
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. Δ.15/Δ’/60167 
Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων 

ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και 

τους λοιπούς φορείς υποχρεωτικής κοινωνικής 

ασφάλισης, επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλι-

σμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση 

ή δραστηριότητα στους Δήμους Ιστιαίας - Αιδη-

ψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας της 

Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρει-

ας Στερεάς Ελλάδας. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994 (Α’  196), 

όπως προστέθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4578/2018 
(Α’ 200).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005  - 
Α’ 98) σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155) και «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

6. Την υπό στοιχεία οικ.32081/Δ1.10120/6-8-2020 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 3314).

7. Το άρθρο 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

8. Το υπ’ αρ. 59919/128-2021 εισηγητικό σημείωμα 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει 
της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ-
θρου 34 του ν. 4484/2017 (Α’ 110).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται οικονομική επιβάρυνση στον προϋ-
πολογισμό του e- ΕΦΚΑ λόγω της οριστικής διαγραφής 
των τόκων, προσαυξήσεων και των προστίμων, η οποία 
ωστόσο δεν δύναται να υπολογισθεί, επειδή δεν είναι 
γνωστά τα ποσά των νέων και παλαιών ασφαλιστικών 
εισφορών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προσδιορισμός πληγείσας περιοχής και 
υπαγόμενων προσώπων

Η παρούσα εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις, εργοδότες 
ή ασφαλισμένους που διατηρούν επαγγελματική εγκα-
τάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στους Δήμους Ιστι-
αίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας 
της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές 
που εκδηλώθηκαν εντός του μηνός Αυγούστου 2021, 
ανεξαρτήτως επέλευσης υλικής ζημιάς ή όχι στις εγκα-
ταστάσεις τους.

Άρθρο 2
Αναστολή καταβολής και ρυθμίσεις 
ασφαλιστικών εισφορών

1. Πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, τρέχουσες 
και καθυστερούμενες, που οφείλονται από τα πρόσωπα 
του άρθρου 1 προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και τους λοιπούς φο-
ρείς υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, ρυθμίζονται 
ως εξής:

α) Οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προς 
τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και τους λοιπούς φορείς υποχρεωτικής 
κοινωνικής ασφάλισης μέχρι 31 Ιουλίου 2021, μαζί με 
τα πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές προσαυξήσεις της 
ίδιας ημερομηνίας, κεφαλαιοποιούνται.

β) Αναστέλλεται για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης 
από την 1η Αυγούστου 2021, η καταβολή των τρε-
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χουσών ασφαλιστικών εισφορών, περιλαμβανομένων 
όσων καθίστανται απαιτητές μετά την ημερομηνία 
αυτή, προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και τους λοιπούς φορείς 
υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και τυχόν 
δόσεων οφειλής που έχουν προκύψει για μη μισθωτούς 
από εκκαθαρίσεις ασφαλιστικών εισφορών ή δόσεων 
από υπαγωγή σε άλλη ρύθμιση καθυστερούμενων 
ασφαλιστικών εισφορών, των οποίων η προθεσμία 
καταβολής λήγει εντός του διαστήματος αναστολής. 
Κατά το χρονικό διάστημα αναστολής δεν υπολογίζο-
νται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις 
και επιβαρύνσεις.

Σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης, η καταβολή 
τυχόν ασφαλιστικών εισφορών που προσδιορίζονται κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4670/2020 
(Α’ 43), των οποίων η προθεσμία καταβολής λήγει εντός 
του ανωτέρω διαστήματος αναστολής, αναστέλλεται 
σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Σε περίπτωση που σε βάρος των προσώπων του 
άρθρου 1 καταλογιστούν εισφορές που ανάγονται σε 
απασχόληση χρονικής περιόδου μέχρι το τέλος του 
εξαμήνου για το οποίο ισχύει η αναστολή καταβολής 
των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες θα 
προκύψουν από καταγγελία ή από διαφορές εισφορών 
κατά τον τακτικό έλεγχο, αναστέλλεται η καταβολή των 
καταλογισθεισών εισφορών σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
Για τις περιπτώσεις αυτές, η αίτηση για υπαγωγή στο δι-
ακανονισμό μπορεί να υποβληθεί, μέχρι και το τέλος του 
μήνα λήξης καταβολής της τελευταίας εκ των δόσεων, 
όπως αυτές προσδιορίζονται για κάθε επιχείρηση, ερ-
γοδότη ή ασφαλισμένο, με βάση τα προβλεπόμενα από 
το εδάφιο β της περ. γ του άρθρου 4 του ν. 2556/1997, 
με την προϋπόθεση καταβολής όλων των απαιτητών 
δόσεων μετά των αναλογούντων πρόσθετων τελών εκ-
πρόθεσμης καταβολής.

