 

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
 
3.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
 
    Ο εργοδότης υποβάλλει στο αρμόδιο Υποκατάστημα/Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
της έδρας του σχετική αίτηση (συν/νο υπόδειγμα), η οποία πρωτοκολλείται αμέσως 
και του χορηγείται αντίστοιχο αποδεικτικό. 
 Πέραν της αίτησης ο οφειλέτης υποχρεούται να προσκομίσει στο αρμόδιο για την 
έκδοση απόφασης ρύθμισης διοικητικό όργανο, ανάλογα με το ύψος της οφειλής : 
α. Υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, του άρθρου 8 
του Ν.1599/1986 (συν/νο υπόδειγμα), για οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα με 
κύρια οφειλή έως πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €), στην οποία δηλώνεται λεπτομερώς 
η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, η βιωσιμότητα του 
διακανονισμού καθώς και το αν ο οφειλέτης έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή 
πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα ή έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για 
φοροδιαφυγή.  
β. Υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, του άρθρου 8 
του Ν.1599/1986 (συν/νο υπόδειγμα), για οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα με 
κύρια οφειλή άνω των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) και έως πενήντα χιλιάδων 
ευρώ (50.000 €) για την “Πάγια Ρύθμιση” ή εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ  
(75.000 €) για τη ρύθμιση “Νέας Αρχής”, στην οποία δηλώνεται λεπτομερώς η 
αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή και πληροφορίες 
σχετικά με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (κινητές αξίες και 
ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής με προσκόμιση Ε9 ή ΕΤΑΚ), τα οικονομικά 
στοιχεία της επιχείρησης ή το ετήσιο εισόδημα, τους αριθμούς των τραπεζικών του 
λογαριασμών (IBAN), οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα, απαιτήσεις από 
τρίτους καθώς και πληροφορίες που περιλαμβάνουν οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία ή 
άλλες υπηρεσίες του δημοσίου και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον 
υφίστανται, το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημα/κύκλος εργασιών καθώς και το 
αν ο οφειλέτης έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή 
αμετάκλητα ή έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.   
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 Η αίτηση δύναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής 
που παρέχεται στον διαδικτυακό τόπο (www.ika.gr/ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς 
Εργοδότες), από τους εργοδότες που έχουν πιστοποιηθεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την υποβολή Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου.  
 Η αίτηση με την καταχώρησή της λαμβάνει μοναδικό αριθμό αναφοράς που υπέχει 
θέση αριθμού πρωτοκόλλου. Την επόμενη ημέρα γίνεται ηλεκτρονική μεταφορά της 
αίτησης στο ΟΠΣ-ΙΚΑ και στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του εργοδότη 
(ΑΜΕ / ΑΜΟΕ), όπου και λαμβάνει αυτόματα αριθμό συστήματος. Η αίτηση θα 
διεκπεραιώνεται στη συνέχεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 3.2 της παρούσας.  
 Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και την καταχώρηση στην οθόνη «Διαχείριση 
Εισερχομένων» και στο πεδίο «Κατάσταση Εισερχομένου» της τιμής «Ελέγχθηκε», 
θα ενημερώνεται άμεσα ο εργοδότης, μέσω του διαδικτυακού τόπου (www.ika.gr) για 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και θα καλείται να προσέλθει στο Υποκ/μα  
για την παραλαβή του αποτελέσματος του ελέγχου και τη συνέχιση της διαδικασίας, 
κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3.2 της παρούσας.  
 Επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση ο εργοδότης δεν έχει υποβάλλει χειρόγραφη 
αίτηση, είναι η δυνατή η εκτύπωση (σε Laser εκτυπωτή) της αίτησης μέσω της 
οθόνης «Διαχείριση Εισερχομένων» με εκτυπωμένα τα στοιχεία όπως έχουν 
καταχωρηθεί ηλεκτρονικά. Η αίτηση θα εκτυπώνεται εις διπλούν και θα ακολουθείται 
η διαδικασία της παρ. 3.2 της παρούσας. 
 Τονίζεται ότι, για τις ως άνω περιπτώσεις α και β, ανεξαρτήτως του τρόπου 
υποβολής της αίτησης, η απόφαση ρύθμισης εκδίδεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στη παρ. 3.2 της παρούσας και τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται ή 
αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα αρμόδια για την έκδοση 
απόφασης ρύθμισης διοικητικά όργανα, εντός τριάντα εργάσιμων για τις δημόσιες 
υπηρεσίες ημερών, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 
 Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση την 
ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης. 
 Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 η δήλωση ανακριβών 
στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις και επιφέρει 
την άμεση απώλεια της ρύθμισης. 
γ. Για οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κύρια οφειλή άνω των πενήντα 
χιλιάδων ευρώ (50.000 €) για την “Πάγια Ρύθμιση” ή των εβδομήντα πέντε 
χιλιάδων ευρώ (75.000 €) για τη ρύθμιση “Νέας Αρχής”, προσκομίζεται ή 
αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα αρμόδια για την έκδοση 
απόφασης ρύθμισης διοικητικά όργανα, εντός τριάντα εργάσιμων για τις δημόσιες 
υπηρεσίες ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, υπεύθυνη δήλωση 
του οφειλέτη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 
(συν/νο υπόδειγμα), με συμπληρωμένα τα στοιχεία της ως άνω περίπτωσης β. 
 Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από 
βεβαίωση που υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή, περί 
της ορθότητας των δηλούμενων οικονομικών στοιχείων και των λοιπών 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη 
δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού. Η δαπάνη 
για την αμοιβή του εκτιμητή βαρύνει αποκλειστικά τον οφειλέτη. 
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δ. Για οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κύρια οφειλή άνω των εκατόν 
πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 €) για την “Πάγια Ρύθμιση” ή των τριακοσίων 
χιλιάδων ευρώ (300.000 €) για τη ρύθμιση “Νέας Αρχής”, προσκομίζεται ή 
αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα αρμόδια για την έκδοση 
απόφασης ρύθμισης διοικητικά όργανα, εντός τριάντα εργάσιμων για τις δημόσιες 
υπηρεσίες ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, υπεύθυνη δήλωση 
του οφειλέτη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, του άρθρου 8 του Ν.1599/1986     
(συν/νο υπόδειγμα), με συμπληρωμένα τα στοιχεία της ως άνω περίπτωσης γ.  
 
 Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από 
σύσταση εγγύησης για τη διασφάλιση της οφειλής, η οποία μπορεί να συνίσταται σε: 
 

• Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστημα της 
ρύθμισης και για το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής πλέον των 
επιβαρύνσεων. 

• Πλήρη διασφάλιση της οφειλής με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ελευθέρου 
βαρών, αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικής 
οφειλής ή επί βεβαρημένου ακινήτου αντικειμενικής αξίας, αφαιρουμένων 
των ποσών για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη, τουλάχιστον ίσης με τη 
συνολική οφειλή. 

• Εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου και 
• Οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις αρμόδιες αρχές των 

ασφαλιστικών οργανισμών. 
 

 Στη περίπτωση αυτή η βεβαίωση του τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή θα πρέπει να 
εξετάζει πέραν των υπολοίπων στοιχείων, την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη 
ως προς την παροχή επαρκών εγγυήσεων για την χορήγηση ρύθμισης τμηματικής 
καταβολής. 
 Σε περίπτωση μη προσκόμισης ή αποστολής των ανωτέρω δικαιολογητικών εντός 
της οριζόμενης προθεσμίας, η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική 
άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής και την επιδίωξη της είσπραξής της με 
όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.  
 Η αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις της ρύθμισης "Νέας Αρχής" δύναται να 
υποβληθεί άπαξ στις αρμόδιες υπηρεσίες, σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέχρι 
την 30.06.2017, η διάρκεια δε του διακανονισμού δεν δύναται να εκτείνεται πέραν της 
ημερομηνίας αυτής.  
  

 
Η υποβολή των αιτήσεων στα Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα γίνεται: 
 

    α) Για οφειλές Κοινής Επιχείρησης (έδρας και παραρτημάτων της) καθώς 
και για οφειλές από οικοδομικά και τεχνικά έργα (δημόσια ή ιδιωτικά), 
που εκτελεί το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο Τμήμα Εσόδων του 
Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που υπάγεται η 
έδρα της Επιχείρησης. 
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    β) Για οφειλές προερχόμενες μόνο από έργα (δημόσια ή ιδιωτικά), που 
εκτελούνται από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο παράλληλα  
ασκεί επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι 
απογεγραμμένο ως κοινή επιχείρηση, έστω και αν δεν απασχολεί 
προσωπικό τη δεδομένη στιγμή  και δεν οφείλει εισφορές ως κοινή 
επιχείρηση, στο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος ή 
Παραρτήματος  Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που υπάγεται η έδρα της 
Επιχείρησης.  
Στην περίπτωση αναπόγραφης κοινής επιχείρησης, στο Τμήμα 
Οικοδομών ενός από τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., που είναι 
απογεγραμμένο ένα από τα έργα αυτά. 
 

    γ) Για οφειλές οικοδομικοτεχνικού έργου, που εκτελείται από φυσικό ή 
φυσικά πρόσωπα (συνιδιοκτήτες) στο Τμήμα Οικοδομών του 
Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., που είναι 
απογεγραμμένο το έργο. 
 

    δ) Για οφειλές που προέρχονται από περισσότερα του ενός 
οικοδομικοτεχνικά έργα, που εκτελούνται από το αυτό φυσικό ή αυτά 
φυσικά πρόσωπα (από ίδιους συνιδιοκτήτες), στο Τμήμα Οικοδομών ενός 
από τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.,  που είναι απογεγραμμένο 
ένα από τα έργα αυτά. 
 

    ε) Για οφειλές που προέρχονται από ιδιωτικά οικοδομικά έργα, τα οποία 
αναγείρονται με το σύστημα της αντιπαροχής ή ιδιωτικά τεχνικά έργα 
που εκτελούνται με ανάθεση ή εργολαβία, στο Τμήμα Οικοδομών του 
Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., που είναι 
απογεγραμμένο το κάθε έργο. 
 

    στ) Για οφειλές της έδρας της επιχείρησης του εργολάβου αντιπαροχής ή 
εργολάβου ιδιωτικού τεχνικού έργου και για οφειλές από τυχόν άλλα 
έργα που εκτελούν ως ίδια και αυτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στο 
Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος του Ι.Κ.Α. – 
Ε.Τ.Α.Μ., της έδρας. 
 

 
3.2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Π.Σ/Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. & ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥΣ 
 
 
      Η αίτηση καταχωρείται άμεσα στο μηχανογραφικό σύστημα (στην οθόνη 
«Διαχείριση Εισερχομένων» του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., με κωδικό 005 – Αίτηση 
Υποπαραγράφου ΙΑ.1, Ν. 4152/2013 – “Πάγια Ρύθμιση” ή 006 – Αίτηση 
Υποπαραγράφου ΙΑ.2, Ν. 4152/2013 - "Νέας Αρχής"), χρεώνεται από τον 
Προϊστάμενο Εσόδων στον αρμόδιο υπάλληλο, προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος 
και να καταλογισθούν σε βάρος του εργοδότη οι οφειλόμενες ασφαλιστικές 
εισφορές προερχόμενες, αποκλειστικά σε πρώτη φάση, από τον έλεγχο 
Δηλωθέντων – Καταβληθέντων καθώς και τυχόν άλλα πρόστιμα και προσαυξήσεις 
(Π.Ε.Π.Α.Ε.,  Π.Ε.Π.Ε.Ε. κ.λ.π.). 
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      Μετά την ολοκλήρωση του ανωτέρω ελέγχου (Δηλωθέντων – Καταβληθέντων) 
από το Υποκατάστημα/Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του, θα ειδοποιείται 
ο εργοδότης να παραλάβει, κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κανονισμού 
ασφάλισης Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., τις καταλογιστικές πράξεις καθώς και φωτοαντίγραφο 
της αίτησής του, προκειμένου να το καταθέσει στο αρμόδιο για την έκδοση 
απόφασης ρύθμισης διοικητικό όργανο.  
 Η αυτή διαδικασία ισχύει και στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής των 
αιτήσεων, με μόνη εξαίρεση ότι ο εργοδότης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και 
την καταχώρηση στην οθόνη «Διαχείριση Εισερχομένων» και στο πεδίο «Κατάσταση 
Εισερχομένου» της τιμής «Ελέγχθηκε», ενημερώνεται άμεσα, μέσω του διαδικτυακού 
τόπου (www.ika.gr) για την ολοκλήρωση του ελέγχου, προκειμένου να προσέλθει στο 
Υποκατάστημα/Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του, για να παραλάβει, κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κανονισμού ασφάλισης Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., τις 
καταλογιστικές πράξεις καθώς και φωτοαντίγραφο της αίτησής του και να τα 
καταθέσει στο αρμόδιο για την έκδοση απόφασης ρύθμισης διοικητικό όργανο.  
 
 
      Στο φωτοαντίγραφο της αίτησης καθώς και στο πρωτότυπο αυτής (που θα 
παραμείνει στο φάκελο του εργοδότη) καταχωρούνται με ευθύνη του 
Προϊσταμένου  Εσόδων, τα παρακάτω στοιχεία :  
 
 

Ρύθμιση οφειλών μέχρι  ....../..../201..... 
Συνημμένα ....................(............) Υπηρ. Σημείωμα/τα 
Ημερομηνία .............../...../201.... 
Ο Προϊστάμενος Εσόδων ( υπογραφή - σφραγίδα Υποκ/τος) 

 
 

Στις ενδείξεις: 
       

Ρύθμιση οφειλών μέχρι:  
• Αναγράφεται η έβδομη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα 

από την ημέρα διεκπεραίωσης των διαδικασιών ελέγχου (επίδοση 
στον εργοδότη των καταλογιστικών πράξεων και του αντίγραφου της 
αίτησης).   

• Σε περίπτωση που από την διενέργεια του ελέγχου δεν προκύψουν 
οφειλές, αναγράφεται η έβδομη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες 
ημέρα από την ημέρα παραλαβής από τον εργοδότη του αντίγραφου 
της αίτησης.   

