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ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Αθήνα, 2/7/2019
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Αριθ. Πρωτ. ΑΡ.: 38
Σ42/3/808835
ΠΡΟΣ:
Τους αποδέκτες του Πίνακα Α’
Κοινοποίηση:
1. Υποομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ
Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 ΑΘΗΝΑ
2. «ΙΡΙΔΑ»
Κολοκοτρώνη 4, Τ.Κ. 10561 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: «Συνταξιοδότηση με τις διατάξεις του ΚΒΑΕ είτε με άλλες ειδικές διατάξεις, με
ειδική προϋπόθεση την πραγματοποίηση 1000 ή 500 ημερών ασφάλισης εντός
των τελευταίων 17 ετών πριν από τη συμπλήρωση του εκάστοτε ισχύοντος
ορίου ηλικίας ή μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
συνταξιοδότησης».
Κοινοποίηση της διάταξης του άρθ. 33 του ν. 4611/2019.».
Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθ. 33
«Ρυθμίσεις για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα» του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση
οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους
Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και
συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ. 73/τ. Α’/17.5.2019), οι οποίες ισχύουν από 17 Μαΐου 2019.
Από την ημερομηνία αυτή και μετά, κάθε περίπτωση συνταξιοδότησης που κρίνεται
είτε με τις διατάξεις του ΚΒΑΕ είτε με άλλες ειδικές διατάξεις, όπου απαιτείται να έχουν
πραγματοποιηθεί 1000 ή 500 ημέρες ασφάλισης εντός των τελευταίων 10 ή 13 χρόνων πριν
από τη συμπλήρωση του εκάστοτε ισχύοντος ορίου ηλικίας ή μέχρι την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, το χρονικό αυτό διάστημα ορίζεται πλέον σε 17
έτη.
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Οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που
υποβάλλονται από τη δημοσίευση του ν. 4611/2019, ήτοι από 17 Μαΐου 2019 και μετά.
Επίσης μπορούν να εφαρμοστούν, ως ευνοϊκότερες, και για εκκρεμείς κατά την
ημερομηνία αυτή αιτήσεις συνταξιοδότησης ασφαλισμένων, οι οποίοι δεν είχαν
πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες 1000 ή 500 ημέρες ασφάλισης κατά περίπτωση, κατά το
προϊσχύον χρονικό διάστημα των 13 ετών, με έναρξη συνταξιοδότησης και οικονομικών
αποτελεσμάτων στις 17 Μαΐου 2019.
Το ίδιο ισχύει και για τις αιτήσεις που τυχόν είχαν απορριφθεί μετά την ημερομηνία
αυτή, οι οποίες θα επανεξεταστούν ύστερα από αίτηση – όχληση των ενδιαφερομένων.
Όλοι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών συντάξεων θα πρέπει να λάβουν γνώση της
παρούσης εγκυκλίου με υπογραφή.

Συν/κά: ΦΕΚ 73/τ. Α’/17.5.2019
(σελ. 2101, 2109)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΤΤΑΛΙΑΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊστάμενη του Αυτοτελούς
Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας
Πηνελόπη Κατωπόδη
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Μαΐου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4611
Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους
Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων 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 εμπορικής ιδιότητας, τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας 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 λοιπούς 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 Κοινωνικής Ασφάλισης στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση
του ν. 4469/2017.
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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 υπαγωγής 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 ασφαλισμένων, 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 αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού
άνω των 25 ετών, όπως ίσχυε κατά την 31.12.2018. Οι
πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκοι 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 λαμβάνει χώρα κατόπιν επιλογής του οφειλέτη.
2. Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση, παρέχεται έκπτωση ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) επί των
πάσης φύσεων προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και
τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 έως την ημερομηνία 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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δ) Στα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 της από 26
Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4576/2018.
ε) Στα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής
των υπουργικών αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση της
παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994 (Α΄196).
3. Παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές
υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, για την περίοδο από
1.3.2019 έως 29.2.2020, των κατωτέρω προσώπων και
των μελών των οικογενειών τους:
α) Των ασφαλισμένων που έχουν κάνει χρήση των
διατάξεων των περιπτώσεων Α΄, Β΄ και Γ΄ της υποπαραγράφου Α.3 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του
ν. 4254/2014 (Α΄ 85) και της παραγράφου 7 του άρθρου
30 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29).
β) Των ανέργων ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών,
που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παραγράφου
4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (Α΄ 273).
γ) Των άνεργων ασφαλισμένων του πρώην Ο.Α.Ε.Ε.
