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ΠΡΟΣ :
1. Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. 

-Α' Αθηνών 
-Β' Αθηνών 
-Πειραιά 
-Θεσσαλονίκης

2. Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α .-Ε.Τ.Α.Μ. 
Ταμειακές Υπηρεσίες &
Τμήματα Κ.Ε.Α.Ο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ως συν/νος Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του αρ. 19 του ν. 4324/2015 που αφορούν στην 

παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του αρ.28 

του ν.4321/2015 

ΣΧΕΤ.: Εγκύκλιος 14/2015

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν.4324/2015 (ΦΕΚ 44/Α'/29-04-2015) η 

προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του νόμου 4321/2015 (ΦΕΚ32/Α'/2015) για 

την υπαγωγή σε ρύθμιση (τύποι ρύθμισης 83, 84) σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου 

άρθρου παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 02/06/2015.

Ειδικά για οφειλές υπέρ του πρώην Ο.Π.Α.Δ., δεδομένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η 

διαδικασία και ο τρόπος βεβαίωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το φορέα, 

χορηγείται μεγαλύτερη προθεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στην ρύθμιση, δηλ. η 

αίτηση δύναται να υποβληθεί έως και τις 30/06/2015.

Με την ίδια διάταξη ορίζεται ότι στην ρύθμιση του ν. 4321/2015 δύναται να υπαχθούν 

οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες 

την 01/04/2015. Επομένως, μετά την ψήφιση του νόμου 4324/2015, στη ρύθμιση του αρ. 28
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του ν.4321/15 εντάσσονται κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη, οφειλές χρονικής περιόδου έως 

και 02/2015.

Για τον Ο.Γ.Α. παραμένει η δυνατότητα ένταξης στην εν λόγω ρύθμιση οφειλών έως 

30/06/2014, καθώς οφειλές μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία δεν είναι ληξιπρόθεσμες στις 

02/04/2015.

Οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του νόμου 4321/2015 και στους οποίους 

καταλογίστηκε από το φορέα οφειλή που αφορά χρονική περίοδο 02/2015 δύνανται να 

εξοφλήσουν αυτήν εφάπαξ ή να την εντάξουν στη ρύθμιση που διατηρούν.

Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση παραμένει η καταβολή των 

τρεχουσών εισφορών για περιόδους που έπονται των οφειλών που ρυθμίζονται, δηλαδή η 

καταβολή εισφορών χρονικής περιόδου 03/2015 και εντεύθεν.

Επιπλέον, στην ίδια παράγραφο διευρύνεται το ποσό οφειλών από επιστροφές παροχών ή 

ενοίκια ακινήτων που δύναται να υπαχθεί σε ρύθμιση με τις διατάξεις του αρ. 28 του 

4321/15 από 500.000 ευρώ σε 1.500.000 ευρώ.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στην παράγραφο 13 του άρθρου 28 του ν.4321/15, σας γνωρίζουμε 

ότι αναριθμείται σε 13.α και προστίθεται παράγραφος 13.β σύμφωνα με την οποία η 

ρύθμιση για τους οφειλέτες του Ο.Α.Ε.Ε. και Ε.Τ.Α.Α. απόλλυται σε περίπτωση: 

α. Μη καταβολής τρεχουσών εισφορών

β. Καθυστέρησης πέραν του ενός μηνός, τριών δόσεων ρύθμισης ανά 12μηνο 

προγράμματος ρύθμισης.

Σύμφωνα με τη διάταξη οι καθυστερούμενες δόσεις ρύθμισης, πέραν της πρώτης, 

προσαυξάνονται με επιτόκιο 0,25% μηνιαίως.

Παραδείγματα:

1. Οφειλέτης Ο.Α.Ε.Ε. εντάχθηκε στη ρύθμιση του συγκεκριμένου νόμου τον 04/2015 και 

καθυστερεί τη δόση του Ιουλίου. Η καθυστερούμενη δόση καταβάλλεται μαζί με τη δόση 

του Αυγούστου, χωρίς επιβολή προσαύξησης.
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Στη συνέχεια, ο ίδιος οφειλέτης καθυστερεί τη δόση του Οκτωβρίου, την οποία καταβάλει 

μαζί με τη δόση Νοεμβρίου. Στην περίπτωση αυτή η καθυστερούμενη δόση του 

Οκτωβρίου (2η καθυστέρηση) καταβάλλεται με μηνιαία προσαύξηση 0,25%. Το ίδιο 

ισχύει σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερήσει και τρίτη δόση εντός του πρώτου 

έτους της ρύθμισης.

