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Β. Προτ/τας
ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ :
1. Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.
- Α’ Αθηνών
- Β’ Αθηνών
- Πειραιά
- Θεσσαλονίκης
2. Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Ταμειακές Υπηρεσίες &
Τμήματα Κ.Ε.Α.Ο.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ως συν/νος Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ:

Κοινοποίηση διατάξεων της υποπαραγράφου Ε.1 της παραγράφου Ε του
Ν. 4336/2015 που αφορούν τροποποίηση των νόμων 4152/2013 (Α’ 107),
4305/2014 (Α’ 237) και 4321/2015 (Α’ 32).

ΣΧΕΤ.:

1. Οι υπ’ αρ. 61/2014, 14/2015, 21/2015 και 24/2015 κοινές εγκύκλιοι
των υπηρεσιών μας.
2. Οι υπ’ αρ. 37/2013, 48/2013, 50/2013 εγκύκλιοι της Δ/νσης
Ασφάλισης - Εσόδων.

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις της
υποπαραγράφου Ε.1 της παραγράφου Ε του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/τ. Α’/14-08-2015)
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας
Χρηματοδότησης» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους:
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Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ (ΦΕΚ 107/τ. Α’/09-05-2013)
άρθρο 1, παράγραφος ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ. 1 του Ν. 4152/2013

Σύμφωνα με το εδάφιο 1.β της υποπαραγράφου Ε.1 της παραγράφου Ε του Ν.
4336/2015 καταργείται η περίπτωση γ’ της παρ. 6 της υποπαραγράφου

ΙΑ.

1,

παράγραφος ΙΑ., του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 η οποία όριζε το επιτόκιο
επιβάρυνσης της κύριας οφειλής που υπάγεται στη ρύθμιση από 01/01/2013.
Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.1 της παραγράφου Ε του Ν. 4336/2015 η
παράγραφος 7 του άρθρου πρώτου, της παραγράφου ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ. 1 του
ν.4152/2013 αναριθμείται σε 9 και προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 οι διατάξεις των
οποίων προβλέπουν τα ακόλουθα:

1. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ
Όπως είναι γνωστό στα εδάφια (ββ’) και (γγ’) της περ. 2 της υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ
του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107, Α ') για την υπαγωγή σε καθεστώς
ρύθμισης προβλέπεται η προσκόμιση από τον οφειλέτη βεβαίωσης από ανεξάρτητο
φορέα, η προσκόμιση δικαιολογητικών που να αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης
και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού, καθώς και η πιστοποίηση από ανεξάρτητο
εκτιμητή και η παροχή εγγύησης ή εμπράγματων εξασφαλίσεων βιωσιμότητας του
διακανονισμού.
Με

τις

διατάξεις

της

παραγράφου

7

αναστέλλεται

η

προσκόμιση

των

προαναφερόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών για χρονικό διάστημα δύο ετών από
τη δημοσίευση του νόμου. Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις
ενώ τυχόν εγγυήσεις, διασφαλίσεις ή εμπράγματες ασφάλειες που έχουν παρασχεθεί κατ’
εφαρμογή των τροποποιούμενων διατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι δεν αναστέλλεται η υποχρέωση υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης
όπως αυτή περιγράφεται στην εγκύκλιο 37/2013 της Δ/νσης Ασφάλισης - Εσόδων.

2. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Με τις διατάξεις της προστιθέμενης παρ. 8 το προβλεπόμενο στο εδ. (γ) της περ. 6
της υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 επιτόκιο, με το οποίο
επιβαρύνονται οι οφειλές από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση, υπολογίζεται πλέον με
βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας προσαυξημένο κατά πέντε εκατοστιαίες (500) μονάδες, ετησίως αντί
των 800 μονάδων.
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Κατόπιν των ανωτέρω, στις ενεργές ρυθμίσεις του ν.4152/2013, της παρ. ΙΑ, της
υποπαρ. ΙΑ. 1 τροποποιήθηκε το αρχικά υπολογισμένο επιτόκιο και οι υπόλοιπες
ανεξόφλητες δόσεις της ρύθμισης θα αναπροσαρμοστούν αναλόγως του υπολοίπου που
προκύπτει μετά την εφαρμογή του νέου επιτοκίου.

