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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 48 
 
ΘΕΜΑ : Συµπληρωµατικές οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων ρύθµισης των 
καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 
 
Σε συνέχεια της µε αριθµ. πρωτ. 37/20.6.2013 εγκυκλίου µας, σας γνωρίζουµε τα 
ακόλουθα: 
 
1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ – ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Για την υπαγωγή στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ' του Ν.4152/2013 
«Νέα Αρχή», εφόσον υφίστανται οφειλές µισθολογικών περιόδων απασχόλησης µετά 
την 1.1.2013 και µέχρι την 30.6.2013, είτε θα εξοφλούνται πριν την ηµεροµηνία 
υπαγωγής στη ρύθµιση είτε θα ρυθµίζονται σε δώδεκα (12) ισόποσες µηνιαίες δόσεις. 
 
Προκειµένου ο οφειλέτης να θεωρηθεί ασφαλιστικά ενήµερος θα πρέπει να καταβάλλει 
την αντίστοιχη πρώτη δόση τόσο της «Νέας Αρχής» όσο και αυτή της «Πάγιας 
Ρύθµισης». 
 
2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Εφόσον ο εργοδότης επιθυµεί την ταυτόχρονη υπαγωγή των οφειλών του στις διατάξεις 
της ρύθµισης της «Νέας Αρχής» και της «Πάγιας Ρύθµισης» θα πρέπει να υποβάλλει 
σχετικές αιτήσεις για κάθε τύπο ρύθµισης, κατά τη διαδικασία που περιγράφεται στην ως 
άνω εγκύκλιο. 
 
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην ταυτόχρονη διεκπεραίωση των αιτήσεων από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες του Ιδρύµατος, έτσι ώστε η επταήµερη προθεσµία υπαγωγής στις 
δύο ρυθµίσεις να είναι η ίδια. 
 



 

 

 
Επίσης, η καταβολή της πρώτης δόσης για κάθε ρύθµιση θα πραγµατοποιείται 
υποχρεωτικά την ίδια ηµέρα, ενώ θα εκδίδεται απόφαση ρύθµισης πρώτα για την «Νέα 
Αρχή» και εν συνεχεία για την «Πάγια ρύθµιση». 
 
Αναφορικά µε τα στοιχεία που θα πρέπει να προσκοµίζονται στο αρµόδιο για την έκδοση 
απόφασης ρύθµισης διοικητικό όργανο, ισχύουν τα κάτωθι: 
 
α. Για οφειλέτες φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε κύρια οφειλή έως πέντε χιλιάδες ευρώ 
(5.000 €) σε κάθε τύπο ρύθµισης, προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
δηλώνεται λεπτοµερώς η αδυναµία εξόφλησης της οφειλής τη δεδοµένη χρονική στιγµή, 
η βιωσιµότητα των διακανονισµών καθώς και το αν ο οφειλέτης έχει καταδικαστεί για 
φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αµετάκλητα ή έχει  ασκηθεί εναντίον του ποινική 
δίωξη για φοροδιαφυγή. 
 
β. Για οφειλέτες φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε κύρια οφειλή άνω των πέντε χιλιάδων 
ευρώ (5.000 €) σε έναν ή και στους δύο τύπους ρύθµισης, διακρίνονται οι παρακάτω 
κατηγορίες: 
 
1. Οφειλέτης µε συνολική κύρια οφειλή στη ρύθµιση της «Νέας Αρχής» έως εβδοµήντα 
πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000 €) και στη «Πάγια Ρύθµιση» έως πενήντα χιλιάδες ευρώ 
(50.000 €) προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται λεπτοµερώς η 
αδυναµία εξόφλησης της οφειλής τη δεδοµένη χρονική στιγµή και πληροφορίες σχετικά 
µε το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (κινητές αξίες και ακίνητη 
περιουσία οποιασδήποτε µορφής µε προσκόµιση Ε9 ή ΕΤΑΚ), τα οικονοµικά στοιχεία 
της επιχείρησης ή το ετήσιο εισόδηµα, τους αριθµούς των τραπεζικών του λογαριασµών 
(IBAN), οχήµατα των οποίων έχει την κυριότητα, απαιτήσεις από τρίτους καθώς και 
πληροφορίες που περιλαµβάνουν οφειλές σε ασφαλιστικά ταµεία ή άλλες υπηρεσίες του 
δηµοσίου και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον και 
το αναµενόµενο εισόδηµα/κύκλος εργασιών καθώς και το αν ο οφειλέτης έχει 
καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αµετάκλητα ή έχει ασκηθεί 
εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή. 
 
