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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Αποδέκτες του Πίνακα Α΄

Θ Ε Μ Α : Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 39 του
ν.4647/2019.
Αφορά οφειλέτες που αιτήθηκαν εμπρόθεσμα την υπαγωγή
στη ρύθμιση του ν. 4611/19 αλλά δεν ολοκληρώθηκε η
διαδικασία διαβίβασης των οφειλών στο ΚΕΑΟ.
Σχετ.: Οι αρ. 24/2019 και 43/2019 εγκύκλιοι & το αρ. Γ36/02/329/26.9.19 Γ.Ε.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 39 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Θ΄ του ν.4647/2019
(ΦΕΚ 204/τ.Α΄/16.12.2019) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των
Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες
διατάξεις» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Με τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4635/2019 ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30.10.2019
προστέθηκε παράγραφος 2 στο άρθρο 13 του ν.4611/2019 και προβλέφθηκε ότι η
καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση (7/10/2019, βάσει της υπ’ αριθμ.
43400/3824/19, ΦΕΚ-3615 β/30-9-19 απόφασης ΥΠΕΚΥΠ ), αφορούσε στην
υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (1ο στάδιο).
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Στις περιπτώσεις αυτές η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση ολοκληρώνεται μετά
το πέρας της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο
ΚΕΑΟ και εφόσον υποβληθεί η αίτηση (2ο στάδιο) για την υπαγωγή στη ρύθμιση
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, η οποία σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να υποβληθεί μετά την 31/12/2019.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 39 του ν.4647/2019, στην
προαναφερόμενη παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.4611/2019 η ημερομηνία
31/12/2019 αντικαθίσταται από την ημερομηνία 31/5/2020. Επίσης στο άρθρο
13 του ν.4611/2019 προστίθεται παράγραφος 3, σύμφωνα με την οποία μέχρι την
ίδια ημερομηνία οι οφειλέτες που απώλεσαν τη ρύθμιση των άρθρων 2,3,4 και
5του ν.4611/2019, στην οποία είχαν ενταχθεί, δύναται να επανενταχθούν σ’ αυτή,
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 ΚΕΑΟ.
Για την εφαρμογή των νέων διατάξεων σας παρέχουμε τις κάτωθι οδηγίες:
Παράταση υποβολής αίτησης στο ΚΕΑΟ (αίτηση δεύτερου σταδίου) μέχρι
31/5/2020
Η παράταση αυτή αφορά τους οφειλέτες μη μισθωτούς και πρώην ΟΓΑ (άρθ. 2 και
3 του ν.4611/2019) οι οποίοι δύνανται να υποβάλλουν την αίτηση του δεύτερου
σταδίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ για την υπαγωγή στη
ρύθμιση όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ, σε καμία περίπτωση μετά το
πέρας της 31/5/2020.
Η προαναφερόμενη παράταση δόθηκε προκειμένου να μην χάσουν οι οφειλέτες
μη μισθωτοί και πρώην ΟΓΑ το δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση για λόγους που
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά τους, αλλά σε μη ολοκλήρωση της διαδικασίας
βεβαίωσης της οφειλής τους από τον ΕΦΚΑ.
Επανένταξη στη ρύθμιση του ν. 4611/19
Δυνατότητα επανένταξης σε απωλεσθείσα ρύθμιση του ν.4611/19 παρέχεται
στους οφειλέτες μη μισθωτούς, πρώην ΟΓΑ, εργοδότες καθώς και σε όσους έχουν
οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, υπό την προϋπόθεση
υποβολής σχετικής αίτησης από τους οφειλέτες στις αρμόδιες υπηρεσίες μας και
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καταβολής του συνόλου των δόσεων της ρύθμισης που έχουν καταστεί απαιτητές
καθώς και τυχόν νέων βεβαιωμένων, εκτός ρύθμισης οφειλών.
Ενέργειες υπηρεσιών
Μετά την υποβολή της αίτησης για επανένταξη, η απολεσθείσα ρύθμιση θα
ενεργοποιείται απευθείας από τις αρμόδιες για την ρύθμιση περιφερειακές
υπηρεσίες ΚΕΑΟ ή τοπικές υπηρεσίες ΕΦΚΑ υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση
υπαγωγής στη ρύθμιση φέρει ημερομηνία από 10/8/2019 και μετά, αφορά
δηλαδή περιπτώσεις που έχει εφαρμοστεί η διάταξη του άρθρου 72 του ν.4623/19
σχετικά με το επιτόκιο της ρύθμισης.
Για τις αποφάσεις ρύθμισης που είχαν εκδοθεί πριν την 10/8/2019, η
ενεργοποίηση της ρύθμισης θα ολοκληρώνεται από τις αρμόδιες περιφερειακές
υπηρεσίες ΚΕΑΟ ή τοπικές υπηρεσίες ΕΦΚΑ σε συνεργασία με το Τμήμα
Επικοινωνίας (Help desk) της Διεύθυνσης Πληροφορικής Κεντρικής Υπηρεσίας ΚΕΑΟ
όπου πρέπει να αποστέλλεται σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα.

Συν/να: 2 φύλλα ΦΕΚ 204/τ.Α΄/16.12.2019
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΑΟ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
α/α

ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
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