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Με ζθνπό ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λόκνπ 4321/2015, πνπ αθνξνύλ ζε 

ξπζκίζεηο ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο ηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ ηεινύλ ππό ηελ 

επνπηεία ηνπ Υπνπξγείνπ Εξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζαο εθηζηνύκε 

ηελ πξνζνρή ζηα εμήο: 

Σηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ σο άλσ λόκνπ, όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 19 παξ. 1 ηνπ λ. 4324/2015, πξνβιέθζεθε ε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ 

αζθαιηζηηθώλ νθεηιώλ πξνο ηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, πιελ ΝΑΤ, νη νπνίεο είραλ θαηαζηεί 

ιεμηπξόζεζκεο κέρξη 1-4-2015. Πξάγκαηη, ν λνκνζέηεο, αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε δηεπζέηεζεο 

ζπζζσξεπκέλσλ νθεηιώλ πξνο ηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζην πιαίζην επαλεθθίλεζεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζέζπηζε έλα κέηξν, ην νπνίν είρε κελ πεξηνξηζκέλε ρξνληθή ηζρύ, πεξηειάκβαλε, 

όκσο, ην ζύλνιν ησλ αζθαιηζηηθώλ νθεηιώλ πξνο ηνπο ΦΚΑ. 

Ωο πξνϋπόζεζε γηα ηελ ππαγσγή ζηελ νηθεία ξύζκηζε πξνβιέθζεθε ε θαηαβνιή ησλ 

ηξερνπζώλ εηζθνξώλ. Σπγθεθξηκέλα, ζηελ παξάγξαθν 13α θαη 13β ηνπ ηδίνπ σο άλσ άξζξνπ, 

επαλαιακβάλεηαη θαηά όκνην ηξόπν, σο λόκηκνο ιόγνο απώιεηαο ηεο ξύζκηζεο, ηόζν γηα νθεηιέηεο 

ηνπ ΟΑΕΕ θαη ηνπ ΕΤΑΑ, όζν θαη ησλ ινηπώλ θνξέσλ αξκνδηόηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Εξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (πιελ ΝΑΤ), ε κε θαηαβνιή ηξερνπζώλ εηζθνξώλ.  

Από ηελ σο άλσ δηαηύπσζε θαζίζηαηαη ζαθέο όηη ε ζρεηηθή ξύζκηζε δελ απόιιπηαη ζε 

πεξίπησζε κε θαηαβνιήο άιισλ, πιελ ησλ ηξερνπζώλ εηζθνξώλ,  αζθαιηζηηθώλ νθεηιώλ πνπ 

πξνέθπςαλ κεηά ηελ ππαγσγή ζε απηήλ, όπσο ζπκβαίλεη γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ησλ 

επηβιεζέλησλ πξνζηίκσλ, θαζώο ηνύην αληίθεηηαη ζην γξάκκα θαη ην πλεύκα ησλ ελ ιόγσ δηαηάμεσλ.  

Επνκέλσο, ζε πεξηπηώζεηο πνπ πθίζηαληαη ξπζκηζκέλεο νθεηιέο ηνπ λ. 4321/2015, όπσο 

ηζρύεη, νη νπνίεο θαηαβάιινληαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο, ζηε ζπλέρεηα δε 
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πξνθύςνπλ άιιεο αζθαιηζηηθέο νθεηιέο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηξέρνπζεο εηζθνξέο, νη ηειεπηαίεο 

δύλαληαη λα ππαρζνύλ απηνηειώο ζηηο ζρεηηθέο πάγηεο ξπζκίζεηο ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ (λ. 

4152/2013), ελώ δελ ζίγνληαη νη ινηπέο ξπζκηζκέλεο νθεηιέο. 

Καηόπηλ ηνύησλ, όζνη νθεηιέηεο έρνπλ απσιέζεη ηε ξύζκηζε ηνπ λ. 4321/2015, όπσο ηζρύεη, 

γηα ιόγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα αλσηέξσ, ήηνη ιόγσ κε θαηαβνιήο αζθαιηζηηθώλ νθεηιώλ πνπ δελ 

απνηεινύλ ηξέρνπζεο εηζθνξέο, θαη εθόζνλ πιεξνύλ θαη ηηο ινηπέο πξνϋπνζέζεηο ηνπ σο άλσ λόκνπ, 

δελ ζεσξνύληαη έθπησηνη θαη δύλαληαη λα ηε ζπλερίζνπλ, εθόζνλ θαηαβάιινπλ ηηο δόζεηο πνπ ζα 

έπξεπε λα είραλ θαηαβιεζεί αλ απηή δελ είρε απσιεζζεί. 

Με επζύλε ησλ αξκόδησλ θνξέσλ ή ππεξεζηώλ ηνπο δύλαηαη λα εμεηδηθεύεηαη ε εθαξκνγή 

ηεο παξνύζεο ζε θάζε αζθαιηζηηθό νξγαληζκό θαη λα επηιύνληαη ηπρόλ ζέκαηα γηα ηελ πινπνίεζή 

ηνπο. 

