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Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Όπως είναι γνωστό, η ένταξη των δικηγόρων και των ελευθέρων επαγγελματιών
στην ρύθμιση του ν. 4611/2019 για τις φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές (120
δόσεις), που αποτέλεσε πάγια θέση του δικηγορικού σώματος, δίνει ανάσα σε μεγάλο
αριθμό οφειλετών, που έχουν βρεθεί σε δεινή οικονομική θέση λόγω συσσωρευμένων
οφειλών τους προς την φορολογική και ασφαλιστική διοίκηση.
Η ρύθμιση αυτή αποτελεί συνέχεια της διεκδικητικής προσπάθειας του σώματος,
καρπός της οποίας υπήρξε η δραστική μείωση των εισφορών κύριας σύνταξης (από
20% σε 13,33%) και η μείωση των εισφορών επικούρησης και εφάπαξ (από 7% και
4% αντίστοιχα επί του ΚΦΑ) σε πάγια ποσά (41,02 € έως 31.1.19 και 45,50 € από
1.2.19 μηνιαίως για τις εισφορές επικούρησης και 23,44 € έως 31.1.19 και 26,00 €
από 1.2.19 μηνιαίως για τις εισφορές εφάπαξ), και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από
την 1.1.2017 [ν. 4578/2018].
Παράλληλα, προς αντιμετώπιση της υπέρμετρης οικονομικής επιβάρυνσης των
συναδέλφων με αναδρομικές ασφαλιστικές εισφορές επικούρησης και εφάπαξ, για
τις οποίες τα ειδοποιητήρια εκδόθηκαν με τεράστια καθυστέρηση, χωρίς ευθύνη των
ασφαλισμένων, πετύχαμε την επιμήκυνση των δόσεων αποπληρωμής από 24
σε 36.
Με τις παρεμβάσεις που έγιναν επιλύθηκαν και άλλα χρονίζοντα ασφαλιστικά
προβλήματα, όπως η δρομολόγηση της επιστροφής των παλαιών (προ του 2012)
οφειλόμενων παροχών, χωρίς να τίθεται θέμα παραγραφής, και ο συμψηφισμός
απαιτήσεων από και προς τον ΕΦΚΑ κατά τρόπο αντίστοιχο με την ΠΟΛ 1274/2013
(για το Δημόσιο).
Συνεχίζουμε να διεκδικούμε την αποσύνδεση των εισφορών από τις αυξήσεις του
νομοθετημένου κατώτατου μισθού, την κατάργηση της αντιμετώπισης των
ελαφρύνσεων για τους νέους ασφαλισμένους (κάτω πενταετίας) ως ασφαλιστικής
οφειλής, τη μείωση των εισφορών κλάδου υγείας, την άμεση έκδοση ενιαίου
Κανονισμού Παροχών του ΕΦΚΑ και την επέκταση των σχετικών παροχών (π.χ.
παροχών μητρότητας) στους δικηγόρους, ενώ η Κυβέρνηση έχει καθυστερήσει
αδικαιολόγητα την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών αμίσθων – εμμίσθων
έτους 2018..
Αντίστοιχες επίκαιρες κριτικές επισημάνσεις έχουμε κάνει και για τις αναγκαίες
βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο της ρύθμισης οφειλών σε 120 δόσεις. Συγκεκριμένα,
έχουμε ήδη επισημάνει ότι η ένταξη των εκκαθαρίσεων ετών 2017 και 2018
ΕΤΕΑΕΠ, στην πλατφόρμα δεν είναι σύννομη καθώς τα σχετικά ποσά έχουν ήδη
έχει ρυθμιστεί με κανονιστικές πράξεις και εγκυκλίους του Υπουργείου και του
ΕΤΕΑΕΠ σε 36 δόσεις.
Σημαντικά προβλήματα δημιουργεί, επιπλέον, η μη εμφάνιση των οφειλών πολλών
δικηγόρων στην πλατφόρμα με αποτέλεσμα την αδυναμία ένταξής τους στην πράξη,
η εσφαλμένη εμφάνιση χιλιάδων παράλληλα ασφαλισμένων ως οφειλετών του
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ΕΤΕΑΕΠ από λάθος των συστημάτων του ΕΦΚΑ, ενώ περαιτέρω κρίνεται
επιβεβλημένη η μείωση του προβλεπόμενου επιτοκίου, που έχει οριστεί σε 5%. Όλα
τα παραπάνω ζητήματα έχουμε θέσει αρμοδίως και αναμένουμε επ’ αυτών
βελτιωτικές τροποποιήσεις.
Οι διαρκείς παρεμβάσεις μας αφ’ ενός στην διοίκηση του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ
και αφ’ ετέρου στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, αποβλέπουν στην
εμπέδωση και αποκατάσταση της νομιμότητας, και στην δημιουργία ενός βιώσιμου,
αποτελεσματικού και φιλικού για τον ασφαλισμένο ασφαλιστικό σύστημα.
Ο παρών Οδηγός για τις 120 δόσεις, σε συνέχεια του προγενέστερου
Ασφαλιστικού Οδηγού για το ΕΤΕΑΕΠ, εντάσσεται στην συστηματική προσπάθεια
πλήρους ενημέρωσης των συναδέλφων και απάντησης στην πληθώρα των
ερωτημάτων που ευλόγως εγείρονται.
Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στον συνάδελφο Ανδρέα Κουτσόλαμπρο,
Σύμβουλο του ΔΣ του ΔΣΑ, για το εξόχως επιμελημένο πόνημα και τις
τεκμηριωμένες απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που έχουν ως τώρα τεθεί.
Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ
Δημήτρης Βερβεσός
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Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 120 ΔΟΣΕΩΝ (Ν.4611/2019)
Δημοσιεύτηκε ο ν.4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές
Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση
της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις.». (ΦΕΚ Α' 73/17.05.2019).
Παράλληλα εκδόθηκαν και σχετικές εγκύκλιοι του ΕΦΚΑ 24/2019 και ΕΤΕΑΕΠ
Στη ρύθμιση εντάσσονται:
1. Οφειλές που έχουν ενταχθεί στο ν.
4469/2017

