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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   Αρ. Πρωτ.          Β.  Προτ/τας 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ   Γ36/02/112   ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΤΜΗΜΑ  : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
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Τηλέφωνο  : 210.52.15.264, 265 
FAX  : 210.52.23.228    ΠΡΟΣ :  
Ε-mail  : asfika@ika.gr      1. Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. 
            -Α΄ Αθηνών 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ     -Β΄ Αθηνών 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ     -Πειραιά 
ΤΜΗΜΑ  : ΕΛΕΓΧΟΥ & ΣΤΑΤ. ΠΑΡΑΚ/ΣΗΣ     -Θεσσαλονίκης 
Ταχ. Δ./νση  : Πειραιώς 28, 10437, Αθήνα   2. Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.–Ε.Τ.Α.Μ. 
Τηλέφωνο  : 210.52.91.767, 772        Ταμειακές Υπηρεσίες & 
E-mail  : diakanonismos@keao.gov.gr       Τμήματα Κ.Ε.Α.Ο. 
 
         ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
         Ως συν/νος Πίνακας Διανομής 
 

 
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του αρ. 19 του ν. 4324/2015 που αφορούν στην 

παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του αρ.28 
του ν.4321/2015 

ΣΧΕΤ.: Εγκύκλιος 14/2015 
 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν.4324/2015 (ΦΕΚ 44/Α΄/29-04-2015) η 

προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του νόμου 4321/2015 (ΦΕΚ32/Α΄/2015) για 

την υπαγωγή σε ρύθμιση (τύποι ρύθμισης 83, 84) σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου 

άρθρου παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 02/06/2015. 

 

Ειδικά για οφειλές υπέρ του πρώην Ο.Π.Α.Δ., δεδομένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η 

διαδικασία και ο τρόπος βεβαίωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το φορέα, 

χορηγείται μεγαλύτερη προθεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στην ρύθμιση, δηλ. η 

αίτηση δύναται να υποβληθεί έως και τις 30/06/2015. 

 

Με την ίδια διάταξη ορίζεται ότι στην ρύθμιση του ν. 4321/2015 δύναται να υπαχθούν 

οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες 

την 01/04/2015. Επομένως, μετά την ψήφιση του νόμου 4324/2015, στη ρύθμιση του αρ. 28  
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του ν.4321/15 εντάσσονται κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη, οφειλές χρονικής περιόδου έως 
και 02/2015. 

Για τον Ο.Γ.Α. παραμένει η δυνατότητα ένταξης στην εν λόγω ρύθμιση οφειλών έως 

30/06/2014, καθώς οφειλές μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία δεν είναι ληξιπρόθεσμες στις 

02/04/2015. 

 

Οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του νόμου 4321/2015 και στους οποίους 

καταλογίστηκε από το φορέα οφειλή που αφορά χρονική περίοδο 02/2015 δύνανται να 

εξοφλήσουν αυτήν εφάπαξ ή να την εντάξουν στη ρύθμιση που διατηρούν. 

 

Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση παραμένει η καταβολή των 

τρεχουσών εισφορών για περιόδους που έπονται των οφειλών που ρυθμίζονται, δηλαδή η 

καταβολή εισφορών χρονικής περιόδου 03/2015 και εντεύθεν. 

 

Επιπλέον, στην ίδια παράγραφο διευρύνεται το ποσό οφειλών από επιστροφές παροχών ή 

ενοίκια ακινήτων που δύναται να υπαχθεί σε ρύθμιση με τις διατάξεις του αρ. 28 του 

4321/15 από 500.000 ευρώ σε 1.500.000 ευρώ. 

 

Τέλος, σε ό,τι αφορά στην παράγραφο 13 του άρθρου 28 του ν.4321/15, σας γνωρίζουμε 

ότι αναριθμείται σε 13.α και προστίθεται παράγραφος 13.β σύμφωνα με την οποία η 

ρύθμιση για τους οφειλέτες του Ο.Α.Ε.Ε. και Ε.Τ.Α.Α. απόλλυται σε περίπτωση: 

α.   Μη καταβολής τρεχουσών εισφορών 

β. Καθυστέρησης πέραν του ενός μηνός, τριών δόσεων ρύθμισης ανά 12μηνο 

προγράμματος ρύθμισης.  

