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ΘΕΜΑ:

Κ ο ινο π ο ίη σ η δια τά ξεω ν του Ν. 4321/2015 π ου αφ ορούν ρύθμιση
α σ φ α λισ τικώ ν οφ ειλώ ν

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4321/2015
(ΦΕΚ 32/τ. Α721-3-2015) «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», με τις
οποίες θεσπίζεται μεταβατικό πλαίσιο ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών προς
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για
την εφαρμογή τους:

1. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
1.1.
Ο φ ειλές που εντά σ σ οντα ι στη ρύθμιση.
Στις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης εντάσσονται:
Κ α τόπ ιν υπ οβ ολής α ίτη σ η ς του οφ ειλέτη:
· Οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες την 02/03/2015, ήτοι οφειλές
περιόδων απασχόλησης έως 31/01/2015 συμπεριλαμβανομένου και του Δώρου
Χριστουγέννων 2014 (στους φορείς που προβλέπεται).
Για τον Ο.Α.Ε.Ε. οφειλές χρονικής περιόδου έως 31/12/2014 και για τον
Ο.Γ.Α. οφειλές χρονικής περιόδου έως 30/06/2014.

· Οι καθυστερούμενες έως την ανωτέρω ημερομηνία οφειλές, που τελούν σε
αναστολή είσπραξης.
· Οφειλές μέχρι την ως άνω χρονική περίοδο που είναι ενταγμένες σε
υφιστάμενα προγράμματα ρύθμισης. Στις περιπτώσεις αυτές για τον
υ π ο λο γισ μ ό του αριθμού τω ν δό σ εω ν της ρύθμισης του Ν. 4321/2015
συνυπολογίζεται το πλήθος των δόσεων που έχει ήδη καταβληθεί στην
προϋφιστάμενη ρύθμιση.
· Οφειλές που αφορούν επιστροφές παροχών και ενοίκια ακινήτων, συνολικού
ύψους έως 500.000 €.
Α υ το δ ίκ α ια :
Το υπόλοιπο της οφειλής, εφόσον αυτό υπερβαίνει τις 15.000 €, των οφειλετών που
είναι ενταγμένοι στον προσωρινό διακανονισμό του άρθρου 48 του ν.3943/2011.
Οι οφειλέτες αυτοί, εντάσσονται στη ρύθμιση του παρόντος νόμου αυτοδίκαια για 100
δόσεις, έχουν όμως τη δυνατότητα υπαγωγής σε μικρότερο αριθμό δόσεων μετά από
αίτησή τους που υποβάλλεται μέχρι την 30/04/2015.

1.2 Ο φ ειλές π ου δεν εντά σ σ οντα ι σ την π αρούσ α ρύθμιση
Στην παρούσα ρύθμιση δεν εντάσσονται οφειλές από:
· Προαιρετική ασφάλιση
· Έκπτωτους προμηθευτές
· Φαρμακοποιούς
· Αχρεωστήτως καταβληθείσα μισθοδοσία
· Υπεξαίρεση

1.3 Π ροϋπ οθέσεις υπ αγω γής:
· Υποβολή αίτησης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Απριλίου έτους
2015.
· Καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 01.03.2015 και
εφεξής (για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών
μισθολογικών περιόδων από 01/02/2015 και εφεξής).

2. ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Αρμόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης ρύθμισης με τις διατάξεις του παρόντος
νόμου για τους οφειλέτες του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ και τους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί
στο Μητρώο Οφειλετών του Κ.Ε.Α.Ο. είναι οι Διευθυντές των οικείων Περιφερειακών
ή Τοπικών Υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ή ο Διευθυντής του Περιφερειακού
Κ.Ε.Α.Ο. που ανήκει ο οφειλέτης.

3. ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
3.1 Το σύνολο της οφειλής (κύρια οφειλή και προσαυξήσεις), κεφαλαιοποιείται τον
προηγούμενο μήνα από αυτόν της ρύθμισης και δύναται να εξοφληθεί μέχρι και σε 100
μηνιαίες δόσεις. Στους οφειλέτες που εντάσσονται στην παρούσα ρύθμιση
χορηγούνται εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων και προσθέτων τελών, εξαιρουμένω ν
τω ν αυ το τελώ ς π ρ ο σ τίμ ω ν (ΠΕΠ, ΠΕΑΠ, ΠΕΠΑΕ), ως ακολούθως:
· Εφάπαξ καταβολή - ποσοστό έκπτωσης 100%.
· Ρύθμιση έως τριάντα-έξι (36) μηνιαίες δόσεις - έκπτωση 80%.
· Ρύθμιση από τριάντα-εφτά (37) έως πενήντα (50) μηνιαίες δόσεις - έκπτωση
70%.
· Ρύθμιση από πενήντα-μία (51) έως εβδομήντα-δύο (72) μηνιαίες δόσειςέκπτωση 60%
· Ρύθμιση από εβδομήντα-τρεις (73) έως εκατό (100) μηνιαίες δόσειςέκπτωσης 50%.
Σε κάθε περίπτωση το ποσό της μηνιαίας δόσης για τις ρυθμιζόμενες ασφαλιστικές
οφειλές, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πενήντα (50) € .
Από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση η κύρια οφ ειλή, όταν αυτή υπερβαίνει τα 5.000
€, βαρύνεται με μ η νια ίο επ ιτό κ ιο 0,25% (ετή σ ιο 3%). Για ύψος οφειλής έως 5.000 €
δεν επιβάλλεται καμία προσαύξηση.
3.2 Στην παράγραφο 8 του παρόντος νόμου προβλέπονται ευνοϊκότερες διατάξεις
ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Ε.
μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο του Δημοσίου, τους Ο.Τ.Α. Α ' και Β' βαθμού,
καθώς και για τα Ν.Π.Ι.Δ. και τους Ο.Τ.Α. Α ' και Β' βαθμού που επιδιώκουν
κοινωφελείς και άλλους δημόσιους σκοπούς, περιλαμβάνονται στο Επικαιροποιημένο
Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του
ν.1892/90, όπως ισχύει.
Η ίδια δυνατότητα παρέχεται επιπλέον σε:
■Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) του ν. 4015/2011, όπως ισχύει,
■Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) κάθε βαθμού και Σ.Ε. του
ν.2810/2000, όπως ίσχυσε πριν την τροποποίησή του, που βρίσκονται σε καθεστώς
εκκαθάρισης,
■ Συνεταιριστικές Εταιρείες του αρθ.32 του ν.2810/2000οι οποίες δεν έχουν
μετατραπεί σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ),
■ ΚΕΣΕ, οι οποίες διατηρούνται με το άρθρο 50 του ν.4315/2014.
Πιο συγκεκριμένα, οι οφειλές των εν λόγω νομικών προσώπων που κατέστησαν
ληξιπρόθεσμες 2/3/2015 (αφορούν εισφορές περιόδου μέχρι και τον Ιανουάριο έτους
20ΐ5), κεφαλαιοποιούνται έως 31/12/2014 και ρυθμίζονται, κατόπιν αιτήσεως, έω ς 150
ισ όπ οσ ες, μ ηνιαίες δ ό σ εις με έκπ τω σ η 50% επί των προσαυξήσεων και
πρόσθετων τελών.
Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην ανωτέρω ρύθμιση είναι η καταβολή των
τρεχουσών εισφορών από 01/03/2015.

3.3 Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση, κατά ένα μήνα,
καταβολής μίας δόσης ανά δωδεκάμηνο προγράμματος ρύθμισης.

4. ΔΙΑ Δ ΙΚ ΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Οφειλέτες του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο
Οφειλετών του Κ.Ε.Α.Ο. , υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση
απ ευθείας στην υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο ή στην ταμειακή υπηρεσία του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..
που ανήκει ο οφειλέτης (συν/νο υπόδειγμα), χω ρ ίς να απαιτείται προσκόμιση
υπηρεσιακού σημειώματος από το φορέα.
Για το σύνολο των οφειλών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. μετά την καταχώριση της αίτησης
εκδίδεται άμεσα η απόφαση ρύθμισης με βάση τις οφειλές που, κατά την ημερομηνία
έκδοσης της απόφασης εμφανίζονται ως ληξιπρόθεσμες στη βάση δεδομένων του
Ο.Π.Σ.-Ι.Κ.Α. βάσει των Ελέγχων Δηλωθέντων Καταβληθέντων (ΕΔΚ). Αμέσως μετά
την έκδοση της απόφασης το Τμήμα Εσόδων του αρμόδιου υποκαταστήματος του
Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. υποχρεούται να προβεί σε έλεγχο. Αν από τον έλεγχο προκύψει
οφειλή αναγόμενη σε χρονική περίοδο της ρύθμισης, είναι δυνατή είτε η εφάπαξ
εξόφλησή της είτε η ένταξή της στη ρύθμιση με ανακαθορισμό του ποσού των δόσεων.
Η αίτηση καταχωρείται στο μηχανογραφικό σύστημα, με τύπ ο ρύθμισης 83 και
αποδίδεται αυτόματα αριθμός πρωτοκόλλου . Με την αποθήκευση της αίτησης και τη
δημιουργία της σχετικής απόφασης ρύθμισης, ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλλει
την α' δόση στην υπηρεσία που εξέδωσε την απόφαση προκειμένου η ρύθμιση να
καταστεί ενεργή και να του χορηγηθεί η σχετική απόφαση.
Για την υπαγωγή σε ρύθμιση των οφειλετών από επιστροφές παροχών και ενοίκια
ακινήτων, συνολικού ύψους έως 500.000 €, θα επιλέγεται ο τύ π ο ς ρύθμισης 84 ενώ
για τα πρόσωπα της παραγράφου 8 του παρόντος νόμου, θα πρέπει να επιλέγεται ο
τύπ ο ς ρύθμισης 85.
Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος άρθρου
υφίσταται άπ αξ μέχρι και την 30η Α π ρ ιλίο υ 2015.
Καταληκτική ημερομηνία καταβολής των
αποτελεί η τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα.
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Στις περιπτώσεις όπου ο οφειλέτης με ενεργή προηγούμενη ρύθμιση, αιτείται την
υπαγωγή του στην παρούσα, τα αρμόδια όργανα οφείλουν να ελέγχουν το πλήθος
των δόσεων που έχουν ήδη καταβληθεί στην προηγούμενη ρύθμιση που ήταν σε ισχύ.
Από τον ανώτατο αριθμό δόσεων της νέας ρύθμισης (100 δόσεις) θα αφαιρείται ο
αριθμός των δόσεων που έχουν καταβληθεί στην προηγούμενη ενεργή ρύθμιση. Ο
αριθμός αυτός θα είναι ο ανώτατος αριθμός δόσεων που μπορεί να επιλέξει οφειλέτης
στην παρούσα ρύθμιση.