 
Συνημμένα: 
Αναγράφεται ο αριθμός των επισυναπτόμενων Υπηρεσιακών 
Σημειωμάτων με τις οφειλές της έδρας του εργοδότη και τυχόν  
οικοδομικοτεχνικών έργων  του ιδίου.  
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ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι αιτήσεις θα πρέπει οπωσδήποτε και χωρίς καθυστέρηση να 
«αποχρεώνονται», μετά την διεκπεραίωσή τους (δηλ. την ημερομηνία επίδοσης των 
καταλογιστικών πράξεων και του αντίγραφου της αίτησης σύμφωνα με τα ανωτέρω 
ή την ημερομηνία Διενέργειας Ελέγχου Δηλωθέντων Καταβληθέντων στις 
περιπτώσεις που δεν προκύπτουν οφειλές από τον έλεγχο αυτό και της παραλαβής 
της αίτησης από τον εργοδότη) μέσω του μηχανογραφικού συστήματος, ώστε να 
είναι ανά πάσα στιγμή δυνατό να διαπιστωθεί, σε κεντρικό και περιφερειακό 
επίπεδο, η πορεία διεκπεραίωσης των αιτήσεων, μέσω σχετικής εκτύπωσης του 
συστήματος που διαθέτει η Διοίκηση.
      Εξυπακούεται ότι, μετά την διεκπεραίωση των αιτήσεων των εργοδοτών για 
ρύθμιση των οφειλών τους, θα ακολουθήσει άμεσα η διενέργεια ουσιαστικού 
ελέγχου σ’ αυτούς. 
 
 
      Παρατηρήσεις : 
 

α) Από τον έλεγχο των δεδομένων του Μητρώου Εργοδοτών Κοινών 
Επιχειρήσεων εντοπίζεται μεγάλος αριθμός εργοδοτών με ελλιπή, 
λανθασμένα ή μη υπαρκτά στοιχεία, που αφορούν κωδικούς νομικής 
μορφής, Α.Φ.Μ., ελάχιστος αριθμός υπευθύνων, διεύθυνση κατοικίας 
υπευθύνων, ιδιότητες των υπευθύνων, δραστηριότητα εργοδότη, 
κατάσταση (status) εργοδότη κ.λ.π. 
Δεδομένου ότι, τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα και επηρεάζουν την 
ομαλή λειτουργία του συστήματος για την διενέργεια ελέγχου, την 
έκδοση πράξεων, τη λήψη αναγκαστικών μέτρων, τη χορήγηση 
βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π. θα πρέπει, κατά τη 
διεκπεραίωση των αιτήσεων, σε κάθε περίπτωση, μέσω της οθόνης 
«Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη» του Ο.Π.Σ/Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. να 
επικαιροποιούνται τα στοιχεία του εργοδότη δηλ. να διορθώνονται 
ή να συμπληρώνονται τα τυχόν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. 
 

β) Εάν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, προκύψει οφειλή, από 
οποιαδήποτε αιτία, αναγόμενη σε χρονική περίοδο της ρύθμισης,  
είναι δυνατή είτε η εφάπαξ εξόφλησή της είτε η ένταξή της στη 
ρύθμιση (χωρίς αίτηση του εργοδότη) με ανακαθορισμό οίκοθεν 
της καθορισθείσας – έναντι της κεφαλαιοποιημένης οφειλής – 
δόσης. 
Αντίθετα, εάν προκύψει οφειλή αναγόμενη σε περιόδους απασχόλησης 
μετά την ρύθμιση, θα πρέπει προκειμένου να παραμείνει σε ισχύ η 
ρύθμιση, να εξοφληθεί εφάπαξ. 
 

γ) Εφόσον ο οφειλέτης δεν προσέλθει εντός της οριζόμενης στην 
αίτηση προθεσμίας στο αρμόδιο για την έκδοση απόφασης 
ρύθμισης διοικητικό όργανο, η ρύθμιση θεωρείται απωλεσθείσα 
και δεν δύναται να επανέλθει εκ νέου με την υποβολή νέας αίτησης 
για τη ρύθμιση της "Νέας Αρχής". 
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  4. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 
 

Στους εργοδότες που τηρούν τους όρους τόσο της Πάγιας Ρύθμισης όσο και 
της ρύθμισης της “Νέας Αρχής”, χορηγείται για κάθε χρήση (π.χ. είσπραξη 
χρημάτων από  το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π., δανειοδότηση από Τράπεζες & 
Πιστωτικά Ιδρύματα) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, μηνιαίας 
διάρκειας, χωρίς καμία παρακράτηση (ποσό ή ποσοστό).   
     Οι διευκολύνσεις της παρούσας ρύθμισης ισχύουν και για την είσπραξη 
εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. προμηθευτών ή  
συμβεβλημένων με το Ίδρυμα επιχειρήσεων (φαρμακεία, νοσοκομεία, κλινικές, 
τεχνικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης 
κ.λ.π.). Συνεπώς, προκειμένου οι ανωτέρω να εισπράξουν την εκκαθαρισμένη 
απαίτησή τους από το Ίδρυμα θα χορηγείται Υπηρεσιακό Σημείωμα χωρίς 
παρακράτηση, εφόσον τηρούν τους όρους της ρύθμισης. 
 Για τις επιχειρήσεις της παραγράφου 5ε του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951, 
όπως ισχύει, που θα υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος ή που έχουν υπαχθεί 
σε καθεστώς ρύθμισης προηγούμενων διατάξεων και είναι συνεπείς με τους 
όρους αυτών, θα χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για την 
είσπραξη λογαριασμού Δημοσίου Έργου, χωρίς παρακράτηση, εφόσον το έργο 
για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό δεν οφείλει τρέχουσες ή 
καθυστερούμενες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής του έργου θα 
χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής με παρακράτηση τη συνολική οφειλή του 
έργου. 
 Αναλυτικότερες οδηγίες δίνονται με το με αριθμ. πρωτ. Ε41/210/20.6.2013            
Γεν. Έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλισης Εσόδων. 

 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 
Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται η τακτοποίηση των 

οφειλών προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ως εξής: 
 
 

 “ΠΑΓΙΑ” ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 
 

Α) Ένταξη των καθυστερούμενων έως την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης οφειλών, μετά των νομίμων προσαυξήσεων, τελών 
καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων, σε καθεστώς ρύθμισης 
δώδεκα (12) ισόποσων μηνιαίων δόσεων, με κεφαλαιοποίηση τον 
προηγούμενο της ρύθμισης μήνα. 

 
Β) Ένταξη των καθυστερούμενων έως την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης οφειλών, οι οποίες τελούν σε αναστολή είσπραξης, κατόπιν 
αιτήσεως του οφειλέτη. 
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 ΡΥΘΜΙΣΗ “ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ” 
 

Α) Ένταξη των καθυστερούμενων έως την 31.12.2012 οφειλών, μετά 
των νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών 
επιβαρύνσεων, εφόσον έχουν καταβληθεί οι τρέχουσες ασφαλιστικές 
εισφορές από 1.1.2013 και εφεξής ή καταβληθούν στο σύνολό τους 
πριν την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση με : 

 
1. έκπτωση 25% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων 

τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης την 
31.12.2012 οφειλής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 
30.6.2017, 
 

2. έκπτωση 30% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων 
τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης την 
31.12.2012 οφειλής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 
30.6.2016, 
 

3. έκπτωση 35% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων 
τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης την 
31.12.2012 οφειλής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 
30.6.2015, 
 

4. έκπτωση 40% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων 
τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης την 
31.12.2012 οφειλής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 
30.6.2014, 
 

5. έκπτωση 50% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων 
τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης την 
31.12.2012 οφειλής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί εφάπαξ μέχρι την 
31.7.2013. 

 
 
Β) Ένταξη των καθυστερούμενων έως την 31.12.2012 οφειλών, οι 

οποίες τελούν σε αναστολή είσπραξης, κατόπιν αιτήσεως του 
οφειλέτη. 

 
Γ) Ένταξη των καθυστερούμενων έως την 31.12.2012 οφειλών, οι 

οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης της οποίας οι όροι 
τηρούνται, εφόσον επιλεγεί πρόγραμμα ρύθμισης με μικρότερο ή ίσο 
αριθμό δόσεων σε σχέση με τον αριθμό των εναπομενουσών δόσεων 
της ρύθμισης και με την προϋπόθεση ότι ο ανώτερος αριθμός 
δόσεων δεν υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) και δεν εκτείνεται 
πέραν της 30ης Ιουνίου 2017.  

      Στη περίπτωση αυτή, επέρχεται απώλεια τυχόν ευεργετημάτων της 
προηγούμενης ρύθμισης καθώς σύμφωνα με την σχετική υπουργική 
απόφαση, δεν μεταφέρεται το όφελος της έκπτωσης επί των 
πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων από 
ισχύουσες ρυθμίσεις.    

 
 

10

ΑΔΑ: ΒΕΖΣ4691ΩΓ-ΩΗ6



 
Δ) Ένταξη των καθυστερούμενων έως την 31.12.2012 οφειλών, οι 

οποίες δεν προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας ή επιτηδεύματος (αχρεώστητες παροχές, ιδιωτικά 
οικοδομικοτεχνικά έργα) για φυσικά πρόσωπα με αδυναμία 
εξόφλησης της οφειλής εφάπαξ ή έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις και 
για συνολικό ύψος κύριας οφειλής έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.  

      Στη περίπτωση αυτή ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται σε εκατό 
(100) με ελάχιστο ποσό δόσης τα πενήντα (50,00) ευρώ, δεν 
παρέχεται καμία έκπτωση επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, 
πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων, ενώ η διάρκεια του 
διακανονισμού δεν δύναται να εκτείνεται πέραν της 31.10.2021.    

 
Ε)   Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης 

"Νέας Αρχής" να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των 
ρυθμισμένων οφειλών του, θα τύχει απαλλαγής επί του 
εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, 
κατά ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των 
μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται με την εξόφληση. 
Επίσης, το ποσό της κύριας οφειλής που θα καταβληθεί για την 
εξόφληση της ρύθμισης θα επιβαρυνθεί με το αντίστοιχο επιτόκιο 
(παρατήρηση 5) κατά την ημερομηνία της εξόφλησης.  

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :  
 
 

1) Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, η πρώτη δόση 
καταβάλλεται σε πιστωτικά ιδρύματα, ενώ η καταβολή των 
επόμενων δόσεων γίνεται υποχρεωτικά με πάγια εντολή χρέωσης 
λογαριασμού επίσης σε πιστωτικά ιδρύματα. Από την υποχρέωση 
αυτή εξαιρούνται: α) οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη 
επιτηδευματίες άνω των εξήντα πέντε (65) ετών, των οποίων η 
συνολική κύρια οφειλή δεν ξεπερνά τα πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 
€) και β) οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα που δεν διαθέτουν τραπεζικό 
λογαριασμό.   
Για την καταβολή των επομένων της πρώτης δόσεων δεν απαιτείται 
ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 
Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την 
δημιουργία του κατάλληλου λογισμικού καταβολής των δόσεων σε 
πιστωτικά ιδρύματα, η καταβολή της πρώτης δόσης θα 
πραγματοποιείται στα αρμόδια για την απόφαση ρύθμισης 
διοικητικά όργανα, ενώ οι επόμενες δόσεις σε οποιοδήποτε 
Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.        
 

2) Εφόσον μετά την καταβολή της πρώτης δόσης και την υποβολή των 
ως άνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών ο οφειλέτης δεν 
ενημερωθεί διαφορετικά και δεν προκύψει απώλεια της ρύθμισης σε 
διάστημα έξι (6) μηνών, η ρύθμιση θεωρείται οριστικά χορηγηθείσα. 
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3) Η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή 
υποβολής της αίτησης καθώς και η βιωσιμότητα του διακανονισμού, 
για ποσά οφειλών έως πενήντα χιλιάδες (50.000 €) ευρώ για τη 
“Πάγια” Ρύθμιση ή εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000 €) ευρώ για 
τη Ρύθμιση “Νέας Αρχής”, αξιολογούνται από τα αρμόδια για την 
έκδοση της απόφασης ρύθμισης διοικητικά όργανα, βάσει της 
υποβληθείσας Υπεύθυνης Δήλωσης του οφειλέτη. 
 
 

4) Η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή 
υποβολής της αίτησης, η πιστοποίηση των δηλούμενων από τον 
οφειλέτη περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεών του προς το 
κράτος και προς τρίτους, των παρεχόμενων εγγυήσεων για τη 
χορήγηση ρύθμισης τμηματικής καταβολής, καθώς και η 
βιωσιμότητα του διακανονισμού, μέσω της υποβολή σχετικής 
βεβαίωσης – μελέτης βιωσιμότητας από τρίτο ανεξάρτητο φορέα, η 
οποία περιλαμβάνει την καθαρή θέση, την ανάλυση ρευστότητας, τα 
προσδοκώμενα έσοδα και τις αναμενόμενες δαπάνες του οφειλέτη, 
για ποσά οφειλών άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000 €) ευρώ για τη 
“Πάγια” Ρύθμιση ή εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000 €) ευρώ για 
τη Ρύθμιση “Νέας Αρχής”, αξιολογούνται από τον ανεξάρτητο τρίτο 
φορέα.  
Ως ανεξάρτητοι εκτιμητές ορίζονται οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές, 
οι λογιστές – φοροτεχνικοί και οι κατέχοντες άδεια ασκήσεως 
δικηγορικού λειτουργήματος.  
Σε περίπτωση προσκόμισης της ανωτέρω βεβαίωσης – μελέτης 
βιωσιμότητας από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές δεν απαιτείται 
περαιτέρω αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.     
Σε περίπτωση προσκόμισης βεβαίωσης από λογιστή ή δικηγόρο, η 
αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος, αξιολογεί τα προσκομισθέντα 
στοιχεία, ζητώντας περαιτέρω διευκρινίσεις ή εγγυήσεις για την 
οριστική χορήγηση της ρύθμισης.                 
Υπενθυμίζεται ότι, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η αρμόδια 
για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, υπηρεσία του Ιδρύματος 
δύναται να αποφανθεί οριστικά περί της αποδοχής ή μη αυτών και 
να ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις και εγγυήσεις ορίζεται σε έξι (6) 
μήνες από την καταβολή της πρώτης δόσης.                                                             

    Εφόσον, κατά την παροχή εγγυήσεων για την χορήγηση της  
ρύθμισης προσφέρεται ακίνητο για την εγγραφή υποθήκης χωρίς να 
συνοδεύεται από βεβαίωση εκτίμησης της αξίας του από κατέχοντα 
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μηχανικού, η αρμόδια υπηρεσία 
δύναται να ζητήσει την βεβαίωση αυτή, η δαπάνη της οποίας 
βαρύνει αποκλειστικά τον οφειλέτη.         

