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ΘΕΜΑ: Οδηγίες εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 59 του ν. 4264/2014 
σχετικά µε την αναστολή µέτρων αναγκαστικής είσπραξης των οφειλετών που 
είχαν υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινού διακανονισµού προς το Ι.Κ.Α. – 
Ε.Τ.Α.Μ. 
 
Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 59 του νόµου 4264/2014 (ΦΕΚ. 
118/τ.Α΄/15-05-2014), «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος 
και άλλες διατάξεις», σύµφωνα µε τις οποίες προβλέπεται αναστολή λήψης µέτρων 
είσπραξης των οφειλοµένων εισφορών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (κοινών 
επιχειρήσεων και οικοδοµικοτεχνικών έργων), γνωρίζοντάς σας τα ακόλουθα για την 
εφαρµογή τους: 
 
Ειδικότερα, στις προαναφερόµενες διατάξεις προβλέπεται η αναστολή ως την 30-6-
2017 της λήψης αναγκαστικών και λοιπών µέτρων είσπραξης σε βάρος των 
περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινού 
διακανονισµού µε τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3943/2011, όπως ισχύουν. 
 
Επισηµαίνουµε ότι, στις περιπτώσεις των εργοδοτών – οφειλετών που είχαν υπαχθεί 
σε καθεστώς προσωρινού διακανονισµού και εξυπηρετούσαν τους όρους αυτού, 
µέχρι την 31-12-2013 και που υπήχθησαν σε καθεστώς ρύθµισης κατά τις ισχύουσες 
διατάξεις του ν.4152/2013, παρέχεται η δυνατότητα, για λόγους χρηστής διοίκησης, 
να επανενταχθούν στο προϊσχύον καθεστώς προσωρινού διακανονισµού, εφόσον 
πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήµατος. 
 
Στη περίπτωση αυτή, τα καταβληθέντα ποσά θα ληφθούν υπόψη για την επανένταξη 
αυτών στο καθεστώς του προσωρινού διακανονισµού. 
 



 

 

 Κατά τον ίδιο τρόπο θα αντιµετωπισθούν και οι περιπτώσεις των αναφεροµένων στο 
θέµα οφειλετών που προέβησαν σε έναντι καταβολές. 
 
Τέλος υπενθυµίζουµε ότι, παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες που απώλεσαν το 
δικαίωµα συνέχισης της ρύθµισης και εφόσον δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς 
ρύθµισης µε νεότερες διατάξεις ρυθµίσεων, να επανενταχθούν σε αυτή, µε την 
προϋπόθεση της καταβολής του συνόλου των απαιτητών δόσεων και των απαιτητών 
τρεχουσών εισφορών µετά των αναλογούντων προσθέτων τελών, κατά την 
ηµεροµηνία καταβολής αυτών. 
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