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ΘΕΜΑ: Γνωζηοποίηζη πςθμίζεων ηων άπθπων  21-25  και 28 ηος ν.4038/2012    

 

 Σαο γλσξίδνπκε, όηη ζην ΦΔΚ 14/η.Α΄/2-2-2012 δεκνζηεύζεθε ν λ.4038/2012 «Δπείγνπζεο 

ξπζκίζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012 

– 2015» θαη επί ησλ άξζξσλ 21 έσο 25 θαη 28 απηνύ ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα : 

 

 

Α. Άπθπο 21  

 

 Σην άξζξν απηό πεξηιακβάλνληαη ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ην δηαθαλνληζκό νθεηιώλ πξνο ηνπο 

αζθαιηζηηθνύο  θνξείο. 

 

α) Πποϋποθέζειρ και πποθεζμίερ ςπαγωγήρ ζηο διακανονιζμό  

 

   Με πξναλαθεξόκελεο ξπζκίζεηο παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο νθεηιέηεο θνξέσλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ :  

- Γελ έρνπλ ήδε ππαρζεί ζε θαζεζηώο ξύζκηζεο κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ ή έρνπλ εθπέζεη ηνπ 

ζρεηηθνύ δηθαηώκαηνο ζπλέρηζεο πξνεγνύκελσλ ξπζκίζεσλ 

- Καηαβάιινπλ αλειιηπώο ηηο ηξέρνπζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο από 1-1-2012 και εθεξήρ  

- Υπνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο μέσπι ηην 30-3-2012 

 

λα ππαρζνύλ ζε θαζεζηώο πξνζσξηλνύ δηαθαλνληζκνύ ζύκθσλα κε ηελ πεξίπη. α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 21 ηνπ λ.4038/2012 θαη λα ξπζκίζνπλ ηηο νθεηιέο ηνπο ζύκθσλα κε ην εδάθην β΄ ηεο παξαγξάθνπ 

1 ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ.   

    Γηα όζνπο νθεηιέηεο ππαρζνύλ ζηελ παξνύζα ξύζκηζε αλαζηέιιεηαη ε ιήςε αλαγθαζηηθώλ θαη ινηπώλ 

κέηξσλ είζπξαμεο έσο ηελ 31-12-2012.  

 

 

 

β) Πποζωπινόρ διακανονιζμόρ (Παξάγξαθνο 1α΄ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.4038/2012) 

  

ΑΔΑ: Β445Λ-ΠΡ4



     Όπσο είλαη γλσζηό, κε ην άξζξν 48 ηνπ λ. 3943/2011 (66
 
Α΄) είρε πξαγκαηνπνηεζεί αλαζηνιή έσο ηελ 

31-12-2012 ησλ αλαγθαζηηθώλ κέηξσλ είζπξαμεο νθεηιώλ ζε βάξνο ησλ νθεηιεηώλ ησλ θνξέσλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, πιελ ΟΓΑ, θαζώο θαη δηαθαλνληζκόο θαηαβνιήο ηεο κέρξη 31-12-2010 

θεθαιαηνπνηεκέλεο νθεηιήο ηνπο ζε κεληαίεο ή δηκεληαίεο δόζεηο. Ωο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιόγσ 

δηαηάμεσλ είρε εθδνζεί ε Φ.80000/νηθ.8917/591/8-4-2011 εγθύθιηνο ηνπ Υπνπξγείνπ καο πξνο όινπο ηνπο 

αζθαιηζηηθνύο θνξείο αξκνδηόηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ καο θαη ηνπ ΝΑΤ.  (ΑΓΑ : 4ΑΓΞΛ-P). 

 

     Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.17 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 4019/2011 (216
 
Α΄) είρε δνζεί ζηνπο 

νθεηιέηεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ θαη ηνπ ΟΑΔΔ ε εθ λένπ δπλαηόηεηα ππαγσγήο ζηνλ δηαθαλνληζκό νθεηιώλ 

ηνπ  άξζξνπ 48 ηνπ λ.3943/2011 θαη λα έρνπλ σο επηπιένλ όθεινο, πέξα από ηελ αλαζηνιή ησλ 

αλαγθαζηηθώλ κέηξσλ, έθπησζε 20 % επί ησλ πξνζζέησλ ηειώλ ηεο κέρξη 31-12-2010 θεθαιαηνπνηεκέλεο 

νθεηιήο ηνπο. Τελ έθπησζε απηή έρνπλ θαη όζνη είραλ ήδε ππαρζεί ζηνλ δηαθαλνληζκό ηνπ παξαπάλσ 

άξζξνπ 48 θαη ηεξνύλ ηνπο όξνπο ηνπ. Ωο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιόγσ δηαηάμεσλ είρε εθδνζεί 

80000/νηθ.24301/1626/24-10-2011 εγθύθιηνο ηνπ Υπνπξγείνπ καο (ΑΓΑ : 45Ο1Λ-07Δ). 