 
 
 
 
 
                                                    

12

ΑΔΑ: ΒΕΖΣ4691ΩΓ-ΩΗ6



5) Το ποσό της κύριας οφειλής, επιβαρύνεται από τον μήνα υπαγωγής 
στη “Πάγια” Ρύθμιση ή από την 01.01.2013 για την Ρύθμιση “Νέας 
Αρχής”, με ετήσιο επιτόκιο που ισούται με το ισχύον επιτόκιο 
αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κατά τον 
χρόνο υποβολής της αίτησης (0,50% από 8.5.2013), προσαυξημένο 
κατά 800 μονάδες βάσης (δηλαδή 8,50 %).                                                        
 

6) Υποβληθείσες, μέχρι την 14.6.2013, αιτήσεις προηγούμενων 
ρυθμίσεων στα αρμόδια Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., 
διεκπεραιώνονται εντός μηνός από την λήψη της παρούσας. 
 

7) Υποβληθείσες, μετά την 14.6.2013, αιτήσεις προηγούμενων 
ρυθμίσεων στα αρμόδια Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., τίθενται 
αυτοδίκαια στο αρχείο, κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσης των εν 
λόγω οφειλετών, προκειμένου να προσέλθουν και να υποβάλλουν 
νέα αίτηση με τις κοινοποιούμενες διατάξεις.  

     
 

6. ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
 
 
         Απώλεια της παρεχόμενης ρύθμισης επέρχεται : 
 

1.  Από τη μη καταβολή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών μετά τον 
μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. 
 

2. Από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή της καθορισθείσας – έναντι της 
κεφαλαιοποιημένης οφειλής – δόσης της ρύθμισης, πέραν της μίας 
φοράς. 
Τονίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η 
καθυστέρηση πληρωμής μίας (1) δόσης και η καταβολή αυτής 
γίνεται υποχρεωτικά σε Υποκατάστημα του Ιδρύματος, μέχρι την 
ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης και με προσαύξηση 
εκπρόθεσμης καταβολής δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 
 

3.  Εφόσον σε διάστημα έξι (6) μηνών από την καταβολή της πρώτης δόσης 
διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, η υποβολή 
ανακριβών ή ανεπαρκών στοιχείων εκ μέρους του οφειλέτη προκειμένου 
να του χορηγηθεί η ρύθμιση.   

 
 
      Εφόσον  ο οφειλέτης απωλέσει το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισης δύναται να 
επανέλθει εκ νέου μόνο στις διατάξεις της “Πάγιας” Ρύθμισης, με την υποβολή νέας 
αίτησης, καθώς η αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις της ρύθμισης "Νέας Αρχής" 
υποβάλλεται άπαξ. 
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      Επισημαίνουμε ότι, για τους οφειλέτες που δεν θα υπαχθούν σε καθεστώς 
ρύθμισης των οφειλών τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή εκπέσουν των 
δικαιωμάτων αυτών επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες : 
 

1. το σύνολο της οφειλής τους καθίσταται άμεσα απαιτητό και οι αρμόδιες 
υπηρεσίες του Ιδρύματος, θα προβαίνουν άμεσα και κατά σειρά προτεραιότητας 
στη λήψη αναγκαστικών μέτρων σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των 
νομικών προσώπων και των κατά το νόμο υπευθύνων τους, καθώς και σε 
κατασχέσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους,    
 

2. παύουν άμεσα όλα τα ευεργετήματα της ρύθμισης, 
 

3. καταπίπτουν οι χορηγηθείσες εγγυήσεις για τους οφειλέτες με κύρια οφειλή άνω 
των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ για τη “Πάγια” Ρύθμιση και των 
τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ για τη ρύθμιση "Νέας Αρχής". 

 
 

7. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
 
 
      Επειδή στις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται η αναστολή λήψης 
αναγκαστικών μέτρων κατά την διάρκεια της ρύθμισης, για τους  εργοδότες  που θα 
υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής σε οποιαδήποτε από τις ως άνω ρυθμίσεις οφειλών 
και θα υπαχθούν σε αυτή καταβάλλοντας το ποσό της πρώτης δόσης : 

   
α) Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις διατάξεις του άρθ. 87 του ν. 2362/95, οι οποίες 
αναλογικά εφαρμόζονται και στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., κατά τις διατάξεις 
της παρ.8 του άρθ. 2 του ν. 2556/97. 
 

β) Διατηρούνται οι επιβληθείσες κατασχέσεις και οι εγγραφείσες 
υποθήκες σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών. 
Στις περιπτώσεις αυτές θα χορηγούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες 
των Υποκαταστημάτων ή των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – 
Ε.Τ.Α.Μ.,  βεβαιώσεις στους εργοδότες, περί της υπαγωγής αυτών 
τόσο στους όρους της “Πάγιας” Ρύθμισης ή της ρύθμισης “Νέας Αρχής” 
και της σωστής τήρησης των όρων αυτών, προκειμένου να 
προσκομίζονται από τους τελευταίους στην υπηρεσία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. 
 

γ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης 
κινητών ή ακινήτων. 
 

δ) Δεν ανακαλούνται οι παραγγελίες κατασχέσεων επί ακινήτων ή 
κινητών περιουσιακών στοιχείων που έχουν εκδοθεί πριν την καταβολή 
της πρώτης δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση της ρύθμισης. 
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ε) Δεν ανακαλούνται, χωρίς την υποβολή σχετικού αιτήματος εκ 
μέρους του οφειλέτη, οι παραγγελίες κατασχέσεων εις χείρας τρίτων οι 
οποίες έχουν εκδοθεί πριν την καταβολή της πρώτης δόσης ή την 
εφάπαξ εξόφληση της ρύθμισης, ενώ τα αποδιδόμενα ποσά από αυτές 
θα καλύπτουν τρέχουσες δόσεις της ρύθμισης. 
 

στ) Με την παρ. 11 της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της Παραγράφου ΙΑ' του 
άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013, το μέτρο της κατάσχεσης εις χείρας 
τρίτων που έχει επιβληθεί στους οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη 
διασφάλιση των απαιτήσεων του Ιδρύματος αίρεται με την υπαγωγή του 
οφειλέτη σε καθεστώς ρύθμισης, κατόπιν σχετικού αιτήματος.  
Συνεπώς, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος θα πρέπει για όσους 
οφειλέτες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, με οποιαδήποτε 
διάταξη, ή θα υπαχθούν στις κοινοποιούμενες διατάξεις με την 
καταβολή της πρώτης δόσης, να προβαίνουν στην άρση των 
επιβληθεισών κατασχέσεων εις χείρας τρίτων, κατόπιν υποβολής 
σχετικού αιτήματος. 
 

       Επίσης, σύμφωνα με την περ. 9 της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 του ν.4152/2013, για τους 
οφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση της “Νέας Αρχής” 
αναστέλλεται, για χρονικό διάστημα δέκα εργάσιμων από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης ημερών, η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παρ. 1 
και 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α' 36), όπως ισχύει, ενώ αναβάλλεται η εκτέλεση 
της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται. 
  Στις περιπτώσεις αυτές, θα χορηγούνται κατόπιν αιτήσεως, στους υπεύθυνους για 
την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότες, βεβαιώσεις για δικαστική χρήση 
(χειρόγραφη διαδικασία) στις οποίες θα αναφέρονται οι ανωτέρω διατάξεις καθώς και το 
χρονικό διάστημα της αναστολής.  
 Σας επισυνάπτουμε Δελτίο Τύπου προκειμένου να αναρτηθεί στον Πίνακα 
Ανακοινώσεων του Υποκ/τος ή του Ταμείου Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
και να δημοσιευθεί σε Μ.Μ.Ε., Τύπο κ.λ.π. της περιοχής σας, όπως επίσης και να 
αποσταλεί στα Επιμελητήρια, τις Εργοδοτικές Ενώσεις κ.λ.π. 
 
8. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ 
 
1.  Σε περίπτωση κατά την οποία ο εργοδότης βρίσκεται σε οικονομική αδυναμία 
καταβολής της καθορισθείσας - έναντι της κεφαλαιοποιημένης οφειλής - α' δόσης 
της ρύθμισης και πρόκειται  να εισπράξει, εκκαθαρισμένες απαιτήσεις ή τίτλους 
πληρωμής από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), ΟΤΑ 
α΄ και β΄ βαθμίδας, δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, δημόσιας ή 
κοινής ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, καθώς και 
από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των πιο πάνω, θα 
του χορηγείται από τις Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων ή τα Ταμεία 
Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., Ταμειακή Βεβαίωση Οφειλής (συνημμένο 
υπόδειγμα) με διάρκεια ισχύος μέχρι το τέλος της οριζόμενης στην αίτηση 
επταήμερης προθεσμίας για την καταβολή της πρώτης δόσης, με παρακράτηση 
και απόδοση των ανωτέρω ποσών, όπως ορίζονται στην απόφαση ρύθμισης του 
αρμόδιου οργάνου. 
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      Εφόσον,  δεν εισπραχθούν τα ποσά αυτά από τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι το 
τέλος της οριζόμενης για την υπαγωγή στη ρύθμιση προθεσμίας, ο εργοδότης δεν 
θα θεωρείται ενήμερος και θα επέρχεται απώλεια του δικαιώματος συνέχισης της 
ρύθμισης. 
2.  Με τις διατάξεις της παρ. 1.δ του άρθρου 21 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α'), 
παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες που απώλεσαν το δικαίωμα συνέχισης της 
ρύθμισής τους (αφορά υπαγωγή σε οποιαδήποτε διάταξη ρύθμισης) και εφόσον δεν 
έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης με νεότερες διατάξεις ρυθμίσεων, να 
επανενταχθούν σε αυτή, με την προϋπόθεση της καταβολής του συνόλου των 
απαιτητών δόσεων και των απαιτητών τρεχουσών εισφορών μετά των 
αναλογούντων πρόσθετων τελών, κατά την ημερομηνία καταβολής αυτών.  
3.  Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α') 
παρέχεται η δυνατότητα στους ηθικούς αυτουργούς των αδικημάτων, της 
παρακράτησης των εργοδοτικών εισφορών και της υπεξαίρεσης των εργατικών 
εισφορών, όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 25 παρ. 1 του ως άνω νόμου, να 
εξοφλήσουν αυτοτελώς τις οφειλές του νομικού προσώπου προς το ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, που ανέλαβαν ή δημιούργησαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, 
ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης αυτών, κατά τις εκάστοτε κατά την υποβολή 
του σχετικού αιτήματος ισχύουσες διατάξεις. 
Στην περίπτωση αυτή αναστέλλεται η λήψη ή η εκτέλεση κάθε αναγκαστικού 
μέτρου σε βάρος τους και χορηγείται σε αυτούς αποδεικτικό ενημερότητας για κάθε 
χρήση.   

 
 

9. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
 
Σας ενημερώνουμε ότι, με τη παρ. 11 της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ' του 

πρώτου άρθρου του Ν.4152/2013, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 4 του 
άρθρου δεύτερου του Ν.4158/2013 (ΦΕΚ Α' 126), τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη 
του εδαφίου δ' της παρ. 1 του άρθρου 27 του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ Α' 179), όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 21 του ν.4075/2012 (ΦΕΚ Α' 89), παύουν να 
ισχύουν για ασφαλιστικές υπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από 1.1.2013 και εφεξής, οι οποίες 
δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως και αντικαθίστανται από ένα ετήσιο επιτόκιο που 
ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
(0,50% από 8.5.2013), συν ένα περιθώριο 800 μονάδων βάσης (δηλαδή 8,50%), 
υπολογισμένο σε ετήσια βάση και με αναδρομική εφαρμογή από 1.1.2013. 

 
Συν/να :   19  φύλλα 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

                                        
 

 
 
 

                                ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

1. Γρ. κ. Διοικητή 
2. Γρ. κ. Προέδρου Ε.Τ.Ε.Α. (τέως Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) 
3. Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών 
4. Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών 
5. Γρ. κ. κ. Συντονιστών  
6. Γενική Δ/νση Πληροφορικής 

Δ/νση Εκμετάλλευσης 
7. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας 

Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων 
Σταδίου 29, 101 10 Αθήνα 

8. Υπουργείο Εξωτερικών  
Ζαλοκώστα 4, 106 71 Αθήνα 

9. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
Ακαδημίας 6, 106 71 Αθήνα 

10. Σ.Ε.Β. 
Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα 

11. Σύνδεσμος Ανων. Εταιρειών και ΕΠΕ  
Πανεπιστημίου 16, 106 72  Αθήνα 

12. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βόρειας Ελλάδας 
Προμηθέως 32, 546 29 Θεσ/νίκη 

13. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αττικής και Πειραιώς 
Ακαδημίας 15, 106 71 Αθήνα 

14. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
Μητροπόλεως 12-14,  105 63  Αθήνα  

15. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. 
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 106 78 Αθήνα 

16. Ε.Ν.Α.Ε. 
Μεσογείων 15, 115 26  Αθήνα 

17. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπορικών Κλαδικών Οργανώσεων 
Λυκαβηττού 37, 106 72 Αθήνα 

18. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών 
Ακτή Μιαούλη 85 , 18537  Πειραιάς 

19. Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας 
Σταδίου 24 , 105 64 Αθήνα 

20. Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών 
Κάνιγγος 27 , 106 82 Αθήνα 

21. Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών 
Ιουλιανού 42-46, 104 34 Αθήνα 

22. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος 
Αριστοτέλους 4, 104 33 Αθήνα 

23. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 
Ακαδημίας 7 , 106 71 Αθήνα 

24. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης 
Τσιμισκή 29 , 546 24 Θεσ/νίκη 

25. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά 
 Λουδοβίκου 1 Πλ. Οδησσού , 185 31 Πειραιάς 
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26. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων 
Νομού Θεσ/νίκης 
Αριστοτέλους 3, 546 24 Θεσ/νίκη 

27. Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου  
Κανακάρη 46 - 52,  262 21 Πάτρα 

28. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) 
Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα 

29. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών 
Ελ. Βενιζέλου 44, 106 79 Αθήνα 

30. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά 
Αγ. Κων/νου 3, 185 31 Πειραιάς 

31. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών Ελλάδος 
Καποδιστρίου 24, 106 82 Αθήνα 

32. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών 
Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας 
Ιουλιανού 42-46, 104 34 Αθήνα 

33. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Πατησίων 12, Αθήνα 

34. Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών 
Πατησίων 12, Αθήνα 

35. Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Πατησίων 12, Αθήνα 

36. Ομάδα Υποδομών  Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιών  
Πατησίων 12, Αθήνα 

37. Ομάδα Υποδομών Λειτουργικών Παρεμβάσεων & Διαδικασιών 
Πατησίων 12, Αθήνα 
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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
    

                                                                  
 
 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ            
 

ΙΔΡΥΜΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

      
 
       Αθήνα,  19  Ιουνίου 2013 
 
      
 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
 
Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ανακοινώνει ότι, με τις διατάξεις των 

Υποπαραγράφων ΙΑ.1 & ΙΑ.2 της Παραγράφου ΙΑ' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 
(ΦΕΚ. 107 /τ.Α΄/ 9-5-2013) “Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 
και 4127/2013”, παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους εργοδότες που οφείλουν στο Ι.Κ.Α. – 
Ε.Τ.Α.Μ. καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς 
ρύθμισης, να προχωρήσουν στην τακτοποίηση αυτών, με την επιλογή μίας εκ των 
παρακάτω δυνατοτήτων: 

 
Α) Ένταξη των οφειλών στη ρύθμιση “Νέας Αρχής” της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 

της παρ. ΙΑ' του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013, με αντίστοιχη : 
 
1. έκπτωση 25% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και 

λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης, την 31.12.2012, οφειλής και 
απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 
1.1.2013 και εφεξής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30.6.2017, 
 

2. έκπτωση 30% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και 
λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης, την 31.12.2012, οφειλής και 
απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 
1.1.2013 και εφεξής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30.6.2016, 
 

3. έκπτωση 35% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και 
λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης, την 31.12.2012, οφειλής και 
απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 
1.1.2013 και εφεξής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30.6.2015, 
 

4. έκπτωση 40% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και 
λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης, την 31.12.2012, οφειλής και 
απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 
1.1.2013 και εφεξής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30.6.2014, 
 

5. έκπτωση 50% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και 
λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης, την 31.12.2012, οφειλής και 
απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 
1.1.2013 και εφεξής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί εφάπαξ μέχρι την 31.7.2013. 
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Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση της “Νέας Αρχής” υποβάλλεται άπαξ σε 
οποιοδήποτε χρονικό διάστημα έως την 30.06.2017. 