Η ρύθμιση θα υλοποιείται με καταχώριση του αριθμού δόσεων στο ΟΠΣ-ΙΚΑ από το
χρήστη - υπάλληλο.
Π αράδειγμα: Οφειλέτης με ενεργή ρύθμιση της Νέας Αρχής που έχει καταβάλλει
μέχρι σήμερα 18 δόσεις μπορεί να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση με αριθμό δόσεων από 1
έως 82 δόσεις.
Εφιστούμε την προσοχή σας για ανάλογη εφαρμογή και κατά τον υπολογισμό της
ρύθμισης, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή ενημέρωση του οφειλέτη για το ύψος και τον
αριθμό των δόσεων που δικαιούται.

Ε ιδικές π ερ ιπ τώ σ εις:
Ο φ ειλέτες - ελεύθεροι επ α γγελμ α τίες με μηδενικό εισ όδημα
Οφειλέτες του Ο.Α.Ε.Ε. που έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα
και οφειλέτες - ασφαλισμένοι του Ε.Τ.Α.Α. που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, με
α π οδ εδειγμ ένα μ ηδ ενικό εισ όδημ α κατά το έτος χρήσης 2014, υποβάλλουν αίτηση
υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση μετά την πάροδο του 12μηνου αναστολής
αναγκαστικών μέτρων και οπωσδήποτε μέχρι 31/03/2016.
Οι ρυθμίσεις της παρούσας δεν έχουν εφαρμογή για οφειλές ατομικών επιχειρήσεων
προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. από απασχόληση προσωπικού.

Ο φ ειλέτες που τη ρ ο ύ ν το ν π ρ ο σ ω ρ ιν ό δ ια κα νο νισ μ ό
Όπως προαναφέρθηκε, οι οφειλέτες με υπολειπόμενο ποσό οφειλής άνω των 15.000
€, που έχουν υπαχθεί και τηρούν τους όρους του προσωρινού διακανονισμού του
άρθρου 48 του ν.3943/2011, θα ενταχθούν αυτοδίκαια στις 100 δόσεις της παρούσης
ρύθμισης. Εκτός αν με αίτησή τους που μπορεί να υποβληθεί μέχρι 30.4.2015
ζητήσουν την υπαγωγή τους σε μικρότερο αριθμό δόσεων.
Κατά την προσέλευση των οφειλετών στις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την καταβολή
της τρέχουσας δόσης χορηγείται Ενημερωτικό Φυλλάδιο, προκειμένου να
ενημερωθούν για τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Οι εν λόγω ρυθμίσεις του προσωρινού διακανονισμού θα εμφανιστούν «Α νενεργές»
απ ό 1/4/2015. Ήδη στις υπηρεσίες σας έχει αποσταλεί μέσω e-mail λίστα με τους
Α.Μ.Ο. αρμοδιότητάς σας που υπάγονται αυτοδίκαια στη νέα ρύθμιση, οπότε τα
αρμόδια όργανα οφείλουν να προβούν απ ό την π α ρα π ά νω ημερομηνία στις
ακόλουθες ενέργειες:
· Καταχώρηση αίτησης ρύθμισης στο σύστημα για υπαγωγή στην παρούσα
για κάθε Α.Μ.Ο. αρμοδιότητάς τους
· Δημιουργία της σχετικής Απόφασης Ρύθμισης, την οποία θα επιδώσουν
στον οφειλέτη όταν αυτός προσέλθει και καταβάλει την πρώτη δόση της
νέας ρύθμισης (έως 30/4/2014).

Εκπτώσεις που δικαιούται ο οφειλέτης και υπολογίστηκαν βάσει των καταβολών του
και σύμφωνα με τις διατάξεις του προσωρινού διακανονισμού που διατηρούσε, θα
μεταφερθούν στη νέα ρύθμιση σε επόμενο χρόνο, με κεντρική ροή.

5. ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να
εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, τυγχάνει
απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης
καταβολής, σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων
δόσεων που τελικά διαμορφώνεται με την εξόφληση.

6. ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Η ρύθμιση απόλλυται σε περίπτωση:
α. καθυστέρησης πέραν της μίας δόσης ρύθμισης, για ένα μήνα, ανά
δωδεκάμηνο προγράμματος ρύθμισης
β. μη καταβολής τρεχουσών εισφορών
Η απώλεια της ρύθμισης έχει ως συνέπειες:
· την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,
· την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και
των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων,
· την επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την
ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.
Επισημαίνεται ότι οι οφειλέτες που θα απολέσουν το δικαίωμα συνέχισης της
ρύθμισης, δύνανται να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παραγράφου ΙΑ’ του Ν. 4152/2013.

7. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩ Ν Μ ΕΤΡΩΝ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
Ι. Για τους οφειλέτες που εντάσσονται σε ρύθμιση σύμφωνα με τον παρόντα νόμο,
τηρούν τους όρους αυτού και καταβάλλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές:
· Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των
παραγράφων 1 και 2 του αρθρ. 1 του α.ν.86/1967 (Α’ 136), όπως ισχύει
· Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή, εφόσον άρχισε η
εκτέλεσή της, διακόπτεται.
· Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή
ακινήτων εφόσον έχει καταβληθεί η πρώτη δόση.
· Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 2 του ν.2556/1997 (Α'270).
Σε περίπτωση που ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που
έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
ΙΙ. Για οφειλέτες - φυσικά πρόσωπα που έχουν διακόψει την επαγγελματική τους
δραστηριότητα και οφειλέτες - ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α, που αποδεδειγμένα κατά
το έτος χρ ήσ ης 2014 έχουν μ ηδ ενικό εισόδημα, αναστέλλεται μετά από αίτησή

τους, το σύνολο των εισπρακτικών μέτρων και διώξεων γ ια π ερ ίο δ ο δώ δεκα (12)
μηνών.
Για την απόδειξη του μηδενικού εισοδήματος θα υποβάλλεται συνημμένα με την
αίτηση αναστολής μέτρων, αντίγραφο της Φορολογικής Δήλωσης ή Εκκαθαριστικό
Σημείωμα για το οικονομικό έτος 2015, ή ελλείψει αυτών Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ.
8 του ν.1599/86. Οφειλέτες που θα υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση, υποχρεούνται να
προσκομίσουν αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος μετά την ολοκλήρωση
υποβολής της φορολογικής δήλωσης στη Γ.Γ.Π.Σ. .
Ε π ιδόματα α νεργία ς και π ρ ο νο ια κές π αροχές δεν σ υμ π εριλα μ βά νο ντα ι στα
εισ οδ ήμ ατα π ου λα μ β ά νοντα ι υπόψη.
Μετά την πάροδο των δώδεκα μηνών, ο οφειλέτης υπάγεται σε ρύθμιση σύμφωνα με
τις κοινοποιούμενες διατάξεις, μετά από αίτηση που υποβάλλεται μέχρι 31/03/2016.
ΙΙΙ. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον πληρούνται οι όροι της και
καταβάλλονται οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές ο αρμόδιος Φ.Κ.Α. χορηγεί στους
υπόχρεους μηναίο πιστοποιητικό οφειλών, στο οποίο πιστοποιείται και το
υπολειπόμενο ποσό οφειλής και το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής
ενημερότητας.
Για τις επιχειρήσεις του εδαφίου ε ' της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του Α.Ν.1846/51,
όπως ισχύει, που θα υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης με τις διατάξεις της παρούσας
και είναι συνεπείς με τους όρους αυτής, θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής, για την
είσπραξη λογαριασμών δημοσίου έργου, χωρίς παρακράτηση, εφόσον το έργο για το
οποίο χορηγείται το πιστοποιητικό δεν οφείλει τρέχουσες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε
περίπτωση ύπαρξης οφειλής του έργου θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής με
παρακράτηση, τη συνολική οφειλή του έργου.

8. ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.9 του αρθ.63 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/τ. Α'),
όπως αντικαθίστανται με το αρθ.10 του παρόντος νόμου, τα εντός του μήνα της
ρύθμισης, αποδιδόμενα ποσά από κα τα σ χέσ εις εις χείρ α ς τρ ίτω ν που είχαν
επιβληθεί πριν την υπαγωγή στη ρύθμιση, λαμβάνονται υπόψη γ ια την υπ αγω γή στη
ρύθμιση και γ ια τη ν κάλυψ η τρ εχο υσ ώ ν δό σ εω ν ρύθμισης, η δε κατάσχεση
αίρεται μετά την υπαγωγή σε ρύθμιση και την υποβολή σχετικού αιτήματος.

9. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Α να κα θο ρ ισ μ ό ς π οσ ού ρύθμισης: Αν από τον έλεγχο προκύψει οφειλή
αναγόμενη σε χρονική περίοδο της ρύθμισης, είναι δυνατή είτε η εφάπαξ
εξόφλησή της είτε η ένταξή της στη ρύθμιση με ανακαθορισμό του ποσού των
δόσεων.
2. Έ λ εγ χ ο ς οφ ειλώ ν απ ό ο ικο δ ο μ ο τεχ ν ικ ά έργα: Ελλείψει του σχετικού
υπηρεσιακού σημειώματος, για υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλέτη του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. θα αναζητούνται μέσω του Α.Φ.Μ. τυχόν οικοδομοτεχνικά έργα που
πρέπει να ρυθμιστούν ταυτόχρονα (οφειλές κοινής επιχείρησης και οφειλές από
οικοδομικά ή /και τεχνικά έργα, δημόσια ή ιδιωτικά, που εκτελεί το ίδιο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο). Επισημαίνεται ότι το ελάχιστο ποσό δόσης των 50€, απαιτείται
ανά απόφαση ρύθμισης και δεν επιμερίζεται στο σύνολο των ρυθμιζόμενων
οφειλών που προκύπτουν από τους διαφορετικούς Α.Μ.Ο.

3. Ε κπ τώ σ εις: Οι εκπτώσεις στις προσαυξήσεις και στα πρόσθετα τέλη χορηγούνται
μόνο στις περιπτώσεις ύπαρξης καταλογιστικών πράξεων για τις οποίες δεν
προβλέπεται η παρεχόμενη εκ του νόμου έκπτωση (Π.Ε.Ε., απόφαση
καταλογισμού παροχών, συντάξεων, κλπ).
4. Συμψ ηφ ισ μός: Ο συμψηφισμός που προβλέπεται στο άρθρο 1 του Ν.4254/2014
(Α’ 85), όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 16 του ν.4305/14 και αφορά χρηματικές
απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι Δημοσίου που προέρχονται από επιστροφές
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης, χωρεί και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στην
παρούσα ρύθμιση, μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί έως το 1/7 των
εναπομεινασών δόσεων. Στην περίπτωση εφαρμογής των διαδικασιών
συμψηφισμού εξοφλούνται κατά προτεραιότητα οι τελευταίες δόσεις.
5. Ο φ ειλές σε π ερ ισ σ ό τερ ο υ ς ΦΚΑ: Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών σε
περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς οργανισμούς, η εξόφληση ή η ρύθμιση
γίνεται ανά ασφαλιστικό οργανισμό. Ως εκ τούτου, ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα
να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει το σύνολο των οφειλών του προς τους
ασφαλιστικούς οργανισμούς, ή να επιλέξει να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή
του προς έναν εξ αυτών, αφήνοντας σε εκκρεμότητα τις οφειλές προς τους
λοιπούς. (ΦΕΚ 2699/τ.Β'/2013)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ

0 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΛΛΗ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝ ΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜ ΗΣ
1.

Υπ ουργείο Εργασίας & Κ οινω νικής Αλληλεγγύης
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα

2.

Αναπληρωτή Υπ ουργό
κ. Στρατούλη
Σταδίου 29, 10 110 Αθήνα

3.

Γενικό Γραμματέα Κ ο ινω νικώ ν Α σ φ α λίσ εω ν
κ. Ρω μανιά
Σταδίου 29, 10 110 Αθήνα

3.

Ι.Κ .Α . - Ε.Τ.Α .Μ .
Γρ. Δ ιοικητή

4.

Ο .Α .Ε.Ε.
Γρ. Δ ιοικητή

5.

Ο .Γ.Α .
Γρ. Δ ιοικητή

6.

Ε.Τ.Α .Α .
Γρ. Προέδρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Ε.Α.Ο.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. :

./....../.

ΑΙ ΤΗΣΗ

(για υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 28 του Ν.4321/2015)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

□

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

□

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ □
ΕΠΩΝΥΜΟ
:
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:
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:

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

: .......

Α.Μ.Ε./Α.Μ.Ο.Ε :.........
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ΑΦΜ

ΠΡΟΣ:
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ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:....................................................
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Ε.Α.Ο:...................................................

Παρακαλώ, για την υπαγωγή μου στη ρύθμιση του
Ν. 4321/2015.
Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου:
o
o

Εφάπαξ
Σ ε ........... δόσεις

Συνημμένα:
1...................................................
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3
4
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Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ : .....
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

: ......