(εξωδικαστικός

μηχανισμός).
2. Οφειλές που έχουν ενταχθεί σε
προηγούμενη ρύθμιση, της οποίας οι
όροι τηρούνται, με απώλεια των
διευκολύνσεών της.
3. Οφειλές για τις οποίες εκκρεμεί η
διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις
του ν. 3869/2010 (υπερχρεωμένα
φυσικά πρόσωπα).

Επιγραμματικά: Πρόκειται για
την αναμενόμενη ρύθμιση των
120 δόσεων στην οποία
μπορούν να ενταχθούν χιλιάδες
ασφαλισμένοι αλλά και
υποψήφιοι συνταξιούχοι, με
απλό τρόπο και χωρίς ιδιαίτερη
γραφειοκρατία, ζητώντας τη
ρύθμιση παλαιών (προ της
31.12.2016) οφειλών αλλά και
νέων μέχρι 31.12.2018 στον
ΕΦΚΑ (κύρια σύνταξη και
υγεία) και στο ΕΤΕΑΕΠ
(Επικουρική και Εφάπαξ δικηγόροι Αθηνών).

Πρωτοποριακή εναλλακτική λύση αποτελεί
για

ελεύθερους

επαγγελματίες

και

αυτοαπασχολούμενους,

η

δυνατότητα

(κατ’απόλυτη επιλογή του ασφαλισμένου) επνανυπολογισμού οφειλών χρονικού
διαστήματος 01-01-2002 έως 31-12-2016. Ο επανυπολογισμός πραγματοποιείται με
βάση τον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ίσχυε κατά
την 31-12-2018 (586,08€):
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Μηνιαίες εισφορές επανυπολογισμού:
Κύρια Σύνταξη 117,22€
•

Ασθένεια 40,73€

•

Επικουρική Ασφάλιση 41,03€

•

Εφάπαξ Παροχές 23,44€.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Α. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (άρθρο 1)
Μπορούν να ζητήσουν την υπαγωγή:
■ Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες για ατομικές
εισφορές.
Περιλαμβάνονται μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που έχουν υποβάλει αίτημα
συνταξιοδότησης το οποίο εκκρεμεί, εφόσον δεν έχει κοινοποιηθεί η οφειλή ή, εάν
έχει κοινοποιηθεί, δεν έχει παρέλθει η νόμιμη προθεσμία.
■

Εργοδότες

κοινών

επιχειρήσεων

ή/και

οικοδομοτεχνικών

έργων,

λόγω

απασχόλησης εργαζομένων (πχ. Δικηγόρος που οφείλει εισφορές εργαζομένων).
■ Υπόχρεοι επιστροφής

αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών, υπό την

προϋπόθεση ότι δεν έχει εκδοθεί σχετική καταδικαστική απόφαση ποινικού
δικαστηρίου.
Οφειλές που εντάσσονται
Στις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης υπάγεται το σύνολο των οφειλών προς Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες δημιουργήθηκαν έως και 31/12/2018.
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Στη νέα ρύθμιση δύναται να υπαχθούν:
• οφειλές προς ΦΚΑ για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής στη
ρύθμιση του Ν. 4469/2017, χωρίς να επηρεάζονται οι όροι της ρύθμισης ως προς τους
λοιπούς πιστωτές που συμμετείχαν στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού,
καθώς και οφειλές προς ΦΚΑ για τις οποίες εκκρεμεί η διαδικασία υπαγωγής τους
στη ρύθμιση του Ν. 4469/2017, υπό την προϋπόθεση τροποποίησης των σχετικών
στοιχείων της οφειλής προς ΦΚΑ στην αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό
μηχανισμό.
• οφειλές προς ΦΚΑ, για τις οποίες εκκρεμεί η διαδικασία υπαγωγής τους στη
ρύθμιση του Ν. 3869/2010 («Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών
προσώπων και άλλες διατάξεις»), υπό την προϋπόθεση παραίτησης του οφειλέτη από
την εν λόγω διαδικασία για τις οφειλές προς ΦΚΑ μέχρι την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης για υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση.
• οφειλές που κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση τελούν σε δικαστική ή
διοικητική ή εκ του νόμου αναστολή είσπραξης ή αμφισβητούνται με την άσκηση
προσφυγής ή ένδικου βοηθήματος ή μέσου.
(Σημ: τίθεται ζήτημα τι γίνεται με καταλογιστικές πράξεις κατόπιν
ελέγχου, οι οποίες έχουν προσβληθεί με προσφυγές και πως μπορεί ο
οφειλέτης να αποφύγει την απώλεια προθεσμίας, αναμένοντας τη
δικαστική επίλυση της υπόθεσης).
• οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης με παλαιότερες διατάξεις
και είναι σε ισχύ. Στην περίπτωση αυτή, επέρχεται απώλεια των διευκολύνσεων της
προηγούμενης ρύθμισης.
Οφειλές που δεν εντάσσονται
• Οφειλές προς ΦΚΑ για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής στη
ρύθμιση του Ν. 3869/2010.
• Οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, στην περίπτωση που έχει
εκδοθεί καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου σε βάρος του οφειλέτη λόγω
των οφειλών αυτών.
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• Οφειλές από προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, αναγνώριση πλασματικών
χρόνων ασφάλισης.
Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (άρθρα 11, 13)
Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση του παρόντος νόμου υποβάλλεται από τον
ενδιαφερόμενο άπαξ έως και 30/9/2019.
Γ. ΟΡΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Ελεύθεροι επαγγελματίες - Αυτοαπασχολούμενοι (άρθρο 2)
• Υπαγωγή σε ρύθμιση του συνόλου των οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι
31/12/2018

