ΑΔΑ: 6ΒΩΑ465ΧΠΙ-ΡΓΡ

Αθήνα, 05/03/20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 53545/Σ.8/05-03-20
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 6
ΠΡΟΣ :

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ

Αποδέκτες του Πίνακα Α΄

: ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Πληροφορίες : Μ. Παναγοπούλου
Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 12
Ταχ. Κώδικας : 106 77
Τηλέφωνο : 210 52.91.771
FAX
: 210 52.91.735
E-mail
: diakanonismos@keao.gov.gr

Θ Ε Μ Α : Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 παρ.6 του
ν.4670/2020.
Αντικατάσταση της παρ.3 του άρθρου 13 του ν.4611/2019
σχετικά με την επανένταξη στη ρύθμιση.
Σχετ.: Η αρ. 52/2019 εγκύκλιος.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 12 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄
του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43/τ.Α΄/28.02.2020) «Ασφαλιστική
μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.4647/2019, στο άρθρο 13 του
ν.4611/2019 προστέθηκε παράγραφος 3, σύμφωνα με την οποία οι οφειλέτες που
απώλεσαν τη ρύθμιση των άρθρων 2,3,4 και 5του ν.4611/2019, στην οποία είχαν
ενταχθεί, μπορούσαν να επανενταχθούν σ’ αυτή, μέχρι 31/5/2020, υπό την
προϋπόθεση καταβολής του συνόλου των απαιτητών δόσεων καθώς και νέων
βεβαιωμένων, εκτός ρύθμισης, οφειλών.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις η προαναφερόμενη παράγραφος 3 του
άρθρου 13 του ν.4611/2019 αντικαθίσταται, προκειμένου οι οφειλέτες που
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απώλεσαν ανυπαίτια τη ρύθμιση των άρθρων 2,3,4 και 5 του ν.4611/2019, στην
οποία είχαν ενταχθεί, να μπορούν να επανενταχθούν σ’ αυτήν μέχρι την 31η
Μαρτίου 2020, υπό την προϋπόθεση καταβολής του συνόλου των δόσεων της
ρύθμισης που έχουν καταστεί απαιτητές καθώς και νέων βεβαιωμένων, εκτός
ρύθμισης οφειλών. Η αίτηση για την επανένταξη στη ρύθμιση θα υποβάλλεται από
τον οφειλέτη στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ.
Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιούμε τις οδηγίες που δόθηκαν με την αρ.
52/2019 εγκύκλιό μας μόνο ως προς την καταληκτική ημερομηνία επανένταξης στη
ρύθμιση του ν.4611/19, η οποία ορίζεται στην 31 η Μαρτίου 2020.
Ευνόητο είναι ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία και με την καταβολή των απαιτητών ποσών (απαιτητές δόσεις και τυχόν
νέες βεβαιωμένες εκτός ρύθμισης οφειλές.)

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΑΟ
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