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Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής 

Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους 

Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δη-

μοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδο-

τικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των ερ-

γαζομένων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1. Το σύνολο των οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, 
υπάγονται σε ρύθμιση, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

2. Στη ρύθμιση του παρόντος υπάγονται νομικά και 
φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εμπορι-
κής ιδιότητας, τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστη-
ριότητας ή/και τη διακοπή ή αλλαγή της ιδιότητας, λόγω 
της οποίας δημιουργήθηκε η οφειλή.

3. Στη ρύθμιση του παρόντος δύναται να υπαχθούν 
και οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, για 
τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής 
στη ρύθμιση του ν. 4469/2017 (Α΄ 62). Οι οφειλές του 
προηγούμενου εδαφίου υπάγονται αυτοτελώς χωρίς να 
επηρεάζονται οι όροι της ρύθμισης ως προς τους λοι-
πούς πιστωτές του ν. 4469/2017. Αν εκκρεμεί διαδικασία 
υπαγωγής οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 
στη ρύθμιση του ν. 4469/2017, η υπαγωγή στη ρύθμιση 
του παρόντος είναι δυνατή με τροποποίηση μόνο των 
σχετικών στοιχείων της οφειλής προς τους Φορείς Κοι-
νωνικής Ασφάλισης στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση 
του ν. 4469/2017.

4. Στη ρύθμιση του παρόντος δεν υπάγονται οφειλές 
προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, για τις οποίες έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση του 
ν. 3869/2010 (Α΄ 130). Αν εκκρεμεί διαδικασία υπαγω-
γής οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στη 
ρύθμιση του ν. 3869/2010, η υπαγωγή στη ρύθμιση του 
παρόντος είναι δυνατή μόνον αν ο οφειλέτης παραιτηθεί 
από την εν λόγω διαδικασία για τις οφειλές προς Φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος.

Άρθρο 2

Οφειλές μη μισθωτών

1. Το σύνολο των οφειλών των μη μισθωτών ασφα-
λισμένων, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, 
με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη 
και τόκους λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, δύναται 
να υπαχθεί στη ρύθμιση του παρόντος. Κύρια οφειλή 
που δημιουργήθηκε από 1.1.2002 έως και 31.12.2016, 
επανυπολογίζεται, ανάλογα προς τον κλάδο ασφάλισης 
στον οποίο αφορά, σύμφωνα με ποσοστά υπολογισμού 
των ασφαλιστικών εισφορών του τέταρτου εδαφίου της 
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 35, του 
πρώτου εδαφίου της παραγράφου. 1 του άρθρου 39, 
της παραγράφου 2 του άρθρου 41 και της περίπτωσης 
α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 
(Α΄ 85). Ως βάση υπολογισμού ορίζεται το ποσό που αντι-
στοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού 
άνω των 25 ετών, όπως ίσχυε κατά την 31.12.2018. Οι 
πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τό-
κοι λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής κύριας οφειλής 
που δημιουργήθηκε από 1.1.2002 έως και 31.12.2016, 
επανυπολογίζονται επί του ποσού της κύριας οφειλής 
που προκύπτει σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια. 
Ο επανυπολογισμός των προηγούμενων εδαφίων λαμ-
βάνει χώρα κατόπιν επιλογής του οφειλέτη.

2. Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση, παρέ-
χεται έκπτωση ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) επί των 
πάσης φύσεων προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και 
τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως υπολο-
γίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 έως την ημερο-
μηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.

3. Η συνολική οφειλή που προκύπτει, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 2, καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις 
που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120).
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ρήγησης της αιτούμενης αναδρομικά παροχής και δι-
ενεργείται συμψηφισμός μεταξύ του οφειλόμενου από 
τον ασφαλισμένο ποσού και του ποσού που προκύπτει 
αν η παροχή χορηγούταν κατά τον χρόνο στον οποίο 
ανατρέχει η αίτηση.

Άρθρο 40

Παρακράτηση οφειλών από σύνταξη

Η παράγραφος 3 του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 
(Α΄ 115) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. α) Τα ανωτέρω ποσά οφειλής, συμψηφίζονται ή 
παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων σε ίσες μη-
νιαίες δόσεις που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 
εξήντα (60) για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω 
γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου. Η πρώτη δόση παρα-
κρατείται από τον πρώτο μήνα απονομής της σύνταξης.

β) Ειδικά για τις συντάξεις αναπηρίας ορισμένου χρό-
νου, ανεξαρτήτως διάρκειας, το ποσό της μηνιαίας δόσης 
προκύπτει από τη διαίρεση του οφειλόμενου ποσού με 
τον μέγιστο αριθμό δόσεων, σύμφωνα με την περίπτωση 
α΄. Αν μετά από νέα υγειονομική κρίση παραταθεί εκ 
νέου η σύνταξη αναπηρίας για ορισμένο χρόνο, ανεξαρ-
τήτως διάρκειας, αλλά με συντάξιμο ποσοστό αναπηρί-
ας μικρότερο της προηγούμενης υγειονομικής κρίσης, 
το ποσό της μηνιαίας δόσης επανυπολογίζεται με τον 
ίδιο ως άνω τρόπο. Αν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα δεν 
παραταθεί, το υπόλοιπο της οφειλής (κεφάλαιο και προ-
σαυξήσεις), όπως αυτή είχε προσδιοριστεί με τιμές που 
ίσχυαν κατά την ημερομηνία της αίτησης συνταξιοδότη-
σης, γνωστοποιείται στον συνταξιούχο και αναζητείται 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το ελάχιστο ποσό της 
μηνιαίας δόσης των περιπτώσεων α΄ και β΄ δεν μπορεί 
να είναι μικρότερο από πενήντα (50) ευρώ.».