 

     Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπη. α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.4038/2012 δίδεηαη ε δπλαηόηεηα 

ζηνπο νθεηιέηεο θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, πιήλ ΟΓΑ, γηα ππαγσγή ησλ νθεηιώλ ηνπο ζε λέν 

πξνζσξηλό δηαθαλνληζκό ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. Α1 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ.3943/2011 θαη 

παξέρεηαη έθπησζε ύςνπο 40 % επί ησλ πξνζζέησλ ηειώλ θαη ινηπώλ επηβαξύλζεσλ ηεο 

θεθαιαηνπνηεκέλεο κέρξη 31-12-2011 νθεηιήο ηνπο.  

    Γηεπθξηλίδεηαη, όηη ε ζπλνιηθή θεθαιαηνπνηεκέλε νθεηιή πεξηιακβάλεη ηηο ιεμηπξόζεζκεο κέρξη ηελ 31-

12-2011 νθεηιόκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο κεηά ησλ αλαινγνύλησλ πξνζζέησλ ηειώλ, επηβαξύλζεσλ 

πξνζηίκσλ θαη ινηπώλ εμόδσλ αλαγθαζηηθώλ κέηξσλ. Δπί ηνπ κέξνπο ησλ θεθαιαηνπνηεκέλσλ νθεηιώλ 

πνπ αθνξά ηα πξόζζεηα ηέιε θαη ηηο ινηπέο επηβαξύλζεηο παξέρεηαη έθπησζε ύςνπο 40 %.  

 Η έθπησζε απηή δελ δίδεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ε ζρεηηθή αίηεζε ππαγσγήο ζηε ξύζκηζε ππνβιεζεί κεηά 

ηελ 31-3-2012. 

   Δπίζεο, η παπαπάνω έκπηωζη 40 % παπέσεηαι και επί ηων πποζθέηων ηελών και λοιπών 

επιβαπύνζεων ηηρ μέσπι 31-10-2010 ζςνολικήρ κεθαλαιοποιημένηρ οθειλήρ ηων  οθειλεηών εκείνων 

πος έσοςν ήδη ςπασθεί είηε ζηη πύθμιζη ηος άπθπος 48 ηος ν.3943/2011 είηε ζηη πύθμιζη ηηρ παπ. 

17 ηος άπθπος 20 ηος ν. 4019/2011 και είναι ζςνεπείρ με ηοςρ όποςρ ηηρ πύθμιζηρ. 

 

   Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ.3943/2011 γηα ηελ εθαξκνγή ησλ νπνίσλ έρνπλ 

ήδε δνζεί αλαιπηηθέο νδεγίεο κε ηελ πξναλαθεξόκελε ζρεηηθή εγθύθιηό καο, πιήλ απηώλ ηεο παξ. Α2 ηνπ 

αλσηέξσ άξζξνπ 48 πνπ αθνξνύλ ηελ ππαγσγή ζηνλ δηαθαλνληζκό ηεο παξαγξάθνπ 1 ζπγθεθξηκέλσλ 

θαηεγνξηώλ νθεηιεηώλ.   

    Σην πιαίζην απηό επηζεκαίλεηαη, όηη γηα ηελ ππαγσγή ζηνλ πξνζσξηλό δηαθαλνληζκό, πέξαλ ηεο 

ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο (κέρξη 30-3-2012 γηα λα ηζρύεη ε έθπησζε 40 %)  θαη ηεο αλειιηπνύο 

θαηαβνιήο ησλ ηξερνπζώλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ από 1-1-2012 θαη εθεμήο, απαηηείηαη ε πξνβιεπόκελε 

από ην άξζξν 48 ηνπ λ. 3943/2011 θαηαβνιή από ηνλ νθεηιέηε πνζνύ πνπ αληηζηνηρεί ηνπιάρηζηνλ ζην 

20% επί ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ κεληαίσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2011, έλαληη 

ηεο ζπλνιηθήο κέρξη 31-12-2011 θεθαιαηνπνηεκέλεο νθεηιήο. 

