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Ως συνημμένος πίνακας διανομής

Θ Ε Μ Α : « Ρ ύ θ μ ισ η λ η ξ ιπ ρ ό θ ε σ μ ω ν ο φ ε ιλ ώ ν το υ Ν .4 3 0 5 / 2 0 1 4 »
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του αρ.54 του
Ν.4305/2014 (ΦΕΚ
237/τ.Α '/ 3 1 - 1 0 - 2 0 1 4 ) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης», σύμφωνα με τις οποίες θεσπίζεται μεταβατικό σύστημα ρύθμισης
οφειλών όλων των Ασφαλιστικών Οργανισμών, αρμοδιότητας Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, πλην ΝΑΤ, γνωρίζοντάς σας τα
ακόλουθα για την εφαρμογή τους:
1. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ
Στις διατάξεις του παρόντος εμπίπτουν:
• Οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες
(μισθολογικής περιόδου έως 31/8/2014)

την

1/10/2014

• Οι καθυστερούμενες έως την ανωτέρω ημερομηνία οφειλές, που
τελούν σε αναστολή είσπραξης, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη.
• Οφειλές μέχρι την ως άνω χρονική περίοδο που τελούν υπό
καθεστώς ρύθμισης, ύστερα από σχετική αίτηση του οφειλέτη.
Η ρύθμιση του ν.4305/14 έχει εφαρμογή για κύριες οφειλές μέχρι ένα
εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. Για ποσά άνω του 1.000.000 ευρώ παραμένουν
σε ισχύ οι διατάξεις του ν.4152/13.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η
υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, όπου προβλέπεται, καθώς και η
καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.10.2014 και εφεξής.
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2. ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Αρμόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης διακανονισμού με τις διατάξεις του
παρόντος νόμου για τους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Οφειλετών
του Κ.Ε.Α.Ο., είναι ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας Κ.Ε.Α.Ο. ή του
Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. που ανήκει ο οφειλέτης.
3. ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
I) Στους οφειλέτες δύναται να χορηγείται ρύθμιση ως ακολούθως:
■ Εφάπαξ εξόφληση της οφειλής με ποσοστό έκπτωσης 100% επί των
νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων.
■ Εξόφληση μέχρι δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό
έκπτωσης 90%.
■ Εξόφληση μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με
ποσοστό έκπτωσης 80%.
■ Εξόφληση μέχρι τριάντα έξι (36) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό
έκπτωσης 70%.
■ Εξόφληση μέχρι σαράντα
ποσοστό έκπτωσης 60%.

οκτώ

(48)