με

τις

πάσης

φύσεως

προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους
λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής.
Για

την

υπαγωγή

στη

ρύθμιση

απαιτείται η καταβολή της πρώτης
δόσης έως την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του μήνα που υποβάλλεται η

Σημαντικό: Φροντίζουμε η
ολοκλήρωση της αίτησης στο
ΚΕΑΟ (με έκδοση ταυτότητας
οφειλής) να μη γίνεται τις
τελευταίες μέρες του μήνα,
γιατί η πληρωμή 1ης δόσης
πρέπει να γίνει αμέσως

αίτηση.
Ειδικότερα, το σύνολο των οφειλών χρονικής περιόδου 1/1/200231/12/2016 δύναται να επανυπολογιστεί μετά από επιλογή του οφειλέτη.
Ο επανυπολογισμός διενεργείται για τους κλάδους σύνταξης και υγείας. Ως βάση
για τον επανυπολογισμό ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό
μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ίσχυε κατά την 31/12/2018 (586,08€).
Στην περίπτωση επιλογής του επανυπολογισμού, η νέα μηνιαία εισφορά
προσδιορίζεται για τον κλάδο σύνταξης σε 117,22€ και για τον κλάδο υγείας σε
40,73€.
(Σημ:Αυτονόητο είναι ότι στον επανυπολογισμό μπορεί να ρυθμιστεί και
η οφειλή προς ΕΤΕΑΕΠ δηλαδή εισφορές επικουρικής και εφάπαξ).
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Οφειλόμενες διαφορές ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και λοιπές εισφορές υπέρ
ΟΑΕΔ, ΕΛΕΕ, Στέγη Υγειονομικών, ειδική προσαύξηση, δεν ενανυπολογίζονται.
(Σημ: Η λέξη «διαφορές» δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, αν με αυτή
εννοείται περίπτωση καταλογισμού εισφορών, κατόπιν ελέγχου, λόγω
διαφοράς δηλωθεισών εισφορών έναντι των πράγματι οφειλομένων πχ.
έλεγχος εργοδότη και έκδοση ΠΕΕ, ή έλεγχος αρχείου Συμβολαιογράφου
και έκδοση καταλογιστικής πράξης λόγω διαφορών στην απόδοση
αναλογικών εισφορών. Θα πρέπει να δοθούν σαφείς διευκρινήσεις).
• Έκπτωση 85% επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων
λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως αυτά διαμορφώνονται έως την ημερομηνία
υπαγωγής στην ρύθμιση. Σε περίπτωση επανυπολογισμού, η έκπτωση υπολογίζεται
επί των προσαυξήσεων, όπως διαμορφώνονται μετά τον επανυπολογισμό. Ίδιο
ποσοστό έκπτωσης παρέχεται και για την εφάπαξ καταβολή.
• Δυνατότητα αποπληρωμής της οφειλής σε έως 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με
ελάχιστο ποσό δόσης 50,00€.

Ευνοϊκή

ρύθμιση,

διότι

• Απαραίτητη προϋπόθεση διατήρησης

πλέον ο ασφαλισμένος δεν

της

κινδυνεύει να απωλέσει τη

ρύθμισης:

οφειλών

που

Καταβολή

δημιουργήθηκαν

βεβαιωμένων
μετά

την

ρύθμιση λόγω μη πληρωμής

1/1/2019. Ως βεβαιωμένες οφειλές νοούνται

ενός

αυτές που προκύπτουν μετά την ετήσια

ειδοποιητηρίων.

εκκαθάριση,

σύμφωνα

με

τις

ή

περισσοτέρων

αρ.

61501/3398/30.12.2016 και 61502/3399/30.12.2016 ΥΑ, και τη βεβαίωσή τους στο
ΚΕΑΟ.
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Άνιση μεταχείριση:
1. Στο άρθρο 3 παρέχεται στους αγρότες έκπτωση 100% επί των
προσαυξήσεων,

έναντι

85%

για

όλους

τους

υπόλοιπους

ασφαλισμένους.
2. Στο άρθρο 4 παρέχεται στους εργοδότες έκπτωση 100% επί των
προσαυξήσεων σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, κάτι που δεν
προβλέπεται για τους υπολοίπους ασφαλισμένους.

Αχρεωστήτως

καταβληθείσες

παροχές

(άρθρο 5)
• Υπαγωγή σε ρύθμιση των οφειλών από κάθε
είδους

παροχές

που

καταβλήθηκαν

αχρεωστήτως σε ασφαλισμένο ή συνταξιούχο
έως και 31/12/2018, εφόσον δεν έχει εκδοθεί
σχετική καταδικαστική απόφαση ποινικού
δικαστηρίου σε βάρος του οφειλέτη.
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η
καταβολή της πρώτης δόσης έως την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του μήνα που υποβάλλεται η
αίτηση.

Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών
από περισσότερες της μίας από
τις προαναφερόμενες αιτίες,
(πχ. οφειλή δικηγόρου για
ατομικές εισφορές και ως
εργοδότης), οι οφειλές από την
κάθε αιτία ρυθμίζονται
αυτοτελώς και ο οφειλέτης
καταβάλλει αθροιστικά τις
προκύπτουσες δόσεις κάθε
ρύθμισης. Παράλληλα
απαιτείται διπλή εγγραφή στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΚΕΑΟ

• Έκπτωση 85% επί των προσαυξήσεων, όπως
έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.
• Δυνατότητα αποπληρωμής της οφειλής σε έως 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με
ελάχιστο ποσό δόσης 50,00€.
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Ημερομηνία καταβολής δόσεων
Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, καταληκτική ημερομηνία καταβολής της
πρώτης δόσης της ρύθμισης είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υπαγωγής
στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα
κάθε επόμενου μήνα από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση.
Υπολογισμός τόκου (άρθρο 10 παρ. 1)
Η βασική οφειλή που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση κεφαλαιοποιείται κατά την
ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και, αντί τόκων, προσθέτων τελών και
προσαυξήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, επιβαρύνεται από τον επόμενο
μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση, με τόκο βάσει του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου
αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
πλέον πέντε εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένου (5%).
(Σημ: Το επιτόκιο 5% ετησίως κρίνεται υψηλό, καθόσον αν επιλεγούν οι
120 δόσεις, τελευταία δόση μετά την πάροδο 10 ετών, η τελευταία αυτή
δόση θα επιβαρύνεται με επιτόκιο 50% συνολικά.
Παραδείγματα:
Οφειλή μετά την μείωση των τόκων συνολικού ποσού 20.000 ευρώ, θα
επιβαρυνθεί με συνολικούς τόκους 5.500 ευρώ περίπου με ρύθμιση 120
δόσεις με ποσό δόσης 210 ευρώ περίπου.
Ίδια οφειλή 20.000 ευρώ με 60 δόσεις θα επιβαρυνθεί με συνολικούς
τόκους 2.670 ευρώ και μηνιαία δόση περίπου 375 ευρώ.
Βεβαίωση οφειλής αναγόμενης σε χρονική περίοδο της ρύθμισης (άρθρο 10 παρ. 2)
Σε περίπτωση που μετά από έλεγχο των αρμοδίων οργάνων του ΕΦΚΑ προκύψει
οφειλή αναγόμενη σε χρονική περίοδο της ρύθμισης είναι δυνατή η εφάπαξ
εξόφλησή της. Σε διαφορετική περίπτωση, η οφειλή αυτή εντάσσεται στη ρύθμιση
με ανακαθορισμό του ποσού των δόσεων.
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Επιλογή από οφειλέτη εφάπαξ εξόφλησης ή μικρότερου αριθμού δόσεων (άρθρο 10
παρ. 3)
Σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης παρέχεται η δυνατότητα στον οφειλέτη να
επιλέξει την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού δόσεων της ρυθμισμένης
οφειλής ή τη μετάπτωση σε μικρότερο αριθμό δόσεων.
Ευνόητο είναι ότι στην περίπτωση της εφάπαξ εξόφλησης του υπολοίπου αριθμού
δόσεων οφειλής εργοδοτών, η έκπτωση 100% θα χορηγείται στις προσαυξήσεις που
αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο αριθμό δόσεων.
Δικαίωμα συνταξιοδότησης (άρθρο 9)
Για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης το
οποίο εκκρεμεί, οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση του παρόντος
νόμου θα προσδιοριστούν με οδηγίες των Γενικών Διευθύνσεων Συντάξεων και
Παροχών και Υγείας.
ΣΗΜ: Ευνοϊκή ρύθμιση για χιλιάδες ασφαλισμένους που αδυνατούν να
συνταξιοδοτηθούν λόγω οφειλών.

Δ. ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ (άρθρο 7)
Με τις άνω διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα μετάπτωσης του ανεξόφλητου
υπολοίπου οφειλής ενεργούς ρύθμισης στην παρούσα. Το ανεξόφλητο υπόλοιπο,
επανυπολογισμένο ή μη, επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις επί των οποίων
παρέχονται οι κατά περίπτωση εκπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή επέρχεται απώλεια
των διευκολύνσεων της προηγούμενης ρύθμισης.
Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα αυτή παρέχεται στους οφειλέτες που έχουν
ρυθμίσει τις οφειλές τους με τις ισχύουσες διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων
ειδικών ρυθμίσεων (όπως βάσει συμφωνιών εξυγίανσης, λόγω φυσικών καταστροφών,
βάσει εξωδικαστικού μηχανισμού κλπ ), πλην των περιπτώσεων ρύθμισης σε
εκτέλεση δικαστικής απόφασης βάσει του Ν. 3869/2010.
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Σημ:
Όσον

αφορά

εξωδικαστικό

οφειλές

ενταγμένες

μηχανισμό

στον

προβλέπεται

Όσοι

επιλέξουν

την

ένταξη τους στη ρύθμιση,
χάνουν

αυτόματα

δυνατότητα αυτοτελούς επαναρύθμισής τους

υφιστάμενες

χωρίς να επηρεάζονται οι λοιποί πιστωτές.

