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Απόθαζη ΕΦΚΑ Απιθμ. οικ. 34124-2768-2018 

Γεκνζηεύζεθε ζηηο : [ 20-06-2018 ] 

Απιθμ. οικ. 34124/2768/2018 Τποποποίηζη ηηρ απιθμ. οικ. 62134/4100/ 
28-12-2017 απόθαζηρ ηηρ Υποςπγού και ηος Υθςποςπγού Επγαζίαρ, 
Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ «Εξειδίκεςζη ηων 
κπιηηπίων για ηη διαμόπθωζη λύζεων πύθμιζηρ οθειλών ππορ ηοςρ 
Φοπείρ Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ έωρ 50.000 εςπώ καηά ηην παπάγπαθο 
21 ηος άπθπος 15 ηος ν. 4469/2017, καθοπιζμόρ ηηρ μεθοδολογίαρ για 
ηον πποζδιοπιζμό ηος ύψοςρ και ηος απιθμού ηων δόζεων βάζει 
αςηών, εξαίπεζη οθειλών από ηιρ λύζειρ πύθμιζηρ και πύθμιζη κάθε 
άλλος ειδικόηεπος θέμαηορ για ηην εθαπμογή αςηήρ» (Β΄ 4640). 

 

(Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζκ. νηθ. 62134/4100/ 28-12-2017 απόθαζεο ηεο 
Τπνπξγνύ θαη ηνπ Τθππνπξγνύ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο «Δμεηδίθεπζε ησλ θξηηεξίσλ γηα ηε δηακόξθσζε 
ιύζεσλ ξύζκηζεο νθεηιώλ πξνο ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο έσο 
50.000 επξώ θαηά ηελ παξάγξαθν 21 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4469/2017, 
θαζνξηζκόο ηεο κεζνδνινγίαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ύςνπο θαη ηνπ 
αξηζκνύ ησλ δόζεσλ βάζεη απηώλ, εμαίξεζε νθεηιώλ από ηηο ιύζεηο ξύζκηζεο 
θαη ξύζκηζε θάζε άιινπ εηδηθόηεξνπ ζέκαηνο γηα ηελ εθαξκνγή απηήο» (Β΄ 
4640).) 

Καηεγνξία: Αζθαιηζηηθά ΔΦΚΑ 

Απιθμ. οικ. 34124/2768 
 
(ΦΔΚ Β' 2318/19.06.2018) 
 
Η ΤΠΟΤΡΓΟ ΚΑΙ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 
 
Έρνληαο ππόςε: 
 
1. Σελ παξ. 21 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4469/2017 «Δμσδηθαζηηθόο κεραληζκόο 
ξύζκηζεο νθεηιώλ επηρεηξήζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 62), όπσο ηζρύεη. 
 
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κώδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη 
ηα θπβεξλεηηθά όξγαλα, πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ π.δ. 63/2005 
(Α΄ 98), όπσο ηζρύεη. 
 
3. Σν π.δ. 134/2017 «Οξγαληζκόο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο» (Α΄ 168), όπσο ηζρύεη. 
 
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4320/2015 «Ρπζκίζεηο γηα ηε ιήςε 
άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, θαη ηελ 
νξγάλσζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Κπβεξλεηηθώλ Οξγάλσλ θαη ινηπέο 
δηαηάμεηο» (Α΄ 29). 
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5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 125/2016 «Γηνξηζκόο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, 
Τπνπξγώλ, Αλαπιεξσηώλ Τπνπξγώλ θαη Τθππνπξγώλ» (Α΄ 116). 
 
6. Σελ αξηζκ. νηθ. 44549/Γ9.12193/8-10-2015 απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ 
θαη ηνπ Τπνπξγνύ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγύεο «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγό Δξγαζίαο, 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, Αλαζηάζην 
Πεηξόπνπιν» (Β΄ 2169), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 
54051/Γ9.14200/22-11-2016 όκνηα (Β΄ 3801) θαη ηελ αξηζκ. 59285/18416/12-
12-2017 όκνηα (Β΄ 4503). 
 