 Δηδηθά γηα ην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ θαη ηα ινηπά ηακεία αζθάιηζεο κηζζσηώλ, ην πνζό απηό δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξόηεξν ηνπ 1,25 % επί ηεο κέρξη 31-12-2011 θεθαιαηνπνηεκέλεο νθεηιήο νύηε κεγαιύηεξν ηνπ 40 % 

ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ κεληαίσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2011 θαη ζε 

θάζε πεξίπησζε  δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ηνπ πνζνύ ησλ 150 επξώ.   

    Γηα ηνπο νθεηιέηεο ηνπ ΟΑΔΔ θαη ησλ ινηπώλ ηακείσλ αζθάιηζεο απηναπαζρνινπκέλσλ – αλεμάξηεηα 

απαζρνινπκέλσλ, ην πνζό ηεο δηκεληαίαο θαηαβνιήο θαζνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηηο 

ππνπεξηπηώζεηο ii θαη iii ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξ. Α1 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 3943/2011 αληηζηνίρσο. 

 

   

γ) Ρύθμιζη οθειλών (Παξάγξαθνο 1β ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.4038/2012). 

 

ΑΔΑ: Β445Λ-ΠΡ4



  Οη νθεηιέηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ξπζκίζνπλ ηηο νθεηιέο ηνπο θαηαβάιινληαο ην πνζό πνπ πξνθύπηεη 

από ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο κέρξη 31-12-2011 νθεηιήο (πεξηιακβάλεη ηηο ιεμηπξόζεζκεο κέρξη 

ηελ 31-12-2011 νθεηιόκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο κεηά ησλ αλαινγνύλησλ πξνζζέησλ ηειώλ, 

επηβαξύλζεσλ πξνζηίκσλ θαη ινηπώλ εμόδσλ αλαγθαζηηθώλ κέηξσλ) ζε ηζόπνζεο κεληαίεο ή δηκεληαίεο 

θαηά πεξίπησζε δόζεηο σο εμήο : 

  

- Δθάπαμ εμόθιεζε ή ξύζκηζή ηνπ έσο θαη ζε έμη (6) δόζεηο κε έθπησζε πνζνζηνύ 100 % επί ησλ 

πξνζαπμήζεσλ πξνζζέησλ ηειώλ θαη ινηπώλ επηβαξύλζεσλ ηεο  θεθαιαηνπνηεκέλεο νθεηιήο.  

- Καηαβνιή ηνπ πνζνύ από επηά έσο θαη 10 δόζεηο κε έθπησζε πνζνζηνύ 75 % επί ηνπ πνζνύ ηεο  

θεθαιαηνπνηεκέλεο νθεηιήο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε είδνπο πξνζαπμήζεηο πξόζζεηα ηέιε θαη 

ινηπέο επηβαξύλζεηο. 

Τόζν ε εθάπαμ θαηαβνιή ηνπ πνζνύ όζν θαη θαηαβνιή ηεο πξώηεο δόζεο, ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ έωρ ηην 30-4-2012.  

Μη καηαβολή δύο ζςνεσόμενων δόζεων ζςνεπάγεηαι έκπηωζη ηος οθειλέηη από ηην παπούζα 

πύθμιζη.  

     

     Δπηζεκαίλνπκε θαη πάιη, όηη όπσο νξίδεηαη ξεηά, ζηελ πεξίπησζε ββ΄ ηεο παξ. 1β΄ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ 

λ.4038/2012, γηα όζνπο ππαρζνύλ ζηελ παξνύζα ξύζκηζε αλαζηέιιεηαη ε ιήςε αλαγθαζηηθώλ θαη ινηπώλ 

κέηξσλ είζπξαμεο έσο ηελ 31-12-2012, ελώ εθαξκόδνληαη αλαινγηθά νη παξάγξαθνη 6 θαη 7 ηεο 

πεξίπησζεο Α΄ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν. 3943/2011. 