 
Τονίζεται ότι, απαραίτητη προϋπόθεση υπαγωγής στη ρύθμιση της “Νέας Αρχής” είναι 

η ανελλιπής καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2013 και εφεξής. Για 
όσους εργοδότες οφείλουν εισφορές από 1.1.2013 θα πρέπει να τις καταβάλλουν πριν την 
ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση. 

 
Επίσης, μετά την υπαγωγή σε μία εκ των ανωτέρω δυνατοτήτων ρύθμισης δεν 

επιτρέπεται η μετάβαση σε άλλη δυνατότητα. Εφόσον ο οφειλέτης υπαχθεί σε μία εκ των 
ανωτέρω δυνατοτήτων ρύθμισης και επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να 
εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις της ρύθμισής του, θα τύχει απαλλαγής επί του 
εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, κατά ποσοστό ίσο με 
αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.   

 
 

Β) Ένταξη του συνόλου των καθυστερούμενων οφειλών, μετά των νομίμων 
προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων στη 
“Πάγια” ρύθμιση της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ' του πρώτου 
άρθρου του ν.4152/2013, με κεφαλαιοποίηση τον προηγούμενο της 
ρύθμισης μήνα και καταβολή αυτών σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες 
δόσεις.   

 
 
Μετάβαση από τη ρύθμιση της “Νέας Αρχής” στην “Πάγια” ρύθμιση δεν επιτρέπεται. 

Εάν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης της “Νέας Αρχής” ο οφειλέτης επιθυμεί να μεταβεί στη 
“Πάγια” ρύθμιση, δύναται να υπαχθεί με απώλεια όμως των ευεργετημάτων της ρύθμισης και 
κατάπτωση τυχόν προσφερθεισών εγγυήσεων.   

 
Επίσης, για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στις ανωτέρω ρυθμίσεις και τηρούν 

τους όρους αυτών, αναστέλλεται μέχρι την εξόφληση της οφειλής η λήψη αναγκαστικών 
και λοιπών μέτρων είσπραξης ενώ χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας 
μηνιαίας (1) διάρκειας χωρίς καμία παρακράτηση (ποσό ή ποσοστό).    

 
Όσοι εργοδότες δεν είναι συνεπείς ως προς την υποβολή των Αναλυτικών 

Περιοδικών Δηλώσεων ασφάλισης μισθωτών της τελευταίας πενταετίας καθώς και όσοι 
έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή, 
εξαιρούνται και δεν δύναται να υπαχθούν στις ανωτέρω ρυθμίσεις. 

 
Αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, θα δοθούν με σχετική 

εγκύκλιο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος 
www.ika.gr την Πέμπτη 20.6.2013. 

 
 
                                                                                         ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ   
                                              

                       ΤΟΥ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
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……..../.....…./20........ 

 
                                                                               Αριθμ. Πρωτ……………….. 

Α Ι Τ Η Σ Η  
Για  έλεγχο και ρύθμιση οφειλών της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 - Πάγια / ΙΑ.2- Νέας Αρχής του Ν.4152/2013 

 (ΦΕΚ 107/ τΑ΄ / 9-5-2013) 
Στοιχεία Επιχείρησης: 

 
Επωνυμία…………………………………................. 
 
……………………………………………................. 
 
Α.Μ.Ε./Α.Μ.Ο.Ε.…………………………................ 
 
Είδος Επιχ/σης………………………......................... 
 
Εποχικότητα    ΝΑΙ/ΟΧΙ 
 
Α.Φ.Μ…………………………………….................. 
 
Δ/νση Επιχείρησης..................................................... 
 
Τηλ.. :     ………………………….............................. 
 
Στοιχεία Υπευθύνου:  
 
Ιδιότητα στην Επιχείρηση:  
……………………………………………................. 
 
Επώνυμο………………………………….................. 
 
Όνομα…………………………………….................. 
 
Όν. Πατρός………………………….……................. 
 
Όν. Μητρός……………………………….................. 
 
Αριθμ. Ταυτότητας………………….……................. 
 
Ημ/Έκδοσης............................................................... 
 
Έκδ. Αρχή……….……............................................  
 
Α.Φ.Μ…………………………………….................. 
 
Δ/νση Κατοικίας………………….……..................... 
 
Τηλ.. :     ………………………….............................. 
 
Κινητό:……………………………............................. 

ΠΡΟΣ  
 

Το Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.  
 

……………………………………………............................ 
Παρακαλώ, όπως διενεργήσετε έλεγχο και προβείτε στη 
ρύθμιση των τυχόν οφειλών μου σύμφωνα με τις διατάξεις 
της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 – Πάγια / ΙΑ.2 – Νέας Αρχής του 
Ν. 4152/2012 (ΦΕΚ 107/τ. Α΄/9-5-2013). 
Επιπροσθέτως δηλώνω ότι οι οφειλές μου προς το 
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. προέρχονται / δεν προέρχονται από την 
άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή 
επιτηδεύματος.    
 
 
 
 

Ο/Η  ΑΙΤ...... 
 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή – Ονομ/μο – Σφραγίδα) 
 
 
 
 
  

*  Τα παρακάτω πεδία συμπληρώνονται από την υπηρεσία: 
 
Ρύθμιση οφειλών μέχρι  

 
................../...../20.... 

 
Συνημμένα 

 
....................(............) Υπηρ. Σημείωμα/τα 

 
Ημερομηνία 

 
.............../...../20..... 

                                                                                                                             Ο Προϊστάμενος Εσόδων 
  
 
                                                                                                                 ( υπογραφή       -        σφραγίδα Υποκ/τος) 
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          ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
    

                                                                   
 
 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ  
ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ / ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
................................................................................ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
................................................................................ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
................................................................................ 
FAX ................................................................................. 

ΙΔΡΥΜΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

      
 
      ..................../......../201...... 
 
 
     Αριθμ. Πρωτ.  
     .......................................... 
      
 
 

 
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ 

( Ν. 4152/2013 – Υποπαράγραφος ΙΑ.1 - Πάγια / ΙΑ.2 – Νέας Αρχής - ΦΕΚ. 107/τ. Α΄/9-5-20)
 

Βεβαιώνεται ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας, ο 
κατωτέρω εργοδότης : 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ:............................................................................................................ 
ΑΜΕ/ΑΜΟΕ.........................................................................ΑΦΜ....................................... 
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ............................................................................................................. 
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: ....................................................................................................................  
Οφείλει συνολικά στο Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ., μέχρι σήμερα, από ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές 
εισφορές, πρόσθετα τέλη, τόκους κ.λ.π. για  τους μισθωτούς του, το ποσό  των 
........................................................................................................Ευρώ(...............................€). 
                                        (Ολογράφως)                                                                     (Αριθμητικά) 

Το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. επιφυλάσσεται, στην περίπτωση που από μελλοντικό έλεγχο 
διαπιστώσει ότι οφείλονται εισφορές, να αναζητήσει αυτές. 

Η βεβαίωση αυτή χορηγείται μετά την αριθμ. .................................. απόφαση ρύθμισης της 
ανωτέρω οφειλής σε δόσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 / ΙΑ.2 του ν. 
4152/2013 (ΦΕΚ. 107/τ.Α΄/9-5-2013) προκειμένου : 
Α) Η υπηρεσία, στην οποία προσκομίζεται η παρούσα, να παρακρατήσει από κάθε 
εκκαθαρισμένη απαίτηση ποσό .............................................Ευρώ (..............................€) μέχρι το 
ύψος της συνολικής οφειλής και  
                                                      (Ολογράφως)                                        (Αριθμητικά) 
Β)   Η Τράπεζα ή το Πιστωτικό Ίδρυμα, στο οποίο προσκομίζεται η παρούσα, να παρακρατήσει 
από το δάνειο ποσό .........................................................................Ευρώ (..............................€)  
                                                 (Ολογράφως)                                                           (Αριθμητικά) 

Οι ανωτέρω παρακρατήσεις  να αποδοθούν στ  .......................................................... 
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι το τέλος της έβδομης εργάσιμης για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρας 
από την ημερομηνία έκδοσής της :  
(μέχρι..................................................................................................... (........../......../..............). 
                        

 
                            

..........ΔΙΕΥΘΥΝΤ...........   
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών          

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
  
 

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
ή 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ     
(για φυσικά πρόσωπα χωρίς 

επιτήδευμα) 

:  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : 
 
 
 

Α.Φ.Μ. :  

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ι.Κ.Α. :  

Δ.Ο.Υ. :  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ :  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 
ΟΝΟΜΑ – ΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΦΜ  

: 

 
 
 
 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

:  
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 

: 

 

ΠΟΣΑ 2009 2010 2011 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) 
ΧΡΗΣΕΩΣ 

   

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: : 

 
 
 
 
 

Β) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (συνημμένα 
έγγραφα σε περίπτωση καταφατικής απάντησης)  

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (βεβαίωση 
τραπεζικού φορέα περί οφειλής)  

 
 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ > ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   

ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ (Δημόσιο, Ασφαλιστικά 
Ταμεία, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα)   

  

Βεβαίωση Δ.Ο.Υ.-Γ.Γ.Π.Σ. περί αλλαγής δραστηριότητας    

Βεβαίωση του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης της επιχείρησης ή 
περί κατάθεσης αίτησης για πτώχευση. 

  

Βεβαίωση του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί μη ανοίγματος της διαδικασίας 
εξυγίανσης ή περί μη κατάθεσης αίτησης για το άνοιγμα αυτής. 

  

Βεβαίωση του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί μη υπαγωγής σε εκκαθάριση, 
τον διορισμό εκκαθαριστή ή αντικαταστάτη του εκκαθαριστή ή συν-
εκκαθαριστή στην εταιρεία. 

  

    
 
Γ) ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

IBAN – ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΣΟ 
  
  
  

 
Δ) ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ     
(ΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΑΡΙΘΜΟΣ)  

ΚΥΒΙΚΑ 
ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

     
     
     

 
Ε) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Συμπληρώνεται από φυσικά πρόσωπα) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚ/ΚΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΟΙΚ/ΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
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ΣΤ) Δεν έχω καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και δεν έχει ασκηθεί 
εναντίον μου ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή. 
 
 
 
 
 
 
 

 (4) 
 

Ημερομηνία:        20 
 

Ο – Η Δηλ. 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  

Download from Diorismos.gr 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 107
 9 Μαΐου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4152
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 

4093/2012 και 4127/2013.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που 
είναι βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες 
και στα Τελωνεία του Κράτους σύμφωνα με τον Κώδικα 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), δύνανται, 
κατόπιν αίτησης των οφειλετών και εφόσον συντρέχει 
πραγματική οικονομική αδυναμία και δυνατότητα τήρη−
σης προγράμματος δόσεων να ρυθμίζονται έως και σε 
σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις και πάντως 
όχι πέραν της 30.6.2017 και να καταβάλλονται ως εξής:

α) με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 
καταβολής κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), 
εφόσον η καταβολή πραγματοποιηθεί εφάπαξ έως και 
την 30.6.2013,

β) με απαλλαγή ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) 
των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον 
η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και 
την 30.6.2014,

γ) με απαλλαγή ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκα−
τό (35%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, 
εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί 
έως και την 30.6.2015,

δ) με απαλλαγή ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) 
των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον 
η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και 
την 30.6.2016,

ε) με απαλλαγή ποσοστού εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) 
των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η 
υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και την 
30.6.2017.

Ως προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για την 
εφαρμογή των ως άνω απαλλαγών λογίζονται σε κάθε 
περίπτωση οι προσαυξήσεις όπως έχουν διαμορφωθεί 
την 1.1.2013.

στ) Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις φο−
ρολογικές τους δηλώσεις, καθώς και να είναι ενήμεροι 
για τις οφειλές τους με ημερομηνία καταβολής από 
την 1.1.2013.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως ποσού οφειλής 
χορηγείται η ρύθμιση μόνο εφόσον ο αιτών αποδεικνύ−
ει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο ύψος της μηνιαίας 
δόσης.

2. Κατ’ εξαίρεση, τα φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευ−
ματίες οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν σε πρό−
γραμμα δόσεων της περίπτωσης 1 της παρούσας υπο−
παραγράφου, έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν σε 
περισσότερες ισόποσες μηνιαίες δόσεις χωρίς όμως το 
ευεργέτημα της απαλλαγής των προσαυξήσεων ανάλο−
γα με τα εισοδήματά τους. Για ποσό βασικής οφειλής 
άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ απαιτείται η προ−
σκόμιση στοιχείων που αποδεικνύουν ότι δεν δύνανται 
να αποπληρώσουν την οφειλή τους αλλά μπορούν να 
ανταποκριθούν σε συγκεκριμένο πρόγραμμα δόσεων.