ηλικίας άνω των 30 και έως 67 ετών, που διέκοψαν την
άσκηση του επαγγέλματός τους, έχουν κάνει χρήση των
διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του
ν. 3845/2010 (Α΄ 65), παραμένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι και δεν έχουν οφειλές προερχόμενες από τον πρώην
Ο.Α.Ε.Ε. ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και τηρούνται
οι όροι της ρύθμισης.
4. Στους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Γ.Α. και τα μέλη
της οικογένειάς τους που έχουν οφειλές από ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον εκδοθεί απόφαση
από τις επιτροπές της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του
ν. 2458/1997 (Α΄ 15), χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα
για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την απόφαση
αυτή.
5. Στην παράγραφο 8 του άρθρου δεύτερου του
ν. 3845/2010 οι λέξεις «και μέχρι 65 ετών» αντικαθίστανται με τις λέξεις «και μέχρι 67 ετών».
Άρθρο 32
Αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης του χρόνου
καταβολής του βοηθήματος των μη μισθωτών
της παραγράφου 2 του άρθρου 44
του ν. 3986/2011 (Α΄ 152)
Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
40 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165) μετά τις λέξεις, «καθώς και
ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας» προστίθενται οι λέξεις «μισθωτών και ο χρόνος καταβολής του
βοηθήματος των μη μισθωτών της παραγράφου 2 του
άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152)».
Άρθρο 33
Ρυθμίσεις για τα βαρέα
και ανθυγιεινά επαγγέλματα
1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 2 του ν. 3029/2002
(Α΄ 160) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. α) Οι ασφαλισμένοι άνδρες μέχρι την 31.12.1992
στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης 4.500 ημερών ή 15 ετών, από
τον οποίο τουλάχιστον τα 4/5 σε βαρέα και ανθυγιεινά
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επαγγέλματα, δικαιούνται σύνταξης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην υποπαράγραφο ΙΑ΄4 της παραγράφου
ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), με
τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους μέχρι
την 31.12.2012 και του 62ου έτους από την 1.1.2013 και
εφεξής.
β) Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων γυναικών μέχρι την 31.12.1992, σύμφωνα με την
προηγούμενη περίπτωση και την παράγραφο 16 του
άρθρου 10 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), διαμορφώνεται ως
εξής: αα) στο 55ο έτος της ηλικίας για όσες συμπληρώνουν τον συντάξιμο χρόνο της περίπτωσης α΄ το 2010,
ββ) στο 56ο έτος για όσες συμπληρώνουν τον συντάξιμο
χρόνο το 2011, γγ) στο 57ο έτος για όσες συμπληρώνουν
τον συντάξιμο χρόνο το 2012, και δδ) στο 62ο έτος από
την 1.1.2013 και εφεξής.
Από τον συνολικό χρόνο ασφάλισης στον Κανονισμό
Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΚΒΑΕ) απαιτείται η πραγματοποίηση χιλίων (1.000) τουλάχιστον
ημερών εργασίας στα επαγγέλματα αυτά τα τελευταία
δεκαεπτά (17) χρόνια μέχρι τη συμπλήρωση του κατά
περίπτωση οριζόμενου ορίου ηλικίας, σύμφωνα με τις
προηγούμενες περιπτώσεις ή μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.».
2. Η παράγραφος 12 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004
(Α΄ 48) αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Σε κάθε περίπτωση συνταξιοδότησης με βάση
τις διατάξεις του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών
Επαγγελμάτων ή με άλλες ειδικές διατάξεις όπου απαιτείται η πραγματοποίηση χιλίων (1.000) ή πεντακοσίων
(500) ημερών ασφάλισης εντός των τελευταίων δέκα
(10) ή δεκατριών (13) χρόνων πριν τη συμπλήρωση
του εκάστοτε οριζόμενου ορίου ηλικίας ή μέχρι την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης,
το χρονικό αυτό διάστημα επιμηκύνεται σε δεκαεπτά
(17) έτη».
Άρθρο 34
Ημερομηνία καταβολής μηνιαίων
κύριων συντάξεων ΕΦΚΑ
1. Ως ημερομηνία καταβολής των μηνιαίων κύριων
συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται:
α) Για τους μισθωτούς, η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.
β) Για τους μη μισθωτούς, η τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι ημερομηνίες της παραγράφου 1 δύναται να διαφοροποιούνται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΕΦΚΑ και έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος,
καθώς και ο τρόπος εφαρμογής του σε φορείς που καταβάλλουν παροχές που δεν ανάγονται σε μηνιαία βάση.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε άλλη
αντίθετη διάταξη καταργείται.