100 δόσεων και οι οφειλές

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

ρυθμίσεις

πχ.

εντάσσονται στην παρούσα
ρύθμιση.

για τη νέα ρύθμιση σημαίνει παραίτηση από
τις προηγούμενες ρυθμίσεις.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (άρθρο 11)
Η διαδικασία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στις κοινοποιούμενες διατάξεις
υποστηρίζεται ηλεκτρονικά από τον ιστότοπο του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr). Κατ'
εξαίρεση, όπου υπάρχει αδυναμία πιστοποίησης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, η
αίτηση θα υποβάλλεται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.
Ειδικότερα, ανά κατηγορία οφειλετών ισχύουν τα εξής:
Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες
Η διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εξελίσσεται σε δύο στάδια:
Στο πρώτο στάδιο υποβάλλεται αίτημα προσδιορισμού-επανυπολογισμού των
οφειλών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ
όπου δηλώνεται η επιλογή του οφειλέτη περί επανυπολογισμού ή μη της οφειλής
και διαβίβασής της στο ΚΕΑΟ προς ρύθμιση.
Στο δεύτερο στάδιο ο οφειλέτης εισέρχεται στον σύνδεσμο ΚΕΑΟ στον ιστότοπο του
ΕΦΚΑ, στον οποίο:
• υπολογίζεται η τελική οφειλή
• επιλέγεται ο τύπος ρύθμισης
• υποβάλλεται αίτημα ένταξης στη ρύθμιση
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• εκδίδεται αυτόματα απόφαση ρύθμισης, με την οποία καθορίζεται το ποσό κάθε
δόσης και οι λοιποί όροι.
Εργοδότες
Η διαδικασία υποβολής της αίτησης για τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων ή/και
οικοδομοτεχνικών έργων περιλαμβάνει μόνο ένα στάδιο, ήτοι το στάδιο υποβολής
της αίτησης στο ΚΕΑΟ για την υπαγωγή στη ρύθμιση.
Αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές
Οι οφειλέτες από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές θα υποβάλλουν αίτηση στις
αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΚΕΑΟ. Στο σώμα της αίτησης θα
συμπεριλαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ότι δεν έχει εκδοθεί
καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου σε βάρος του, λόγω των οφειλών
αυτών, προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ (υπηρεσίες Συντάξεων και
Παροχών), κατόπιν ενημέρωσής τους από τις Περ/κές Υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, να
προβούν σε έλεγχο σχετικά με την ύπαρξη ή μη καταδικαστικής απόφασης.
Δικαίωμα συνταξιοδότησης
Ασφαλισμένοι μη μισθωτοί που έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης το οποίο
εκκρεμεί υποβάλλουν αίτημα προσδιορισμού-επανυπολογισμού των οφειλών στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ, όπου
δηλώνουν την επιλογή τους περί επανυπολογισμού ή μη της οφειλής.
Μετά την επιλογή, το αίτημα προωθείται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Συντάξεων,
προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις περί υπαγωγής στη ρύθμιση, σύμφωνα με
τις οδηγίες των Γενικών Διευθύνσεων Συντάξεων και Παροχών και Υγείας.
Ε. ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ (άρθρο 17)
Η απώλεια της ρύθμισης επέρχεται εάν:
• Δεν καταβληθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης ποσό δόσεων που αντιστοιχεί
σε δύο δόσεις.
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• Δεν καταβληθούν βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2019.
Η ρύθμιση δεν απόλλυται εάν οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2019
τελούν σε αναστολή είσπραξης, διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου, ή έχουν
υπαχθεί σε ρύθμιση, οι όροι της οποίας τηρούνται.
Παρέχεται άπαξ η δυνατότητα υπαγωγής σε παράλληλη «Πάγια ρύθμιση» για τις
οφειλές από 1/1/2019.
• Δεν καταβληθούν εντός τριών (3) μηνών από την άρση της αναστολής ή της
αμφισβήτησης, οι οφειλές που κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση
τελούσαν σε αναστολή είσπραξης, δικαστική, διοικητική ή εκ του νόμου, ή
αμφισβητούνταν με την άσκηση προσφυγής ή ένδικου βοηθήματος ή μέσου και δεν
υπήχθησαν στη ρύθμιση του παρόντος.
Η απώλεια της ρύθμισης συνεπάγεται:
• την αναβίωση της οφειλής, δηλαδή της βασικής οφειλής και πάσης φύσεως
προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής.
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις επανυπολογισμού, η οφειλή επανέρχεται στην
κατάσταση που ήταν πριν από τον επανυπολογισμό.
Το ποσό που έχει καταβληθεί το χρονικό διάστημα της ρύθμισης θα αφαιρείται από
το ποσό της οφειλής που αναβιώνει.
• την άρση της αναστολής των μέτρων εκτέλεσης και των ποινικών διώξεων, καθώς
και στην επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την
κείμενη νομοθεσία μέσα.
Ο θάνατος του οφειλέτη πριν από την ολοκλήρωση της ρύθμισης δεν συνεπάγεται
απώλειά της· η ρύθμιση συνεχίζεται από τους κληρονόμους του. Κατά τη διάρκεια
της προθεσμίας αποποίησης και για τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της δεν επέρχεται
έκπτωση του κληρονόμου.
Ζ. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Ν. 3869/2010 (άρθρο 12)
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Οφειλέτης που παραιτείται από την διαδικασία υπαγωγής των οφειλών τους προς
Φ.Κ.Α. στη ρύθμιση του ν.3869/2010, προσκομίζει δήλωση παραίτησης από τη
διαδικασία αυτή σύμφωνα με το άρθρο 294 ΚΠολΔ. στις Περ/κές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ,
προκειμένου στη συνέχεια να γίνει η υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση.
Η. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ και
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ (άρθρα 15 και 16)
Κατά την διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής αναστέλλεται
η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη κατά τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ΑΝ 86/1967.
Ειδικά για κατασχέσεις εις χείρας τρίτων που έχουν ήδη υποβληθεί μέχρι την
ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 60 του Ν. 3863/2010.
Η παραγραφή των οφειλών που ρυθμίζονται με τις κοινοποιούμενες διατάξεις
αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής και για
ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, εφόσον τηρούνται οι όροι, δεν
συμπληρώνεται δε πριν παρέλθει ένα έτος από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής
της τελευταίας δόσης.
Θ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
(άρθρο 14)
Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής, δύναται να
χορηγείται στον οφειλέτη Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας διμηνιαίας
ισχύος, κατά τα γνωστά.
Ειδικότερα:
Εργοδότες
Για την είσπραξη λογαριασμού δημοσίου έργου, χορηγείται στις επιχειρήσεις της
περ. ε' της παρ. 5 του άρθρου 8 του ΑΝ 1846/1951, Αποδεικτικό Ασφαλιστικής
Ενημερότητας, εφόσον δεν υφίστανται τρέχουσες εισφορές ή ληξιπρόθεσμες οφειλές,
από την εκτέλεση εργασιών στο έργο για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό. Σε
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περίπτωση ύπαρξης οφειλών, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
με παρακράτηση ποσού ίσου με την οφειλή.
Μη μισθωτοί ασφαλισμένοι
Έως τη βεβαίωση των ασφαλιστικών εισφορών ετών 2017 και 2018 στο ΚΕΑΟ, οι μη
μισθωτοί ασφαλισμένοι θεωρούνται ασφαλιστικά ενήμεροι εφόσον τηρούν τους
όρους της ρύθμισης ως προς την καταβολή των δόσεων.