3. Η υπαχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή από την 
1.1.2013, επιβαρύνεται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 
καταβολής οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον 
επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερο−
μηνία της αίτησης υπαγωγής, πλέον οκτώ εκατοστιαίων 
μονάδων, ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμέ−
νει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, αντί των 
κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

4. Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των 
βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 31.12.2012 
οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο 
με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομο−
θετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων 
οφειλών, ενώ δύνανται να υπαχθούν μετά από επιλογή 
του οφειλέτη και:

α) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 
31.12.2012 οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστι−
κή αναστολή,

β) βεβαιωμένες έως και την 31.12.2012 οφειλές,
γ) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 

31.12.2012 οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή δι−

1571

ΑΔΑ: ΒΕΖΣ4691ΩΓ-ΩΗ6



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1613

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ΄:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.1.: ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙ−
ΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνι−
κής Ασφάλισης πλην του ΝΑΤ δύνανται μετά από αίτηση 
των οφειλετών και εφόσον συντρέχει πραγματική αδυ−
ναμία για την καταβολή τους, να ρυθμίζονται και να κα−
ταβάλλονται σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

2. H υπαγωγή στη ρύθμιση για οφειλές άνω των πέντε 
χιλιάδων (5.000,00) ευρώ γίνεται μόνο εφόσον οι ενδια−
φερόμενοι αποδεικνύουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν 
στο ύψος της μηνιαίας δόσης και εφόσον προσκομίσουν 
τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυνα−
μία εξόφλησης των οφειλών τους τη δεδομένη χρονική 
στιγμή περιλαμβανομένων λεπτομερών πληροφοριών 
σχετικά με το εισόδημά τους, τα χρηματικά διαθέσιμά 
τους, την ακίνητη περιουσία τους και το σύνολο των 
οφειλών τους.

Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση απορρίπτεται εάν 
τα παρασχεθέντα στοιχεία είναι ανακριβή ή ανεπαρκή. 
Τα παρασχεθέντα στοιχεία τα οποία πρέπει να αποδει−
κνύουν τη βιωσιμότητα του διακανονισμού, καθορίζο−
νται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
περίπτωση 8 της υποπαραγράφου αυτής, σύμφωνα με 
τις κάτωθι κατηγοριοποιήσεις:

αα) Για οφειλές από πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ 
έως πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ κρίνεται από 
τον οικείο φορέα κοινωνικής ασφάλισης η αδυναμία 
εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, 
καθώς και η βιωσιμότητα του διακανονισμού.

ββ) Για οφειλές άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) 
ευρώ ο οφειλέτης πρέπει επιπλέον να προσκομίζει 
βεβαίωση από ανεξάρτητο τρίτο φορέα περί της ορ−
θότητας των οικονομικών στοιχείων, καθώς και δικαι−
ολογητικά τα οποία να αποδεικνύουν την αδυναμία 
εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή 
και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού, με δαπάνες που 
βαραίνουν τον ίδιο.

γγ) Για οφειλές άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων 
(150.000,00) ευρώ ο οφειλέτης υποχρεούται πλέον των 
ανωτέρω να προβεί στη παροχή εγγυήσεων ή εμπράγ−
ματων εξασφαλίσεων ίσης αξίας με τη συνολική οφειλή. 
Η αξία της εξασφάλισης θα καθοριστεί από τον τρίτο 
εκτιμητή.

Οι ανεξάρτητοι εκτιμητές καθορίζονται με απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας σύμφωνα με την περίπτωση 7 της παρούσας 
υποπαραγράφου. Σε κάθε περίπτωση ως ανεξάρτητοι 
τρίτοι εκτιμητές αναγνωρίζονται οι ορκωτοί λογιστές 
και οι κατέχοντες άδεια ασκήσεως δικηγορικού λει−
τουργήματος.

Η πιστοποίηση από τον ανεξάρτητο εκτιμητή εξετάζει 
όλες τις υποχρεώσεις του οφειλέτη προς το κράτος 
και προς τρίτους, τη συνολική περιουσιακή κατάστα−
ση του οφειλέτη συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
επαρκών εγγυήσεων και εφόσον βεβαιώνεται αδυναμία 
άμεσης καταβολής της οφειλής χορηγείται η διευκόλυν−
ση της τμηματικής καταβολής. Επίσης εξετάζονται και 

τα αποτελέσματα επί της αναμενόμενης ρευστότητας 
από την ενδεχόμενη υπαγωγή του οφειλέτη σε άλλους 
διακανονισμούς με το Δημόσιο ή με ιδιωτικούς φορείς. 
Η εμπράγματη εξασφάλιση επί της διαθέσιμης ακίνητης 
περιουσίας του οφειλέτη πρέπει να εξασφαλιστεί.

Σε περίπτωση ύπαρξης επαρκών χρηματικών διαθε−
σίμων η οφειλή δεν υπάγεται στη ρύθμιση και γίνε−
ται άμεσα απαιτητή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 
υπαγωγή σε ρύθμιση είναι να έχουν υποβληθεί οι εκ 
του νόμου προβλεπόμενες δηλώσεις ασφάλισης για τα 
τελευταία πέντε (5) έτη. Εξαιρούνται και δεν υπάγονται 
στη ρύθμιση οφειλές που αφορούν οφειλέτες που έχουν 
καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική δίωξη 
για φοροδιαφυγή.

3. Aρμόδια όργανα για την έκδοση απόφασης υπαγω−
γής στην παρούσα ρύθμιση είναι:

α) Για το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ: Οι διευθυντές των οικείων περι−
φερειακών ή τοπικών υποκαταστημάτων ή οι διευθυντές 
των οικείων ταμείων προκειμένου για περιφερειακά ή 
τοπικά υποκαταστήματα στην περιοχή των οποίων λει−
τουργούν Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

β) Για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς: Ο αρ−
μόδιος διευθυντής του οικείου φορέα ή οι διευθυντές 
ή προϊστάμενοι των περιφερειακών ή λοιπών τοπικών 
μονάδων.

γ) Οποιαδήποτε άλλη οργανική μονάδα του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 
καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοι−
νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

4. Οι πληρωμές θα διενεργούνται με τη διαδικασία 
αυτόματης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού. Η κα−
ταβολή της πρώτης δόσης ή η εφάπαξ εξόφληση των 
καθυστερούμενων εισφορών γίνεται μέχρι την τελευ−
ταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της υποβολής της 
αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου αυτού μήνα 
για όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και του τ. ΕΤΕΑΜ.

Ειδικά για το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και το τ. ΕΤΕΑΜ ως καταλη−
κτική ημερομηνία ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα 
του μήνα διεκπεραίωσης των διαδικασιών ελέγχου. Σε 
περίπτωση που αυτές περατωθούν μετά την 20ή ημέρα 
εκάστου μηνός, η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται 
μέχρι την 5η ημέρα του επόμενου μήνα της διεκπεραί−
ωσης του ελέγχου.

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευ−
ταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να 
απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

5. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρού−
νται με συνέπεια οι όροι αυτής:

α. Χορηγείται στους υπόχρεους μηνιαίο πιστοποιητικό 
οφειλής, στο οποίο πιστοποιείται και το υπολειπόμενο 
ποσό οφειλής.

β. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευ−
θύνων κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136), όπως ισχύει σήμερα 
και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε 
ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται.

γ. Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της ανα−
γκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων εφόσον 
έχει πληρωθεί η πρώτη δόση. Αν ο οφειλέτης απολέσει 
το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανα−
σταλεί συνεχίζονται.
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δ. Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγρά−
φου 8 του άρθρου 2 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270).

6.α. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η 
καθυστέρηση πληρωμής μίας (1) δόσης και η καταβολή 
αυτής γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία κα−
ταβολής της επόμενης δόσης με προσαύξηση εκπρόθε−
σμης καταβολής δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

β. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή και δεύτερης δόσης 
κατά τη διάρκεια της ρύθμισης είτε η δημιουργία νέας 
φορολογικής ή ασφαλιστικής οφειλής, έχουν ως συνέ−
πεια για το σύνολο της οφειλής:

αα) την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,
ββ) την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του 

υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προ−
σαυξήσεων,

γγ) την επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προ−
βλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα,

δδ) την κατάπτωση των εγγυήσεων της περίπτωσης 
γγ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.

γ. Το ποσό της κύριας οφειλής που υπάγεται στην 
παρούσα ρύθμιση επιβαρύνεται από 1.1.2013 με ετήσιο 
επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά το χρόνο υπο−
βολής της αίτησης, προσαυξημένο κατά 800 μονάδες 
βάσης (δηλαδή 8%).

7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται και κάθε άλλο 
αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.2.
ΡΥΘΜΙΣΗ «ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ» ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνι−
κής Ασφάλισης πλην του ΝΑΤ, υπάγονται στη ρύθμιση 
«νέας αρχής» και καταβάλλονται ως ακολούθως:

α) Κεφαλαιοποίησή τους, συμπεριλαμβανομένων και 
των πάσης φύσεως προσαυξήσεων μέχρι τις 31.12.2012 
και καταβολή αυτών εφάπαξ ή σε ισόποσες μηνιαίες 
δόσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται στην αίτηση, με τις 
εξής αντίστοιχες εκπτώσεις επί των κάθε είδους προ−
σαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων.

Η μείωση είναι της τάξης του 25% στις προσαυξή−
σεις εάν το χρέος εξοφληθεί μέχρι 30.6.2017, 30% εάν 
εξοφληθεί μέχρι 30.6.2016, 35% εάν εξοφληθεί μέχρι 
30.6.2015, 40% εάν εξοφληθεί μέχρι 30.6.2014 και 50% 
εάν εξοφληθεί μέχρι 1.7.2013.

β) Οι οφειλέτες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ασφαλι−
στικά και φορολογικά από την 1.1.2013 προκειμένου να 
δύνανται να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση.

2.α. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση σε κάθε περίπτωση 
και ανεξαρτήτως ποσού οφειλής πρέπει ο αιτών να 
αποδεικνύει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο ύψος της 
μηνιαίας δόσης.

Κατ’ εξαίρεση για φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα για οφειλές έως πέντε 
χιλιάδες (5.000,00) ευρώ −εφόσον δηλώσουν αδυναμία 
εξόφλησης της οφειλής εφάπαξ ή έως 48 δόσεις− ο 
αριθμός των δόσεων καθορίζεται βάσει του εισοδήμα−
τός τους, με μέγιστο αριθμό δόσεων τις εκατό (100) ή 
ελάχιστο ποσό δόσης τα 50,00 ευρώ. 

β. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση για οφειλές άνω 
των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ οι ενδιαφερόμενοι 
οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία 
που αποδεικνύουν την αδυναμία πληρωμής των οφει−
λών τους σε συντομότερο χρόνο, περιλαμβανομένων 
λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το εισόδημά τους, 
τα χρηματικά διαθέσιμά τους, την ακίνητη περιουσία 
τους και το σύνολο των οφειλών τους. Η αίτηση υπα−
γωγής στη ρύθμιση απορρίπτεται εάν τα παρασχεθέντα 
στοιχεία είναι ανακριβή ή ανεπαρκή. Τα παρασχεθέντα 
στοιχεία τα οποία πρέπει να αποδεικνύουν τη βιωσι−
μότητα του διακανονισμού, καθορίζονται με απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
10 του άρθρου αυτού, βασιζόμενα στις κάτωθι κατηγο−
ριοποιήσεις:

αα) Για οφειλές άνω των εβδομήντα πέντε χιλιάδων 
(75.000,00) ευρώ ο οφειλέτης πρέπει επιπλέον να προ−
σκομίζει βεβαίωση από ανεξάρτητο εκτιμητή περί της 
ορθότητας των οικονομικών στοιχείων, καθώς και τα 
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αδυναμία εξό−
φλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, με 
δαπάνες που βαραίνουν τον ίδιο.

ββ) Για οφειλές άνω των τριακοσίων χιλιάδων 
(300.000,00) ευρώ ο οφειλέτης υποχρεούται πλέον των 
ανωτέρω να προβεί στη παροχή εγγυήσεων ή εμπράγ−
ματων εξασφαλίσεων ίσης αξίας με τη συνολική οφειλή. 
Η αξία της εξασφάλισης θα καθοριστεί από τον τρίτο 
εκτιμητή.

Οι ανεξάρτητοι εκτιμητές καθορίζονται με απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας σύμφωνα με την περίπτωση 10 της παρούσας 
υποπαραγράφου. Σε κάθε περίπτωση, ως ανεξάρτητοι 
τρίτοι εκτιμητές αναγνωρίζονται οι ορκωτοί λογιστές 
και οι κατέχοντες άδεια ασκήσεως δικηγορικού λει−
τουργήματος.

Η πιστοποίηση από τον ανεξάρτητο εκτιμητή εξετάζει 
όλες τις υποχρεώσεις του οφειλέτη προς το κράτος 
και προς τρίτους, τη συνολική περιουσιακή κατάστα−
ση του οφειλέτη συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
επαρκών εγγυήσεων και εφόσον βεβαιώνεται αδυναμία 
άμεσης καταβολής της οφειλής χορηγείται η διευκόλυν−
ση της τμηματικής καταβολής. Επίσης εξετάζονται και 
τα αποτελέσματα επί της αναμενόμενης ρευστότητας 
από την ενδεχόμενη υπαγωγή του οφειλέτη σε άλλους 
διακανονισμούς με το Δημόσιο ή με ιδιωτικούς φορείς. 
Η εμπράγματη εξασφάλιση επί της διαθέσιμης ακίνητης 
περιουσίας του οφειλέτη πρέπει να εξασφαλιστεί.

Σε περίπτωση ύπαρξης επαρκών χρηματικών διαθε−
σίμων η οφειλή δεν υπάγεται στη ρύθμιση και γίνε−
ται άμεσα απαιτητή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 
υπαγωγή σε ρύθμιση είναι να έχουν υποβληθεί οι εκ 
του νόμου προβλεπόμενες δηλώσεις ασφάλισης για τα 
τελευταία πέντε (5) έτη. Εξαιρούνται και δεν υπάγονται 
στη ρύθμιση οφειλές που αφορούν οφειλέτες που έχουν 
καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική δίωξη 
για φοροδιαφυγή.

γ. Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση απορρίπτεται εάν 
τα παρασχεθέντα στοιχεία είναι ανακριβή ή ανεπαρκή.

3. Αρμόδια όργανα για την έκδοση απόφασης υπαγω−
γής στη ρύθμιση «νέας αρχής» είναι:

α) Για το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ: Οι διευθυντές των οικείων περι−
φερειακών ή τοπικών υποκαταστημάτων ή οι διευθυντές 
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των οικείων ταμείων προκειμένου για περιφερειακά ή 
τοπικά υποκαταστήματα στην περιοχή των οποίων λει−
τουργούν Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

β) Για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς: Ο αρ−
μόδιος διευθυντής του οικείου φορέα ή οι διευθυντές 
ή προϊστάμενοι των περιφερειακών ή λοιπών τοπικών 
μονάδων.