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
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Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ
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θ) Από εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα (70) μη
νιαίες
δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις
Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας.
εκατό (50%).
ι) Από εβδομήντα μία (71) έως και ογδόντα (80) μη
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
νιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα
πέντε τοις εκατό (45%).
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ια) Από ογδόντα μία (81) έως και ενενήντα (90) μη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
νιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα
ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
τοις εκατό (40%).
ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ιβ) Από ενενήντα μία (91) έως και εκατό (100) μηνιαίες
δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό
Αρθρο 1
(30%).
Δ όσ εις και απαλλαγές ρύθμισης
1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, σύμ Με την υπαγωγή και υπό την προϋπόθεση της τήρη
φωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), σης του προγράμματος ρύθμισης δεν υπολογίζονται
τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τα πρόστιμα των άρθρων 57 και 59 του Κ.Φ.Δ. και του
τον Τελωνειακό Κώδικα, δύνανται να ρυθμίζονται, κα άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.
2. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης
τόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ. Σε
καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φο περίπτωση που υφίστανται οφειλές που υπάγονται στις
ρολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης διατάξεις του παρόντος άρθρου και είναι βεβαιωμένες
για υπαγωγή σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό σε περισσότερες της μίας υπηρεσίες της Φορολογικής
από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης Διοίκησης, το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ρύθμισης
καταβολής που τις επιβαρύνουν ως ακολούθως:
διαμορφώνεται σε δέκα (10) ευρώ.
α) Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις
3. Στη ρύθμιση του παρόντος Κεφαλαίου υπάγεται
εκατό (100%).
υποχρεωτικά
το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών
β) Από δύο (2) έως και πέντε (5) μηνιαίες δόσεις με
έως
και
την
1η
Μαρτίου 2015 που έχουν καταχωρισθεί
απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%).
γ) Από έξι (6) έως και δέκα (10) μηνιαίες δόσεις, με στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Δι
οίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή
απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).
δ) Από ένδεκα (11) έως και είκοσι (20) μηνιαίες δόσεις, σε ρύθμιση και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο
με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκα τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη
τό (75%).
νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής.
ε) Από είκοσι μία (21) έως και τριάντα (30) μηνιαίες
4. Στη ρύθμιση του παρόντος Κεφαλαίου υπάγεται
δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις επίσης το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί
εκατό (70%).
έως τις 26.5.2015 προς ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και νομικά
στ) Από τριάντα μία (31) έως και σαράντα (40) μηνιαίες πρόσωπα αυτών, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών
δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις
που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή
εκατό (65%).
ζ) Από σαράντα μία (41) έως και πενήντα (50) μηνιαίες δό εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη
σεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%). ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983.
η) Από πενήντα μία (51) έως και εξήντα (60) μηνιαίες Για τις οφειλές αυτές η σχετική αίτηση υποβάλλεται
δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ ή του οικείου
νομικού προσώπου.
εκατό (55%).

Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας στην Επιτροπή, σύμ
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 4 και η
σχετική έκθεση συντάσσεται το αργότερο σε έξι μήνες.
Η έκθεση περιέχει ειδική αιτιολογία για την ανάγκη
καθορισμού ζώνης παραλίας, σύμφωνα με την παρά
γραφο 2 του άρθρου 1, και επικυρώνεται με απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Η απόφαση, η έκθεση και τα υπόβαθρα υποβάλλονται
στους όρους δημοσιότητας των παραγράφων 3, 4 και
6 του άρθρου 4.»
Η παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4281/2014 αντικαθίσταται
ως εξής:
«7. Εκκρεμείς διαδικασίες καθορισμού αιγιαλού, πα
ραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, μετά από αίτημα
ενδιαφερομένου και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί,
μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, πράξη της
Επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 2971/2001, με την οποία
καθορίζεται η οριογραμμή αιγιαλού, παραλίας, όχθης και
παρόχθιας ζώνης, ή απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης που να έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ολοκληρώνο
νται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου
4 του ν. 2971/2001.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩ Ν ΘΕΜΑΤΩΝ
Αρθρο 28
Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών

1. Το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών προς Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, οι οποίες κατέστησαν
ληξιπρόθεσμες στις 2.3.2015, υπάγεται σε ρύθμιση, κατό
πιν αίτησης του οφειλέτη προς την αρμόδια υπηρεσία
του οικείου Φορέα. Η αίτηση για υπαγωγή προς τον οι
κείο φορέα ασφάλισης, υποβάλλεται μέχρι τις 30.4.2015.
Στην παρούσα ρύθμιση δύναται να υπαχθούν μετά από
αίτησή τους, οφειλέτες που έχουν ήδη υπαχθεί σε υφι
στάμενες ρυθμίσεις. Σε περίπτωση μετάπτωσης από
υφιστάμενη ρύθμιση στην παρούσα, για τον υπολογισμό
του αριθμού των δόσεων της ρύθμισης του παρόντος
νόμου συνυπολογίζεται το πλήθος των δόσεων που έχει
ήδη καταβληθεί στην προϋφιστάμενη ρύθμιση.
2. Για φυσικά πρόσωπα που έχουν διακόψει την επαγ
γελματική δραστηριότητά τους, καθώς και για ασφαλι
σμένους του ΕΤΑΑ που ασκούν το ελεύθερο επάγγελμα,
σε περίπτωση αποδεδειγμένου μηδενικού εισοδήματος
κατά το έτος χρήσης 2014, μη συμπεριλαμβανομένων
επιδομάτων ανεργίας και προνοιακών παροχών, ανα
σ τέλλεται μετά από αίτησή τους το σύνολο των ει
σπρακτικών μέτρων και διώξεων κατά του οφειλέτη
για περίοδο 12 μηνών, μετά την πάροδο των οποίων
υπάγεται στη ρύθμιση της παρ. 1, με αίτηση που υπο
βάλλεται προς τον οικείο φορέα ασφάλισης μέχρι τις
31.3.2016. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν
εφαρμογή για οφειλές ατομικών επιχειρήσεων προς το
Ι.Κ.Α,-Ε.Τ.Α.Μ. από απασχόληση προσωπικού.
3. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθ
μιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από
την 1.3.2015 και εφεξής.
4. Η ρύθμιση του ποσού της οφειλής, γίνεται μέχρι
και σε 100 μηνιαίες δόσεις. Σε κάθε περίπτωση το ελά