Γιατί η ρύθμιση κινδυνεύει να αποτύχει ειδικά για τους επιστήμονες (τ.ΕΤΑΑ)
1. Όπως θα δείτε στις εικόνες και θα αναλυθεί κατωτέρω, το σύστημα εντάσσει
μη νομίμως και τις εκκαθαρίσεις ΕΤΕΑΕΠ 2017 και 2018, οι οποίες είναι
ρυθμισμένες σε 36 άτοκες δόσεις, με συνέπεια η «οφειλή» να τοκίζεται με
5% επιτόκιο.
2. Κατά την είσοδο του ασφαλισμένου (δικηγόρου, μηχανικού κλπ.) στην
πλατφόρμα το σύστημα δεν εμφανίζει την οφειλή (όπως γίνεται για
ασφαλισμένους ΟΑΕΕ) και έτσι θα πρέπει ο ασφαλισμένος να αναμείνει να
εισαχθούν οι οφειλές με ενέργειες των ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ, κάτι που
αποδείχθηκε αναποτελεσματικό στις περιπτώσεις του ν.4469/2017.
3. Λόγω καθυστέρησης της εκκαθάρισης εισφορών 2018 ΕΦΚΑ, δεν μπορούν να
ενταχθούν οφειλές αυτού του έτους, ενώ κατά πληροφορίες δεν μπορούν να
ενταχθούν άμεσα ούτε οι οφειλές 2017 ΕΦΚΑ.
4. Υπάρχουν παραδείγματα συναδέλφων που το χρέος τους είχε σταλεί στο
ΚΕΑΟ και η οφειλή δεν εντάσσεται στην πλατφόρμα.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 120 ΔΟΣΕΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Από την αρχική ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ επιλέγουμε το κατάλληλο σύνδεσμο:

