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Α. ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
 
Σας γνωρίζουµε ότι µε τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3943/2011 αναστέλλεται 
ως την 31/12/2012 η λήψη αναγκαστικών και λοιπών µέτρων είσπραξης κατά των 
οφειλετών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι είτε έχουν εκπέσει της 
ρύθµισης οφειλών του Ν 3863/2010 (ΦΕΚ 115Α) ή αντίστοιχων προηγούµενων 
ρυθµίσεων, είτε δεν έχουν υπαχθεί σε αυτές, εφόσον υπαχθούν στο καθεστώς του 
παρακάτω προσωρινού διακανονισµού. 
 
Προϋποθέσεις της αναστολής αυτής και της υπαγωγής στον προσωρινό διακανονισµό 
για τις οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές µέχρι την 31/12/2010 είναι: 
 
1. η υποβολή σχετικής αίτησης του οφειλέτη στις αρµόδιες υπηρεσίες του 
Οργανισµού, 
 
2. η ανελλιπής καταβολή των από 1/1/2011 και εφεξής τρεχουσών ασφαλιστικών 
εισφορών, 
 
3. η καταβολή ποσού που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% των τρεχουσών 
ασφαλιστικών εισφορών. 
 
Ειδικά για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ, το ποσό της διµηνιαίας καταβολής 
υπολογίζεται µε βάση την εισφορά που ισχύει κατά την ηµεροµηνία υποβολής του 
αιτήµατος υπαγωγής στον διακανονισµό, χωρίς να υπολείπεται των εκατόν πενήντα 
ευρώ (150 €). Σε περίπτωση που έχουν διακόψει την ασφάλιση τους στον Οργανισµό 
αυτόν, ως εισφορά θεωρείται η αντιστοιχούσα στην ασφαλιστική κατηγορία όπου 
βρίσκονταν κατά το χρόνο διακοπής της ασφάλισης. Τυχόν αύξηση των 
ασφαλιστικών εισφορών ή αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας ή απαλλαγή κλάδου 
υγείας κατά τη διάρκεια της ρύθµισης δεν θα αναπροσαρµόζει το ποσό της δόσης το 



 

 

 οποίο θα παραµένει σταθερό µέχρι τη λήξη του διακανονισµού. 
 
Ο ανωτέρω διακανονισµός ισχύει από 15/3/2011 µέχρι 31/12/2012. 
 
Στο διακανονισµό αυτό δύναται να υπαχθούν και οι εξής κατηγορίες οφειλετών: 
 
1. Όσοι οφείλουν εισφορές και για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2011 και εφεξής, 
εφόσον καταβάλουν τις οφειλές αυτές εφάπαξ ή τις ρυθµίσουν σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν 3863/2010. 
 
2. Για το υπόλοιπο της οφειλής τους, όσοι έχουν ενταχθεί στη ρύθµιση του Ν 
3863/2010 ή άλλων αντίστοιχων προηγούµενων ρυθµίσεων, µε την προϋπόθεση ότι 
µε αίτησή τους θα ζητήσουν την διακοπή της προηγούµενης ρύθµισης και για το 
µέρος της οφειλής που δεν έχει εισπραχθεί θα υπολογισθεί µε τις τρέχουσες εισφορές, 
τα αντίστοιχα τέλη καθυστέρησης και τις λοιπές επιβαρύνσεις, µε παράλληλη 
απώλεια των ευεργετηµάτων που τους είχαν παρασχεθεί δυνάµει των προηγούµενων 
ρυθµίσεων. Για το λόγο αυτό οι ασφαλισµένοι θα πρέπει απαραιτήτως να 
ενηµερώνονται αναλυτικά για το ύψος της υπολειπόµενης οφειλής τους καθώς και για 
τους όρους του νέου διακανονισµού στον οποίο θα ενταχθούν. 
 
Αρµόδια Όργανα 
 
Αρµόδια Όργανα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής 
ληξιπρόθεσµων οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές, πρόσθετα τέλη, πρόστιµα και 
λοιπές επιβαρύνσεις ανεξαρτήτου ποσού οφειλής είναι οι Προϊστάµενοι των οικείων 
Περιφερειακών Τµηµάτων ΟΑΕΕ. 
 