7. Σελ αξηζκ. νηθ. 62134/4100/28-12-2017 απόθαζε ηεο Τπνπξγνύ θαη ηνπ 
Τθππνπξγνύ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 
«Δμεηδίθεπζε ησλ θξηηεξίσλ γηα ηε δηακόξθσζε ιύζεσλ ξύζκηζεο νθεηιώλ 
πξνο ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο έσο 50.000 επξώ θαηά ηελ 
παξάγξαθν 21 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4469/2017, θαζνξηζκόο ηεο 
κεζνδνινγίαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ύςνπο θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ δόζεσλ 
βάζεη απηώλ, εμαίξεζε νθεηιώλ από ηηο ιύζεηο ξύζκηζεο θαη ξύζκηζε θάζε 
άιινπ εηδηθόηεξνπ ζέκαηνο γηα ηελ εθαξκνγή απηήο» (Β΄ 4640). 
 
8. Σελ παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4469/2017 «Δμσδηθαζηηθόο κεραληζκόο 
ξύζκηζεο νθεηιώλ επηρεηξήζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 62), όπσο ηζρύεη, 
ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Φ.Κ.Α.) 
εθπξνζσπνύληαη ζηελ εμσδηθαζηηθή ξύζκηζε νθεηιώλ από ην Κέληξν 
Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθώλ Οθεηιώλ (Κ.Δ.Α.Ο.). 
 
9. Σν γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε 
βάξνο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ, νύηε θαη ζηνπο πξνϋπνινγηζκνύο ησλ 
Φ.Κ.Α.,  
 
αποφασίζουμε: 
 
Η αξηζκ. νηθ. 62134/4100/28-12-2017 απόθαζε ηεο Τπνπξγνύ θαη ηνπ 
Τθππνπξγνύ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 
(Β΄ 4640) ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνύλ ζην πεδίν 
εθαξκνγήο ηεο νθεηιέο πνπ ππεξβαίλνπλ ην όξην ησλ 50.000 επξώ, θαζώο 
θαη νθεηιέο πνπ είλαη γελλεκέλεο έσο θαη ηελ 31ε-12-2017, όπσο εηδηθόηεξα 
αλαθέξεηαη ζηελ αλσηέξσ απόθαζε. 
 
1. ην άξζξν 1 ηεο αξηζκ. νηθ.62134/4100/28-12-2017 απόθαζεο ηεο 
Τπνπξγνύ θαη ηνπ Τθππνπξγνύ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο δηαγξάθεηαη ε θξάζε «θαη νη ζπλνιηθέο νθεηιέο ηνπ 
πξνο ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Φ.Κ.Α.) δελ ππεξβαίλνπλ ηηο 
50.000 επξώ». 
 
2. ηελ πεξηπη. β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο αξηζκ. νηθ. 62134/4100/28-12-
2017 απόθαζεο ηεο Τπνπξγνύ θαη ηνπ Τθππνπξγνύ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο δηαγξάθεηαη ε θξάζε «κε νθεηιέο 
πξνο ηνπο Φ.Κ.Α. έσο 50.000 επξώ». 
 
3. ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο αξηζκ. νηθ. 62134/ 4100/28-12-2017 
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απόθαζεο ηεο Τπνπξγνύ θαη ηνπ Τθππνπξγνύ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ε εκεξνκελία «31ε Γεθεκβξίνπ 
2016» αληηθαζίζηαηαη από ηελ εκεξνκελία «31ε Γεθεκβξίνπ 2017». 
 
4. ην πξώην εδάθην ηεο πεξηπη. Β΄ ηνπ άξζξνπ 6 ηεο αξηζκ. 
νηθ.62134/4100/28-12-2017 απόθαζεο ηεο Τπνπξγνύ θαη ηνπ Τθππνπξγνύ 
Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ε θξάζε «έσο 
50.000 επξώ» αληηθαζίζηαηαη από ηε θξάζε «έσο 125.000 επξώ». 
 
