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ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 60 του
ν.4449/2017»

Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων αναφορικά με την ερμηνεία και εφαρμογή του
άρθρου 60 του ν.4449/2017 (Α’ 7), σας γνωρίζουμε τα εξής :
Με το άρθρο 34 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) αναγνωρίζεται ως χρόνος διανυθείς στην
ασφάλιση και το διάστημα κατά το οποίο καλόπιστα καταβάλλονταν οι αναλογούσες
ασφαλιστικές εισφορές και ο οικείος ασφαλιστικός φορέας τις εισέπραττε
ανεπιφύλακτα για ικανό χρονικό διάστημα, μολονότι δεν συνέτρεχαν στο πρόσωπο του
ασφαλισμένου οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση.
Στο πλαίσιο αυτό με τη διάταξη του άρθρου 60 του ν. 4449/2017 προβλέφθηκε, ότι
στους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ που έχουν υποβάλει μέχρι 31.12.2016 αίτημα
συνταξιοδότησης αναγνωρίζεται ο χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του εν
λόγω Φορέα εφόσον έχουν καταβάλλει τις αναλογούσες εισφορές για το διάστημα
αυτό. Ως ημερομηνία καταβολής των σχετικών εισφορών ορίσθηκε η 30.6.2017, καθώς,
κατά το χρόνο δημοσίευσης της υπόψη διάταξης, αυτή ήταν η καθορισθείσα
ημερομηνία εξόφλησης των εισφορών των ασφαλισμένων στον πρώην ΟΓΑ για το
δεύτερο εξάμηνο του 2016.
Δεδομένου ότι η καταληκτική αυτή ημερομηνία εξόφλησης παρατάθηκε με την αριθ.
209/15.6.2017 απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ και πλέον προβλέπεται προθεσμία
εξόφλησης έως τις 30.11.2017 για όλους τους ασφαλισμένους, η παράταση καλύπτει
και την κατηγορία στην οποία αναφέρεται η ως άνω διάταξη και επομένως, οι εισφορές
του β’ εξαμήνου του 2016 δεν θεωρούνται ληξιπρόθεσμες πριν τις 30.11.2017 και για
αυτή την κατηγορία ασφαλισμένων.
Περαιτέρω και δεδομένου ότι σκοπός της διάταξης του άρθρου 60 του ν.4449/2017
ήταν να διευκρινίσει ότι η τυπική ασφάλιση εφαρμόζεται και στην κατηγορία αυτή των
ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ, έχουν και στις συγκεκριμένες περιπτώσεις εφαρμογή
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οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν.4144/2013 (Α’ 88), περί διακανονισμού
καθυστερούμενων οφειλών.
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