Ειδικότερα αιτήσεις οφειλετών του ΟΑΕΕ, το ποσό οφειλής των οποίων υπερβαίνει 
τις ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000 €) δύναται να εξεταστούν από την Ειδική 
Επιτροπή Εσόδων και βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 
2 του άρθρου 55 του Ν 3863/2010 (π.χ. το µέγεθος του κινδύνου για τη βιωσιµότητα 
της επιχείρησης, ο αριθµός των απασχολούµενων κ.λ.π.) προκειµένου να τύχουν 
ευνοϊκότερης ρύθµισης ως προς το ποσό της δόσης, το οποίο αντιστοιχεί στο 0,80% 
της ως άνω κεφαλαιοποιηµένης οφειλής. Το ποσό αυτό δεν µπορεί να είναι µικρότερο 
του 20% ούτε µεγαλύτερο του 40% των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών. 
 
Υποβολή αίτησης- ∆ικαιολογητικά 
 
Για την υπαγωγή στον προσωρινό διακανονισµό υποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο 
σχετική αίτηση στο αρµόδιο Περιφερειακό Τµήµα ΟΑΕΕ. Η αίτηση συνοδεύεται από 
τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά όπως αυτά σας έχουν δοθεί µε προηγούµενες 
οδηγίες και δεν απαιτείται καταβολή παραβόλου. Αυτονόητο είναι ότι όσοι 
ασφαλισµένοι υπήχθησαν στη ρύθµιση του Ν 3863/2010 και έχουν υποβάλλει τα 
προβλεπόµενα δικαιολογητικά δεν θα υποβάλουν αυτά ξανά. 
 
Όροι διακανονισµού 
 
Για οφειλές από 800 € και άνω δίνεται η δυνατότητα της καταβολής ποσού έναντι της 
ληξιπρόθεσµης έως 31/12/2010 οφειλής, η οποία κεφαλαιοποιείται και επιβαρύνεται 
µε τα αντίστοιχα τέλη και τις λοιπές προσαυξήσεις που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία 



 

 

 υποβολής του αιτήµατος χωρίς έκπτωση. 
 
Το ποσό της κάθε διµηνιαίας δόσης προσδιορίζεται σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί 
των τρεχουσών εισφορών και δεν µπορεί να είναι µικρότερο των εκατόν πενήντα 
ευρώ (150 €). Σε περίπτωση διακοπής της ασφάλισης ως εισφορά θεωρείται η 
αντιστοιχούσα στην ασφαλιστική κατηγορία όπου βρισκόταν ο ασφαλισµένος κατά 
το χρόνο διακοπής της ασφάλισης. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στον ανωτέρω διακανονισµό είναι: 
 
1. Η καταβολή των από 1/1/2011 και εφεξής των τρεχουσών εισφορών . Άρα οι 
ασφαλισµένοι που θα προσέλθουν σε πρώτη φάση στις υπηρεσίες του Οργανισµού 
για τον διακανονισµό θα πρέπει να έχουν πληρώσει το 1ο δίµηνο του 2011 
(ανεξαρτήτως εµπρόθεσµης ή εκπρόθεσµης καταβολής). Στην περίπτωση που το 1ο 
δίµηνο του 2011 συµπεριλαµβάνει ποσό δόσης και εφόσον ο ασφαλισµένος έχει 
ενηµερωθεί για τους όρους του νέου διακανονισµού και επιθυµεί την υπαγωγή του σε 
αυτόν, µε αίτηση του θα ζητήσει τη διακοπή της προηγούµενης ρύθµισης. Το 
Περιφερειακό Τµήµα ΟΑΕΕ θα επανεκπτυπώνει το 1ο δίµηνο του 2011 χωρίς ποσό 
δόσης, το οποίο δίµηνο θα πρέπει να καταβληθεί προκειµένου εν συνεχεία ο 
ασφαλισµένος να υπαχθεί στον εν λόγω διακανονισµό. 
 
2. Η καταβολή της πρώτης δόσης (που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% των 
τρεχουσών εισφορών) το αργότερο µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από την 
ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος. 
 
3. Στην περίπτωση που στο χρονικό διάστηµα από την υποβολή του αιτήµατος και 
µέχρι την εµπρόθεσµη καταβολή της πρώτης δόσης εκδοθεί και δίµηνο µε τρέχουσες 
εισφορές, αυτό απαραιτήτως θα πρέπει να εξοφληθεί εµπρόθεσµα διαφορετικά θα 
επέρχεται απώλεια του διακανονισµού. 
 