γ) Οποιαδήποτε άλλη οργανική μονάδα του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 
καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού, Εργασίας Κοι−
νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

4. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμι−
ση δύναται να υποβληθεί άπαξ στις αρμόδιες υπηρεσίες 
σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια 
ισχύος της ρύθμισης υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Η διάρκεια του διακανονισμού δεν μπορεί να εκτεί−
νεται πέραν της 30ής Ιουνίου 2017 και

β) καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλι−
στικές εισφορές από 1.1.2013 και εφεξής.

Όσοι οφείλουν εισφορές από την 1.1.2013 και μέχρι την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπάγονται στην πα−
ρούσα ρύθμιση εφόσον καταβάλλουν τις οφειλές αυτές 
πριν την ημερομηνία της ένταξής τους.

5. Η καταβολή της πρώτης δόσης ή η εφάπαξ εξόφλη−
ση των καθυστερούμενων εισφορών γίνεται μέχρι την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της υποβολής 
της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου αυτού 
μήνα για όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, 
πλην ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και του τ. ΕΤΕΑΜ.

Ειδικά για το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και το τ. ΕΤΕΑΜ ως καταλη−
κτική ημερομηνία ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα 
του μήνα διεκπεραίωσης των διαδικασιών ελέγχου. Σε 
περίπτωση που αυτές περατωθούν μετά την 20ή ημέρα 
εκάστου μηνός, η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται μέ−
χρι την 5η ημέρα του επόμενου μήνα της διεκπεραίωσης 
του ελέγχου. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι 
την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, 
χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

6. Στην ίδια ρύθμιση υπάγονται, μόνο αν ζητηθεί από 
τον οφειλέτη:

α) οι οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης,
β) ληξιπρόθεσμα χρέη μέχρι την (συμπεριλαμβανομέ−

νης και την) 31.12.2012 τα οποία έχουν υπαχθεί σε άλλες 
ρυθμίσεις που είναι σε ισχύ και πληρώνονται οι δόσεις 
χωρίς καθυστέρηση, εάν η παρούσα ρύθμιση έχει τον 
ίδιο ή μικρότερο αριθμό δόσεων και δεν εκτείνεται πέ−
ραν της 30ής Ιουνίου 2017.

7. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρού−
νται με συνέπεια οι όροι αυτής:

α) Χορηγείται στους υπόχρεους μηνιαίο πιστοποιητικό 
οφειλής, στο οποίο πιστοποιείται και το υπολειπόμενο 
ποσό οφειλής.

β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευ−
θύνων κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136), όπως ισχύει σήμερα 
και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε 
ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται.

γ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της ανα−
γκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων εφόσον 
έχει πληρωθεί η πρώτη δόση. Αν ο οφειλέτης απολέσει 
το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανα−
σταλεί συνεχίζονται.

δ) Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του 
άρθρου 2 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270).

8.α. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η 
καθυστέρηση πληρωμής μίας (1) δόσης και η καταβολή 
αυτής γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία κα−
ταβολής της επόμενης δόσης με προσαύξηση εκπρόθε−
σμης καταβολής δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

β. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή και δεύτερης δόσης 
κατά τη διάρκεια της ρύθμισης είτε η δημιουργία νέας 
φορολογικής ή ασφαλιστικής οφειλής, έχει ως συνέπεια 
για το σύνολο της οφειλής:

αα) την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,
ββ) την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του 

υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προ−
σαυξήσεων,

γγ) την επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προ−
βλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα,

δδ) την κατάπτωση των εγγυήσεων της περίπτωσης 
ββ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.

γ. Το ποσό της κύριας οφειλής που υπάγεται στη 
παρούσα ρύθμιση επιβαρύνεται από 1.1.2013 με ετήσιο 
επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά το χρόνο υπο−
βολής της αίτησης, προσαυξημένο κατά 800 μονάδες 
βάσης (δηλαδή 8%).

δ. Οι πληρωμές θα διενεργούνται με τη διαδικασία 
αυτόματης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού.

ε. Μετάβαση από τη ρύθμιση της νέας αρχής στην 
πάγια ρύθμιση δεν επιτρέπεται.

9. Για τους οφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση υπα−
γωγής στις διατάξεις της παρούσας και για χρονικό 
διάστημα δέκα ημερών:

α. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευ−
θύνων κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136), όπως ισχύει σήμερα.

β. Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε 
ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται.

10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται και κάθε άλλο 
αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.

11. Τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη του εδαφίου δ΄ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 
179), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 21 
του ν. 4075/2012 (Α΄ 89), παύουν να ισχύουν για ασφα−
λιστικές εισφορές υπέρ του εκάστοτε φορέα κοινω−
νικής ασφάλισης, μισθολογικών περιόδων από 1.1.2013 
και εφεξής, οι οποίες δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως 
και αντικαθίστανται από ένα ετήσιο επιτόκιο που υπο−
λογίζεται για τη συνολική διάρκεια της ρύθμισης και 
που ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κατά το χρόνο υπο−
βολής της αίτησης, συν ένα περιθώριο 800 μονάδων 
βάσης (δηλαδή 8%), υπολογισμένο σε ετήσια βάση και 
με αναδρομική εφαρμογή από 1.1.2013.

12. Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 63 
του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«Το μέτρο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων που 
έχει επιβληθεί στους οφειλέτες του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για τη 
διασφάλιση των απαιτήσεων του Ιδρύματος αίρεται με 
την υπαγωγή του οφειλέτη σε καθεστώς ρύθμισης, κα−
τόπιν σχετικού αιτήματος.
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Αποδιδόμενα ποσά από κατασχέσεις εις χείρας τρί−
των που είχαν επιβληθεί πριν την υπαγωγή σε καθεστώς 
ρύθμισης, λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη τρεχου−
σών δόσεων της ρύθμισης.»

13. Για τις επιχειρήσεις της παραγράφου 5ε του άρ−
θρου 8 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, που θα υπαχθούν 
σε καθεστώς ρύθμισης ή που έχουν υπαχθεί σε καθε−
στώς ρύθμισης προηγούμενων διατάξεων και είναι συνε−
πείς με τους όρους αυτών, θα χορηγείται πιστοποιητικό 
οφειλής για την είσπραξη λογαριασμών δημοσίου έρ−
γου, χωρίς παρακράτηση, εφόσον το έργο για το οποίο 
χορηγείται το πιστοποιητικό δεν οφείλει τρέχουσες ή 
καθυστερούμενες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφει−
λής του έργου θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής με 
παρακράτηση τη συνολική οφειλή του έργου.

14. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων των υποπα−
ραγράφων ΙΑ.1. και ΙΑ.2. καταργείται η δυνατότητα νέας 
υπαγωγής σε κάθε υφιστάμενη ρύθμιση.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.3.: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
«ΕΡΓΑΝΗ»

Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας δημιουργείται το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡ−
ΓΑΝΗ», με το οποίο − βάσει της ηλεκτρονικής υποβολής, 
που προβλέπει η 5072/6/25.2.2013 απόφαση του Υπουρ−
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Β΄ 
449) − με συνεχή ενημέρωση και σε πραγματικό χρόνο 
μετρώνται οι ροές απασχόλησης στον ιδιωτικό μισθωτό 
τομέα της οικονομίας και αποτυπώνονται κρίσιμα στοι−
χεία της αγοράς εργασίας. Με αποφάσεις του Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ορίζο−
νται τα στοιχεία της καταγραφής, που δημοσιεύονται 
σε μηνιαία βάση τη δεκάτη ημέρα του επόμενου της 
καταγραφής μήνα. Με όμοια απόφαση δύναται να κα−
θοριστεί και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή της υποπαραγράφου αυτής.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.4:
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Η διάταξη της παρ.16 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004 
(Α΄ 48) ισχύει και για τους Υποδιοικητές των Ασφαλι−
στικών Οργανισμών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΒ:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

1. α. Στο άρθρο 14 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) προστίθεται 
παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Για αποσπάσεις προσωπικού της Ελληνικής Αστυ−
νομίας που διατάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 19 του π.δ. 100/2003 (Α΄ 94) προς αντιμετώπιση 
της παράνομης μετανάστευσης στα σύνορα της χώρας 
ή για τη φύλαξη κέντρων πρώτης υποδοχής ή εγκατα−
στάσεων όπου κρατούνται αλλοδαποί δικαιολογούνται 
οδοιπορικά έξοδα για όλες τις ημέρες της απόσπασής 
τους και για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μηνών συνολικά 
ανά ημερολογιακό έτος.»

β. Η ισχύς της προηγούμενης υποπερίπτωσης αρχίζει 
από 1.4.2013.

2. Συμβάσεις, συμφωνίες και αποφάσεις εξασφάλισης 
παροχής υπηρεσιών για την τεχνική, πτητική και εφοδι−
αστική υποστήριξη−συντήρηση των εναερίων μέσων του 
Π.Σ., καθώς και συμβάσεις, συμφωνίες και αποφάσεις 

εξασφάλισης μέσω μίσθωσης εναερίων μέσων αεροπυ−
ρόσβεσης μετά των πληρωμάτων πτητικής και τεχνικής 
υποστήριξής τους ή συμβάσεις, συμφωνίες και αποφά−
σεις εξασφάλισης παροχής υπηρεσιών αεροπυρόσβεσης 
με μίσθωση ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης μετά των 
πληρωμάτων πτητικής και τεχνικής υποστήριξής τους, 
οι οποίες συνήφθησαν ή εκδόθηκαν, αντιστοίχως, για τις 
ανάγκες της προηγούμενης αντιπυρικής περιόδου και 
εντεύθεν, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού μέσω διεθνών ή 
ευρωπαϊκών οργανισμών για την αντιμετώπιση αναγκών 
πυροπροστασίας, εγκρίνονται, ισχύουν και εφαρμόζο−
νται και κατά την επικείμενη αντιπυρική περίοδο, για 
την ταυτότητα των επιχειρησιακών αναγκών, βάσει των 
προσφορών που υπάρχουν και τυχόν αναπροσαρμογών 
αυτών, οι οποίες εγκρίνονται, και καθίστανται αναπό−
σπαστο μέρος των συμβάσεων, συμφωνιών και αποφά−
σεων αυτών. Οι κάθε είδους δαπάνες εκτέλεσης των 
ως άνω συμβάσεων, συμφωνιών και αποφάσεων, όπως 
εγκρίνονται με το προηγούμενο εδάφιο, πληρώνονται 
με την έκδοση κατά τις κείμενες διατάξεις Χρηματικών 
Ενταλμάτων Προπληρωμής, βάσει αποφάσεων που εκδί−
δονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού 
Σώματος, καλύπτοντας και τυχόν νομισματικές διακυ−
μάνσεις, χωρίς να απαιτείται πράξη άλλου διοικητικού 
οργάνου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ:
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.1.: ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

1. Συνιστάται θέση Εθνικού Συντονιστή για την Κατα−
πολέμηση της Διαφθοράς (Εθνικός Συντονιστής), ο οποί−
ος υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό. Αποστολή 
του Εθνικού Συντονιστή είναι η διαμόρφωση Εθνικής 
Στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε 
όλα τα επίπεδα του δημόσιου τομέα (πολιτικό, κυβερνη−
τικό, δικαστικό, διοικητικό), η παρακολούθηση και η αξι−
ολόγηση της εφαρμογής της στρατηγικής αυτής, καθώς 
και ο συντονισμός όλων των φορέων που εμπλέκονται 
στην εφαρμογή της ανωτέρω εθνικής στρατηγικής.

Ο Εθνικός Συντονιστής υποστηρίζεται στο έργο του 
από: α) τη Συντονιστική Επιτροπή για την Καταπολέ−
μηση της Διαφθοράς και β) το Συμβουλευτικό Σώμα.

2. Για τη θέση του Εθνικού Συντονιστή επιλέγεται 
πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και ευρύτερης αποδοχής 
που διορίζεται με απόφαση του Πρωθυπουργού για πε−
νταετή θητεία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. 
Απαλλαγή από τα καθήκοντά του επιτρέπεται για ανε−
πάρκεια άσκησης των καθηκόντων του για οποιονδή−
ποτε λόγο ή για αδυναμία άσκησής τους λόγω νόσου, 
με απόφαση του Πρωθυπουργού. Αντί διορισμού επι−
τρέπεται η κάλυψη της θέσης με ανάθεση καθηκόντων 
σε δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό, ο οποίος επιλέγει 
είτε τις αποδοχές της θέσης αυτής είτε αυτές της ορ−
γανικής του θέσης. Ανανέωση της θητείας του Εθνικού 
Συντονιστή επιτρέπεται μια μόνο φορά.

3. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Εθνικού Συντο−
νιστή αναστέλλεται η άσκηση οποιασδήποτε επαγγελ−
ματικής του δραστηριότητας.

4. Ο Εθνικός Συντονιστής λαμβάνει αποδοχές Γενικού 
Γραμματέα Υπουργείου.
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους.

  Ιωάννινα, 8 Μαΐου 2013

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2013

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ  

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζε−
ται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 126
 4 Ιουνίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4158
Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συμφω−

νίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότη−
τας και των κρατών − μελών που υπεγράφη στις 25 
και 30 Απριλίου 2007 και άλλες διατάξεις.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 
παρ. 1 του Συντάγματος, το Τροποποιητικό Πρωτόκολλο 
της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αφ’ ενός, και της Ευ−
ρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών − μελών της αφ’ 
ετέρου, που υπεγράφη στις 25 και 30 Απριλίου 2007 (ν. 
3657/2008, Α΄ 66), που υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 
24 Ιουνίου 2010, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο 
στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

1945
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1984 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*01001260406130040*

Άρθρο δεύτερο

1. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγρά−
φου ΙΑ.1. της παρ. ΙΑ΄του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 
(Α΄107) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Τα παρασχεθέντα στοιχεία τα οποία πρέπει να απο−
δεικνύουν τη βιωσιμότητα του διακανονισμού, καθορίζο−
νται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην περίπτωση 7 της υποπαραγράφου αυτής, σύμφωνα 
με τις κάτωθι κατηγοριοποιήσεις:».

2. Η περίπτωση 4 της υποπαραγράφου ΙΑ.1. της 
παρ.  ΙΑ΄του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι πληρωμές θα διενεργούνται με τη διαδικασία 
αυτόματης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού. Για την 
καταβολή των δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδο−
ποίηση του οφειλέτη».

3. Η περίπτωση 5 της υποπαραγράφου ΙΑ.2. της 
παρ.  ΙΑ΄του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Για την καταβολή των δόσεων δεν απαιτείται ιδι−
αίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη».