2. Οφειλέτης Ο.Α.Ε.Ε. εντάχθηκε στη ρύθμιση του νόμου 4321/2015 τον 04/2015 και 

καθυστερεί τη δόση Ιουλίου, την οποία καταβάλει τον Αύγουστο χωρίς επιβολή 

προσαύξησης.

Ο οφειλέτης στη συνέχεια δεν καταβάλει τη δόση του Αυγούστου (2η καθυστέρηση) την 

οποία καταβάλει υποχρεωτικά εντός του Σεπτεμβρίου με προσαύξηση 0,25%.

Αν δεν καταβληθεί και η δόση του Σεπτεμβρίου εντός της προθεσμίας (3η καθυστέρηση) 

αυτή καταβάλλεται υποχρεωτικά μαζί με τη δόση του Οκτωβρίου με προσαύξηση 0,25%.

Για την εφαρμογή των προαναφερόμενων, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα εντάσσουν τους 

οφειλέτες του Ο.Α.Ε.Ε. και του Ε.Τ.Α.Α. στον τύπο ρύθμισης 87. Οφειλέτες των εν λόγω 

φορέων που είχαν ήδη ενταχθεί στον τύπο ρύθμισης 83, θα μεταφερθούν με κεντρική ροή 

στο νέο τύπο 87 χωρίς να απαιτούνται ενέργειες από τις υπηρεσίες σας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες που χορηγήθηκαν με την εγκύκλιο 14/2015 των 

υπηρεσιών μας.

(Συν.: 3 φύλλα)

Εσωτ. Διανομή:
1. Γρ. Συντονίστριας
2. Δ/νσεις Κ.Υ. Κ.Ε.Α.Ο.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ρΟ Β Ε ρτΟ Σ ΣΠγρΟΠΟγΛΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα

2. Αναπληρωτή Υπουργό 
κ. Στρατούλη
Σταδίου 29, 10 110 Αθήνα

3. Γενικό Γραμματέα Κοινω νικώ ν Ασφαλίσεων  
κ. Ρωμανιά
Σταδίου 29, 10 110 Αθήνα

4. Ι.Κ .Α . -  Ε.Τ.Α.Μ. 
Γρ. Διοικητή

5. Ο.Α.Ε.Ε.
Γρ. Διοικητή

6. Ο.Γ.Α.
Γρ. Διοικητή

7. Ε.Τ.Α.Α.
Γρ. Προέδρου



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 44

29 Απριλίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΥΙΎ ΑΡΙΘ. 4324 
Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, 

Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία 
και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 
και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρθρο 1

1. Ο τίτλος του ν. 4173/2013 (ΑΊ69) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία 
(Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.).»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4173/2013 αντικαθί
σταται ως εξής:

«Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟ
ΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ, Α.Ε.)». Ο 
διακριτικός τίτλος της εταιρείας καθορίζεται με απόφα
ση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4173/2013 αντικαθί
σταται ως εξής:

«Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι δημόσια επιχείρηση που ανήκει στο 
δημόσιο τομέα και εποπτεύεται από το Κράτος/Εχει 
διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και διέπεται από 
τις διατάξεις του παρόντος. Με κοινή απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για θέματα 
Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, Υπουργού Επικρατείας, 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
εγκρίνεται το Καταστατικό της εταιρείας, του οποίου 
οι ρυθμίσεις, με την επιφύλαξη διαφορετικών διατάξε
ων του παρόντος νόμου, περιλαμβάνουν τα στοιχεία 
που προβλέπονται στο άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920 και 
στο ν. 3429/2005. Το Καταστατικό καταχωρίζεται στο 
Γενικό Εμπορικό Μητρώο Ανώνυμων. Το Καταστατικό 
της εταιρείας Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί να τροποποιείται και 
να κωδικοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
της εταιρείας.»

4. Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4173/2013 αντικαθί
σταται ως εξής:

«Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποτελεί ενιαίο φορέα, ο οποίος πε
ριλαμβάνει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 
πανελλαδικούς και περιφερειακούς τηλεοπτικούς και 
ραδιοφωνικούς σταθμούς, μουσικά σύνολα και χορωδία, 
διαδικτυακούς ιστότοπους, καθώς και έντυπη ή ηλεκτρο
νική έκδοση περιοδικού, δύναται δε να ιδρύει θυγατρικές 
εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα στην επικράτεια.»