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΤΟΥ Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ. Α’/31-10-2014)
Με την ως άνω αναφερόμενη παράγραφο στο άρθρο 54 του Ν. 4305/2014, όπως
ισχύει προστέθηκαν οι παράγραφοι 20 και 21 στις οποίες ορίζονται τα εξής:

1. ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Το ύψος της κύριας οφειλής που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση, μετά την
παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, προσαυξάνεται με επιτόκιο που
υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας, πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένο.
Η παρούσα διάταξη θα έχει εφαρμογή μετά την παρέλευση διμήνου από τη
δημοσίευση του νόμου στις υπολειπόμενες ανεξόφλητες δόσεις των ενεργών ρυθμίσεων
του Ν. 4305/2014 με αναπροσαρμογή του επιτοκίου από 4,56% που επιβαρυνόταν
ετησίως η κύρια οφειλή σε επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο
αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
προσαυξημένο κατά πέντε εκατοστιαίες (500) μονάδες, ετησίως υπολογισμένο, σήμερα
5,05% ετησίως (0,421% μηνιαίως).
Κατόπιν των ανωτέρω, από 01/11/2015 στις ενεργές ρυθμίσεις του Ν.4305/2014
θα αναπροσαρμοστούν τα ποσά των δόσεων αναλόγως του υπολοίπου που προκύπτει
μετά την εφαρμογή του νέου επιτοκίου.

2. ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΟΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Σύμφωνα με την παρ. 21, που προστέθηκε με το εν λόγω άρθρο, παρέχεται στα
αρμόδια, για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση, όργανα η δυνατότητα μετά
από έλεγχο και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης,
να προβαίνουν σε μείωση του αριθμού των δόσεων της ρύθμισης, εάν μετά τον έλεγχο
αποδεικνύεται η δυνατότητα εξόφλησης της οφειλής σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά
χορηγηθείσες.
Ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής των προαναφερόμενων θα καθοριστούν με
Υπουργική Απόφαση οι διατάξεις της οποίας θα σας κοινοποιηθούν με την έκδοση της.
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Γ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ Ν.4321/2015 (ΦΕΚ 32/τ. Α’/21-03-2015)
Με την ως άνω αναφερόμενη παράγραφο, η παράγραφος 17 του άρθρου 28 του
Ν.4321/2015 αναριθμήθηκε σε 19 και προστέθηκαν οι παράγραφοι 17 και 18, οι διατάξεις
των οποίων προβλέπουν:

1. ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Αντικαθίσταται το προβλεπόμενο στην παρ. 5 του άρθρου 28 του Ν.4321/2015
επιτόκιο, με το οποίο επιβαρύνεται η ρυθμισμένη οφειλή, από 3% ετησίως (0,25%
μηνιαίως), με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για
πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξημένο κατά
πέντε εκατοστιαίες (500) μονάδες, ετησίως υπολογισμένο.
Η ισχύς του νέου επιτοκίου άρχει μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου.
Σήμερα το εν λόγω επιτόκιο διαμορφώνεται σε 5,05% ετησίως (0,421 % μηνιαίως).
Κατόπιν των ανωτέρω, από 01/11/2015 στις ενεργές ρυθμίσεις του Ν.4321/2015 θα
αναπροσαρμοστούν τα ποσά των δόσεων αναλόγως του υπολοίπου που προκύπτει μετά
την εφαρμογή του νέου επιτοκίου.
Για ύψος κύριας οφειλής έως 5.000€ δεν επιβάλλεται μηνιαία προσαύξηση στη
ρυθμισμένη οφειλή, εφόσον ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και προσκομίσει εντός
διμήνου από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή έως 14/10/2015, στοιχεία που να
τεκμηριώνουν ότι:
·

Το

ποσό

κύριας

Ν.4321/2015

οφειλής

υπερβαίνει

που
το

υπάγεται

50%

του

στις

διατάξεις

δηλωθέντος

ρύθμισης

ετήσιου

του

ατομικού

εισοδήματός του.
·

Η ακίνητη περιουσία του όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9, δεν
υπερβαίνει τα 150.000€.

2. ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΟΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Σύμφωνα με την παρ. 18, που προστέθηκε με το εν λόγω άρθρο, τα αρμόδια όργανα
για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν
σε μείωση της διάρκειας της ρύθμισης, εάν προκύψει δυνατότητα του οφειλέτη να
πληρώσει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες.
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Για την εφαρμογή των ανωτέρω θα σας δοθούν νεότερες οδηγίες μετά την έκδοση
Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίζει ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες ως προς
την υλοποίηση τους.

Συν/να: 2 φύλλα
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

α.α.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ
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ΠΙΝ ΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜ ΗΣ
1.

Υπ ουργείο Εργασίας Κ οινω νικής Α σ φ άλισ ης &
Κ οινω νικής Α λληλεγγύης
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα

2.

Υ φ υπ ουργό Κ ο ινω νικώ ν Α σ φ α λίσ εω ν
Σταδίου 29, 10 110 Αθήνα

3.

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

4.

Ι.Κ .Α . - Ε .Τ .Α .Μ .
Γρ. Δ ιοικητή

5.

Ο .Α .Ε.Ε.
Γρ. Δ ιοικητή

6.