2. Οφειλέτης µε συνολική κύρια οφειλή στη ρύθµιση της «Νέας Αρχής» άνω των 
εβδοµήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000 €) ή µε συνολική κύρια οφειλή στη «Πάγια 
Ρύθµιση» άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €), προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση, 
µε συµπληρωµένα τα στοιχεία της προηγούµενης περίπτωσης 1. 
 
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από βεβαίωση 
που υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης από τρίτο ανεξάρτητο εκτιµητή, περί της 
ορθότητας των δηλούµενων οικονοµικών στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών 
που αποδεικνύουν την αδυναµία εξόφλησης της οφειλής τη δεδοµένη χρονική στιγµή, 
καθώς και τη βιωσιµότητα των διακανονισµών (καταβολή του συνόλου των δόσεων των 
ρυθµίσεων και των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών). 
 
3. Οφειλέτης µε συνολική κύρια οφειλή στη ρύθµιση της «Νέας Αρχής» άνω των 
τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €) ή µε συνολική κύρια οφειλή στη «Πάγια 
Ρύθµιση» άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 €), προσκοµίζει υπεύθυνη 
δήλωση, µε συµπληρωµένα τα στοιχεία της προηγούµενης περίπτωσης 2. 
 
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από σύσταση 
εγγύησης για τη διασφάλιση του συνόλου της ρυθµιζόµενης οφειλής και για τους δύο 
τύπους ρύθµισης, η οποία µπορεί να συνίσταται σε: 



 

 

 
 
•Προσκόµιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστηµα της ρύθµισης και για 
το σύνολο της ρυθµιζόµενης οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων. 
 
•Πλήρη διασφάλιση της οφειλής µε εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ελευθέρου βαρών, 
αντικειµενικής αξίας τουλάχιστον ίσης µε το ύψος της συνολικής οφειλής ή επί 
βεβαρηµένου ακινήτου αντικειµενικής αξίας, αφαιρουµένων των ποσών για τα οποία 
έχουν εγγραφεί βάρη, τουλάχιστον ίσης µε τη συνολική οφειλή. 
 
•Εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου και  
 
•Οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις αρµόδιες αρχές των 
ασφαλιστικών οργανισµών. 
 
Στη περίπτωση αυτή η βεβαίωση του τρίτου ανεξάρτητου εκτιµητή θα πρέπει να εξετάζει 
πέραν των υπολοίπων στοιχείων, την  περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη ως προς την 
παροχή επαρκών εγγυήσεων για την χορήγηση ρύθµισης τµηµατικής καταβολής. 
 
Σε περίπτωση µη προσκόµισης ή αποστολής των ανωτέρω δικαιολογητικών εντός της 
οριζόµενης προθεσµίας, η ρύθµιση απόλλυται, µε συνέπεια την υποχρεωτική άµεση 
καταβολή του υπολοίπου της οφειλής και την επιδίωξη της είσπραξής της µε όλα τα 
προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα. 
 
Τονίζεται ότι, για τις ως άνω περιπτώσεις α και β, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής 
της αίτησης, τα ανωτέρω δικαιολογητικά  προσκοµίζονται ή αποστέλλονται ταχυδροµικά 
µε συστηµένη επιστολή, στα αρµόδια για την έκδοση απόφασης ρύθµισης διοικητικά 
όργανα, εντός τριάντα εργάσιµων για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµερών, από την 
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Στις περιπτώσεις ταυτόχρονης υπαγωγής των 
οφειλών και στις δύο ρυθµίσεις, ως ηµεροµηνία έναρξης της ανωτέρω προθεσµίας 
ορίζεται η ηµεροµηνία υποβολής της τελευταίας εκ των δύο αιτήσεων. 
 
Εξυπακούεται ότι τα ανωτέρω θα τύχουν εφαρµογής και στις περιπτώσεις των οφειλετών 
που ήδη έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.4152/2013, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής, για το υπόλοιπο οφειλόµενο 
ποσό. 
 
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου, σχετικές αιτήσεις.  
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες της εγκυκλίου 37/2013 της ∆ιεύθυνσης Ασφάλισης - 
Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
 
 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
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