ισόποσες μηνιαίες δόσεις,

με

■ Εξόφληση μέχρι εξήντα (60) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό
έκπτωσης 50%.
■ Εξόφληση μέχρι εβδομήντα δύο (72) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με
ποσοστό έκπτωσης 30%.
■ Εξόφληση μέχρι εκατό (100) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό
έκπτωσης 20%. Για την
υπαγωγή στη συγκεκριμένη περίπτωση
ρύθμισης το ποσό της κύριας ρυθμιζόμενης οφειλής δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
II) Τα ανωτέρω ποσοστά έκπτωσης επί των νομίμων προσαυξήσεων, τελών
καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων χορηγούνται μόνο στις περιπτώσεις
ύπαρξης καταλογιστικών πράξεων για τις οποίες δεν προβλέπεται η
παρεχόμενη εκ του νόμου έκπτωση (ΠΕΕ, απόφαση καταλογισμού παροχών,
συντάξεων, κλπ)
III) Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι
μικρότερο των πενήντα (50) ευρώ.
IV) Η κύρια οφειλή βαρύνεται από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση με ετήσιο
επιτόκιο 4,56%.
V) Στη περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της
ρύθμισης, να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων
οφειλών, τυγχάνει
απαλλαγής επί
του
εναπομείναντος
ποσού
των
προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ποσοστό ίσο με αυτό που
αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται με
την εξόφληση.
Τα
ανωτέρω
ποσοστά
έκπτωσης επί των νομίμων
προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων χορηγούνται
μόνο στις περιπτώσεις ύπαρξης καταλογιστικών πράξεων για τις οποίες δεν
προβλέπεται η παρεχόμενη εκ του νόμου έκπτωση (ΠΕΕ, απόφαση
καταλογισμού παροχών, συντάξεων κλπ).
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Με την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας, χορηγείται, από τους αρμόδιους
φορείς, στους υπόχρεους μηναίο πιστοποιητικό οφειλών, στο οποίο πιστοποιείται
και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής. Το εν λόγω πιστοποιητικό επέχει θέση
αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οφειλέτες του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο
Οφειλετών του Κ.Ε.Α.Ο. , υποβάλλουν την αίτηση για υπαγωγή στην παρούσα
ρύθμιση (συν/νο υπόδειγμα) απευθείας στην υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο ή στην ταμειακή
υπηρεσία του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.. που ανήκει ο οφειλέτης, χωρίς να απαιτείται
προσκόμιση υπηρεσιακού σημειώματος από το φορέα.
Για το σύνολο των οφειλών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. μετά την καταχώριση της
αίτησης εκδίδεται άμεσα η απόφαση ρύθμισης με βάση τις οφειλές που, κατά την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης εμφανίζονται ως ληξιπρόθεσμες στη βάση
δεδομένων του Ο.Π.Σ.-Ι.Κ.Α. βάσει των ΕΔΚ των ΑΠΔ. Αυέσακ υετά την έκδοση
Tnc anocDaonc, ενηυεοώνεται το Τυηυα Εσόδων του αουόδιου υποκαταστηυατος
του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. via να ποοβεί σε έλεννο. Αν από τον έλεγχο προκύψει οφειλή
αναγόμενη σε χρονική περίοδο της ρύθμισης, είναι δυνατή είτε η εφάπαξ εξόφλησή
της είτε η ένταξή της στη ρύθμιση με ανακαθορισμό του ποσού των δόσεων.
Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος άρθρου
υφίσταται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου του 2015.
Η αίτηση καταχωρείται στο μηχανογραφικό σύστημα (με κωδικό 75 ή 76
αναλόγως του ύψους των οφειλών) από το οποίο αποδίδεται και ο σχετικός αριθμός
πρωτοκόλλου - δεν είναι επομένως απαραίτητο να προηγηθεί χορήγηση
χειρόγραφου πρωτοκόλλου σε αυτή. Με την αποθήκευση της αίτησης και τη
δημιουργία της σχετικής απόφασης ρύθμισης, ο οφειλέτης υποχρεούται να
καταβάλλει την α' δόση στην υπηρεσία που εξέδωσε την απόφαση προκειμένου η
ρύθμιση να καταστεί ενεργή και να του χορηγηθεί η σχετική απόφαση.
Επισημαίνεται ότι καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή της πρώτης
δόσης καθώς και των υπόλοιπων δόσεων της ρύθμισης είναι η 21η κάθε
μήνα και εφόσον δεν είναι εργάσιμη η επόμενη εργάσιμη.
Σηυείωση:

Ελλείψει του σχετικού υπηρεσιακού σημειώματος, εφιστούμε την προσοχή σας
ώστε όταν προσέρχεται οφειλέτης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για υπαγωγή στην
παρούσα ρύθμιση
να γίνεται αναζήτηση μέσω
του Α.Φ.Μ.
για τυχόν
οικοδομοτεχνικά έργα που πρέπει να ρυθμιστούν ταυτόχρονα.
5. ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δόσης κατά τη διάρκεια της ρύθμισης ή η μη
καταβολή των τρεχουσών εισφορών, έχει ως συνέπειες:
α) την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,
β) την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής
και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων, τα οποία αναβιώνουν
αναδρομικά,
γ) την επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την
ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.
Οι συνέπειες του προηγούμενου εδαφίου δεν επέρχονται εάν ο οφειλέτης,
μετά την πάροδο εξαμήνου από την ένταξη σε ρύθμιση και την πλήρωση των
όρων αυτής,:
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α) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο (2) δόσεις για διάστημα ενός
μήνα έκαστη, ανά έτος προγράμματος ρύθμισης ή
β) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία (1) δόση της ρύθμισης ανά έτος
προγράμματος ρύθμισης για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μηνών.
Για τις ως άνω περιπτώσεις (α) και (β) η καθυστέρηση καταβολής δόσης
συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση δύο τοις εκατό (2%).

6. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ
Κατ' εξαίρεση, σε περιπτώσεις απώλειας της ρύθμισης για λόγους ανωτέρας
βίας ο οφειλέτης δύναται εντός δύο (2) υπνών από την απώλεια αυτής να
υποβάλει άπαξ αίτηση επανένταξής του στη ρύθμιση με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων αυτής.
Το αίτημα επανένταξης υποβάλλεται εγγράφως και περιέχει τα στοιχεία που
θεμελιώνουν την ανωτέρα βία. Η αρμόδια υπηρεσία αποφαίνεται επί του
αιτήματος εντός δεκαπέντε (15) εονάσιυων πυεοών από την υποβολή της
αίτησης. Εάν δεν ληφθεί απόφαση εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το
αίτημα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.

7. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
Στις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται η αναστολή λήψης αναγκαστικών
μέτρων κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν σε
διακανονισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.54 του Ν. 4305/2014 και
τηρούν τους όρους του και συγκεκριμένα:
•

Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις
διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του αρθρ. 1 του α.ν.86/1967
(Α' 136).

•

Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή, εφόσον
άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.

•

Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της
διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων

•

Αναστέλλεται η παραγραφή οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 2 του ν .2556/1997 ( Α ' 270)

8. ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
Ο συμψηφισμός που προβλέπεται στο άρθρο 1 του Ν.4254/2014 (Α' 85) και
αφορά χρηματικές απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι Δημοσίου που προέρχονται
από επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές
στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, χωρεί και μετά τη συμμόρφωση του
οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε, μέχρι του
ποσού που αντιστοιχεί έως το 1/7 των εναπομεινασών δόσεων.
Στην περίπτωση εφαρμογής των διαδικασιών συμψηφισμού εξοφλούνται κατά
προτεραιότητα οι τελευταίες δόσεις.
Τα προαναφερόμενα εφαρμόζονται τόσο στην παρούσα ρύθμιση όσο και στις
λοιπές ισχύουσες ρυθμίσεις.
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9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» - ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ
Οφειλέτες που έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» του
Ν.4152/2013 και τηρούν τους όρους αυτής, υπόκεινται αναδρομικά, από
1/1/2013 σε επιτόκιο ύψους 4,56% και τυγχάνουν αναδρομικά, από την ένταξή
τους στη ρύθμιση των εκπτώσεων επί των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης
και λοιπών επιβαρύνσεων του παρόντος, δικαιούμενοι να επιλέξουν να υπαχθούν
στη παρούσα ρύθμιση ή να παραμείνουν σε αυτή, έχοντας ως πρόσθετο
ευεργέτημα τη μείωση κατά ποσοστό 20% των προσαυξήσεων, τελών
καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων αναδρομικά από την ημερομηνία
ένταξής τους στη ρύθμιση.
Ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής των προαναφερόμενων θα ρυθμιστούν
με Υπουργική Απόφαση, η οποία θα σας κοινοποιηθεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.4305/2014 δεν επιτρέπεται
η χορήγηση ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, κατά τις διατάξεις της
«Νέας Αρχής», για τους οφειλέτες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του άρθρου 54 του Ν.4305/2014.

Εσωτ. Διανοιχή:
1.

Γρ. Συντονίστριας

2.

Δ /νσ εις Κ. Υ. Κ.Ε.Α. Ο.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑφΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ

5

ΑΔΑ: ΩΤΒΗ4691ΩΓ-7ΔΕ

©
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν ΙΑ

./...... /.

ΑΡΙΘ Μ .ΠΡΩ Τ. :

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

ΑΙΤΗΣΗ

(για υπαγωγή στη ρύθμιση του αρθρ.54του Ν.4305/2014)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

□

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

□

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ □
FnONYMO
: ..
ΟΝΟΜΑ

· ...............................................