 
 
 

 
 

  

        Ν θςποςπγόρ 

 

                  

                             Α. Ξεηπόποςλορ 

              

 ΔΠΩΡΔΟΗΘΖ ΓΗΑΛΝΚΖ: 

1. Γπαθείο κ.  ποςπγού. 

2. Γπαθείο κ. Γεν. Γπαμμαηέα  

3. Γπαθείο κ. Γεν. Γ/νηή  

4. Όλερ οι Γ/νζειρ ηηρ ΓΓΘΑ (Γ13, Γ14, 

    Γ15 και Γ16). 

5. Γ/νζη Ξποϋπολογιζμού και Γημοζιονομικών 

   Αναθοπών (Γ6) – Ρμήμα Β΄ 

6. Γ/νζη ποζηήπιξηρ Ανθπώπινος Γςναμικού 

    και πηπεζιών (Γ9) – Ρμήμα Γπαμμαηείαρ και  

    Δνημέπωζηρ ηος Ξολίηη (ΗΟΗΓΑ)      

 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΞΝΓΔΘΡΩΛ 

1. ΗΘΑ-ΔΡΑΚ 

Αγ.Κσλζηαληίλνπ 8, ΤΚ 10241, Αζήλα 

Γξαθείν θ. Δηνηθεηή 

2. ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΑΠΦΑΙΗΠΔΩΛ (ΝΓΑ) 

ΑΔΑ: 6Ω2Χ465Θ1Ω-Δ0Ρ



Παηεζίσλ 30, ΤΚ 10241, Αζήλα 

 Γξαθείν θ.Δηνηθεηή 

3. ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΔΙΔΘΔΟΩΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΩΛ (ΝΑΔΔ) 

Αθαδεκίαο 22, ΤΚ 10671, Αζήλα 

 Γξαθείν θ.Δηνηθεηή 

4. ΔΛΗΑΗΝ ΡΑΚΔΗΝ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΑ ΑΞΑΠΣΝΙΝΚΔΛΩΛ (ΔΡΑΑ) 

Μάξλε 22, ΤΚ 10433, Αζήλα 

Γξαθείν θ. Πξνέδξνπ 

5. ΔΛΗΑΗΝ ΡΑΚΔΗΝ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ ΠΡΑ ΚΚΔ (ΔΡΑΞ-ΚΚΔ) 

Καιιηξόεο 5 & Πεξξαηβνύ 20, ΤΚ 10672, Αζήλα 

Γξαθείν θ. Πξνέδξνπ 

6. ΔΛΗΑΗΝ ΡΑΚΔΗΝ ΔΞΗΘΝΟΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ (ΔΡΔΑ) 

Φηιειιήλσλ 13-15, ΤΚ 10557, Αζήλα 

Γξαθείν θ. Πξνέδξνπ 

7. ΡΑΚΔΗΝ ΑΠΦΙΑΙΗΠΖΠ ΞΑΙΙΖΙΩΛ ΡΟΑΞΔΕΩΛ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΘΝΗΛΖΠ 

ΩΦΔΙΔΗΑΠ (ΡΑΡΔΘΩ) 

Παηεζίσλ 54, ΤΚ 10682, Αζήλα 

Γξαθείν θ. Πξνέδξνπ 

 

8. ΡΑΚΔΗΝ ΞΟΝΛΝΗΑΠ ΗΓΗΩΡΗΘΝ ΡΝΚΔΑ (ΡΑΞΗΡ) 

Αθαδεκίαο 58, ΤΚ 10682, Αζήλα 

Γξαθείν θ. Πξνέδξνπ 

9. ΡΑΚΔΗΝ ΞΟΝΛΝΗΑΠ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΞΑΙΙΖΙΩΛ (ΡΞΓ) 

Σηαδίνπ 31, ΤΚ 10559, Αζήλα 

Γξαθείν θ. Πξνέδξνπ 

10. ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΞΝΙΗΡΗΘΩΛ ΞΑΙΙΖΙΩΛ (ΚΡΞ) 

Λπθνύξγνπ 12, ΤΚ 10551. Αζήλα 

Γξαθείν θ. Πξνέδξνπ 

11. ΔΛΗΑΗΝ ΡΑΚΔΗΝ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΡΟΑΞΔΕΝΫΞΑΙΙΖΙΩΛ (ΔΡΑΡ) 

Παλεπηζηεκίνπ 63 

Γξαθείν θ. Πξνέδξνπ 

12. ΡΑΚΔΗΝ ΑΙΖΙΙΝΒΝΖΘΔΗΑΠ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ ΔΘΛΗΘΝ ΡΞΝΓΟΑΦΔΗΝ (ΡΑΞΔΡ) 

Καπνδηζηξίνπ 34, ΤΚ 10432, Αζήλα 

Γξαθείν θ. Πξνέδξνπ 

13. ΖΓΗΘΑ ΑΔ 

Λ.Σπγγξνύ 101 & Λαγνπκηηδή 40 ΤΚ 11745, Ν. Κόζκνο 

Γξ. θ. Δ/ληνο Σπκβνύινπ 
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14. ΘΔΑΝ  

Πεηξαηώο 28, ΤΚ 10437, Αζήλα 

Γξ.θ. Σπληνλίζηξηαο 
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