Άρθρο 41

Εισφορά υπέρ συλλογικών οργάνων

συνταξιούχων

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Θεσπίζεται μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ, η οποία 
παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις 
και αποδίδεται από τον ΕΦΚΑ στις δικαιούχες συνταξιου-
χικές οργανώσεις με σκοπό την οικονομική τους ενίσχυ-
ση. Η μηνιαία εισφορά αποδίδεται σε Ειδικό Λογαριασμό 
που τηρείται στον ΕΦΚΑ με σκοπό την οικονομική ενί-
σχυση των δικαιούχων συνταξιουχικών οργανώσεων.».

2. Στον λογαριασμό της παραγράφου 1 μεταφέρο-
νται, εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, τα ποσά που έχουν συγκεντρωθεί στον Ειδικό 
Λογαριασμό του ΟΑΕΔ με την επωνυμία «ΟΑΕΔ/ΕΙΣΦ. 
ΥΠΕΡ ΣΥΛΛ. ΟΡΓ. ΣΥΝΤΑΞ.» που τηρείται στην Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος.

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Τα ποσά που συγκεντρώνονται από την παρακρά-
τηση αποδίδονται στις συνταξιουχικές οργανώσεις με 
σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών, 
όπως δαπάνες στέγασης, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, 
μισθοδοσία προσωπικού, έξοδα για την έκδοση εντύπων 

ενημερωτικών, καθώς και την εν γένει ενίσχυσή τους και 
την κάλυψη εξόδων για ανάπτυξη πολιτιστικών, κοινω-
νικών και πνευματικών δραστηριοτήτων προς όφελος 
των συνταξιούχων που εκπροσωπούν.

Σε κάθε συνταξιουχική οργάνωση αποδίδεται ποσό 
ανάλογο με τον αριθμό των συνταξιούχων του κλάδου, 
του εργασιακού χώρου ή της ιδιότητας που εκπροσωπεί, 
με την προϋπόθεση ότι, γίνεται παρακράτηση της εισφο-
ράς αυτής από την κύρια σύνταξή τους, όπως προκύπτει 
από στοιχεία της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ή του ΕΦΚΑ. Προς τον σκοπό 
αυτόν, κάθε συνταξιουχική οργάνωση υποβάλλει σχετι-
κή αίτηση προς τον ΕΦΚΑ και καταθέτει το πρακτικό των 
αρχαιρεσιών της.

Ως δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις ορίζονται:
α) Οι Ομοσπονδίες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
β) Τα Σωματεία του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που 

είναι αντιπροσωπευτικά του κλάδου, εφόσον έχουν 
πανελλήνια εμβέλεια. Στα σωματεία για τα οποία δεν 
υφίσταται στον αντίστοιχο εργασιακό κλάδο, εργασι-
ακό χώρο ή ιδιότητα, Ομοσπονδία, η κατανομή γίνε-
ται βάσει του αριθμού των εγγεγραμμένων μελών και 
όχι βάσει του αριθμού των συνταξιούχων του οικείου 
κλάδου.

γ) Σε συνταξιουχικές οργανώσεις για τις οποίες πα-
ρακρατείται ειδική εισφορά, σύμφωνα με άλλες ειδικές 
ή καταστατικές διατάξεις ενώ ταυτόχρονα γίνεται και η 
παρακράτηση του παρόντος, η κατανομή γίνεται βάσει 
του αριθμού των εγγεγραμμένων μελών και όχι βάσει 
του αριθμού των συνταξιούχων του οικείου κλάδου. 
Στη συμμετοχή βάσει του αριθμού των εγγεγραμμένων 
μελών δύναται να συμμετάσχουν και Ομοσπονδίες ή 
υπερκείμενες αυτών Ενώσεις, μετά από απόφαση του 
Διοικητικού τους Συμβουλίου, στην οποία γίνεται δεκτό 
ότι, στα μέλη τους γίνεται η παρακράτηση της παρα-
γράφου 1.

Από τη συμμετοχή στη διαδικασία κατανομής απο-
κλείονται:

α) Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 
που βρίσκονται υπό την εποπτεία του Δημοσίου και πηγή 
χρηματοδότησής τους αποτελούν υποχρεωτικές εισφο-
ρές των μελών τους.

β) Συνταξιουχικές οργανώσεις που εκπροσωπούν 
συνταξιούχους οι οποίοι δεν προέρχονται από προσδι-
ορισμένους και συγκεκριμένους εργασιακούς κλάδους, 
χώρους ή ιδιότητες.

Στις δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις κατανέμε-
ται το ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού ποσού 
που κατατίθεται στον λογαριασμό κάθε έτους. Το υπό-
λοιπο ποσό παραμένει ως αποθεματικό στον λογαρια-
σμό και χρησιμοποιείται για τυχόν οικονομική ενίσχυση 
συνταξιουχικών οργανώσεων που δεν συμπεριλαμβά-
νονται στις τακτικές ενισχύσεις για οποιονδήποτε λόγο, 
ενώ πληρούσαν τις προϋποθέσεις, καθώς και για την 
τροποποίηση των αρχικών κατανομών κάθε φορά που 
αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμόζεται σε συνταξιούχους 
του πρώην ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ), για τους οποίους 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 3863/2010 
(Α΄ 115).