4. Στην περίπτωση που οφείλονται εισφορές και για το χρονικό διάστηµα από 
1/1/2011 και εφεξής, αυτές θα πρέπει να καταβληθούν εφάπαξ, διαφορετικά 
ρυθµίζονται µε τις διατάξεις του Ν 3863/2010. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι 
παράλληλα µε τον παρόντα διακανονισµό, ο ασφαλισµένος δύναται να υπαχθεί και 
στη ρύθµιση του Ν 3863/2010 µε ότι όρους προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις 
για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2011 και εφεξής 
 
5. Σε περίπτωση που δεν έχει αποπληρωθεί κατά τα ως άνω το σύνολο της οφειλής 
έως τις 31/12/2012 , παύει από 1/1/2013 η περίοδος αναστολής των µέτρων 
εισπράξεως και το υπόλοιπο της οφειλής εξοφλείται είτε εφάπαξ σύµφωνα µε τα 
ισχύοντα κατά την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος για υπαγωγή στον 
διακανονισµό, είτε µε εκ νέου ρύθµιση του κατά τα άρθρα 53-62 του Ν 3863/2010 
σύµφωνα µε τα ισχύοντα κατά την ηµεροµηνία υποβολής του νέου αιτήµατος για 
υπαγωγή στην ρύθµιση του Ν 3863/2010. 
 
Όσοι ασφαλισµένοι επιθυµούν κατά τη λήξη του διακανονισµού να εξοφλήσουν 
εφάπαξ το υπόλοιπο της οφειλής τους θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο 
αρµόδιο Περιφερειακό Τµήµα ΟΑΕΕ µέχρι την 30/11/2012, ώστε το 6ο δίµηνο του 
2012 που θα εκδοθεί να συµπεριλαµβάνει πέραν από την τρέχουσα εισφορά και το 
υπόλοιπο της κεφαλαιοποιηµένης οφειλής όπως αυτή είχε προσδιορισθεί κατά την 



 

 

 ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος για υπαγωγή στον διακανονισµό. 
 
Αντίθετα για τους ασφαλισµένους που δεν υποβάλλουν αίτηση για εφάπαξ εξόφληση, 
το 6ο δίµηνο του 2012 θα εκδοθεί µε την τρέχουσα εισφορά και το ποσό της δόσης 
όπως αυτή έχει προσδιορισθεί κατά τα ανωτέρω. Κατά συνέπεια τα υπόλοιπα 
οφειλόµενα χρονικά διαστήµατα θα πρέπει να ρυθµιστούν σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν 3863/2010 και θα υπολογιστούν µε το τρέχον ασφάλιστρο και τα αντίστοιχα 
τέλη καθυστέρησης και λοιπές επιβαρύνσεις που θα ισχύουν κατά την ηµεροµηνία 
υποβολής του νέου αιτήµατος για υπαγωγή στη ρύθµιση του Ν 3863/2010. 
 
Εάν µετά την υπαγωγή στο διακανονισµό διαπιστωθούν οφειλές που δεν έχουν 
συµπεριληφθεί σε αυτόν, δεν θα υπάρχει απώλεια δικαιώµατος συνέχισης του 
παραπάνω διακανονισµού, καθόσον πρόκειται για καταβολή ποσού έναντι της 
ληξιπρόθεσµης οφειλής. Στην περίπτωση που ο διακανονισµός εξοφληθεί εφάπαξ 
κατά τη λήξη του, τυχόν δίµηνα που δεν έχουν συµπεριληφθεί στην 
κεφαλαιοποιηµένη οφειλή θα συµπεριληφθούν στο 6ο δίµηνο του 2012. 
 
Η είσπραξη των διµηνιαίων δόσεων θα γίνεται µαζί µε τις αντίστοιχες τρέχουσες 
εισφορές. 
 
Απώλεια δικαιώµατος 
 
Απώλεια δικαιώµατος επέρχεται: 
 
α) Από τη µη εµπρόθεσµη καταβολή τρεχουσών εισφορών, στην περίπτωση που στο 
χρονικό διάστηµα από την υποβολή του αιτήµατος και µέχρι την εµπρόθεσµη 
καταβολή της πρώτης δόσης έχει εκδοθεί δίµηνο µόνο µε τρέχουσες εισφορές. 
 
β) Από τη µη εµπρόθεσµη καταβολή του ποσού της ταχυπληρωµής που 
συµπεριλαµβάνει τρέχουσα εισφορά και δόση. 
 
