
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23/10/2012 

ΝΕΑ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

Νέα δυνατότητα ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών δίνεται στους ασφαλισµένους 

του ΟΑΕΕ µε τη διάταξη του άρθρου 3 του Ν.4087/2012 (ΦΕΚ 196/ΤΑ/16-10-2012). 
Η ρύθµιση αφορά οφειλόµενες έως  30/6/2012 ασφαλιστικές εισφορές, µε ευνοϊκούς όρους, απαλλαγή 

από τέλη καθυστέρησης µέχρι και 100%, αναστολή αναγκαστικών µέτρων κ.λ.π, επιλέγοντας είτε 

προσωρινό διακανονισµό, είτε νέα ρύθµιση. 
Συγκεκριµένα, δίνονται οι εξής δυνατότητες: 
  
1.   Προσωρινός ∆ιακανονισµός  (άρθρο 3 παρ. α του Ν4087/2012)  
Προϋποθέσεις: 
- Υποβολή αίτησης έως 31/12/2012, µε έκπτωση 40% στα Τ.Κ. 
- Υποβολή αίτησης µετά την 1/1/2013, χωρίς έκπτωση στα Τ.Κ. 
- Ρύθµιση οφειλών έως 30/6/2012. 
- Καταβολή απαιτητών εισφορών από 1/7/2012 έως την ηµεροµηνία αιτήσεως. 
- Καταβολή της πρώτης δόσης µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα της υποβολής της  αίτησης.  
Η δόση προσδιορίζεται στο 20% της τρέχουσας ασφαλιστικής εισφοράς και δεν µπορεί να είναι 

µικρότερη των 150 ευρώ. 
- Καταβολή τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια του διακανονισµού. 
- Λήξη του διακανονισµού 31/12/2013. 
- Ο διακανονισµός χάνεται µε τη µη καταβολή έστω και µιας τρέχουσας διµηνιαίας εισφοράς και 

δόσης. 
- Το δικαίωµα ένταξης στο διακανονισµό ασκείται άπαξ. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ασφαλισµένοι που έχουν σε ισχύ ενεργή ρύθµιση δεν µπορούν να ενταχθούν στον 

προσωρινό διακανονισµό. 

2.   Ρύθµιση (άρθρο 3 παρ. β του Ν4087/2012) 
Προϋποθέσεις: 
‐   Υποβολή αίτησης έως 31/12/2012. 
‐   Ρύθµιση οφειλών έως 30/6/2012. 
‐   Καταβολή απαιτητών εισφορών από 1/7/2012 έως την ηµεροµηνία αιτήσεως. 
‐   Εξόφληση: 

i.    εφάπαξ ή έξι (6) δόσεις µε έκπτωση 100% στα Τ.Κ. 
ii.   από εφτά (7) έως δέκα (10) δόσεις µε έκπτωση 75% στα Τ.Κ. 

‐   Καταβολή της πρώτης δόσης ή της εφάπαξ εξόφλησης έως το τέλος του επόµενου µήνα της 

υποβολής της αίτησης.  
- Η δόση προσδιορίζεται από το ύψος της οφειλής. 
‐   Καταβολή τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια της ρύθµισης. 
‐   Η ρύθµιση χάνεται εάν δεν καταβληθούν δύο συνεχόµενες διµηνιαίες εισφορές και δόσεις. 



- Το δικαίωµα ένταξης στη ρύθµιση ασκείται άπαξ. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ασφαλισµένοι που έχουν σε ισχύ ενεργό προσωρινό διακανονισµό δεν µπορούν να 

ενταχθούν στην ρύθµιση. 
  
Για την υποβολή αιτήσεων και πληροφοριών οι ασφαλισµένοι µπορούν να απευθύνονται στα 

Περιφερειακά Τµήµατα που υπάγονται. 
  
Ο ΟΑΕΕ καλεί τους ασφαλισµένους να ενταχθούν στις πιο πάνω ευνοϊκές ρυθµίσεις εξόφλησης 
ληξιπρόθεσµων οφειλών, εξασφαλίζοντας: 
- Ασφαλιστική ικανότητα για παροχές ασθενείας. 
- Ασφαλιστική ενηµερότητα. 
- ∆ικαίωµα κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία. 
 -Αναστολή αναγκαστικών µέτρων έως 31/12/2013. 
  