Σύμφωνα με τη διάταξη οι καθυστερούμενες δόσεις ρύθμισης, πέραν της πρώτης, 

προσαυξάνονται με επιτόκιο 0,25% μηνιαίως. 

 

Παραδείγματα: 

1. Οφειλέτης Ο.Α.Ε.Ε. εντάχθηκε στη ρύθμιση του συγκεκριμένου νόμου τον 04/2015 και 

καθυστερεί τη δόση του Ιουλίου. Η καθυστερούμενη δόση καταβάλλεται μαζί με τη δόση 

του Αυγούστου, χωρίς επιβολή προσαύξησης.  
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Στη συνέχεια, ο ίδιος οφειλέτης καθυστερεί τη δόση του Οκτωβρίου, την οποία καταβάλει 

μαζί με τη δόση Νοεμβρίου. Στην περίπτωση αυτή η καθυστερούμενη δόση του 

Οκτωβρίου (2η καθυστέρηση) καταβάλλεται με μηνιαία προσαύξηση 0,25%. Το ίδιο  

ισχύει σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερήσει και τρίτη δόση εντός του πρώτου 

έτους της ρύθμισης. 

 

2. Οφειλέτης Ο.Α.Ε.Ε. εντάχθηκε στη ρύθμιση του νόμου 4321/2015 τον 04/2015 και 

καθυστερεί τη δόση Ιουλίου, την οποία καταβάλει τον Αύγουστο χωρίς επιβολή 

προσαύξησης.   

Ο οφειλέτης στη συνέχεια δεν καταβάλει τη δόση του Αυγούστου (2η καθυστέρηση) την 

οποία καταβάλει υποχρεωτικά εντός του Σεπτεμβρίου με προσαύξηση 0,25%. 

Αν δεν καταβληθεί και η δόση του Σεπτεμβρίου εντός της προθεσμίας (3η καθυστέρηση) 

αυτή καταβάλλεται υποχρεωτικά μαζί με τη δόση του Οκτωβρίου με προσαύξηση 0,25%.  

 

Για την εφαρμογή των προαναφερόμενων, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα εντάσσουν τους 

οφειλέτες του Ο.Α.Ε.Ε. και του Ε.Τ.Α.Α. στον τύπο ρύθμισης 87. Οφειλέτες των εν λόγω 

φορέων που είχαν ήδη ενταχθεί στον τύπο ρύθμισης 83, θα μεταφερθούν με κεντρική ροή 

στο νέο τύπο 87 χωρίς να απαιτούνται ενέργειες από τις υπηρεσίες σας. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες που χορηγήθηκαν με την εγκύκλιο 14/2015 των 

υπηρεσιών μας. 

 
(Συν.: 3 φύλλα) 

 
Εσωτ. Διανομή: 
1. Γρ. Συντονίστριας 
2. Δ/νσεις Κ.Υ. Κ.Ε.Α.Ο. 

 
 

              Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
 

   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
    ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
       & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

 ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
              ΕΛΛΗ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ 
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                    ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 

1. Υπουργείο  Εργασίας  Κοινωνικής Ασφάλισης &  
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα 
 

2. Αναπληρωτή Υπουργό  
κ. Στρατούλη 
Σταδίου 29, 10 110 Αθήνα 
 

3. Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
κ. Ρωμανιά 
Σταδίου 29, 10 110 Αθήνα 
 

4. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Γρ. Διοικητή 
 

5. Ο.Α.Ε.Ε. 
Γρ. Διοικητή 
 

6. Ο.Γ.Α.  
Γρ. Διοικητή 
 

7. Ε.Τ.Α.Α. 
Γρ. Προέδρου  
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