γ) Από τη µη εµπρόθεσµη καταβολή του ποσού της ταχυπληρωµής που περιλαµβάνει 
µόνο δόση στην περίπτωση διακοπής του επαγγέλµατος. 
 
Σε κάθε περίπτωση απώλειας δικαιώµατος οι οφειλόµενες εισφορές καθίστανται 
άµεσα απαιτητές στο σύνολο τους και υπολογίζονται µε το τρέχον κάθε φορά 
ασφάλιστρο και τα αντίστοιχα προβλεπόµενα τέλη καθυστέρησης και λοιπές 
επιβαρύνσεις. 
 
Εάν ο ασφαλισµένος απολέσει ολοκληρωτικά το δικαίωµα της τµηµατικής 
εξόφλησης των οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών δύναται να υποβάλλει νέα 
αίτηση για ρύθµιση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 3863/2010. 
 
Εφάπαξ εξόφληση 
 
Στην περίπτωση που ο ασφαλισµένος επιθυµεί να εξοφλήσει την οφειλή του εφάπαξ 
θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν 3863/2010 περί της εφάπαξ εξόφλησης κατά τα 
γνωστά. 
 
Χορήγηση βεβαίωσης ταµειακής ενηµερότητας 



 

 

  
Στους ασφαλισµένους που έχουν υπαχθεί στον διακανονισµό κατά τα ανωτέρω 
(υποβολή αίτησης, κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, καταβολή της 
πρώτης δόσης, έκδοση απόφασης) χορηγείται βεβαίωση ταµειακής ενηµερότητας 
διάρκειας δύο (2) µηνών (ως συνηµµένο υπόδειγµα) υπό την προϋπόθεση ότι ο 
διακανονισµός τηρείται έναντι όλων των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης 
στην οποία υπάγεται ο ασφαλισµένος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθ. 
ΟΑΕΕ.9/11 εγκύκλιο οδηγία. 
 
Με δεδοµένο ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στον παρόντα 
διακανονισµό και την έκδοση της σχετικής απόφασης είναι η καταβολή της πρώτης 
δόσης, στην περίπτωση που ο ασφαλισµένος επιθυµεί άµεσα να του χορηγηθεί 
ασφαλιστική ενηµερότητα θα πρέπει να καταβάλει, άµεσα και µόνο στα ΕΛΤΑ την 
πρώτη δόση και να επιστρέψει στο αρµόδιο Περιφερειακό Τµήµα του ΟΑΕΕ την 
απόδειξη πληρωµής. 
 
Μέχρι τη µηχανογραφική εφαρµογή του ανώτερου διακανονισµού από την Η∆ΙΚΑ 
ΑΕ, για τις περιπτώσεις που θα πρέπει να χορηγηθεί άµεσα η ταµειακή ενηµερότητα, 
η πρώτη δόση θα καταβάλλεται στο Περιφερειακό Τµήµα και εν συνεχεία όλα τα 
σχετικά δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στο Τµήµα Εσόδων για να διαβιβαστούν 
στην Η∆ΙΚΑ ΑΕ για την καταχώρηση της καταβολής στο µηχανογραφικό σύστηµα 
είσπραξης εισφορών κατά τα γνωστά. 
 
Θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας. 
 
Για τους ασφαλισµένους που θα υπαχθούν στην ως άνω ρύθµιση το βιβλιάριο 
ασθενείας θα θεωρείται για ένα (1) τρίµηνο µε την προϋπόθεση καταβολής της 
πρώτης δόσης, στη συνέχεια δε, ανά τρίµηνο µε την προϋπόθεση τήρησης των όρων 
του διακανονισµού. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
1. Ο Οργανισµός διατηρεί το δικαίωµα: 
 
α) Να δίνει εντολές παρακράτησης µέρους ή του συνόλου της χρηµατικής απαίτησης 
του ασφαλισµένου κατά τρίτων προσώπων, για την είσπραξη της οποίας ζητείται 
βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
 
β) Να προβαίνουν σε συµψηφισµό των χρηµατικών απαιτήσεων του ασφαλισµένου 
κατά του φορέα και µέχρι του ύψους των ληξιπρόθεσµων οφειλών του. Στις ανωτέρω 
περιπτώσεις το παρακρατούµενο ή συµψηφιζόµενο ποσό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 
διπλάσιο της προβλεπόµενης δόσης. 
 
