
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. οικ.42574/Δ1.12685 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 32518/10263/

10.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ερ-

γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρα-

τείας για τη Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρ-

μας - μηχανισμού εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων 

υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των τέως 

Φ.Κ.Α. που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον Ηλε-

κτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

(e- Ε.Φ.Κ.Α.) (Β΄ 3484). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. α της παρ. 9 του άρθρου 118 

του ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την 
ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής 
οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των 
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, 
(ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνει-
σφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέ-
ντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της 
νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 148).

2. Τις διατάξεις του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών 
προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογι-
κή Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές 
Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συντα-
ξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των ερ-
γαζομένων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73), όπως ισχύουν.

3. Την υπ’ αρ. οικ.32518/10263/10.8.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων και Επικρατείας για τη Δημιουργία ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας - μηχανισμού εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των τέως Φ.Κ.Α. που 
εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον Ηλεκτρονικό Εθνικό 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ( e- Ε.Φ.Κ .Α) (Β΄ 3484).

4. Την υπ’ αρ. οικ.32377/1796 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οι-
κονομικών για τον Προσδιορισμό της διαδικασίας εκκα-
θάρισης και εξόφλησης από τον e-ΕΦΚΑ ληξιπρόθεσμων 

υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των τέως Φ.Κ.Α. που 
εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β΄ 3520/2020)

5. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυ-
βέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)» (Α΄ 184) και άλλες 
διατάξεις.

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

7. Την υπό στοιχεία Υ6/09.07.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β΄ 2902).

8. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας 
Διοίκησης» (Α΄ 133) και το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

9. Τις διατάξεις των άρθρων εικοστού έβδομου και 
εικοστού όγδοου του ν. 4683/2020 «Κύρωση της από 
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπεί-
γοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του 
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στή-
ριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη 
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).

10. Τις διατάξεις του ν.4387/2016 (Α΄85) «Ενιαίο Σύστη-
μα Κοινωνικής Ασφάλισης - Μεταρρύθμιση ασφαλιστι-
κού συστήματος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».

11. Τις διατάξεις του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχανι-
σμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 
των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνο-
χής ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρ-
μοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 236).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 12 ν. 4578/2018, όπως 
ισχύει.

13. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 17 ν. 4052/2012, 
όπως ισχύει.

14. Τις διατάξεις του άρθρου 17 ν. 3918/2011.
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

20 Οκτωβρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4616

50433



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ50434 Τεύχος B’ 4616/20.10.2020

15. Τις διατάξεις του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» (Α΄ 8), όπως ισχύει.

16. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώ-
νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

17. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017, «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει.

18. Τις διατάξεις του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85), όπως 
ισχύει.

19. Την υπό στοιχεία 38294/2087/2020 ΓΔ2 εισήγηση 
του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων.

20. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογι-
σμό έτους 2020 του e-ΕΦΚΑ ούτε στον κρατικό προϋπο-
λογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Την τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’ 

αρ. οικ. 32518/10263 (Β΄ 3484/2020) κοινής απόφασης 

των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
Επικρατείας ως ακολούθως:

«3. Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες - πάροχοι εισέρχονται 
στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Μηχανισμός εκκαθάρισης 
ληξιπροθέσμων οφειλών υγείας» και υποβάλουν αρχικά 
αίτηση μέχρι την 15η Νοεμβρίου 2020, αφού προηγου-
μένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών 
διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφορι-
ακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. οικ. 32518/10263/
10.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας (Β΄ 3484).

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Επικρατείας
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