
 

 

 

 
 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ     
       
                           22/05/2019 

Ξεκινά από σήμερα η λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που 
θα δέχεται τις αιτήσεις των οφειλετών για ένταξη στη νέα ευνοϊκή ρύθμιση του 
ν. 4611/19 (ΦΕΚ 73 Α΄). 
 
Σύμφωνα με το νόμο, δύναται να ρυθμιστεί -κατόπιν αίτησης του οφειλέτη- το 
σύνολο των οφειλών που δημιουργήθηκε μέχρι 31/12/2018 προς το ΕΤΕΑΕΠ, 
σε δόσεις που φτάνουν μέχρι και τις 120.  
 
Η ρύθμιση αφορά οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές επικούρησης και 
εφάπαξ φυσικών και νομικών προσώπων, από εργοδοτικές εισφορές, καθώς 
και από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές που πραγματοποιήθηκαν 
μέχρι τις 31/12/2018. 
 
Ως κίνητρο ένταξης στη ρύθμισης παρέχεται έκπτωση 85% επί των πάσης 
φύσεως προσαυξήσεων σε όλους τους οφειλέτες, ενώ σε περίπτωση εφάπαξ 
καταβολής της βασικής οφειλής από τους εργοδότες παρέχεται 100% 
διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων.  
 
Το ελάχιστο ποσό δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50 ευρώ, ενώ δεν 
υπάρχει κατώτατος αριθμός δόσεων παρά μόνο ανώτατος (μέχρι 120). 
 
Η υποβολή της αίτησης υποστηρίζεται ηλεκτρονικά από τον επίσημο ιστότοπο 
του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) και το περιθώριο υποβολής της ολοκληρώνεται 
στις 30 Σεπτεμβρίου 2019.  
 
Η διαδικασία έχει δύο στάδια: το πρώτο γίνεται στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ 
όπου λαμβάνει χώρα ο εθελοντικός επανυπολογισμός της οφειλής και στη 
συνέχεια μεταφέρεται ηλεκτρονικά στο ΚΕΑΟ όπου επιλέγονται οι δόσεις. 
 
Υπενθυμίζεται πως ο επανυπολογισμός αφορά τα έτη 2002-2016 και γίνεται 
με βάση το κατώτατο όριο εισφορών. 
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Στο σύστημα υπάρχει απεικόνιση των επιβαρύνσεων πριν και μετά τον 
επανυπολογισμό, ώστε να καθίσταται σαφές στον οφειλέτη το όφελος της 
ρύθμισης.  
 
Για την διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων, το ΕΤΕΑΕΠ παραθέτει έναν 
χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις- απαντήσεις, σχετικά με την διαδικασία ρύθμισης 
των ασφαλιστικών εισφορών: 

 
1. Ποιες οφειλές εντάσσονται στην νέα ρύθμιση; 

 

Στην νέα ρύθμιση εντάσσεται το σύνολο των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ και το 
ΕΤΕΑΕΠ, έως 31/12/2018.  
 

2. Ποιοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της νέας ρύθμισης; 

 
Παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης, σε φυσικά ή και νομικά πρόσωπα, με 
ενεργή ή μη επαγγελματική δραστηριότητα.  
 

3. Η οφειλή μου έχει ενταχθεί σε ρύθμιση που είναι ενεργή. Μπορώ να 
μεταπέσω στην νέα ρύθμιση; 

 
Ναι μπορεί να ενταχθεί το ανεξόφλητο υπόλοιπο ενεργής ρύθμισης στις νέες 
διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή δικαιώματα και ευεργετήματα που 
απορρέουν από την προηγούμενη ρύθμιση θα απολεσθούν. 
 

4. Πως ρυθμίζονται οι οφειλές; 

 
Η αποπληρωμή της οφειλής πραγματοποιείται σε έως 120 ισόποσες μηνιαίες 
δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ. Επιπλέον παρέχεται έκπτωση 
85% επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων, 
λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής. 
Τέλος, η οφειλή που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση επιβαρύνεται από τον 
επόμενο μήνα υπαγωγής της με τόκο, βάσει του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου 
αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας, πλέον πέντε εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένου. 
 

5. Αν υπαχθώ σε ρύθμιση οφειλών βάσει των ανωτέρω διατάξεων και 
χάσω την ρύθμιση, μπορώ να αιτηθώ νέα; 

 
Όχι. Το δικαίωμα υπαγωγής στην ρύθμιση ασκείται άπαξ. 
 