 Σην ίδην ζεκείν νξίδεηαη ξεηά, όηη ε ξύζκηζε νθεηιώλ ζύκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο απηήο 

κπνξεί λα εθαξκνζζεί θαη ζε όζνπο έρνπλ ππαρζεί ζε πξνεγνύκελε ξύζκηζε θαη είλαη ζπλεπείο κε ηελ 

θαηαβνιή ησλ δόζεσλ θαηόπηλ αηηήζεώο ηνπο. 

 

 

 

δ) Αζθαλιζηική ενημεπόηηηα  

 

  i) Σρεηηθά κε ην ζέκα ηεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο επηζεκαίλεηαη, όηη όπσο αλαθέξεηαη ξεηά ζην 

εδάθην δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.4038/2012 γηα ηελ αλαζηνιή ησλ αλαγθαζηηθώλ θαη 

ινηπώλ κέηξσλ είζπξαμεο, αζθαιηζηηθά ελήκεξνο ζεσξείηαη ν νθεηιέηεο πνπ ππνβάιεη αίηεζε ππαγσγήο 

ζηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ξύζκηζεο ησλ νθεηιώλ ηνπ θαη θαηαβάιιεη ηελ πξώηε δόζε. 

 ii) Δπίζεο, εθαξκόδεηαη αλαινγηθά ε παξάγξαθνο 6  ηεο πεξίπησζεο Α΄ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ.3943/2011, 

ε νπνία κεηαμύ ησλ άιισλ πξνβιέπεη ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνύ αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο δηαξθείαο 

δύν κελώλ ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν δηαθαλνληζκόο ηεξείηαη έλαληη όισλ ησλ θνξέσλ θύξηαο θαη 

επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο ππάγεηαη ην πξνζσπηθό ησλ επηρεηξήζεσλ ή ν 

απηναπαζρνινύκελνο.  

  iii) Τέινο επηζεκαίλεηαη, όηη ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 6 ηεο πεξίπησζεο Α΄ ηνπ 

άξζξνπ 48 ηνπ Ν. 3943/2011  πνπ αθνξά ηελ ρνξήγεζε απνδεηθηηθνύ αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηεο παξ. 5
 
ε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ α.λ. 1846/1951,  αληηθαζίζηαηαη κε ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.4038/2012 θαη πξνβιέπεηαη όηη ζε όζεο από ηηο επηρεηξήζεηο απηέο ππαρζνύλ ζηελ 

παξνύζα ξύζκηζε ή έρνπλ ήδε ππαρζεί ζε πξνεγνύκελε θαη ηεξνύλ ηνπο όξνπο απηήο, ζα ρνξεγείηαη 

αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα γηα ηελ είζπξαμε ινγαξηαζκώλ Γεκνζίνπ Έξγνπ κε παξαθξάηεζε πνζνύ δύν 

κεληαίσλ δόζεσλ ηεο ξύζκηζεο εθόζνλ ην έξγν γηα ην νπνίν ρνξεγείηαη ην απνδεηθηηθό δελ νθείιεη 

ηξέρνπζεο ή θαζπζηεξνύκελεο νθεηιέο, ελώ ζε πεξίπησζε ύπαξμεο νθεηιήο ζα παξαθξαηείηαη πιένλ ησλ 

δύν δόζεσλ θαη ε ζπλνιηθή νθεηιή ηνπ έξγνπ. Τνύηα ηζρύνπλ γηα ηα απνδεηθηηθά αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξόηεηαο πνπ ζα ρνξεγεζνύλ κέρξη ηελ 31-12-2012 θαη εθόζνλ δελ πξόθεηηαη γηα είζπξαμε ηειηθνύ 

ινγαξηαζκνύ Γεκνζίνπ Έξγνπ. 

 

 

 

 

ε) Επανένηαξη οθειλεηών ζε καθεζηώρ πύθμιζηρ  

ΑΔΑ: Β445Λ-ΠΡ4



 

   Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.4038/2012 δίδεηαη ε δπλαηόηεηα ζηα αξκόδηα όξγαλα 

γηα ηελ ρνξήγεζε δηεπθνιύλζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο ηνπο Φνξείο 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΟΓΑ (άξζξν 54 ηνπ λ. 3863/2010), λα 

επαλεληάμνπλ ηνπο νθεηιέηεο ζε θαζεζηώο ξύζκηζεο ηεο νθεηιήο ζηελ νπνία είραλ ππαρζεί θαη από ηελ 

νπνία έρνπλ εθπέζεη, επεηδή δελ ηήξεζαλ ηνπο όξνπο ηεο εκπξόζεζκεο θαηαβνιήο ησλ δόζεσλ ή ησλ 

απαηηεηώλ ηξερνπζώλ εηζθνξώλ.  