Αρθρο 2

Το άρθρο 2 του ν. 4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2 
Σκοπός - Αποστολή

1. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. έχει ως σκοπό την παροχή δημόσιας 
ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τη διάταξη 
της παρ. 2 του άρθρου 15 του Συντάγματος, τη διευ
κόλυνση της πρόσβασης του κοινωνικού συνόλου στις 
ηλεκτρονικές πληροφορίες που αυτή παράγει στο πλαί
σιο του σκοπού της, καθώς και τη διακίνηση, ανταλλαγή 
και διάδοσή τους, με την οργάνωση, εκμετάλλευση και 
λειτουργία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, 
διαδικτυακών ιστοτόπων και την παροχή κάθε είδους 
οπτικοακουστικών υπηρεσιών με τη χρήση οποιοσδή
ποτε τεχνικής μεθόδου ή μέσου.

2. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., χωρίς να επιδιώκει την απόκτηση κέρ
δους, συμβάλλει στην ενημέρωση, μόρφωση και ψυχα
γωγία του ελληνικού λαού και στην προσπάθεια εθνικής 
και παραγωγικής ανασυγκρότησης.

3. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποτελεί φορέα δημοκρατίας και πολι
τισμού και συμβάλλει στη διασφάλιση της πολυφωνίας, 
στην ανεξάρτητη μετάδοση της πληροφορίας και της 
είδησης και στην προβολή των έργων του λόγου και 
της τέχνης. Οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες που παρέχει 
η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. πρέπει να ανταποκρίνονται στην ποιοτική 
στάθμη που επιβάλλουν η κοινωνική της αποστολή και η 
πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας και να σέβονται ιδίως 
την αξία του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής 
ηλικίας και της νεότητας.

4. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι ανεξάρτητη από το Κράτος, όλους 
τους φορείς δημόσιας ή ιδιωτικής εξουσίας και τα πολι
τικά κόμματα και καταρτίζει και εκπέμπει το ραδιοτηλε
οπτικό και διαδικτυακό της περιεχόμενο, διεπόμενη μόνο 
από τις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος και της



θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, δεν φέρουν ευθύνη 
για θέματα που ανακύπτουν από την προγενέστερη της 
ανάληψης των καθηκόντων τους διαχείριση.

7. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και οι θυγατρικές της που καταρ- 
γήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 2/11.6.2013 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον 
Πρωθυπουργό (Β' 1414), όπως ισχύει, εξακολουθούν να 
υπάγονται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης σύμφωνα 
με την Οικ. 2/11.6.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουρ
γό (Β' 1414), όπως ισχύει, το έργο δε της διαχείρισης 
πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα μήνα από την 
ισχύ του παρόντος νόμου. Με την πάροδο άπρακτης 
της προθεσμίας ο ειδικός διαχειριστής παραδίδει όλο 
το υπάρχον υλικό σε νέο ειδικό διαχειριστή που ορί
ζεται με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού για 
θέματα Ραδιοτηλεόρασης και του Υπουργού Οικονο
μικών. Η παράγραφος 7 του άρθρου 4Α της υπ’ αριθμ. 
Οικ. 2/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον 
Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (Β' 1414) 
καταργείται.

8. Τα δικαιώματα επί των σημάτων και των άυλων 
αγαθών που ανήκαν στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και τις θυγατρι
κές της που καταργήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 2/11.6.2013 
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β' 1414), όπως ισχύει, 
μεταφέρονται αυτοδικαίως στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. 
προκειμένου να αδειοδοτηθούν οι κατασκευές κεραι
ών που απαιτούνται για την κάλυψη του δικτύου της 
υποχρεούται μέχρι τις 30.10.2015 να καταθέσει στην 
Ε.Ε.Τ.Τ. φάκελο με πλήρη δικαιολογητικά, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις. Μέχρι την έκδοση άδειας οι 
εγκατεστημένες κατασκευές κεραιών θεωρούνται ως 
νομίμως λειτουργούσες.

9. Η μεταβίβαση από και προς το Ελληνικό Δημόσιο 
και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στην Ε.Ρ.Τ 
Α.Ε. και στις εταιρείες που αυτή ιδρύει κάθε περιου
σιακού στοιχείου και γενικά εμπράγματου ή ενοχικού 
δικαιώματος, απαίτησης και υποχρέωσης, καθώς και οι 
σχετικές συμβάσεις απαλλάσσονται από κάθε γενικό ή 
ειδικό φόρο ή τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα ή εισφορά 
υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.

