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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ) 

 

 

  
Αθήνα,   27/04/2021                                                                                                      

 
 
Αρ. Πρωτ.: 152097/ Σ271            

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ              ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ              

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ   ΑΡ.:  26                                 

                            

ΤΜΗΜΑ   :       ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Ταχ. Δ/νση:        Πατησίων 12,  

Ταχ. Κώδικας:  ΤΚ 106  77     

Πληροφορίες:    Μανιατάκη Μ.    

Τηλέφωνα:        210.52.91.773    

Ε-mail:   diakanonismos@keao.gov.gr          ΠΡΟΣ: 

               Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. 

            

          ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

               Αποδέκτες Πίνακα Α΄ 

 

         
 

Θ Ε Μ Α :  «Προθεσμία αίτησης για δεύτερο στάδιο υπαγωγής σε 
ρύθμιση του ν.4611/2019, για τους οφειλέτες 
αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και 
αγρότες. 
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 263 του ν. 
4798/2021.» 
 

Σχετ.:  Οι με αρ. 24/2020, 40/2020 και 51/2020 εγκύκλιοι.  
 

 

Με την παρούσα εγκύκλιο σας  κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 263 του 

ν. 4798/2021 (Φ.Ε.Κ. 68 /τ. Α’ /24-04-2021)  «Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και 

λοιπές επείγουσες διατάξεις.» και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την 

εφαρμογή τους. 

 

 Όπως είναι γνωστό η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών με τις 

διατάξεις του ν.4611/2019 για τους ελεύθερους επαγγελματίες, 
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αυτοαπασχολούμενους και αγρότες περιλαμβάνει δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο 

αφορούσε στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ και το δεύτερο στάδιο στην υποβολή αίτησης για 

υπαγωγή στη ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κ.Ε.Α.Ο.. 

Για τις προαναφερόμενες κατηγορίες οφειλετών η διαδικασία υπαγωγής στη 

ρύθμιση ολοκληρωνόταν μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας που ήταν η 7η 

Οκτωβρίου 2019, βάσει της υπ’ αρ. 43400/3824/19, ΦΕΚ-3615 β/30-09-19 απόφασης 

ΥΠΕΚΥΠ και μετά τη διαβίβαση των οφειλών στο Κ.Ε.Α.Ο. και την υποβολή της αίτησης 

για ένταξη στη ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κ.Ε.Α.Ο. . 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του ν. 

4611/2019 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κ.Ε.Α.Ο.  ήταν η 30η Απριλίου 2021, 

όπως είχε οριστεί στο άρθρο 70 του ν. 4756/2020 (ΦΕΚ 235/τ. Α’ /26-11-2020).  

 Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, η προθεσμία υποβολής αίτησης  

για υπαγωγή στο δεύτερο στάδιο της ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών του 

ν.4611/2019 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κ.Ε.Α.Ο. μετατίθεται στις 30 

Σεπτεμβρίου 2021. 

 

 

     Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΑΟ 

 

                                                            ΒΑΡΒΑΡΑ  ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ 

 

Εσωτερική διανομή: 

1. Γρ. Συντονίστριας 

2. Δ/νσεις Κ.Υ. ΚΕΑΟ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

1. Γρ. κ. Διοικητή ΕΦΚΑ 

2. Γρ. κ.κ. Υποδιοικητών ΕΦΚΑ 
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