   Η επαλέληαμε ζηελ ξύζκηζε από ηελ νπνία έρνπλ εθπέζεη νη νθεηιέηεο είλαη δπλαηή κόλνλ εθόζνλ δελ 

έρνπλ ήδε ππαρζεί ζε θαζεζηώο ξύζκηζεο κε λεώηεξεο δηαηάμεηο θαη εθόζνλ θαηαβάιινπλ ην ζύλνιν ησλ 

απαηηεηώλ δόζεσλ ηεο ξύζκηζεο θαη ησλ απαηηεηώλ ηξερνπζώλ εηζθνξώλ θαζώο θαη ησλ αλαινγνύλησλ 

πξνζζέησλ ηειώλ ηεο εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο ηνπο.  

    Βεβαίσο, νη ελ ιόγσ νθεηιέηεο πνπ έρνπλ εθπέζεη ηεο πξνεγνύκελεο ξύζκηζεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

επηιέμνπλ ηελ έληαμή ηνπο ζην δηαθαλνληζκό ησλ νθεηιώλ ηνπο ζύκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ λ. 

4038/2012, όπσο άιισζηε αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ παξ. 1 ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ. 

 

 

 

ζη) Έκηαζη εθαπμογήρ – σπονικοί πεπιοπιζμοί 

 

 

   Δπηζεκαίλεηαη, όηη κε ξεηή πξόβιεςε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4038/2012, όπνπ ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ απηνύ, ηνπ άξζξνπ 48 λ.3943/2011, ηεο παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.4019/2011 θαη ησλ 

άξζξσλ 53 έσο 60 ηνπ λ.3863/2010 γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ όξν «αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο»  λννύληαη νη 

πάζεο θύζεσο νθεηιέο και ιδίωρ πόποι, ιαηπόζημο και αγγελιόζημο.  

    Σπλεπώο, νη νθεηιέο πνύ πξνθύπηνπλ από ηελ κε θαηαβνιή ηνπο αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ ίδην αθξηβώο 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη νη νθεηιέο από αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ξπζκίδνληαη ζύκθσλα κε 

ηα ηζρύνληα γηα ηηο νθεηιόκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.  

 

    Σεκεηώλεηαη, όηη κε ηελ παξάγξαθν 3 πθίζηαηαη εηδηθή κέξηκλα γηα ηνπο νθεηιέηεο αζθαιηζηηθώλ 

εηζθνξώλ ζε Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πνπ κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ.2256/1994 (196 Α΄), 

δειαδή κεηά ηελ 18-11-1994, είηε έρνπλ δερζεί ηξνκνθξαηηθή επίζεζε θαη έρνπλ απνδεδεηγκέλα ππνζηεί 

δεκηέο από απηή είηε έρνπλ ή είραλ επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ή δξαζηεξηόηεηα ζε πεξηνρέο πνπ 

επιήγεζαλ από ζενκελίεο ή άιιεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο. Οη νθεηιέηεο απηνί κεηά από αίηεζε ζηνπο ΦΚΑ 

κέρξη ηελ 30-3-2012 κπνξνύλ : 

 

1) Δίηε λα ππαρζνύλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2256/1994 όπσο ηζρύνπλ,  εθόζνλ δελ έρνπλ πνηέ ππαρζεί 

ζην παξειζόλ ζε απηέο. Σηελ πεξίπησζε απηή ε πξνβιεπόκελε από ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.2256/1994 αλαζηνιή θαηαβνιήο ησλ ηξερνπζώλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ 

αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 

 

2) Δίηε λα ππαρζνύλ ζηνλ πξνζσξηλό δηαθαλνληζκό ηεο πεξίπησζεο Α΄ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ 

λ.3943/2011, κε θεθαιαηνπνίεζε ηεο κέρξη 31-12-2011 νθεηιήο θαη ηελ θαηαβνιή πνζνζηνύ 20 % 

επί ησλ ηξερνπζώλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, δειαδή επί ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ κεληαίσλ 

αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2011, έλαληη ηεο ζπλνιηθήο κέρξη 31-12-

2011 θεθαιαηνπνηεκέλεο νθεηιήο. 