Ο .Γ.Α .
Γρ. Δ ιοικητή

7.

Ε.Τ.Α .Α .
Γρ. Π ροέδρου
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 94
14 Α υγούστου 2015

ΝΟΜΟΣ ΥΓΤ ΑΡΙΘ. 4336

του μήνα αποχώρησης από την Υπηρεσία του υπαλλή
λου ή του στρατιωτικού».
Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμ
ε. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του
βασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό ν. 3865/2010 η φράση «πλην των ασφαλιστέων αποδοχών
Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλο του τελευταίου έτους ή τμήματος έτους κατά το οποίο
ποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.
υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης,» αντικαθίστα
ται με τη φράση «πλην των ασφαλιστέων αποδοχών του
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
έτους ή τμήματος έτους κατά το οποίο αποχωρεί από
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
την Υπηρεσία ο υπάλληλος ή ο στρατιωτικός».
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
στ. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρ
θρου 4 του ν. 3865/2010 (Α' 120) αντικαθίστανται ως εξής:
ΜΕΡΟΣ Α'
« 3. Όσοι έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο μέχρι και
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
την 31.12.2010 και έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από
την Υπηρεσία από 30.8.2015 και μετά δικαιούνται:»
Αρθρο 1
ζ. Στον έκτο στίχο της περ. β' της παρ. 4 του άρθρου
1. α. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. α' της 4 του ν. 3865/2010 η φράση «που θεμελιώνουν δικαίωμα
παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3865/2010 (Α' 120) αντικα σύνταξης μετά την 1.1.2015» αντικαθίσταται με τη φράση
θίστανται ως εξής:
«που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία
«α. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου από 1.1.2015 και μετά,».
1 ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, που
η. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010
έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:
1.1.2015 και μετά.»
«γ. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4002/
β. Οι διατάξεις της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 3 2011 (Α' 180) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις συ
του ν. 3865/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
ντάξεις που υπολογίζονται με βάση τις διατάξεις των
«α) έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους,», προηγούμενων παραγράφων και αυτής.»
γ. Στην περ. γ ' της παρ, 3 του άρθρου 3 του ν. 3865/
θ. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3865/
2010 η φράση «διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα για του 2010 καταργούνται.
λάχιστον δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 15ου και του
ι. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα με τα ορι
65ου έτους της ηλικίας τους.» αντικαθίσταται με τη ζόμενα στις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 4 του
φράση «διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον ν. 3865/2010, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποί
δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους ησή τους με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου,
της ηλικίας τους.»
αναπροσαρμόζονται οίκοθεν από την αρμόδια Υπηρεσία
δ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα
ν. 3865/2010 η φράση «πλην των αποδοχών του μήνα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την ημε
κατά τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότη- ρομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης και όχι πριν
σης» αντικαθίσταται με τη φράση «πλην των αποδοχών την 30.8.2015.