4. Η περίπτωση 11 της υποπαραγράφου ΙΑ.2. της 
παρ.  ΙΑ΄του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107) 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«11. Τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη του εδαφίου 
δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του α.ν. 1846/1951 
(Α΄179), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρ−
θρο 21 του ν. 4075/2012 (Α΄89), παύουν να ισχύουν για 
ασφαλιστικές εισφορές, υπέρ του εκάστοτε φορέα 
κοινωνικής ασφάλισης πλην του NAT, από 1.1.2013 και 
εφεξής, οι οποίες δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως και 
αντικαθίστανται από ένα ετήσιο επιτόκιο που ισούται 
με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας, συν ένα περιθώριο 800 μονάδων 
βάσης (δηλαδή 8%), υπολογισμένο σε ετήσια βάση και 
με αναδρομική εφαρμογή από 1.1.2013.»

5. Οι συνταξιούχοι του Ταμείου Συντάξεων και Πρόνοι−
ας Προσωπικού ΑΤΕ που έχει ενταχθεί στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 
με την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3522/2006 και τα 
μέλη οικογενειών αυτών, δικαιούνται από 1.6.2013 πα−
ροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ, εφαρμοζο−
μένων αναλόγως των διατάξεων που αφορούν στους 
συνταξιούχους του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ως προς την ασφάλιση, 
το ύψος των εισφορών και τη χορήγηση βιβλιαρίου υγεί−
ας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες 
εφαρμογής του παρόντος.

Άρθρο τρίτο

Το άρθρο 60 του ν. 3566/ 2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 60
Καθήκοντα άμισθων προξενικών αρχών

Οι άμισθες προξενικές αρχές ασκούν τα ίδια με τις 
έμμισθες προξενικές αρχές καθήκοντα. Με απόφαση 
του Υπουργού Εξωτερικών τα καθήκοντα μίας έκαστης 
άμισθης προξενικής αρχής δύνανται να εξειδικεύονται 
και να περιορίζονται, τηρουμένων όλων των διαδικασιών 
γνωστοποίησης στο κράτος υποδοχής».

Άρθρο τέταρτο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημο−
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του 
Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την 
πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 10 αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους.

  Αθήνα, 31 Μαΐου 2013

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του 
Κράτους.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2013

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Όροι και προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής 

της ρύθμισης «νέας αρχής» των οφειλόμενων εισφο−
ρών στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης της Υπο−
παραγράφου ΙΑ.2 του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α΄). .......... 1

Όροι και προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής 
της πάγιας ρύθμισης των οφειλόμενων εισφορών 
στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποπα−
ραγράφου ΙΑ.1 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α΄). ............... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Β/7/15878/2915 (1)
Όροι και προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της 

ρύθμισης «νέας αρχής» των οφειλόμενων εισφορών 
στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποπαρα−
γράφου ΙΑ.2 του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α΄). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄, 141) «Ίδρυση και μετονομασία 

Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως 
τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρ.1 του 
Π.Δ. 88/2012 (ΦΕΚ Α΄, 143).

2. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄, 141) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Την παρ.10 της παραγράφου ΙΑ΄, Υποπαράγραφος ΙΑ.2 
του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

4. Την ανάγκη καθορισμού θεμάτων και λεπτομερειών 
για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης οφειλόμενων 
εισφορών στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, ούτε και στους Προϋπολογισμούς των Φ.Κ.Α., απο−
φασίζουμε:

1. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση της Υποπαραγρά−
φου ΙΑ.2: «Ρύθμιση νέας αρχής των οφειλόμενων εισφορών 
στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης» της παραγράφου 
IΑ' του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 υποβάλλεται στα 
οικεία περιφερειακά ή τοπικά καταστήματα ή μονάδες των 
ασφαλιστικών οργανισμών. Η αίτηση δύναται να υποβάλ−
λεται και ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για 
όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά. 

2. Η πρώτη δόση καταβάλλεται σε Τράπεζες. Η καταβολή 
των υπολοιπόμενων δόσεων γίνεται υποχρεωτικά με πά−
για εντολή χρέωσης λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα H 
αρμόδια υπηρεσία του φορέα δύναται να προσδιορίζει το 
λογαριασμό με τον οποίο θα συνδέεται η πάγια εντολή 
αυτόματης χρέωσης. Η ανωτέρω πάγια εντολή αυτόματης 
χρέωσης είναι υποχρεωτική. Από την υποχρέωση αυτή 
εξαιρούνται: α) οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτη−
δευματίες άνω των εξήντα πέντε (65) ετών, των οποίων 
η συνολική βασική οφειλή δεν ξεπερνά τα πέντε χιλιάδες 
ευρώ (5.000 €) και β) οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα που 
δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό. 

3. Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση:
Α) Καθυστερούμενες έως την 31.12.2012 οφειλές μετά των 

νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών 
επιβαρύνσεων, οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί με ρύθμιση ή 
με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική 
ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών. 

Β) Δύνανται να υπαχθούν μετά από επιλογή του οφειλέτη:
α) καθυστερούμενες έως την 31.12.2012 οφειλές, οι οποίες 

τελούν σε αναστολή είσπραξης,
β) καθυστερούμενες έως και την 31.12.2012 οφειλές που 

έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση των οποίων οι όροι τηρούνται, 
εφόσον επιλεγεί πρόγραμμα ρύθμισης με μικρότερο ή ίσο 
αριθμό δόσεων με το μεγαλύτερο αριθμό των εναπομε−
νουσών δόσεων των υπαγόμενων ρυθμίσεων και με την 
προϋπόθεση ότι ο ανώτατος αριθμός δόσεων δεν υπερ−
βαίνει τις σαράντα οκτώ (48) και δεν εκτείνεται πέραν 
της 30ης Ιουνίου 2017. Στην περίπτωση υπαγωγής στην 
νέα ρύθμιση επέρχεται απώλεια των διευκολύνσεων των 
προηγούμενων ρυθμίσεων. 

Γ) Εξαιρούνται και δεν δύναται να υπαχθούν στη ρύθμιση 
οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ’ 
αυτών ποινική δίωξη, για φοροδιαφυγή. Ο οφειλέτης δη−
λώνει με υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν έχει καταδικαστεί 
για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα 
και δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φο−
ροδιαφυγή.

4. Οι υπαγόμενες στη ρύθμιση οφειλές δύναται να κατα−
βληθούν εφάπαξ ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις σύμφωνα 
με τους όρους της περίπτωσης 1.α) της Υποπαραγράφου 
ΙΑ.2, της Παραγράφου ΙΑ του Ν.4152/2013. Η καταβολή της 
πρώτης δόσης πραγματοποιείται εντός επτά εργασίμων 
ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγω−
γή στη ρύθμιση, οπότε η ρύθμιση θεωρείται ως κατ’αρχήν 
χορηγηθείσα και ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετημά−
των αυτής και μέχρι τον έλεγχο των δηλούμενων ή και 
προσκομιζόμενων στοιχείων από την αρμόδια υπηρεσία. 

ΑΔΑ: ΒΕΖΣ4691ΩΓ-ΩΗ6



20044 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Εάν ο οφειλέτης δεν ενημερωθεί διαφορετικά και εάν εντός 
έξι (6) μηνών από την κατά τα ανωτέρω καταβολή της 
πρώτης δόσης δεν προκύψει απώλεια αυτής, η ρύθμιση 
θεωρείται χορηγηθείσα με την επιφύλαξη των οριζομένων 
στην παράγραφο 8 της παρούσας. Για την καταβολή των 
δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 
Κατ΄εξαίρεση για φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχει−
ρηματική δραστηριότητα για οφειλές έως πέντε χιλιάδες 
(5.000) ευρώ −εφόσον δηλώσουν αδυναμία εξόφλησης της 
οφειλής εφάπαξ ή έως 48 δόσεις − ο αριθμός των δόσε−
ων καθορίζεται βάσει του εισοδήματός τους, με μέγιστο 
αριθμό δόσεων τις εκατό (100) ή ελάχιστο ποσό δόσης τα 
πενήντα (50,00) ευρώ, αποκλειόμενοι του ευεργετήματος 
των αντίστοιχων εκπτώσεων επί των κάθε είδους προ−
σαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων.

5. Προϋποθέσεις υπαγωγής – Προσκομιζόμενα δικαιο−
λογητικά. 

Α. Η αίτηση υπαγωγής δύναται να υποβληθεί άπαξ στις 
αρμόδιες υπηρεσίες, σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα 
κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης υπό τις εξής προ−
ϋποθέσεις:

α) Η διάρκεια του διακανονισμού δεν δύναται να εκτεί−
νεται πέραν της 30.06.2017.

β) Καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές 
εισφορές από 1.1.2013 και εφεξής. 

γ) Όσοι οφείλουν εισφορές από την 1.01.2013 εφόσον 
καταβάλλουν τις οφειλές αυτές πριν την ημερομηνία υπα−
γωγής τους στη ρύθμιση.

Β) Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να αποδεικνύεται, 
η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική 
στιγμή καθώς και η βιωσιμότητα του διακανονισμού, σύμ−
φωνα με τα υποβαλλόμενα στοιχεία.

Γ) Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις εκ του 
νόμου δηλώσεις ασφάλισης μισθωτών της τελευταίας πε−
νταετίας. 

Δ) Οι οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υποβάλλουν 
με την υποβολή της αίτησης υπαγωγής: 

i) για ποσά οφειλών άνω των πέντε χιλιάδων ευρώ 
(5.000 €) και έως εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000 €), 
υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ή του νόμιμου εκπροσώπου 
αυτού, του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνονται 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των περι−
ουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (κινητές αξίες και ακίνητη 
περιουσία οποιασδήποτε μορφής), τα οικονομικά στοιχεία 
της επιχείρησης ή το ετήσιο εισόδημα, τους αριθμούς των 
τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN), οχήματα των οποίων 
έχει την κυριότητα, απαιτήσεις από τρίτους καθώς και πλη−
ροφορίες που περιλαμβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά 
ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου και άλλες πάγιες 
υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον 
και το αναμενόμενο εισόδημα/κύκλος εργασιών. 

ii) για ποσά οφειλών άνω των εβδομήντα πέντε χιλιάδων 
ευρώ (75.000€), ο οφειλέτης επιπλέον των δικαιολογητικών 
της περίπτωσης i) προσκομίζει και βεβαίωση που υπέχει 
θέση υπεύθυνης δήλωσης, από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή 
περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων και των 
λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναμία 
εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς 
και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού. Η δαπάνη για την 
αμοιβή του εκτιμητή βαρύνει αποκλειστικά τον οφειλέτη. 

iii) για ποσά άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000€), 
πέραν των ανωτέρω υπό i) και ii) στοιχείων, απαιτείται σύ−
σταση εγγύησης για τη διασφάλιση της οφειλής, η οποία 
μπορεί να συνίσταται σε: 

• προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο 
το διάστημα της ρύθμισης για το σύνολο της ρυθμιζόμενης 
οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων, 

• πλήρη διασφάλιση της οφειλής με εγγραφή υποθήκης 
επί ακινήτου ελευθέρου βαρών αντικειμενικής αξίας του−
λάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικής οφειλής ή επί 
βεβαρημένου ακινήτου αντικειμενικής αξίας, αφαιρουμένων 
των ποσών για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη, τουλάχιστον 
ίσης με τη συνολική οφειλή, 

• εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου και 
• οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις 

αρμόδιες αρχές των ασφαλιστικών οργανισμών. 
Τα ως άνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων i) και 

ii) (βεβαίωση που υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης τρίτου 
ανεξάρτητου εκτιμητή, εγγυητική επιστολή και τα δικαιο−
λογητικά για το προσφερόμενο προς υποθήκη ακίνητο κλπ) 
προσκομίζονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστη−
μένη επιστολή στα αρμόδια περιφερειακά ή τοπικά υποκα−
ταστήματα ή μονάδες των φορέων κοινωνικής ασφάλισης 
εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 
Με όμοιο τρόπο και εντός της ίδιας προθεσμίας υποβάλ−
λονται και τα λοιπά δικαιολογητικά σε περίπτωση που η 
αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

6. Στις περιπτώσεις ύψους οφειλής έως 75.000 ευρώ, η 
αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική 
στιγμή υποβολής της αίτησης και η βιωσιμότητα του δι−
ακανονισμού, αξιολογούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
βάσει της υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλεται. 

7. Στις περιπτώσεις ύψους οφειλής άνω των 75.000 ευρώ, 
η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική 
στιγμή υποβολής της αίτησης και η βιωσιμότητα του δια−
κανονισμού αξιολογείται από τον ανεξάρτητο τρίτο φορέα. 
Η προαναφερθείσα βεβαίωση –μελέτη βιωσιμότητας πρέπει 
να περιλαμβάνει την καθαρή θέση, ανάλυση ρευστότη−
τας και προσδοκόμενα έσοδα, αναμενόμενες δαπάνες του 
οφειλέτη. 

8. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική 
άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής και την άμεση 
επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από 
την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης: 

α) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης 
πέραν της μίας φοράς, 

β) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφα−
λιστικές εισφορές, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης 
καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους, 

γ) έχει υποβάλει ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία προκει−
μένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

δ) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στά−
διο της ρύθμισης ότι δεν πληρούνται οι όροι των διατάξεων 
της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου 
πρώτου του Ν.4152/2013 και της παρούσας απόφασης, ο 
οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης, καθίσταται 
απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής και των 
προηγούμενων προσαυξήσεων και καταπίπτουν οι προ−
σφερθείσες εγγυήσεις. 

9. Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης. 
α) Αρμόδια για την εξέταση των δικαιολογητικών, την 

χορήγηση της ρύθμισης, την παρακολούθηση και την τή−
ρηση των όρων αυτής και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία, 
ορίζεται η η υπηρεσία (Διεύθυνση, τμήμα κλπ) του οικείου 
ασφαλιστικού φορέα που είναι αρμόδια για την επιδίωξη 
είσπραξης της οφειλής. 

β) Σε περίπτωση που ζητείται αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας για οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης στους οφειλέτες χορηγείται μηνιαίο πιστοποιη−
τικό οφειλής χωρίς παρακράτηση στο οποίο πιστοποιείται 
και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής. 