6. Που μπορώ να υποβάλλω αίτηση για να ρυθμίσω τις οφειλές μου προς 
το ΕΤΕΑΕΠ;  

 
Η διαδικασία υποστηρίζεται ηλεκτρονικά από τον ιστότοπο του ΕΦΚΑ 
(www.efka.gov.gr) . 
 

7. Είμαι αυτοτελώς απασχολούμενος. Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει 
να ακολουθήσω για να υποβάλλω αίτηση ρύθμισης για το ΕΤΕΑΕΠ; 

 
Η διαδικασία αποτελείται από δύο στάδια: 
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Στο πρώτο στάδιο υποβάλλεται αίτημα προσδιορισμού / επανυπολογισμού 
των οφειλών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο 
του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr). 
Στο δεύτερο στάδιο υποβάλλεται αίτημα ρύθμισης των οφειλών στον 
σύνδεσμο του ΚΕΑΟ στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ. 
 

8. Μέχρι πότε μπορεί ένας οφειλέτης να υποβάλει την αίτησή του για 
ρύθμιση των οφειλών του; 

 
Η αίτηση ρύθμισης υποβάλλεται έως 30 Σεπτεμβρίου 2019. 
 

9. Ποιες οφειλές επανυπολογίζονται; 

 
Το σύνολο των οφειλών κλάδου επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών 
ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων από 1-1-2002 έως 31-
12-2016 δύναται να επανυπολογιστεί, μετά από επιλογή του οφειλέτη. 
 

10. Πως επανυπολογίζονται οι οφειλές; 

 
Οι οφειλές περιόδου 1-1-2002 έως 31-12-2016 επανυπολογίζονται σύμφωνα 
με το βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ίσχυε κατά την 
31η Δεκεμβρίου του 2018. 
Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 41,03 ευρώ ανά μήνα για τον κλάδο επικουρικής 
ασφάλισης και 23,44ευρώ για τον κλάδο εφάπαξ παροχών. 
 

11. Δεν μπορώ να ρυθμίσω το σύνολο των οφειλών μου, γιατί έχει 
εμφανισθεί η οφειλή μου μόνο προς τον έναν από τους φορείς 
ασφάλισής μου; 

 
Μπορείτε να ρυθμίσετε τις οφειλές που έχουν ήδη αναρτηθεί. Για το σύνολο 
των οφειλών σας, θα πρέπει να αναμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
ελέγχου. 
 

12. Μπορώ να ρυθμίσω την οφειλή που έχει αναρτηθεί, μέχρι να 
εμφανισθούν οι υπόλοιπες οφειλές μου; 

 
Ναι, μπορείτε. Θα οριστικοποιήσετε το αίτημά σας με τις ήδη αναρτημένες 
οφειλές. Όταν αναρτηθούν οι λοιπές οφειλές, θα ενημερωθείτε με ηλεκτρονική 
αλληλογραφία (email). Οι νέες οφειλές θα διαβιβασθούν στο ΚΕΑΟ σύμφωνα 
με την αρχική σας επιλογή. 
 

13. Έχω υποβάλει αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και δεν 
έχουν εμφανισθεί ακόμη οι οφειλές μου. Θα χάσω την προθεσμία που 
έχει δοθεί προκειμένου να ενταχθώ στην παρούσα ρύθμιση; 

 
Όχι. Εφόσον έχετε ζητήσει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας να 
προσδιοριστούν/επανυπολογιστούν οι οφειλές προκειμένου να διαβιβαστούν 
στο ΚΕΑΟ προς ρύθμιση, το αίτημά σας θεωρείτε εμπρόθεσμο. 
 

14. Πότε χάνεται η ρύθμιση; 
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Η ρύθμιση χάνεται εάν: 
α) δεν καταβληθεί ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο δόσεις ρύθμισης. 
β) δεν καταβληθούν βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1-1-
2019. 
 

15. Τι δικαιώματα χάνω αν απολεσθεί η ρύθμιση; 

 
Απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης  έχει ως συνέπεια την αναβίωση 
της οφειλής με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους 
λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, στην κατάσταση που ήταν πριν την 
ημερομηνία υπαγωγή τους στη ρύθμιση. 
Ποσά που έχουν καταβληθεί έναντι της νέας ρύθμισης θα αφαιρεθούν. 

  
 Επίσης απώλεια της ρύθμισης επιφέρει άρση της αναστολής των μέτρων εκτέλεσης 
και των ποινικών διώξεων, καθώς και επιδίωξη είσπραξης της οφειλής με όλα τα 
προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέσα.  

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 


