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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟ∆ΩΝ
Γ.Ε.: Ε33/407/12-11-2007

 
 

ΣΧΕΤ. :    Η 71/06 εγκύκλιος 
 
 
Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 (δέκατου ένατου) 

του ν.3607/07 (ΦΕΚ 245/τ.Α΄/1-11-07), σύµφωνα µε  τις οποίες η προθεσµία 
υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθµιση των οφειλοµένων προς το 
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. εισφορών που είχε οριστεί µε τις διατάξεις της περ. 
β΄  της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.3518/06, παρατείνεται από τη λήξη της και  
µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από την δηµοσίευση του 
ανωτέρω νόµου, ήτοι µέχρι 31/12/07, γνωρίζοντάς σας τα ακόλουθα για την 
εφαρµογή τους : 

Οι κοινοποιούµενες διατάξεις καταλαµβάνουν όλους τους  εργοδότες - 
οφειλέτες Κοινών Επιχ/σεων και Οικοδοµοτεχνικών Έργων, που θα υποβάλλουν 
αίτηση για έλεγχο στο αρµόδιο Υποκ/µα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας της επιχ/σης 
έως την 31/12/2007, προκειµένου να υπαχθούν στη ρύθµιση των οφειλών τους κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.3518/06. 

 
Επίσης, δικαίωµα υπαγωγής στη ρύθµιση έχουν χωρίς να υποβάλλουν νέα 

αίτηση : 
α) Όσοι εργοδότες – οφειλέτες (κοινών επιχ/σεων και 

οικοδοµοτεχνικών έργων) είχαν υποβάλλει αίτηση για 
ρύθµιση µέχρι 2/4/07, τους είχε χορηγηθεί το Υπηρεσιακό 
Σηµείωµα, αλλά είχε παρέλθει η διάρκεια ισχύος του, εφόσον 
πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του 
άρθρου 28 του ν.3518/06 (καταβολή απαιτητών τρεχουσών 
εισφορών από 1/11/06 και µέχρι το µήνα υπαγωγής στη 
ρύθµιση). 

 
β) Όσοι εργοδότες – οφειλέτες (κοινών επιχ/σεων και 

οικοδοµοτεχνικών έργων) είχαν υποβάλλει αίτηση για 
ρύθµιση µετά την 2/4/07 και µέχρι την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης του ν.3607/07, εφόσον προσκοµίσουν όλα τα 
απαραίτητα για τον έλεγχο δικαιολογητικά. 

 
Υπενθυµίζουµε ότι, προς αποφυγή προβληµάτων στην εφαρµογή των 

ανωτέρω διατάξεων, οι αρµόδιοι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Εσόδων των Υποκ/των, 
θα πρέπει σύµφωνα και µε τις οδηγίες της εγκυκλίου 71/06, στα χορηγούµενα 
Υπηρεσιακά Σηµειώµατα : 

α) Να ενηµερώνουν τους εργοδότες – οφειλέτες για τη λήξη της 
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προθεσµίας ρύθµισης των οφειλών. 
β) Να αναγράφουν την κατά περίπτωση προθεσµία ρύθµισης των 

οφειλών.  
Εξάλλου οι ∆ιευθυντές των αντίστοιχων µονάδων µε ευθύνη τους θα πρέπει 

να ελέγχουν τις χορηγούµενες εκ του νόµου προθεσµίες και να υπογράφουν για την 
υπαγωγή ή µη των οφειλετών στη ρύθµιση σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες 
διατάξεις. 

Τέλος, σας γνωρίζουµε ότι όλα τα ανωτέρω δεν θα τύχουν εφαρµογής 
στις περιπτώσεις οφειλετών που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 28 του 
ν.3518/06 και απώλεσαν για οποιοδήποτε λόγο το δικαίωµα συνέχισης της 
ρύθµισης. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες της εγκυκλίου 71/2006. 
 
_______________________________________________________ 

 
 
 

ΦΕΚ 245/τ.Α΄/1-11-07 
 
 

ΝΟΜΟΣ 3607/07 
 

Σύσταση και Καταστατικό της « Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Κοινωνικής 
Ασφάλισης Α.Ε. » ( Η.∆Ι.Κ.Α.  Α.Ε. ) και λοιπές ασφαλιστικές και 

οργανωτικές διατάξεις. 
 
 
 

…………………………………………………………………………….. 
΄Αρθρο 19 

…………………………………………………………………………….. 
 
2. Η προθεσµία της περίπτωσης β' της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 3518/2006 

(ΦΕΚ 272 Α'/21.12.2006) για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθµιση των 
οφειλόµενων εισφορών προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και τους Οργανισµούς, Ταµεία 
και Λογαριασµούς των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή συν εισπράττονται 
από το Ι.ΚΑ. - Ε.Τ.Α.Μ., παρατείνεται από τη λήξη της µέχρι και την τελευταία 
εργάσιµη ηµέρα του εποµένου µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος. 
 

……………………………………………………………………………… 
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