  Δηδηθά γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο νθεηιέηεο νξίδεηαη ξεηά όηη, όζνλ αθνξά ην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ θαη ηα ινηπά 

ηακεία αζθάιηζεο κηζζσηώλ, δελ ηζρύεη ν πεξηνξηζκόο όηη ην θαηαβαιιόκελν πνζό δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξόηεξν ηνπ 1,25 % επί ηεο κέρξη 31-12-2011 θεθαιαηνπνηεκέλεο νθεηιήο. 

 

  Όζνλ αθνξά ηνπο νθεηιέηεο ηνπ ΟΑΔΔ θαη ησλ ινηπώλ ηακείσλ αζθάιηζεο απηναπαζρνινπκέλσλ – 

αλεμάξηεηα απαζρνινπκέλσλ, ην πνζό ηεο δηκεληαίαο θαηαβνιήο πξνζδηνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηα 

πξνβιεπόκελα ζηηο ππνπεξηπηώζεηο ii θαη iii ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξ. Α1 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 

3943/2011 αληηζηνίρσο.  
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   Δπίζεο δελ εθαξκόδεηαη ε παξάγξαθνο A2  ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 3943/2011.   

 

   Δθηζηνύκε, ηέινο, ηελ πξνζνρή ζαο ζηηο ηζρύνπζεο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 21 ηνπ λ.4038/2012 πξνθεηκέλνπ νη νθεηιέηεο λα έρνπλ ηηο πξνβιεπόκελεο εθπηώζεηο επί ηνπ 

πνζνύ ησλ θεθαιαηνπνηεκέλσλ πξνζζέησλ ηειώλ πνπ είλαη ε 30-3-2012 γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 

ππνβνιήο ζηε ξύζκηζε θαη ε 30-4-2012 γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ζπλόινπ ηεο νθεηιήο ή ηεο πξώηεο δόζεο.  

 

 

B. Άπθπο 22 

 

   Με ην άξζξν 22 πξνζηίζεηαη ζην ηέινο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ α.λ. 86/1967 (ΦΔΚ Α΄136) παξάγξαθνο 6, ε  

νπνία ζεζπίδεη δηαξθέο θαη ζπλερέο απηόθσξν, ην αδίθεκα ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ ελ ιόγσ λόκνπ 

όπσο ηζρύνπλ, δειαδή ηεο κε θαηαβνιήο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ πξνο ηνπο αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο 

αξκνδηόηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, εθόζνλ απηέο μεπεξλνύλ ηηο 150.000 

επξώ. 

 Πεξαηηέξσ, κε ηελ θνηλνπνηνύκελε δηάηαμε νξίδεηαη ξεηά, όηη εηδηθά γηα ην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ ε πνηληθή 

δίσμε αζθείηαη ύζηεξα από αίηεζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ πξνο ηνλ Δηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ ηεο 

έδξαο ηνπ, ζπλνδεπόκελε ππνρξεσηηθά από πίλαθα ησλ νθεηιόκελσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαη ησλ 

θάζε είδνπο πξόζζεησλ ηειώλ ή πξνζαπμήζεσλ. Γηεπθξηλίδεηαη, ηέινο όηη κε ηελ εμόθιεζε ηνπ 

νθεηιόκελνπ πνζνύ κέρξη ηελ εθδίθαζε ηεο ππόζεζεο ζε νπνηνλδήπνηε βαζκό ε πξάμε θξίλεηαη 

αηηκώξεηε. 

    Τέινο, νξίδεηαη, όηη πξνθεηκέλνπ γηα νθεηιόκελεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, ήδε ιεμηπξόζεζκεο θαηά ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λ. 4038/2012 (2-2-2012), ηα πνηληθά αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

αλ.86/1967 ηεινύληαη εθόζνλ ν νθεηιέηεο ζπλερίδεη λα κελ θαηαβάιιεη εηζθνξέο κέρξη 1-6-2012. 