γ) Οι ασφαλιστικές εισφορές των περιπτώσεων α’ και β’ 
εξοφλούνται, κατ’ επιλογή του οφειλέτη, σε δώδεκα (12) 
έως και είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, 
αρχής γενομένης από την πρώτη του επόμενου μήνα 
κατά τον οποίο έληξε η ανωτέρω εξάμηνη αναστολή. 
Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται 
σε πενήντα (50) ευρώ.

2. Προκειμένου να τύχουν των ρυθμίσεων της παρού-
σας, τα πρόσωπα του άρθρου 1 πρέπει να υποβάλλουν 
στον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό σχετική αίτηση. 
Η αίτηση για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρούσας 
μπορεί να υποβληθεί εντός του εξαμήνου της αναστο-
λής, ήτοι μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022.

Άρθρο 3
Συνέπειες της ρύθμισης

1. Τα πρόσωπα του άρθρου 1 που κατόπιν αίτησής 
τους υπάγονται στη ρύθμιση της παρούσας, τόσο κατά 
το διάστημα της αναστολής, όσο και κατά το διάστημα 

της καταβολής των δόσεων και εφόσον τηρούν τους 
όρους της ρύθμισης, είναι ασφαλιστικά ενήμεροι.

2. Τόσο κατά το διάστημα της αναστολής όσο και κατά 
το διάστημα της καταβολής των δόσεων και εφόσον τη-
ρούνται οι όροι της ρύθμισης:

α) Αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών 
μέτρων, ενώ διατηρούνται οι κατασχέσεις και υποθήκες 
που έχουν επιβληθεί. Για κατασχέσεις εις χείρας τρίτων 
που έχουν επιβληθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη 
ρύθμιση του παρόντος, το μέτρο της κατάσχεσης αίρε-
ται με την υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος, και αποδιδόμενα ποσά από κατα-
σχέσεις εις χείρας τρίτων πριν την υπαγωγή στη ρύθμι-
ση του παρόντος, λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη 
τρεχουσών δόσεων της ρύθμισης.

β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για παραβάσεις του 
α.ν. 86/1967, αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού 
αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορι-
σμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα, εξαλείφεται 
το αξιόποινο σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης και 
αναβάλλεται η εκτέλεση της καταγνωσθείσας ποινής ή 
διακόπτεται η αρξάμενη εκτέλεση αυτής, η οποία τελικά 
εξαλείφεται σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης.

γ) Δεν υποβάλλονται αιτήσεις για προσωπική κρά-
τηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του 
ν. 2065/1992. Επίσης, αποσύρονται οι υποβληθείσες αι-
τήσεις, διακόπτεται η εκτέλεση των καταδικαστικών απο-
φάσεων και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 του 
άρθρου 21 του ν. 1902/1990, που αφορούν το μέτρο της 
απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα των οφειλετών και 
ανακαλούνται οι ήδη επιβληθείσες απαγορεύσεις για όσο 
διάστημα είναι συνεπείς με τους όρους της ρύθμισης.

δ) Οι κατατεθείσες εγγυητικές επιστολές για ρύθμιση 
της οφειλής επιστρέφονται, διατηρούνται δε οι κατα-
τεθείσες για άλλους λόγους ή αντικαθίστανται με νέες 
που θα καλύπτουν τις δόσεις της παρούσας ρύθμισης.

Άρθρο 4
Απώλεια της ρύθμισης

1. Η μη καταβολή δύο (2) δόσεων της ρύθμισης του 
άρθρου 2 συνεπάγεται την απώλεια της ρύθμισης.

2. Η απώλεια της ρύθμισης επιφέρει τις ακόλουθες 
συνέπειες:

α) Την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,
β) τη μετατροπή ως άμεσα απαιτητού του συνόλου του 

υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων τόκων, 
πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων,

γ) την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής με όλα τα 
προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Αυγούστου 2021

Ο Υφυπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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