χιστο ποσό της μηνιαίας δόσης για τις ρυθμιζόμενες
ασφαλιστικές οφειλές, δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο
των 50 ευρώ.
5. Το σύνολο της οφειλής που υπάγεται στην πα
ρούσα ρύθμιση (κύρια οφειλή και προσαυξήσεις) κεφαλαιοποιείται τον, προηγούμενο της ρύθμισης, μήνα,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, Όταν το
ύψος της κύριας οφειλής είναι άνω των 5.000 ευρώ,
αυτή προσαυξάνεται εφεξής με 0,25 % μηνιαίως, χωρίς
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση, επιβάρυνση ή ποινή. Για
ύψος κύριας οφειλής έως 5.000 ευρώ δεν επιβάλλεται
μηνιαία προσαύξηση. Στους οφειλέτες που υπάγονται
στην παρούσα ρύθμιση χορηγείται έκπτωση επί των
προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών, εξαιρουμένων
των αυτοτελών προστίμων, ως ακολούθως:
ί. Εφάπαξ καταβολή οφειλής, έκπτωση 100%.
ii. Ρύθμιση έως 36 δόσεις, έκπτωση 80%.
iii. Ρύθμιση από 37 έως 50 δόσεις, έκπτωση 70%.
ίν. Ρύθμιση από 51 έως 72 δόσεις, έκπτωση 60%.
ν. Ρύθμιση από 73 έως 100 δόσεις, έκπτωση 50%.
6. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση δύναται να
υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες ή ηλεκτρονικά,
μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.
7. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την επίδοση της
απόφασης υπαγωγής στον οφειλέτη. Με την ίδια από
φαση καθορίζεται το ποσό της κάθε δόσης, ο αριθμός
των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση.
8. Ειδικότερα, το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών
προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., των Ν.Π.Δ.Δ. του Δημοσίου, Α.Ε.
του Δημοσίου μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, καθώς
και των Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. του
Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. που επιδιώκουν κοινωφελείς
και άλλους δημόσιους σκοπούς που περιλαμβάνονται
στο Επικαιροποιημένο Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων
της Ελληνικής Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και υπάγονται στις
ειδικές διατάξεις του ν. 1892/1990, όπως ισχύει, καθώς
και των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΑΣΟ)
του ν. 4015/2011 όπως ισχύει, των Αγροτικών Συνεται
ριστικών Οργανώσεων (ΑΣΟ) κάθε βαθμού και Σ.Ε. του
ν. 2810/2000, όπως ίσχυσε πριν την τροποποίησή του, οι
οποίες βρίσκονται σε καθεστώς εκκαθάρισης, των Συνε
ταιριστικών Εταιρειών του άρθρου 32 του ν. 2810/2000,
οι οποίες δεν έχουν μετατραπεί σε Αγροτικές Εταιρικές
Συμπράξεις (ΑΕΣ), καθώς και των ΚΕΣΕ, οι οποίες δια
τηρούνται με το άρθρο 50 του ν. 4315/2014, οι οποίες
κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στις 2.3.2015, κεφαλαιοποιείται στις 31.12.2014 και ρυθμίζεται κατόπιν αίτησης στις
αρμόδιες υπηρεσίες, έως 150 ισόποσες μηνιαίες δόσεις
με έκπτωση 50% επί των προσαυξήσεων και πρόσθετων
τελών. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα
ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών
από την 1.3.2015.
9. Οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στον προσωρινό δια
κανονισμό του άρθρου 48 του ν. 3943/2011, όπως αυτός
ισχύει, και τηρούν τους όρους αυτού, και εφόσον το
υπόλοιπο ύψος της οφειλής τους είναι άνω των 15.000
ευρώ, εντάσσονται αυτοδίκαια για το υπόλοιπο της
οφειλής στην παρούσα ρύθμιση σε 100 δόσεις, εκτός
αν με αίτησή τους που υποβάλλεται μέχρι 30.4.2015
ζητήσουν την υπαγωγή σε μικρότερο αριθμό δόσεων.