 

 

Γ. Άπθπο 23 

 

Με ην άξζξν 23 αληηθαζίζηαηαη από ηελ εκεξνκελία πνπ ίζρπζε ε πεξίπησζε γ΄ ηεο παξ. 11 ηνπ 

άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3986/2011, κε ζπλέπεηα λα κελ εμαηξνύληαη από ηελ παξαθξάηεζε ηεο κεληαίαο 

εηζθνξάο ησλ ζπληαμηνύρσλ πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 60
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, νη ζπληαμηνύρνη 

ησλ αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ αξκνδηόηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ καο, νη νπνίνη ζπληαμηνδνηήζεθαλ ιόγσ 

απηνδίθαηεο ιύζεο ηεο εξγαζηαθήο ηνπο ζρέζεο. 

 

  

Δ. Άπθπο 24 

 

Με ην άξζξν 24 αληηθαζίζηαηαη από ηόηε πνπ ίζρπζε ε παξάγξαθνο 10, ηνπ άξζξνπ ηξίηνπ, ηνπ 

λ.3845/2010 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 65), κε ζθνπό ηε λνκνζεηηθή ξύζκηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο ρνξήγεζεο ησλ 

επηδνκάησλ ενξηώλ Φξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα θαη επηδόκαηνο αδείαο, ζηνπο ζπληαμηνύρνπο, ησλ νπνίσλ 

ην πνζό ηεο ζύληαμήο ηνπο (γήραηος, αναπηρίας ή θανάηοσ), είλαη κηθξόηεξν ησλ 400,00 επξώ (δηλαδή 

μικρόηερο από ηο ύυος ηοσ ηιθέμενοσ από ηο ν. 3845/2010 επιδόμαηος εορηής Χριζηοσγέννφν). 

Δηδηθόηεξα, κε ηηο θνηλνπνηνύκελεο δηαηάμεηο, δηεπθξηλίδεηαη πιένλ θαη λνκνζεηηθά, όηη γηα ηελ ελ 

ιόγσ θαηεγνξία ζπληαμηνύρσλ αξκνδηόηεηαο Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ηα πνζά 

επηδνκάησλ ενξηώλ Φξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα θαη επηδόκαηνο αδείαο, δελ κπνξνύλ λα είλαη κεγαιύηεξα 

ησλ πνζώλ πνπ νη ίδηνη ειάκβαλαλ πξηλ ηε ζέζε ζε ηζρύ ηνπ λ. 3845/2010.  

 

 

Ε. Άπθπο 25  

 

 

    Με ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 25 πξνζηίζεηαη θαη άιιεο θαηεγνξίεο ζπληαμηνύρσλ ζε απηέο πνπ 

εμαηξνύληαη από ηηο πξνβιεπόκελεο από ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 4024/2011 κεηώζεηο ησλ ζπληάμεσλ πνπ 
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θαηαβάιινπλ νη θνξείο θύξηαο αζθάιηζεο αξκνδηόηεηαο Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη ην ΝΑΤ.  

  Δηδηθόηεξα, ζηηο εμαηξέζεηο από ηελ πξνβιεπόκελε από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ 

κείσζε θαηά 40 % ηνπ πνζνύ ηεο ζύληαμεο πνπ ππεξβαίλεη ηα 1.000 επξώ ησλ ζπληαμηνύρσλ θάησ ησλ 55 

εηώλ θαη ηελ πξνβιεπόκελε από ηελ παξ. 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ κείσζε θαηά 20 % ηνπ πνζνύ ηεο κεληαίαο 

θύξηαο ζύληαμεο πνπ ππεξβαίλεη ηα 1.200 επξώ, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη κείσζε θαηά 50 % ηνπ 

ζπλνιηθνύ πνζνύ θύξηαο θαη επηθνπξηθήο ζύληαμεο πνπ ρνξεγείηαη από ην ΔΤΑΤ θαη ην ΔΤΔΑΜ ζε 

ζπληαμηνύρνπο ηνπ πξνζπληαμηνδνηηθνύ θαζεζηώηνο πξνζηίζεληαη ηα εμήο πξόζσπα : 

     α) Οη ζπληαμηνύρνη ιόγσ γήξαηνο ή αλαπεξίαο νη νπνίνη είραλ ην δηθαίσκα λα ζπληαμηνδνηεζνύλ βάζεη 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.3232/2004 αιιά ζπληαμηνδνηήζεθαλ κε άιιεο δηαηάμεηο. 