Η επόμενη σελίδα περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη ρύθμιση και επιλέγουμε
συνέχεια:
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Στην επόμενη σελίδα εμφανίζει τα προσωπικά μας στοιχεία, τα οποία αφού δούμε
ότι είναι ακριβή και συμπληρώσουμε τυχόν κενά, τσεκάρουμε στο σημείο
«ΔΗΛΏΝΩ ΟΤΙ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΑ»
Επίσης επιλέγουμε ανά περίπτωση:
Εάν εκκρεμεί αίτημα συνταξιοδότησης.
Δεν έχω υποβάλλει αίτημα υπαγωγής στο άρθρο 3 του ν.4554/2018
Δεν εκκρεμεί διαδικασία ένταξης οφειλών μου στο ν.3869/2010
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Στην επόμενη σελίδα εμφανίζεται η εικόνα των οφειλών, οι οποίες για περίπτωση
ΟΑΕΕ εξάγονται αυτόματα και με δυνατότητα επανυπολογισμού:
Παράδειγμα εικόνας ΟΑΕΕ
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Στην εικόνα βλέπουμε την οφειλή με και χωρίς επανυπολογισμό, επιλέγουμε ποιο
από τα δύο επιθυμούμε, προχωράμε και ολοκληρώνουμε την αίτηση. Στην
προκείμενη περίπτωση, λόγω μικρής διαφοράς, ο οφειλέτης επέλεξε χωρίς
επανυπολογισμό:
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Στη συνέχεια ο ασφαλισμένος θα πρέπει να μεταβεί στη σχετική ιστοσελίδα
του ΚΕΑΟ για την οριστικοποίηση της ρύθμισης (βλ.κατωτέρω). Θα πρέπει
να γνωρίζει ότι το ποσό οφειλής θα επιβαρυνθεί με τόκο 5% ετησίως, το οποίο
θα ενταχθεί στις δόσεις, με συνέπεια όσες περισσότερες δόσεις επιλέξει, τόσο
μεγαλύτερος θα είναι ο συνολικός τόκος που θα πληρώσει.
Μείωση ανταποδοτικής σύνταξης:
Είναι προφανές ότι ο επανυπολογισμός με τις νέες ισχύουσες κατώτατες εισφορές θα
επιφέρει μείωση της ανταποδοτικής σύνταξης η οποία θα είναι μεγαλύτερη, όσο
περισσότεροι είναι οι μήνες οφειλής. Φυσικά η ανταποδοτική σύνταξη θα εξαρτηθεί
και από τις εισφορές που καταβάλλονται από 1.1.2017 και μέχρι τη λήξη της
ασφάλισης.
Ειδικά για ασφαλισμένους ΟΑΕΕ υπάρχει σημαντική μείωση εισφορών με τον
επανυπολογισμό και αντίστοιχη (αλλά όχι απαγορευτική) θα είναι η μείωση της
ανταποδοτικής σύνταξης.
Για τους ασφαλισμένους ΕΤΑΑ δεν έχουμε παραδείγματα πραγματικά ακόμη (τα
παραδείγματα του Υπουργείου κρίνονται μάλλον αισιόδοξα), αλλά μάλλον οι
διαφορές στον επανυπολογισμό δεν θα είναι μεγάλες. Κατά συνέπεια συνιστάται
να μην ακολουθείται ο επανυπολογισμός, καθόσον δεν έχει διασφαλιστεί
(τουλάχιστον επίσημα) ο συνυπολογισμός των κοινωνικών πόρων στην
εξεύρεση της ανταποδοτικής σύνταξης.
_________________________________________________________________________

Σε περίπτωση ασφαλισμένου τ. ΕΤΑΑ εμφανίζεται η ακόλουθη εικόνα:
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Αναγκαστικά στις περιπτώσεις ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ αλλά και μικρότερων
Ταμείων, θα πρέπει να υπάρξει ένταξη στο σύστημα των οφειλών, με αποστολή τους
από τα παλιά Ταμεία (ΤΑΝ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ κλπ.) «Εκτελείται εργασία
προσδιορισμού της οφειλής σας, παρακαλούμε να επανέλθετε».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Είναι προφανές ότι σε περιπτώσεις ασφαλισμένων τ. ΕΤΑΑ η ένταξη των
οφειλών εναπόκειται στην αποστολή τους ανά ασφαλισμένο από τις αρμόδιες
υπηρεσίες. Ενώ ακόμη και οφειλές 2017 και 2018 ή και απεσταλμένες στο
ΚΕΑΟ δεν εμφαίνονται κατ’αρχήν στο σύστημα! Το ζήτημα είχε αντιμετωπιστεί
και στις ρυθμίσεις του Εξωδικαστικού με τεράστια καθυστέρηση στην
αποστολή των στοιχείων και ταλαιπωρία των ασφαλισμένων. Αν δεν δοθούν
πειστικές απαντήσεις από Υπουργείο και ΕΦΚΑ φοβάμαι πως η παρούσα
ρύθμιση δεν θα έχει τα αποτελέσματα που όλοι αναμένουμε.

