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ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με
την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς
ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών.
Σχετ.: Η με αρ. 51/2020 εγκύκλιος.

Με την παρούσα εγκύκλιο σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν.
4764/2020 (ΦΕΚ 256/τ. Α’/23-12-2020) «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας
υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των
μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση
οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4756/2020
(ΦΕΚ

235/τ.

Α’/26-11-2020)

οι

οφειλέτες

-

πληγέντες

εργοδότες,

ελεύθεροι

επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι - των οποίων παρατάθηκε η προθεσμία
καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων τους κατά τρεις (3) μήνες και απώλεσαν
τη ρύθμιση τους το χρονικό διάστημα από Ιούνιο 2020 έως και Οκτώβριο 2020
έχουν τη δυνατότητα επανένταξης στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επανένταξη στη ρύθμιση
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ήταν η καταβολή της δόσης του μηνός Νοεμβρίου 2020, η οποία έπρεπε να
πληρωθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ίδιου μήνα.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός
Νοεμβρίου 2020 που είχε καθοριστεί με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4756/2020 ως
καταληκτική για την καταβολή της δόσης του Νοεμβρίου 2020 αντικαθίσταται από την
ημερομηνία 31η Δεκεμβρίου 2020.
Επισημαίνεται ότι για την επανένταξη στη ρύθμιση δεν απαιτείται η υποβολή
σχετικού αιτήματος από μέρους του οφειλέτη. Επίσης, με την αναβίωση της ρύθμισης η
προθεσμία καταβολής όλων των επόμενων δόσεων παρατείνεται κατά το πλήθος των
ανεξόφλητων δόσεων της ρύθμισης κατά την ημέρα της αναβίωσης.
Υπενθυμίζεται ότι ο έλεγχος και η συστημική υλοποίηση των ανωτέρω για τους
πληγέντες εργοδότες, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, όπως
αυτοί προσδιορίστηκαν στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις θα πραγματοποιηθεί
κεντρικά.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Α.Ο.

ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Γρ. Διοικητή ΕΦΚΑ
2. Γρ. κ.κ. Υποδιοικητών ΕΦΚΑ
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