2. ∆ίνεται η δυνατότητα καταβολής ποσού έναντι της οφειλής ως προκαταβολή σε 
όσους ασφαλισµένους επιθυµούν να µειώσουν το ποσό της οφειλής. 
 
3. Υπάρχει η δυνατότητα διµηνιαίας καταβολής ποσού έναντι της οφειλής σε 
ποσοστό µεγαλύτερο του 20% της τρέχουσας εισφοράς για τους ασφαλισµένους που 
το επιθυµούν. 
 



 

 

 Εφιστούµε την προσοχή στους Προϊστάµενους των Περιφερειακών Τµηµάτων του 
ΟΑΕΕ, οι οποίοι σε συνεργασία µε τους «πυρήνες» θα πρέπει να ενηµερώσουν 
πλήρως τους υπαλλήλους της µονάδας τους, ώστε να δίνονται οι απαραίτητες 
διευκρινήσεις στους ασφαλισµένους για την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων. Για 
την πληρέστερη ενηµέρωση αυτών, σε κάθε ασφαλισµένο που υποβάλλει αίτηση για 
υπαγωγή στον διακανονισµό θα πρέπει να δίνεται το συνηµµένο έντυπο µε τις 
οδηγίες. 
 
Για την µηχανογραφική εφαρµογή του ανωτέρω διακανονισµού θα ακολουθήσουν 
σύντοµα οδηγίες από την Η∆ΙΚΑ ΑΕ. 
 
Με την ευκαιρία της προσέλευσης των ασφαλισµένων στα Περιφερειακά Τµήµατα 
του Οργανισµού για υπαγωγή στις ανωτέρω διατάξεις θα πρέπει να γίνεται έλεγχος –
επικαιροποίηση των στοιχείων των ασφαλισµένων όπως ΑΦΜ, επαγγελµατική έδρα, 
ΑΜΚΑ, αριθµός δελτίου ταυτότητας κ.λ.π. και εφόσον διαπιστώνεται αλλαγή θα 
γίνεται άµεση διόρθωση στην εικόνα του µητρώου στο µηχανογραφικό σύστηµα 
είσπραξης εισφορών. 
 
Β. ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
 
Ασφαλισµένος του ΟΑΕΕ ο οποίος επιθυµεί να προκαταβάλει τις ασφαλιστικές του 
εισφορές δικαιούται έκπτωση που ανέρχεται σε 1% επί των εισφορών για τον πρώτο 
µήνα προπληρωµής προσαυξανόµενο κατά 1% για κάθε επόµενο µήνα προπληρωµής 
και µέχρι 12 συνεχόµενους µήνες. 
 
Για την προεξόφληση των εισφορών θα υποβάλλεται σχετική αίτηση ως συνηµµένο 
υπόδειγµα, στο αρµόδιο Περιφερειακό Τµήµα ΟΑΕΕ, στην οποία ο ασφαλισµένος θα 
δηλώνει πόσους µήνες επιθυµεί να προεξοφλήσει. Ως πρώτος µήνας που δύναται να 
προεξοφληθεί λογίζεται ο επόµενος της αιτήσεως. Η καταβολή των εισφορών που 
επιθυµεί να προεξοφλήσει ο ασφαλισµένος θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός του 
µήνα της αιτήσεως διαφορετικά δεν θα θεωρείται προεξόφληση και το οποίο 
καταβληθέν ποσό θα συµψηφίζεται. ∆εδοµένου ότι οι εισφορές είναι αυτές που ο 
ασφαλισµένος έχει υποχρέωση να καταβάλει θα πρέπει να γίνεται έλεγχος του 
ασφαλιστικού του φακέλου προκειµένου να διαπιστώνεται εάν ο ενδιαφερόµενος έχει 
καταταγεί σε ορθή ασφαλιστική κατηγορία, και να εντοπίζεται ο χρόνος τυχόν 
µετάταξης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία ώστε το ποσό που θα προκαταβληθεί 
να ανταποκρίνεται στις εισφορές που υποχρεούται ο ασφαλισµένος να καταβάλει. 
 
Για την µηχανογραφική υποστήριξη της εν λόγω διάταξης θα ακολουθήσουν οδηγίες 
από την Η∆ΙΚΑ ΑΕ. 
 
Της παρούσης να λάβουν ενυπόγραφα όλοι οι υπηρετούντες υπάλληλοι στην µονάδα 
σας. 
 
 
 
 
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
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