Περαιτέρω φαίνεται ότι στην ανωτέρω περίπτωση έχουν συμπεριληφθεί κακώς
και οι οφειλές του ΕΤΕΑΕΠ. Πράγματι, κατά τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου
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1 (ταυτόσημη είναι και η διατύπωση της παρ.1 του άρθρου 2) ορίζεται: "1. Το σύνολο
των οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που δημιουργήθηκαν έως και
31.12.2018, υπάγονται σε ρύθμιση, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου."
Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, Δημήτρης Βερβεσός
απέστειλε επιστολή στους Υπουργό και Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στους Διοικητές ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ,
με την οποία εκφράζει την έντονη αντίθεση των Δικηγόρων στην ένταξη των
εκκαθαρίσεων ετών 2017 και 2018 ΕΤΕΑΕΠ στην πλατφόρμα ρύθμισης 120 δόσεων
του ΕΦΚΑ.
Η ένταξη αυτή δεν είναι σύννομη, καθ' όσον προσκρούει στις διατάξεις του ν.
4611/2019, του ν. 4578/2018 και των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου, αφού οι
οφειλές αυτές γεννήθηκαν εντός του 2019 και ρυθμίστηκαν σε 36 άτοκες δόσεις,
αρχής γενομένης από Απρίλιο 2019. Επιπροσθέτως, η ένταξη αυτών των μη
ληξιπροθέσμων οφειλών στη ρύθμιση προσθέτει τόκο 5%, ζημιώνοντας σημαντικά
τον ασφαλισμένο.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: Μέχρι την εμφάνιση της οφειλής, με τη δυνατότητα
επανυπολογισμού, δεν επιλέγουμε ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Αφού οριστικοποιήσει/υποβάλει την αίτησή του ο ασφαλισμένος κατά τα ανωτέρω
και σε δεύτερο στάδιο εισέρχεται στον σύνδεσμο ΚΕΑΟ στον ιστότοπο του
ΕΦΚΑ, στον οποίο:
• υπολογίζεται η τελική οφειλή
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(προφανώς προστίθενται και οι τόκοι)
• επιλέγεται ο τύπος ρύθμισης
• υποβάλλεται αίτημα ένταξης στη ρύθμιση
• εκδίδεται αυτόματα απόφαση ρύθμισης, με την οποία καθορίζεται το ποσό κάθε
δόσης και οι λοιποί όροι.
Ολοκλήρωση αίτησης ρύθμισης στην ιστοσελίδα του ΚΕΑΟ.
Καλύτερα την επόμενη ημέρα από την ολοκλήρωση της αίτησης στην ιστοσελίδα του
ΕΦΚΑ, εισερχόμαστε στην ιστοσελίδα του ΚΕΑΟ για να ολοκληρώσουμε τη
διαδικασία. Εφόσον έχουμε οφειλές μόνο ατομικές, κάνουμε πιστοποίηση ως
χρήστης, (ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ) ενώ αν έχουμε οφειλές και ως
εργοδότης κάνουμε δύο πιστοποιήσεις (αν δεν έχουμε κάνει στο παρελθόν) και
φυσικά δύο ξεχωριστές αιτήσεις.
https://www.efka.gov.gr/el/elektronikes-yperesies/elektronikesyperesies-keao
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Η πιστοποίηση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς οφειλέτες γίνεται μέσω
διαδικτύου και απαιτεί την χρήση κωδικών TAXIS. Για να πιστοποιηθείτε στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες από την κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του
Ε.Φ.Κ.Α. (www.efka.gov.gr) επιλέγετε ΜΕΝΟΥ  Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών
Οφειλών  Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ  Πιστοποίηση Οφειλετών. Στη
συνέχεια ακολουθείτε τα βήματα της εφαρμογής καταχωρώντας τους κωδικούς που
σας έχουν αποδοθεί από το TAXISNET, επιλέγοντας τον κωδικό χρήστη και το
συνθηματικό και συμπληρώνοντας τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν στα
προσωπικά και επαγγελματικά σας στοιχεία.
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Εργοδότες
Σε περίπτωση που ο δικηγόρος ή δικηγορική εταιρεία οφείλει εισφορές και
υπαλλήλων, η διαδικασία υποβολής της αίτησης περιλαμβάνει μόνο ένα στάδιο,
ήτοι το στάδιο υποβολής της αίτησης στο ΚΕΑΟ για την υπαγωγή στη
ρύθμιση, ενώ απαιτείται

Μετά την πιστοποίηση και εφόσον η οφειλή έχει ενταχθεί στην πλατφόρμα του
ΚΕΑΟ, βρίσκει την επιλογή ρύθμιση του ν.4611/2019 και εμφανίζεται η ακόλουθη
εικόνα (χρησιμοποιούνται παραδείγματα ΟΑΕE):
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Επιλέγουμε τρόπο εξόφλησης με δόσεις, αριθμό δόσεων μέχρι 120 (το σύστημα δεν
μας επιτρέπει τέτοιο αριθμό δόσεων που καθιστούν τη μηνιαία δόση κατώτερη των
50 ευρώ) με το ακόλουθο μήνυμα:

Στη συνέχεια πατάμε το κουμπί Υπολογισμός και ακολουθεί η εικόνα:
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Εδώ

έχουμε

την

αρχική

οφειλή

των

2.570

περίπου,

μειωμένη

(χωρίς

επανυπολογισμό) στα 1770 περίπου και με την επιβολή τόκου 5% ετησίως σε τρία
χρόνια (36 δόσεις) επιβαρύνεται με ποσόν 125 ευρώ περίπου για να φτάσει στα
περίπου 1895 ευρώ περίπου.
Εφόσον ο ασφαλισμένος συμφωνεί, επιλέγει το κουμπί ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΙΤΗΣΗΣ και η αίτηση οριστικοποιείται με την ακόλουθη εικόνα:
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Πατώντας δε εκτύπωση, έχει και την ηλεκτρονική εικόνα της αίτησης υπαγωγής στη
ρύθμιση (η οποία, όπως αναφέρεται, δεν αποτελεί βεβαίωση υπαγωγής)

Έχουμε ταυτότητα οφειλέτη, ημερομηνία πληρωμής πρώτης δόσης και το ποσόν εκάστης
δόσης. Κατά συνέπεια για να ολοκληρωθεί η υπαγωγή πρέπει εμπρόθεσμα να πληρωθεί η
πρώτη δόση, διατραπεζικά. Ακολουθούν οι επιλογές σε δύο γνωστές Τράπεζες μέσω internet
banking:
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Χρειάζεται προσοχή στην πληρωμή ιδίως της πρώτης δόσης, διότι είναι αυτή που
ενεργοποιεί τη ρύθμιση, ενώ και οι επόμενες θα πρέπει να πληρώνονται μέχρι την
τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου μηνός, για να μην υπάρχει απώλεια ρύθμισης.
Ανά πάσα στιγμή ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της εικόνας των
δόσεων στην ανωτέρω πλατφόρμα του ΚΕΑΟ (Πληρωμές Οφειλέτη):
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Στην προκείμενη περίπτωση ο οφειλέτης έχει πληρώσει την πρώτη δόση το Μάιο 2019 και
το σύστημα τον ενημερώνει (πατώντας το σύνδεσμο Ανάλυση δόσεων) ότι η επόμενη δόση
λήγει 30.6.2019.
Αθήνα 3 Ιουνίου 2019
Ανδρέας Κουτσόλαμπρος
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