γ) Ως ανεξάρτητοι εκτιμητές ορίζονται οι ορκωτοί ελε−
γκτές – λογιστές, οι λογιστές− φοροτεχνικοί και οι κατέ−
χοντες άδεια ασκήσεως δικηγορικού λειτουργήματος. Η 
βεβαίωση από τους ως άνω εκτιμητές πιστοποιεί όλες τις 
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υποχρεώσεις του οφειλέτη προς το κράτος και προς τρί−
τους, την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη ως προς 
την παροχή επαρκών εγγυήσεων για την χορήγηση ρύθ−
μισης τμηματικής καταβολής, καθώς και τα αποτελέσματα 
επί της αναμενόμενης ρευστότητας από την ενδεχόμενη 
υπαγωγή του οφειλέτη σε άλλους διακανονισμούς με το 
δημόσιο ή με τρίτους φορείς. Σε περίπτωση προσκόμι−
σης της ανωτέρω βεβαίωσης−μελέτης βιωσιμότητας από 
ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές δεν απαιτείται περαιτέρω 
αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων από τις υπηρεσί−
ες των ασφαλιστικών οργανισμών. Άλλως, σε περίπτωση 
προσκόμισης βεβαίωσης από λογιστή ή δικηγόρο, η αρμό−
δια υπηρεσία του ασφαλιστικού φορέα αξιολογεί τα προ−
σκομισθέντα στοιχεία. Σε περίπτωση προσφερόμενου για 
υποθήκη ακινήτου δύναται να υπάρχει εκτίμηση της αξίας 
του από κατέχοντα άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος 
του μηχανικού. Η δαπάνη για την αμοιβή των ανωτέρω 
εκτιμητών βαρύνει αποκλειστικά τον οφειλέτη.

δ) Το ισχύον επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνεται η υπα−
χθείσα στη ρύθμιση οφειλή από 01.01.2013 προσδιορίζεται 
στην περίπτωση 8.γ της Υποπαραγράφου ΙΑ.2, παρ. ΙΑ πρώ−
του άρθρου του ν.4152/2013. 

10. Δυνατότητα αλλαγής προγράμματος ρύθμισης. 
α) Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο 

της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις 
των ρυθμισμένων οφειλών, θα τύχει απαλλαγής επί του 
εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης 
καταβολής, κατά ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί 
στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώ−
νεται με την εξόφληση.

β) Μετάβαση από τη ρύθμιση της νέας αρχής στην πάγια 
ρύθμιση δεν επιτρέπεται. 

11. Από τη δημοσίευση του Ν.4152/2013 καταργείται η 
δυνατότητα νέας υπαγωγής σε κάθε υφιστάμενη ρύθμιση. 

12. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις 
της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου 
πρώτου του ν.4152/2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Μαΐου 2013 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

    F 
 Αριθμ. Β/7/15877/2914 (2)
Όροι και προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της 

πάγιας ρύθμισης των οφειλόμενων εισφορών στους Φο−
ρείς Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 
του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α΄). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄, 141) «Ίδρυση και μετονομασία 

Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως 
τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρ.1 του 
Π.Δ. 88/2012 (ΦΕΚ Α΄, 143).

2. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄, 141) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Την παρ.7 της παραγράφου ΙΑ΄, Υποπαράγραφος ΙΑ.1 
του Ν. 4152/2013 (Α΄107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

4. Την ανάγκη καθορισμού θεμάτων και λεπτομερειών 
για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης οφειλόμενων 
εισφορών στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−

σμού, ούτε και στους Προϋπολογισμούς των Φ.Κ.Α., απο−
φασίζουμε

1. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση της Υποπαραγρά−
φου ΙΑ.1: «Πάγια ρύθμιση των οφειλόμενων εισφορών στους 
φορείς κοινωνικής ασφάλισης» της παραγράφου ΙΑ' του 
άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 υποβάλλεται στα οικεία 
περιφερειακά ή τοπικά καταστήματα ή μονάδες των ασφα−
λιστικών οργανισμών. Η αίτηση δύναται να υποβάλλεται και 
ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για όλες τις 
περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά. 

2. Η πρώτη δόση καταβάλλεται σε Τράπεζες. Η καταβολή 
των υπολοιπόμενων δόσεων γίνεται υποχρεωτικά με πά−
για εντολή χρέωσης λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα. H 
αρμόδια υπηρεσία του φορέα δύναται να προσδιορίζει το 
λογαριασμό με τον οποίο θα συνδέεται η πάγια εντολή 
αυτόματης χρέωσης. Η ανωτέρω πάγια εντολή αυτόμα−
της χρέωσης είναι υποχρεωτική. Από την υποχρέωση αυτή 
εξαιρούνται: α) οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτη−
δευματίες άνω των εξήντα πέντε (65) ετών, των οποίων 
η συνολική βασική οφειλή δεν ξεπερνά τα πέντε χιλιάδες 
ευρώ (5.000€) και β) οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα που δεν 
διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό. 

3. Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση:
α) Καθυστερούμενες οφειλές, μετά των νομίμων προσαυ−

ξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων 
έως την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής οφειλών, οι 
οποίες δεν έχουν εξοφληθεί με ρύθμιση ή με αναστολή 
πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμη−
ματικής καταβολής οφειλών. 

β) Δύνανται να υπαχθούν μετά από επιλογή του οφειλέτη 
και οι καθυστερούμενες έως την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης υπαγωγής οφειλές, οι οποίες τελούν σε αναστολή 
είσπραξης,

γ) Εξαιρούνται και δεν δύναται να υπαχθούν στη ρύθμιση 
οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ’ αυ−
τών ποινική δίωξη, για φοροδιαφυγή. Ο οφειλέτης δηλώνει 
με υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν έχει καταδικαστεί για 
φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και δεν 
έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

Οι υπαγόμενες στη ρύθμιση οφειλές ρυθμίζονται σε δώδεκα 
(12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με κεφαλαιοποίηση τον προη−
γούμενο της ρύθμισης μήνα. Η καταβολή της πρώτης δόσης 
πραγματοποιείται εντός επτά εργασίμων ημερών από την ημέ−
ρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, οπότε η 
ρύθμιση θεωρείται ως κατ’αρχήν χορηγηθείσα και ο οφειλέτης 
τυγχάνει των ευεργετημάτων αυτής και μέχρι τον έλεγχο των 
δηλούμενων ή και προσκομιζόμενων στοιχείων από την αρμό−
δια υπηρεσία. Εάν ο οφειλέτης δεν ενημερωθεί διαφορετικά και 
εάν εντός έξι (6) μηνών από την κατά τα ανωτέρω καταβολή 
της πρώτης δόσης δεν προκύψει απώλεια αυτής, η ρύθμιση 
θεωρείται χορηγηθείσα με την επιφύλαξη των οριζομένων στην 
παράγραφο 8 της παρούσας. Για την καταβολή των δόσεων 
δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

4. Προϋποθέσεις υπαγωγής – Προσκομιζόμενα δικαιο−
λογητικά. 

α) Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να αποδεικνύεται, 
η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική 
στιγμή καθώς και η βιωσιμότητα του διακανονισμού, σύμ−
φωνα με τα υποβαλλόμενα στοιχεία.

β) Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις εκ του 
νόμου δηλώσεις ασφάλισης μισθωτών της τελευταίας πε−
νταετίας, 

γ) Οι οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υποβάλλουν 
με την υποβολή της αίτησης υπαγωγής: 

i) για ποσά οφειλών άνω των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) 
και έως πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €), υπεύθυνη δή−
λωση του οφειλέτη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, του 
άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνονται λεπτο−
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μερείς πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των περιουσι−
ακών στοιχείων του οφειλέτη (κινητές αξίες και ακίνητη 
περιουσία οποιασδήποτε μορφής), τα οικονομικά στοιχεία 
της επιχείρησης ή το ετήσιο εισόδημα, τους αριθμούς των 
τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN), οχήματα των οποίων 
έχει την κυριότητα, απαιτήσεις από τρίτους καθώς και πλη−
ροφορίες που περιλαμβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά 
ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου και άλλες πάγιες 
υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον 
και το αναμενόμενο εισόδημα/κύκλος εργασιών. 

ii) για ποσά οφειλών άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ 
(50.000€), ο οφειλέτης επιπλέον των δικαιολογητικών της 
περίπτωσης i) προσκομίζει και βεβαίωση που υπέχει θέση 
υπεύθυνης δήλωσης από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή περί 
της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων και των λοιπών 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλη−
σης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και τη 
βιωσιμότητα του διακανονισμού. Η δαπάνη για την αμοιβή 
του εκτιμητή βαρύνει αποκλειστικά τον οφειλέτη. 

iii) για ποσά άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ 
(150.000 €), πέραν των ανωτέρω υπό i) και ii) στοιχείων, 
απαιτείται σύσταση εγγύησης για τη διασφάλιση της οφει−
λής, η οποία μπορεί να συνίσταται σε: 

• προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο 
το διάστημα της ρύθμισης για το σύνολο της ρυθμιζόμενης 
οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων, 

• πλήρη διασφάλιση της οφειλής με εγγραφή υποθήκης 
επί ακινήτου ελευθέρου βαρών αντικειμενικής αξίας του−
λάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικής οφειλής ή επί 
βεβαρημένου ακινήτου αντικειμενικής αξίας, αφαιρουμένων 
των ποσών για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη, τουλάχιστον 
ίσης με τη συνολική οφειλή, 

• εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου και 
• οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις 

αρμόδιες αρχές των ασφαλιστικών οργανισμών. 
Τα ως άνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων ii) και 

iii) (βεβαίωση που να υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης τρίτου 
ανεξάρτητου εκτιμητή, εγγυητική επιστολή και τα δικαιολο−
γητικά για το προσφερόμενο προς υποθήκη ακίνητο κλπ) 
προσκομίζονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστη−
μένη επιστολή στα αρμόδια περιφερειακά ή τοπικά υποκα−
ταστήματα ή μονάδες των φορέων κοινωνικής ασφάλισης 
εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Με 
όμοιο τρόπο και εντός της ίδιας προθεσμίας υποβάλλονται 
και τα λοιπά δικαιολογητικά σε περίπτωση που η αίτηση 
υπαγωγής στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

5. Στις περιπτώσεις ύψους οφειλής έως 50.000 ευρώ, η 
αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική 
στιγμή υποβολής της αίτησης και η βιωσιμότητα του δι−
ακανονισμού, αξιολογούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
βάσει της υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλεται. 

6. Στις περιπτώσεις ύψους οφειλής άνω των 50.000 ευρώ, 
η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική 
στιγμή υποβολής της αίτησης και η βιωσιμότητα του δια−
κανονισμού αξιολογείται από τον ανεξάρτητο τρίτο φορέα. 
Η προαναφερθείσα βεβαίωση –μελέτη βιωσιμότητας πρέπει 
να περιλαμβάνει την καθαρή θέση, ανάλυση ρευστότη−
τας και προσδοκόμενα έσοδα, αναμενόμενες δαπάνες του 
οφειλέτη.

7. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική 
άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής και την άμεση 
επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από 
την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης: 

α) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης 
πέραν της μίας φοράς, 

β) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφα−
λιστικές εισφορές, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης 
καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους, 

γ) έχει υποβάλει ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία προκει−
μένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

δ) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στά−
διο της ρύθμισης ότι δεν πληρούνται οι όροι των διατάξεων 
της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παραγράφου ΙΑ' του άρθρου 
πρώτου του Ν.4152/2013 και της παρούσας απόφασης, ο 
οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης, καθίστα−
ται απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής και 
καταπίπτουν οι προσφερθείσες εγγυήσεις. 

8. Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης. 
α) Αρμόδια για την εξέταση των δικαιολογητικών, την 

χορήγηση της ρύθμισης, την παρακολούθηση και την τή−
ρηση των όρων αυτής και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία, 
ορίζεται η υπηρεσία (Διεύθυνση, τμήμα κλπ) του οικείου 
ασφαλιστικού φορέα που είναι αρμόδια για την επιδίωξη 
είσπραξης της οφειλής. 

β) Σε περίπτωση που ζητείται αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας για οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης στους οφειλέτες χορηγείται μηνιαίο πιστοποιη−
τικό οφειλής χωρίς παρακράτηση στο οποίο πιστοποιείται 
και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής. 

γ) Ως ανεξάρτητοι εκτιμητές ορίζονται οι ορκωτοί ελε−
γκτές – λογιστές, οι λογιστές− φοροτεχνικοί και οι κατέ−
χοντες άδεια ασκήσεως δικηγορικού λειτουργήματος. Η 
βεβαίωση από τους ως άνω εκτιμητές πιστοποιεί όλες τις 
υποχρεώσεις του οφειλέτη προς το κράτος και προς τρί−
τους, την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη ως προς 
την παροχή επαρκών εγγυήσεων για την χορήγηση ρύθ−
μισης τμηματικής καταβολής, καθώς και τα αποτελέσματα 
επί της αναμενόμενης ρευστότητας από την ενδεχόμενη 
υπαγωγή του οφειλέτη σε άλλους διακανονισμούς με το 
δημόσιο ή με τρίτους φορείς. Σε περίπτωση προσκόμι−
σης της ανωτέρω βεβαίωσης−μελέτης βιωσιμότητας από 
ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές δεν απαιτείται περαιτέρω 
αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων από τις υπηρεσί−
ες των ασφαλιστικών οργανισμών. Άλλως, σε περίπτωση 
προσκόμισης βεβαίωσης από λογιστή ή δικηγόρο, η αρμό−
δια υπηρεσία του ασφαλιστικού φορέα αξιολογεί τα προ−
σκομισθέντα στοιχεία. Σε περίπτωση προσφερόμενου για 
υποθήκη ακινήτου δύναται να υπάρχει εκτίμηση της αξίας 
του από κατέχοντα άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος 
του μηχανικού. Η δαπάνη για την αμοιβή των ανωτέρω 
εκτιμητών βαρύνει αποκλειστικά τον οφειλέτη.

δ) Τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη του εδαφίου δ’ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 27 του α.ν. 1846/1951 (Α΄179), 
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 21 του 
ν.4075/2012 (Α΄89), παύουν να ισχύουν για ασφαλιστικές 
εισφορές υπέρ του εκάστοτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, 
μισθολογικών περιόδων από 1.01.2013 και εφεξής, οι οποίες 
δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως. Στη περίπτωση αυτή 
θα επιβαρύνονται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συν ένα περιθώριο 800 
μονάδων βάσης, υπολογισμένο σε ετήσια βάση. 

ε) Το ισχύον επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνεται η υπα−
χθείσα στη ρύθμιση κύρια οφειλή από το μήνα υπαγωγής 
στη ρύθμιση προσδιορίζεται στην περίπτωση 6.γ της Υπο−
παραγράφου ΙΑ.1, παρ. ΙΑ πρώτου άρθρου του ν.4152/2013.

9. Από τη δημοσίευση του Ν.4152/2013 καταργείται η δυ−
νατότητα νέας υπαγωγής σε κάθε υφιστάμενη ρύθμιση. 

10. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις 
της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου 
πρώτου του ν.4152/2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Μαΐου 2013 
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