    β) Οη ζπληαμηνύρνη ιόγσ γήξαηνο, ησλ νπνίσλ απνδεδεηγκέλα ε αλαπεξία, όπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη 

ζην λ.612/1977 θαη ζην άξζξν 42 ηνπ λ.1140/1981, όπσο απηνί  ηζρύνπλ, έρεη επέιζεη κεηά ηε 

ζπληαμηνδόηεζή ηνπο.  

 

   Σεκεηώλεηαη επίζεο, όηη κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 25 πξνζηίζεληαη θαη άιιεο θαηεγνξίεο ζπληαμηνύρσλ 

ζε απηέο πνπ εμαηξνύληαη από ηηο πξνβιεπόκελεο από ην άξζξν 1 ηνπ λ.4024/2011 κεηώζεηο ησλ 

ζπληάμεσλ ησλ ζπληαμηνύρσλ ηνπ Γεκνζίνπ. Δθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην, όηη ζύκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4024/2011 νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 εθαξκόδνληαη αλαιόγσο θαη γηα 

ηνπο ππαιιήινπο ησλ ΟΤΑ θαη ησλ άιισλ λ.π.δ.δ. πνπ δηέπνληαη από ην ίδην κε ηνπο δεκνζίνπο 

ππαιιήινπο θαζεζηώο ζπληαμηνδόηεζεο είηε νη ζπληάμεηο ηνπο βαξύλνπλ ην Γεκόζην είηε ηνπο νηθείνπο 

θνξείο, θαζώο θαη γηα ην πξνζσπηθό ηνπ ΟΣΔ θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ αζθαιηζηηθώλ Τακείσλ ηνπ 

πξνζσπηθνύ ησλ Σηδεξνδξνκηθώλ Γηθηύσλ πνπ δηέπνληαη από ην θαζεζηώο ηνπ λ.δ. 3395/1955. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη γηα ηα πξόζσπα πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 1, ηζρύνπλ νη 

εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πεξ. δ΄ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4052/2012. 

 

 

 

Σ. Άπθπο 28  

 

 
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 αληηθαζίζηαληαη από ηόηε πνπ ίζρπζαλ ηα ηξία πξώηα εδάθηα ηνπ 

άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3863/2010, κε ζθνπό λα δηαζαθεληζηνύλ λνκνζεηηθά, ζέκαηα πνπ είραλ πξνθύςεη θαηά 

ηελ εθαξκνγή ηνπ, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ εληαίνπ Πίλαθα Πξνζδηνξηζκνύ Πνζνζηνύ Αλαπεξίαο. 

 

Δηδηθόηεξα, κε ηηο θνηλνπνηνύκελεο δηαηάμεηο νξίδεηαη, όηη ν εληαίνο Πίλαθαο εθδίδεηαη κε Κνηλή 

Απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Οηθνλνκηθώλ θαη Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ελώ ε όπνηα κειινληηθή αλαζεώξεζή ηνπ, γίλεηαη, θάζε θνξά, κε 

όκνηα Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε, ύζηεξα από πξόηαζε ηεο Γηεύζπλζεο Αλαπεξίαο ηνπ Ι.Κ.Α. – 

Δ.Τ.Α.Μ. θαη γλώκε ηεο Δηδηθήο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο, πνπ πξνβιέπεηαη από ην ίδην άξζξν.  

 Δπηπιένλ, πξνζηίζεηαη θαη δεύηεξε παξάγξαθνο ζην άξζξν 7 ηνπ λ. 3863/2010, νύησο ώζηε λα 

δηεπθξηληζηεί όηη, νπνπδήπνηε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3863/2010 ή άιινπ λόκνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε Δληαίν 

Καλνληζκό Πξνζδηνξηζκνύ Πνζνζηνύ Αλαπεξίαο ή Καλνληζκό Δθηίκεζεο Βαζκνύ Αλαπεξίαο, λνείηαη ν 

Δληαίνο Πίλαθαο Πξνζδηνξηζκνύ Πνζνζηνύ Αλαπεξίαο ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ άξζξνπ.   

 

 

     

 

 

    Τέινο, γηα νπνηνδήπνηε εξώηεκα πξνθύςεη σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ θνηλνπνηνύκελσλ δηαηάμεσλ 

παξαθαιείζζε λα απεπζύλεζζε ζηελ θαζ’ ύιε αξκόδηα Γ/λζε ηεο ΓΓΚΑ, ε νπνία επνπηεύεη ηνλ θάζε 

αζθαιηζηηθό θνξέα.  
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