ΑΔΑ: ΩΡΕΟ4691ΩΓ-ΠΝΙ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
18. Το άρθρο 1 του ν. 1963/1991 (Α' 138) αντικαθίστα
ται ως εξής:
«Αρθρο 1
Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού και Υγείας καθορίζονται οι προ
ϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικά με
τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου.»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ
ΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙ
ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ
4152/2013 (Α' 107), 4305/2014 (Α ’ 237) ΚΑΙ 4321/2015
(Α ' 32)
1.α. Στην υποπαράγραφο ΙΑ. 1, παράγραφος ΙΑ, του άρ
θρου πρώτου του ν. 4152/2013, όπως ισχύει, η παράγρα
φος 7 αναριθμείται σε 9 και προστίθενται παράγραφοι 7
και 8 ως ακολούθως:
«7. Η εφαρμογή των εδαφίων ββ' και γ γ ’ της περί
πτωσης 2, όπως ισχύει, ως προς τις προϋποθέσεις βεβαί
ωσης από ανεξάρτητο τρίτο φορέα, παροχής εγγύησης
ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας, καθώς και της
βιωσιμότητας του διακανονισμού αναστέλλεται για χρο
νικό διάστημα δύο ετών από τη δημοσίευση του παρό
ντος. Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις. Εγγυήσεις, διασφαλίσεις ή εμπράγματες
ασφάλειες που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ’ εφαρμογή
των ανωτέρω διατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν.
8. Το ποσόν της κύριας οφειλής που υπάγεται στην πα
ρούσα ρύθμιση επιβαρύνεται από το μήνα υπαγωγής στη
ρύθμιση με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά το χρόνο
υποβολής της αίτησης, προσαυξημένο πλέον πέντε (5)
εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένο. Για τις
οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση
το επιτόκιο επαναπροσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζό
μενα στο προηγούμενο εδάφιο για τον υπολειπόμενο α
ριθμό των ανεξόφλητων δόσεων.»
β. Η περίπτωση γ ' της παρ. 6 της υποπαράγραφου
ΙΑ. 1, παράγραφος ΙΑ, του άρθρου πρώτου του
ν.
4152/2013, καταργείται.
2. Τα χρηματικά όρια που καθορίζονται κάθε φορά για
την αναγκαστική είσπραξη των απαιτήσεων του Δημοσί
ου κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ ισχύουν και για την ανα
γκαστική είσπραξη των καθυστερούμενων ασφαλιστικών
οφειλών, από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και το
ΚΕΑΟ.
3. Στο άρθρο 54 του ν. 4305/2014, όπως ισχύει, προ
στίθενται νέοι παράγραφοι 20 και 21 ως ακολούθως:
«20. Το ύψος της κύριας οφειλής που υπάγεται στην
παρούσα ρύθμιση, μετά την παρέλευση διμήνου από τη
δημοσίευση του παρόντος, προσαυξάνεται με επιτόκιο
που υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς
για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κε
ντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων μονά
δων, ετησίως υπολογισμένο. Η παράγραφος αυτή εφαρ
μόζεται στις οφ ειλές που έχουν ήδη υπαχθεί στην πα
ρούσα ρύθμιση και αφορά τις ανεξόφλητες δόσεις ρύθ
μισης.
21. Παρέχεται η δυνατότητα στα αρμόδια όργανα οπο
τεδήποτε καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας ρύθμισης,
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και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη, να προβαίνουν
σε μείωση της διάρκειας της χορηγηθείσας ρύθμισης, ε 
άν διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα σύμ
φωνα με τα οικονομικά του δεδομένα να αποπληρώσει
την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοι
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η ο
ποία εκδίδεται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του
παρόντος καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της
παρούσας.»
4. Στο άρθρο 28 του ν. 4321/2015, όπως ισχύει, η πα
ράγραφος 17 αναριθμείται σε 19 και προστίθενται νέοι
παράγραφοι 17 και 18 ως ακολούθως:
«17. Το ύψος της κύριας οφειλής που υπάγεται στην
παρούσα ρύθμιση, μετά την παρέλευση διμήνου από τη
δημοσίευση του παρόντος, προσαυξάνεται με επιτόκιο
που υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς
για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κε
ντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων μονά
δων, ετησίως υπολογισμένο. Για ύψος κύριας οφειλής έ
ως 5.000 ευρώ η οφειλή απαλλάσσεται από την προσαύξηση του επιτοκίου εφόσον ο οφειλέτης προσκομίσει ε 
ντός διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος στοιχεία,
με τα οποία τεκμηριώνεται σωρευτικά ότι:
α) είναι φυσικό πρόσωπο,
β) η υπαγόμενη στη ρύθμιση κύρια οφειλή υπερβαίνει
το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφει
λέτη και
γ) η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη όπως προκύπτει
από τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) είναι α
ντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000 ευρώ.
Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται στις οφειλές που έ 
χουν ήδη υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση και αφορά τις
ανεξόφλητες δόσεις ρύθμισης.
18. Παρέχεται η δυνατότητα στα αρμόδια όργανα οπο
τεδήποτε καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας ρύθμισης,
και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη, να προβαίνουν
σε μείωση της διάρκειας της χορηγηθείσας ρύθμισης, ε 
άν διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα σύμ
φωνα με τα οικονομικά του δεδομένα να αποπληρώσει
την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοι
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η ο
ποία εκδίδεται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του
παρόντος καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της
παρούσας.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.2: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.
4334 /2015 (Α 80)
1. Η παρ. 27 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α'80) α
ντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«27.α Για όσους η συνταξιοδοτηση λόγω γήρατος από
τους Οργανισμούς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, αρ
χίζει από την 1.7.2015 και εφεξής, λαμβάνουν μόνον το
ποσό της σύνταξης που προκύπτει βάσει των οικείων κα
ταστατικών και γενικών διατάξεων (οργανικό ποσό). Εάν
το ποσό που προκύπτει είναι κατώτερο του εκάστοτε
προβλεπόμενου κατωτάτου ορίου χορηγείται το (οργανι
κό) ποσό αυτό. Μετά από τη συμπλήρωση του 67ου έ
τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του
άρθρου 11 του ν. 3863/2010, καταβάλλεται το εκάστοτε
προβλεπόμενο κατώτατο όριο. Σε περίπτωση που το
προκύπτον (οργανικό) ποσό είναι μεγαλύτερο του κατώτατου ορίου καταβάλλεται το (οργανικό) ποσό αυτό.»