10. Στην παρούσα ρύθμιση δύναται να υπαχθούν μετά
από αίτησή τους και οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης, που αφορούν επιστροφές παροχών και
ενοίκια ακινήτων, συνολικού ύψους έως 500.000 ευρώ.
11. Αρμόδια όργανα για την έκδοση απόφασης υπα
γωγής στην παρούσα ρύθμιση είναι:
α) Για το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.: Οι διευθυντές των οικείων
περιφερειακών ή τοπικών υποκαταστημάτων ή οι διευ
θυντές των περιφερειακών Κ.Ε.Α.Ο..
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 Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης καθοριστεί με απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ή
όπως θα ονομαστεί στο υπό έκδοση προεδρικό διά
ταγμα).
12. Οι διατάξεις της παρ. 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 Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για
τη διασφάλιση των απαιτήσεων του Ιδρύματος, αίρεται
με την υπαγωγή του οφειλέτη σε καθεστώς ρύθμισης,
κατόπιν σχετικού αιτήματος.
Αποδιδόμενα ποσά από κατασχέσεις εις χείρας τρί
των που είχαν επιβληθεί πριν την υπαγωγή σε καθεστώς
ρύθμισης, λαμβάνονται υπόψη για την υπαγωγή στη ρύθ
μιση και την κάλυψη τρεχουσών δόσεων της ρύθμισης.»
13. Η αίτηση του οφειλέτη υποβάλλεται άπαξ στην πα
ρούσα ρύθμιση, η δε ρύθμιση απόλλυται σε περίπτωση:
α. καθυστέρησης πέραν του ενός μηνός, μίας δόσης
της ρύθμισης ανά 12μηνο προγράμματος ρύθμισης,
β. μη καταβολής τρεχουσών εισφορών.
14. Η απώλεια της ρύθμισης, έχει ως συνέπεια για το
σύνολο της οφειλής:
α) την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,
β) την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του
υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων,
γ) την επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα, από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα.
15. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τη
ρούνται οι όροι αυτής και καταβάλλονται οι τρέχουσες
ασφαλιστικές εισφορές:
α. Χορηγείται στους υπόχρεους μηνιαίο πιστοποιητικό
οφειλής, στο οποίο πιστοποιείται και το υπολειπόμενο
ποσό οφειλής και το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού
ασφαλιστικής ενημερότητας. Γ ια τις επιχειρήσεις του
εδαφίου ε της παρ. 5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951,
όπως ισχύει, που θα υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης με
τις διατάξεις της παρούσας και είναι συνεπείς με τους
όρους αυτών, θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής, για
την είσπραξη λογαριασμών δημοσίου έργου, χωρίς πα
ρακράτηση, εφόσον το έργο για το οποίο χορηγείται το
πιστοποιητικό δεν οφείλει τρέχουσες ή ληξιπρόθεσμες
οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής του έργου θα
χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής με παρακράτηση τη
συνολική οφειλή του έργου.
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 απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν
ανασταλεί συνεχίζονται.
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).
16. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει σε
οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης την εφάπαξ εξό
φληση του υπολοίπου αριθμού των δόσεων των ρυθμι
σμένων οφειλών ή τη μετάπτωση σε μικρότερο αριθμό
δόσεων, τυγχάνει απαλλαγής επί του εναπομείναντος
ποσού των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών, σε
ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των
μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.
17. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Κοινω
νικών Ασφαλίσεων καθορίζεται κάθε άλλο αναγκαίο
ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.
Άρθρο 29
Επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής
κατηγορίας στον ΟΑΕΕ

Ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που δεν έχουν ασκήσει το
δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλι
στική κατηγορία ή το έχουν απωλέσει, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012
(Α' 89), όπως η προθεσμία αυτής παρατάθηκε με την
παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4310/2014 (Α' 258), μπορούν
με αίτησή τους να επιλέξουν την κατάταξή τους σε
μία εκ των τριών αμέσως κατώτερων ασφαλιστικών
κατηγοριών του κλάδου σύνταξης, όπως αυτές προβλέπονται από το π.δ. 5/2007 (Α' 4), από αυτήν που
υπάγονται υποχρεωτικά, και να παραμείνουν σε αυτήν
έως 31.12.2016.
Ασφαλισμένοι που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης
του παρόντος διατηρούν ενεργό δικαίωμα επιλογής
κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας, σύμφωνα με τη
διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012
(Α' 89), όπως ισχύει, μπορούν, με νέα αίτησή τους, να
ασκήσουν το δικαίωμα επιλογής ως προς τον, κατά
περίπτωση, αριθμό κατηγοριών που υπολείπονται, σύμ
φωνα με τα ανωτέρω.
Το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφα
λιστική κατηγορία, σύμφωνα με την παρούσα ρύθμιση
χορηγείται μέχρι δύο φορές.
Γ ια τον καθορισμό των δικαιούχων υπαγωγής, των
προϋποθέσεων, της διαδικασίας και κάθε άλλου σχετι
κού θέματος ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου
32 του ν. 4075/2012 (Α' 89), όπως ισχύει.
Άρθρο 30
Κατάργηση ποινών για οφ ειλέτες ατομικής εισφο
ράς στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ

Η διάταξη του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α' 136) όπως
ισχύει, δεν εφαρμόζεται όσον αφορά τις ατομικές ασφα
λιστικές εισφορές των ασφαλισμένων στον Οργανισμό
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και στο
Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ).