5. Μεηά ηελ πεξηπη. Β΄ ηνπ άξζξνπ 6 ηεο αξηζκ. νηθ. 62134/4100/28-12-2017 
απόθαζεο ηεο Τπνπξγνύ θαη ηνπ Τθππνπξγνύ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο πξνζηίζεηαη λέα πεξίπη. Γ΄ σο εμήο: 
«(Γ) Γηα νθεηιέηεο κε ζπλνιηθέο νθεηιέο άλσ ησλ 125.000 επξώ, ην ΚΔΑΟ 
πξνηείλεη ιύζεηο, κόλν εθόζνλ πξνζθνκίδεηαη από ηνλ νθεηιέηε αμηνιόγεζε 
βησζηκόηεηαο θαη ζρέδην αλαδηάξζξσζεο νθεηιώλ από αλεμάξηεην 
εκπεηξνγλώκνλα, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 πεξ. ηδ΄ ηνπ λ. 
4469/2017, ν νπνίνο είλαη είηε θπζηθό πξόζσπν πνπ είλαη κέινο ηνπ 
Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο ηνπιάρηζηνλ 5 ρξόληα θαη δηαζέηεη άδεηα 
αζθήζεσο Οηθνλνκνινγηθνύ Δπαγγέικαηνο ή άδεηα Λνγηζηή Φνξνηερληθνύ 
ηάμεο Α΄, είηε λνκηθό πξόζσπν, εθόζνλ ε σο άλσ αμηνιόγεζε θαη ην ζρέδην 
ππνγξάθνληαη από θπζηθό πξόζσπν πνπ δηαζέηεη ηα σο άλσ πξνζόληα, ην 
θόζηνο ηεο νπνίαο βαξύλεη ηνλ νθεηιέηε. Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο 
βησζηκόηεηαο ηνπ νθεηιέηε πξναθαηξνύληαη από ην ρξένο ην 85% ησλ 
νθεηιώλ από πξνζαπμήζεηο θαη ηόθνπο εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο. Σν ζρέδην 
αλαδηάξζξσζεο ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ πξέπεη λα είλαη ζύκθσλν κε ηα 
νξηδόκελα ζηελ παξ. 21 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4469/2017, θαζώο θαη λα κελ 
θέξεη ην ΚΔΑΟ ζε ρεηξόηεξε νηθνλνκηθή ζέζε από απηήλ ζηελ νπνία ζα 
βξηζθόηαλ ζε πεξίπησζε ξεπζηνπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ 
νθεηιέηε, ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο. Οη ιύζεηο ηεο 
παξνύζαο πεξίπησζεο δελ κπνξνύλ λα πεξηιακβάλνπλ δηαγξαθή βαζηθήο 
νθεηιήο ε νπνία ππεξβαίλεη ην 50% απηήο, εθαξκνδόκελσλ αλαινγηθά θαη ησλ 
παξ. 16 θαη 17 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4469/2017.». 
 
6. ην πξώην εδάθην ηεο πεξηπη. Β΄ ηνπ άξζξνπ 7 ηεο αξηζκ. νηθ. 
62134/4100/28-12-2017 απόθαζεο ηεο Τπνπξγνύ θαη ηνπ Τθππνπξγνύ 
Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ε θξάζε «έσο 
50.000 επξώ» αληηθαζίζηαηαη από ηε θξάζε «έσο 125.000 επξώ». 
 
7. Μεηά ηελ πεξηπη. Β΄ ηνπ άξζξνπ 7 ηεο αξηζκ. νηθ. 62134/4100/28-12-2017 
απόθαζεο ηεο Τπνπξγνύ θαη ηνπ Τθππνπξγνύ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο πξνζηίζεηαη λέα πεξίπη. Γ΄ σο εμήο: 
 
«(Γ) Γηα νθεηιέηεο κε ζπλνιηθέο νθεηιέο πξνο Φ.Κ.Α. άλσ ησλ 125.000 επξώ, 
ην ΚΔΑΟ πξνηείλεη ιύζεηο, κόλν εθόζνλ πξνζθνκίδεηαη από ηνλ νθεηιέηε 
αμηνιόγεζε βησζηκόηεηαο θαη ζρέδην αλαδηάξζξσζεο νθεηιώλ από 
αλεμάξηεην εκπεηξνγλώκνλα, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 πεξ. ηδ΄ 
ηνπ λ. 4469/2017, ν νπνίνο είλαη είηε θπζηθό πξόζσπν πνπ είλαη κέινο ηνπ 
Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο ηνπιάρηζηνλ 5 ρξόληα θαη δηαζέηεη άδεηα 
αζθήζεσο Οηθνλνκνινγηθνύ Δπαγγέικαηνο ή άδεηα Λνγηζηή Φνξνηερληθνύ 
ηάμεο Α΄, είηε λνκηθό πξόζσπν, εθόζνλ ε σο άλσ αμηνιόγεζε θαη ην ζρέδην 
ππνγξάθνληαη από θπζηθό πξόζσπν πνπ δηαζέηεη ηα σο άλσ πξνζόληα, ην 
θόζηνο ηεο νπνίαο βαξύλεη ηνλ νθεηιέηε. Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο 
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βησζηκόηεηαο ηνπ νθεηιέηε πξναθαηξνύληαη από ην ρξένο ην 85% ησλ 
νθεηιώλ από πξνζαπμήζεηο θαη ηόθνπο εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο. Σν ζρέδην 
αλαδηάξζξσζεο ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ πξέπεη λα είλαη ζύκθσλν κε ηα 
νξηδόκελα ζηελ παξ. 21 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4469/2017, θαζώο θαη λα κελ 
θέξεη ην ΚΔΑΟ ζε ρεηξόηεξε νηθνλνκηθή ζέζε από απηήλ ζηελ νπνία ζα 
βξηζθόηαλ ζε πεξίπησζε ξεπζηνπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ 
νθεηιέηε, ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο. Οη ιύζεηο ηεο 
παξνύζαο πεξίπησζεο δελ κπνξνύλ λα πεξηιακβάλνπλ δηαγξαθή βαζηθήο 
νθεηιήο ε νπνία ππεξβαίλεη ην 50% απηήο, εθαξκνδόκελσλ αλαινγηθά θαη ησλ 
παξ. 16 θαη 17 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4469/2017.». 
 
8. ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο αξηζκ. νηθ. 62134/4100/28-12-2017 
απόθαζεο ηεο Τπνπξγνύ θαη ηνπ Τθππνπξγνύ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο πξνζηίζεηαη λέν εδάθην σο εμήο: 
 
«Σν ΚΔΑΟ, επίζεο, δελ πξνηείλεη ξπζκίζεηο εθόζνλ (α) ε πξνο ξύζκηζε 
ζπλνιηθή νθεηιή πξνο απηό ππεξβαίλεη ηηο 50.000 επξώ θαη ε ζπλνιηθή αμία 
ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 4 ηεο παξνύζαο, ππεξβαίλεη ην αλώηαην πνζό πνπ πξνθύπηεη 
ζύκθσλα κε ην πξνεγνύκελν εδάθην ή ην εηθνζαπιάζην (20) απηήο, όπνην εθ 
ησλ δύν είλαη κεγαιύηεξν θαη (β) ε πξνο ξύζκηζε ζπλνιηθή νθεηιή πξνο απηό 
ππεξβαίλεη ηηο 200.000 επξώ θαη ε ζπλνιηθή αμία ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 
ηνπ νθεηιέηε, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνύζαο, 
ππεξβαίλεη ην αλώηαην πνζό πνπ πξνθύπηεη ζύκθσλα κε ην πξνεγνύκελν 
εδάθην ή ην δεθαπεληαπιάζην (15) απηήο, όπνην εθ ησλ δύν είλαη 
κεγαιύηεξν.». 
 
9. ηελ πεξίπη. γ΄ ηνπ άξζξνπ 11 ηεο αξηζκ. νηθ. 62134/4100/28-12-2017 
απόθαζεο ηεο Τπνπξγνύ θαη ηνπ Τθππνπξγνύ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ε θξάζε «νη νπνίεο βεβαηώζεθαλ 
κεηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016» αληηθαζίζηαηαη από ηε θξάζε «νη νπνίεο 
γελλήζεθαλ κεηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017». 
 
Η παξνύζα απόθαζε ηζρύεη από ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεσο. 
 
Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 
 
Αζήλα, 19 Ινπλίνπ 2018 
 
Η Τπνπξγόο  
ΔΤΣΤΥΙΑ ΑΥΣΙΟΓΛΟΤ  
 

Ο Τθππνπξγόο 
ΑΝΑΣΑΙΟ ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ 
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