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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ :

1. Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.
- Α’ Αθηνών
- Β’ Αθηνών
- Πειραιά
- Θεσσαλονίκης

2. Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
Ταμειακές Υπηρεσίες &
Τμήματα Κ.Ε.Α.Ο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ως συνημμένος πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 που αφορά 
δυνατότητα ρύθμισης αυτοτελώς των οφειλών του νομικού προσώπου από 
υπευθύνους.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α’/02- 
07-2015) η οποία αντικατέστησε την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του Ν. 4321/2015 
(ΦΕΚ 32/Α’/21-03-2015) τα πρόσωπα που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 
ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για τις οφειλές νομικού προσώπου ή νομικής 
οντότητας προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατόν να 
εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν αυτοτελώς κατά τις εκάστοτε ισχύουσες περί ρυθμίσεως 
οφειλών διατάξεις τις οφειλές του νομικού προσώπου προς τους Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης, που υπήρχαν κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και αυτές που 
δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης 
τους.

Στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι οι διατάξεις της 
προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και για όσες αιτήσεις ρύθμισης έχουν υποβληθεί με 
τις διατάξεις του Ν. 4321/2015 για όσο ισχύει.

Για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Ο υπεύθυνος του νομικού προσώπου υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία 

Κ.Ε.Α.Ο. ή στην ταμειακή υπηρεσία του ΙΚΑ ΕΤΑΜ που ανήκει αίτηση για υπαγωγή σε 
ρύθμιση οφειλών. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις θα διεκπεραιώνονται αποκλειστικά μέσω

mailto:asfika@ika.gr
mailto:diakanonismos@keao.gov.gr
ΑΔΑ: ΩΡΦ04691ΩΓ-ΡΟ3



υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο. ή ταμειακών υπηρεσιών του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και όχι ηλεκτρονικά μέσω 
διαδικτύου.

Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση υπηρεσιακού από τις υπηρεσίες 
εσόδων των υποκαταστημάτων σχετικά με την περίοδο θητείας του υπευθύνου του 
νομικού προσώπου, καθώς αυτή αντλείται απευθείας από το σύστημα και συγκεκριμένα 
από την οθόνη «Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη» >> «Υπεύθυνοι Εργοδότη» στο φάκελο 
«Κοινές Επιχειρήσεις».

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι οι καταβολές δόσεων των συγκεκριμένων ρυθμίσεων 
θα διενεργούνται στις υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. και στις ταμειακές υπηρεσίες του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και 
όχι μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων με χρήση ταυτότητας οφειλέτη.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Οι ρυθμίσεις αυτού του είδους διεκπεραιώνονται με τον τύπο ρύθμισης 89 που 

αφορά τις διατάξεις της πάγιας ρύθμισης οφειλών (ν.4152/2013) και τον τύπο ρύθμισης 
90 που αφορά τις ευνοϊκές διατάξεις του ν.4321/2015, μετά από αίτηση του υπευθύνου 
(συν/νο σχετικό υπόδειγμα).

Με την αποθήκευση της αίτησης και την έκδοση της σχετικής απόφασης ρύθμισης, 
ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλλει την α' δόση στην υπηρεσία που την εξέδωσε, 
προκειμένου η ρύθμιση να καταστεί ενεργή και να χορηγηθεί σε αυτόν η σχετική 
απόφαση.

Για τον υπολογισμό της ρύθμισης υπευθύνου και την καταχώρηση των 
συγκεκριμένων αιτήσεων τροποποιήθηκαν οι αντίστοιχες οθόνες του ΟΠΣ-ΙΚΑ και 
προστέθηκαν σε αυτές τα πεδία «Περίοδος από» και «Περίοδος έως», τα οποία 
ενεργοποιούνται με την καταχώρηση των προαναφερόμενων κωδικών, προκειμένου να 
καταχωρηθεί το διάστημα υπευθυνότητας.

Ευνόητο είναι ότι, εφόσον οι υπεύθυνοι νομικού προσώπου ευθύνονται για τις 
οφειλές του νομικού προσώπου που ανέλαβαν και για αυτές που δημιουργήθηκαν κατά 
τη διάρκεια της θητείας τους, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους, στο πεδίο 
«Περίοδος από» δε θα τροποποιείται η προεπιλεγμένη ημερομηνία «01/01/1900», ενώ 
στο πεδίο «Περίοδος έως» θα καταχωρείται η ημερομηνία λήξης του υπευθύνου όπως 
αυτή απεικονίζεται στην οθόνη «Μεταβολή Στοιχείων Εργοδοτών» >> «Υπεύθυνοι 
Εργοδότη».

Τονίζουμε ότι στην περίπτωση που υπάρχει ενεργή ρύθμιση υπευθύνου και στη 
συνέχεια ζητηθεί ρύθμιση από το νομικό πρόσωπο (ή υπεύθυνο που έπεται χρονικά) η 
αρχική ρύθμιση θα απενεργοποιείται (με αποστολή σχετικού υπηρεσιακού στο Help 
Desk) και θα ρυθμίζεται το σύνολο της οφειλής στο νομικό πρόσωπο (ή στον επόμενο 
υπεύθυνο). Σε κάθε περίπτωση θα ισχύει μία ενεργή ρύθμιση.

Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο απολέσει τη ρύθμιση, ο υπεύθυνος 
δύναται να ενταχθεί εκ νέου στις διατάξεις που είχε αρχικά ρυθμίσει την οφειλή του, 
αφαιρουμένων των δόσεων που είχε ήδη καταβάλει πριν την απενεργοποίησή της. Η 
υποβολή της συγκεκριμένης αίτησης διενεργείται μετά από έγγραφη ειδοποίηση του 
ενδιαφερόμενου (αποστολή σχετικής επιστολής με αποδεικτικό παραλαβής) και η 
απόφαση ρύθμισης εκδίδεται εντός 2 μηνών από την ημερομηνία απώλειας της ρύθμισης 
που τηρούσε το νομικό πρόσωπο. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, ο 
υπεύθυνος δύναται να ρυθμίσει την οφειλή του κατά τις εκάστοτε ισχύουσες περί 
ρύθμισης οφειλών διατάξεις.

Για την εξασφάλιση έγκαιρης ενημέρωσης των υπευθύνων -  οφειλετών, οι τύποι 
ρύθμισης 89 και 90 που κατέστησαν ανενεργοί θα πρέπει να τηρούνται ξεχωριστά, 
προκειμένου τα αρμόδια όργανα να ελέγχουν ανά μήνα την τυχόν απώλεια της ρύθμισης 
του νομικού προσώπου και να αποστέλλουν άμεσα την ενημερωτική επιστολή στον 
υπεύθυνο.
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3. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
Αναστέλλεται η λήψη ή η εκτέλεση κάθε αναγκαστικού μέτρου σε βάρος του 

υπευθύνου του νομικού προσώπου. Ευνόητο είναι ότι δεν αναστέλλεται η λήψη 
αναγκαστικών μέτρων είσπραξης κατά του νομικού προσώπου και τυχόν άλλων 
υπευθύνων για τις οφειλές τους.

4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
Μετά την υπαγωγή του υπευθύνου σε ρύθμιση θα χορηγείται στο φυσικό 

πρόσωπο αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση κατά τα 
γνωστά, χωρίς να εξετάζονται τυχόν τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές του νομικού 
προσώπου. Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας στο 
νομικό πρόσωπο και τυχόν άλλους υπευθύνους που ευθύνονται για μεταγενέστερες 
οφειλές.

5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Ανακαθορισμός ποσού ρύθμισης
Αν από τον έλεγχο προκύψει οφειλή αναγόμενη στο διάστημα υπευθυνότητας του 

υπευθύνου που ρύθμισε, παρέχεται η δυνατότητα είτε της εφάπαξ εξόφλησης της είτε της 
ένταξης της στη ρύθμιση που τηρείται με ανακαθορισμό του ποσού των δόσεων.

Συμψηφισμός
Ο συμψηφισμός που προβλέπεται στο άρθρο 1 του Ν. 4254/2014 (Α’ 85), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4305/2014 και αφορά χρηματικές απαιτήσεις του 
οφειλέτη έναντι Δημοσίου που προέρχονται από επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης θα διενεργείται 
στο σύνολο της οφειλής του νομικού προσώπου.

Διαχείριση εκκρεμοτήτων
Αιτήσεις υπευθύνων για ρύθμιση του Ν. 4321/2015 που βρίσκονται σε 

εκκρεμότητα καθώς και όσες έχουν απορριφθεί θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τα 
προαναφερόμενα, μετά από ενημέρωση του οφειλέτη-υπευθύνου για υποβολή αίτησης- 
όχλησης.

Για όσες ρυθμίσεις υπευθύνων διεκπεραιώθηκαν πριν την κοινοποίηση της 
παρούσας, τα αρμόδια όργανα οφείλουν να γνωστοποιήσουν στον υπεύθυνο, με κάθε 
πρόσφορο τρόπο (αποστολή συστημένης επιστολής ή επίδοσή της κατά την προσέλευση 
στην υπηρεσία) και με αποδεικτικό παραλαβής, ότι η ρύθμιση που διατηρεί θα παραμένει 
ενεργή εφόσον δεν υποβληθεί αίτηση ρύθμισης από το νομικό πρόσωπο ή υπεύθυνο 
που έπεται χρονικά.

Ευνόητο είναι ότι μετά τη λήξη της οριζόμενης προθεσμίας στην υποβολή των 
αιτήσεων ρύθμισης του Ν. 4321/2015 όλα τα παραπάνω θα εφαρμόζονται στις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις ρυθμίσεων.

Συν/να: 3 φύλλα
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ
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(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

......ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε. Α.Ο.......
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : ......................
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Ε.Α.Ο.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. :

./...... /.

ΑΙΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Υ ΠΕΥΘΥΝΟΥ
(για υπαγωγή στη ρύθμιση του αρθρ....... του Ν. ,

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ □  
ΕΠΩΝΥΜΟ : .........

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ 

ΑΦΜ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙ ΚΙΑΣ 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : .......

Α.Μ.Ε./Α.Μ.Ο.Ε :.........

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/Σ ΗΣ : .......

ΑΦΜ

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΠΡΟΣ:

........... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Α.Ο.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:....................

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Ε.Α.Ο.

Παρακαλώ, για την υπαγωγή 
υπευθυνότητάς μου στη ρύθμιση του Ν.......

των οφειλών

Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου:

o Εφάπαξ 
o Σ ε ........... δόσεις

Συνημμένα:
1.........................................
2.........................................

'Ελαβα γνώση ότι η ρύθμιση των οφειλών για τις οποίες είμαι 
υπεύθυνος/η παραμένει σε ισχύ εφόσον δεν προσέλθει το 
νομικό πρόσωπο ή υπεύθυνος που έπεται χρονικά να 
ρυθμίσει.

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)
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