10. Συστήνεται Ειδική Επιτροπή Ελέγχου με σκοπό 
τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων της ειδικής 
διαχείρισης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικών της 
που καταργήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 2/11.6.2013 κοινή 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυ
πουργού στον Πρωθυπουργό (Β' 1414), όπως ισχύει. 
Η Επιτροπή αποτελείται από έναν (1) Νομικό Σύμβουλο 
του Κράτους ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους, ο οποίος είναι και Πρόεδρός της, έναν (1) 
εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών και τρεις (3) 
ορκωτούς λογιστές. Η Επιτροπή συγκροτείται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας, 
αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Η 
Επιτροπή υποβάλει πόρισμα στους Υπουργούς Οικονο
μικών και Επικρατείας, αρμόδιο για θέματα Δημόσιας 
Ραδιοτηλεόρασης. Με την ίδια κοινή υπουργική από
φαση εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής 
και καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της, καθώς και 
η αποζημίωση των τριών ορκωτών λογιστών της Επι
τροπής.»

Άρθρο 15

Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 4, 5,12,13 και 
οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 16 του ν. 4173/2013, 
όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 48 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920

Άρθρο 16

Μετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 
48 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προστίθεται φράση 
ως εξής:

«Εννομο συμφέρον για τη λύση εταιρείας, η οποία 
δραστηριοποιείται στον τομέα των μέσων μαζικής ενη
μέρωσης, έχει και ο αρμόδιος για θέματα Δημόσιας 
Ραδιοτηλεόρασης Υπουργός Επικρατείας.»

Άρθρο 17

Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 2 του άρθρου 
143 του ν. 4001/2011. «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για έρευνα, 
παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς υδρογονανθράκων και 
άλλες ρυθμίσεις» (Α' 179), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για το έτος 2015 οι μοναδιαίες χρεώσεις του Ειδικού 
Τέλους για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) 
παραμένουν αμετάβλητες στο ύψος που έχουν καθοριστεί 
για το έτος 2014.

Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει αναδρομικά από 1.1.2015.
Τα ποσά που τυχόν χρεώθηκαν από τους παρόχους 

ηλεκτρικής ενέργειας καθ’ υπέρβαση της παρούσας δι
άταξης, επανυπολογίζονται σύμφωνα με αυτήν και οι 
διαφορές που προκύπτουν, συμψηφίζονται ή περιλαμβά
νονται στην αντίστοιχη χρέωση ΕΤΜΕΑΡ, στον αμέσως 
επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό.»

Άρθρο 18

Στο τέλος του άρθρου 15 του ν. 4321/2015 (Α' 32) προ
στίθεται νέο εδάφιο:

«Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδε- 
ται εντός μηνός από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, 
και ανατρέχει στο χρόνο λήξης αυτής, δύναται να πα- 
ρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι έναν (1) μήνα η 
καταληκτική ημερομηνία εφάπαξ εξόφλησης μέρους της 
βασικής οφειλής, με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 19
Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης

υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του άρθρου 28 
του ν. 4321/2015

1. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4321/2015 
(Α" 32) για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε καθεστώς 
ρύθμισης, παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 
2.6.2015. Στη ρύθμιση δύναται να υπαχθούν ασφαλιστικές 
οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ 
οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 1.4.2015. Ειδικά 
για ληξιπρόθεσμες οφειλές υπέρ του πρώην Ο.Π.Α.Δ. η 
αίτηση για υπαγωγή υποβάλλεται έως και τις 30.6.2015. 
Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση 
είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από 1.4.2015 
και εφεξής. Στην παρούσα ρύθμιση δύναται να υπαχθούν 
μετά από αίτησή τους και οφειλές προς Φορείς Κοινω
νικής Ασφάλισης, που αφορούν επιστροφές παροχών



και ενοίκια ακινήτων, συνολικού ύψους έως 1,500.000 ευρώ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι όροι της ρύθμισης του 
άρθρου 28 του ν. 4321/2015.

2. Η παρ. 13 του άρθρου 28 του ν. 4321/2015 αναριθμείται σε 13.α. και προστίθεται παράγραφος 13.β. ως ακολούθως: 
«13.β. Ειδικότερα, για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, η αίτηση υποβάλλεται άπαξ στην παρούσα ρύθμιση, 

η δε ρύθμιση απόλλυται σε περίπτωση: 
α. Μη καταβολής τρεχουσών εισφορών.
β. Καθυστέρησης πέραν του ενός μηνός, τριών δόσεων της ρύθμισης ανά δωδεκάμηνο προγράμματος ρύθμισης. 

Οι πέραν της μίας δόσης καθυστερούμενες δόσεις της ρύθμισης προσαυξάνονται με επιπλέον επιτόκιο 0,25% 
μηνιαίως.»

Άρθρο 20 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 

νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο! ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑ0ΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ
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ΟΛΓΑ - ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. 

Αθήνα, 29 Απριλίου 2015

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ