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

:

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

:

A.M. AJCDAA.CDOPFA

:

ACDM

· ................................................

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

:

TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ

:.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

:

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

Παρακαλώ, για την υπαγωγή μου στη ρύθμιση του
Ν.4305/2014.
Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου:
ο

Εφάπαξ

ο

Σ ε ............ δόσεις

Συνημμένα:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.......................................

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

2 .........................................

: ......

A.M.E./A.M.O.E :........
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ : ......
ΑΦΜ

3
4

: .....

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ : .....
TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ

: .....

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

: ......
Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)

6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Γρ. κ. Διοικητή
2. Γρ. κ. Προέδρου Ε.Τ.Ε.Α. (τέως Ε.Τ.Ε.Α.Μ.)
3. Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών
4. Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών
5. Γρ. κ. κ. Συντονιστών
6. Γενική Δ/νση Πληροφορικής
Δ/νση Εκμετάλλευσης
7. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων
Σταδίου 29, 101 10 Αθήνα
8. Υπουργείο Εξωτερικών
Ζαλοκώστα 4, 106 71 Αθήνα
9. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
Ακαδημίας 6, 106 71 Αθήνα
10. Σ.Ε.Β.
Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα
11. Σύνδεσμος Ανων. Εταιρειών και ΕΠΕ
Πανεπιστημίου 16, 106 72 Αθήνα
12. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βόρειας Ελλάδας
Προμηθέως 32, 546 29 Θεσ/νίκη
13. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αττικής και Πειραιώς
Ακαδημίας 15, 106 71 Αθήνα
14. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μητροπόλεως 12-14, 105 63 Αθήνα

15. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 106 78 Αθήνα
16. Ε.Ν.Α.Ε.
Μεσογείων 15, 115 26 Αθήνα
17. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπορικών Κλαδικών Οργανώσεων
Λυκαβηττού 37, 106 72 Αθήνα
18. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
Ακτή Μιαούλη 85 , 18537 Πειραιάς
19. Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας
Σταδίου 24 , 105 64 Αθήνα
20. Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών
Κάνιγγος 27 , 106 82 Αθήνα
21. Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ιουλιανού 42-46, 104 34 Αθήνα
22. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος
Αριστοτέλους 4, 104 33 Αθήνα
23. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 7 , 106 71 Αθήνα
24. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης
Τσιμισκή 29 , 546 24 Θεσ/νίκη
25. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά
Λουδοβίκου 1 Πλ. Οδησσού , 185 31 Πειραιάς
26. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων
Νομού Θεσ/νίκης
Αριστοτέλους 3, 546 24 Θεσ/νίκη

27. Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου
Κανακάρη 46 - 52, 262 21 Πάτρα
28. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.)
Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα
29. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ελ. Βενιζέλου 44, 106 79 Αθήνα
30. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά
Αγ. Κων/νου 3, 185 31 Πειραιάς
31. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Ελλάδος
Καποδιστρίου 24, 106 82 Αθήνα
32. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας
Ιουλιανού 42-46, 104 34 Αθήνα
33. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
Πατησίων 12, Αθήνα
34. Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών
Πατησίων 12, Αθήνα
35. Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
Πατησίων 12, Αθήνα
36. Ομάδα Υποδομών Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιών
Πατησίων 12, Αθήνα
37. Ομάδα Υποδομών Λειτουργικών Παρεμβάσεων & Διαδικασιών
Πατησίων 12, Αθήνα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
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Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πλη
ροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τρο
ποποίηση του ν. 3448/2006 (Α ' 57), προσαρμογή
της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδη
γίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφά
νειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α '
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TOY Ν. 3448/2006 (Α' 57),
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/37/ΕΕ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 1
Σκοπός
Το άρθρο 1 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Αντικείμενο ρύθμισης των διατάξεων των άρθρων 1
έως 13 του παρόντος νόμου είναι η καθιέρωση της αρ
χής της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των
εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται
στην κατοχή των φορέων του δημόσιου τομέα, σύμφωνα
με τους ορισμούς του άρθρου 4, ο καθορισμός όρων,
προϋποθέσεων και τρόπων διευκόλυνσης για την υλο
ποίησή της και η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίη
ση της Οδηγίας 2003/98/ΕΚ σχετικά με την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα». Οι κείμενες
διατάξεις για την πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα,
καθώς και τις πληροφοριακές υποχρεώσεις των φορέων
του δημοσίου τομέα, εξακολουθούν να ισχύουν, με την
επιφύλαξη των ρυθμίσεων αυτού του νόμου.»

Άρθρο 2
Γενικές Αρχές
(άρθρο 1 παρ. 3 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
Το άρθρο 2 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Γενικές αρχές
1. Τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα του
δημοσίου τομέα διατίθενται από τη στιγμή της ανάρτη
σης, δημοσίευσης ή αρχικής διάθεσής τους, ελεύθερα
προς περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση για εμπορικούς
ή μη εμπορικούς σκοπούς, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια του ενδιαφερομένου ή πράξη της δι
οίκησης (αρχή της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω
χρήσης της δημόσιας πληροφορίας).
2. Τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα δια
τίθενται στο διαδίκτυο ως σύνολο δεδομένων ή μέσω
προγραμματιστικών διεπαφών, σε ανοικτό μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, ο οποίος συμμορφώνεται σε ανοικτά
πρότυπα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του
παρόντος, από σταθερό σημείο απόθεσης. Αν δεν είναι
δυνατή η διαδικτυακή διάθεση των εγγράφων, πληρο
φοριών ή δεδομένων, απαιτείται η υποβολή αίτησης του
ενδιαφερομένου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
5 του παρόντος. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις
οποίες οι δημόσιοι φορείς επιβάλλουν όρους για την
περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων
μέσω αδειοδότησης ή μέσω της επιβολής τελών εφαρ
μόζονται τα άρθρα 7 έως 9 του παρόντος. Η ανοικτή
διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών
ή δεδομένων αποκλείεται μόνο στις περιπτώσεις του
άρθρου 3 του παρόντος και πρέπει να αιτιολογείται
ειδικώς από τον φορέα που τα κατέχει.»
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής
(άρθρο 1 παρ. 1 περίπτωση α' Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
1. Το πρώτο εδάφιο και η περίπτωση α' της παρ. 1 του
άρθρου 3 του ν. 3448/2006 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 13 αυτού του νό
μου δεν εφαρμόζονται σε έγγραφα, πληροφορίες και
δεδομένα:
α) η παροχή των οποίων είναι δραστηριότητα που δεν
εμπίπτει στη δημόσια αποστολή των οικείων φορέων
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Άρθρο 53
Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Οικονομικών

1. Το στοιχείο β' της παρ. 5 του άρθρου 54 του
ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Τα γαλλικά εδάφη που αναφέρονται στα άρθρα
349 και 355 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λει
τουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
2.α. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 111/2014 «Οργα
νισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178) προστίθεται
περίπτωση στ' ως εξής:
«στ. Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
(ββ) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων»,
β. Στην περίπτωση β' της παρ. 2 του άρθρου 2 του
π.δ. 111/2014 διαγράφεται η φράση «Οικονομικής και»,
καταργούνται οι υποπεριπτώσεις αα' και ββ', ενώ αναριθμούνται οι υποπεριπτώσεις γγ', δδ', εε' και στστ' σε
αα', ββ', γγ' και δδ' αντίστοιχα.
γ. Η παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 111/2014 αντικαθί
σταται ως εξής:
«4. Οι Γενικές Διευθύνσεις της περίπτωσης β' της πα
ραγράφου 2 του παρόντος αποτελούν το Γενικό Λογι
στήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.).»
δ. Ο τίτλος «Γενική Γραμματεία Οικονομικής και Δημο
σιονομικής Πολιτικής» του Κεφαλαίου Γ' του π.δ. 111/2014
αλλάζει σε «Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολι
τικής, Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής και Κε
ντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων».
ε. Στο άρθρο 23 του π.δ. 111/2014 αλλάζει ο τίτλος «Βα
σική διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής
και Δημοσιονομικής Πολιτικής» σε «Βασική διάρθρωση
της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής»,
αντικαθίσταται η φράση «Οικονομικής και Δημοσιονο
μικής Πολιτικής» με τη φράση «Δημοσιονομικής Πολι
τικής» και καταργούνται οι περιπτώσεις α' και β' ενώ
αναριθμούνται οι υποπεριπτώσεις γ', δ', ε' και στ' σε
α', β', γ ' και δ ' αντίστοιχα.
στ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. Α1 του άρθρου 24 του
π.δ. 111/2014 αντικαθίσταται η φράση «Οικονομικής και
Δημοσιονομικής Πολιτικής» με τη φράση «Οικονομικής
Πολιτικής».
ζ. Στην παρ. 1 του άρθρου 124 αντικαθίσταται η φρά
ση «Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής» με τη
φράση «Οικονομικής Πολιτικής».
η. Στον πίνακα του άρθρου 126 ο τίτλος «Υπηρεσίες
της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής και Δημοσιονο
μικής Πολιτικής» αντικαθίσταται σε «Υπηρεσίες της Γε
νικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής».
θ. Η έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου αρχίζει
με την έναρξη ισχύος του π.δ. 111/2014.
3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του
ν. 3986/2011 (Α' 152) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε
ο ν. 3986/2011, εδάφιο ως εξής:
«Με όμοια απόφαση μπορεί να εξουσιοδοτείται ο
Υπουργός Οικονομικών ή άλλο μέλος της Δ.Ε.Α.Α. να
προβαίνει στις αναγκαίες δικαιοπραξίες ή υλικές πρά
ξεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση.»
4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1682/1987
(Α' 14) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με όμοια απόφαση τα καθήκοντα του Προέδρου του
Σ.Ο.Ε. μπορεί να ανατίθενται, χωρίς πρόσθετη αμοι

βή, στον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονομικών.»
Άρθρο 54
Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Ρύθμιση
οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
1. Στους οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΝΑΤ, μέχρι τις
30.9.2014, δύναται να χορηγείται ρύθμιση ως ακολούθως:
α) Εφάπαξ εξόφληση της οφειλής με ποσοστό έκ
πτωσης 100% επί των νομίμων προσαυξήσεων, τελών
καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων.
β) Εξόφληση μέχρι δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δό
σεις, με ποσοστό έκπτωσης 90%.
γ) Εξόφληση μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μη
νιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 80%.
δ) Εξόφληση μέχρι τριάντα έξι (36) ισόποσες μηνιαίες
δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 70%.
ε) Εξόφληση μέχρι σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μη
νιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 60%.
στ) Εξόφληση μέχρι εξήντα (60) ισόποσες μηνιαίες
δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 50%.
ζ) Εξόφληση μέχρι εβδομήντα δύο (72) ισόποσες μη
νιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 30%.
η) Εξόφληση μέχρι εκατό (100) ισόποσες μηνιαίες δό
σεις, με ποσοστό έκπτωσης 20%.
Η κύρια οφειλή βαρύνεται από 1.1.2013 με ετήσιο επι
τόκιο 4,56%.
2. Εξαιρετικά, για την υπαγωγή στην περίπτωση η'
της παραγράφου 1, το ποσό της κύριας ρυθμιζόμενης
οφειλής φυσικών και νομικών προσώπων δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
3. Στη ρύθμιση δύναται να υπαχθεί ποσό κύριας ληξιπρόθεσμης οφειλής έως ένα εκατομμύριο (1.000.000)
ευρώ.
4. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμι
ση του παρόντος άρθρου των ληξιπρόθεσμων οφειλών
που έχουν δημιουργηθεί έως τις 30.9.2014 κατατίθεται
μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου
του 2015.
5. Στην παρούσα ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν κα
τόπιν σχετικού αιτήματος του οφειλέτη και οι έως τις
30.9.2014 οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλι
σης πλην ΝΑΤ, οι οποίες τελούν σε αναστολή διοικητική
ή δικαστική ή εκ του νόμου.
6. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης
δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πενήντα (50) ευρώ.
7. Αρμόδια όργανα για την έκδοση απόφασης υπαγω
γής στη ρύθμιση είναι:
α) Για το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.: Οι διευθυντές των οικείων περι
φερειακών ή τοπικών υποκαταστημάτων ή οι διευθυντές
των οικείων ταμείων προκειμένου για περιφερειακά ή
τοπικά υποκαταστήματα στην περιοχή των οποίων λει
τουργούν Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ και
το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).
β) Για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς: Ο αρ
μόδιος διευθυντής του οικείου φορέα ή οι διευθυντές
ή προϊστάμενοι των περιφερειακών ή λοιπών τοπικών
μονάδων.
γ) Οποια δήποτε άλλη οργανική μονάδα του Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. ή άλλων φορέων κοινωνικής ασφάλισης καθο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
ριστεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας.
8. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση δύναται να
υποβάλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες και ηλεκτρονικά,
μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.
9. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στις
διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι η υποβολή των
αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων, όπου προβλέπεται,
καθώς και η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών
εισφορών από 1.10.2014 και εφεξής.
10. Οι πληρωμές διενεργούνται με τη διαδικασία αυτό
ματης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού. Για την κατα
βολή των δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση
του οφειλέτη.
11. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρού
νται οι όροι αυτής:
α) Χορηγείται στους υπόχρεους μηνιαίο πιστοποιητικό
οφειλών, στο οποίο πιστοποιείται και το υπολειπόμενο
ποσό οφειλής και το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού
ασφαλιστικής ενημερότητας.
Για τις επιχειρήσεις του εδαφίου ε' της παρ. 5 του
άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951 που θα υπαχθούν σε καθε
στώς ρύθμισης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
και είναι συνεπείς με τους όρους αυτής, θα χορηγείται
πιστοποιητικό οφειλής, για την είσπραξη λογαριασμών
δημοσίου έργου, χωρίς παρακράτηση, εφόσον το εργο
για το οποίο χορηγείται το πιστοποιητικό δεν οφείλει
τρέχουσες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε περίπτωση
ύπαρξης οφειλής του έργου θα χορηγείται πιστοποιη
τικό οφειλής με παρακράτηση τη συνολική οφειλή του
έργου.
β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευ
θύνων κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α' 136) και αναβάλλεται η
εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή, εφόσον άρχισε
η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστη
μα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται
η παραγραφή του αδικήματος, κατά παρέκκλιση των
χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του ΠΚ.
γ) Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η
συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης
επί κινητών ή ακινήτων. Αν ο οφειλέτης απωλέσει το
ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανα
σταλεί συνεχίζονται.
δ) Αναστέλλεται η παραγραφή των οφειλών, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου
2 του ν. 2556/1997 (Α' 270).
12. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δόσης κατά τη διάρ
κεια της ρύθμισης ή η μη καταβολή των τρεχουσών
εισφορών, έχει ως συνέπειες:
α) την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,
β) την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του
υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυ
ξήσεων και τόκων, τα οποία αναβιώνουν αναδρομικά,
γ) την επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.
Οι συνέπειες του προηγούμενου εδαφίου δεν επέρ
χονται εάν ο οφειλέτης, μετά την πάροδο εξαμήνου
από την ένταξη σε ρύθμιση και την πλήρωση των όρων
αυτής:
α) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο (2) δόσεις
ανά έτος προγράμματος ρύθμισης ή
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β) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης
ανά έτος προγράμματος ρύθμισης για χρονικό διάστημα
μέχρι δύο (2) μηνών.
Για τις ως άνω περιπτώσεις α' και β' η καθυστέρηση
καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής
με μηνιαία προσαύξηση δύο τοις εκατό (2%).
13. Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις απώλειας της
ρύθμισης για λόγους ανωτέρας βίας ο οφειλέτης δύναται εντός δύο (2) μηνών από την απώλεια αυτής
να υποβάλει άπαξ αίτηση επανένταξής του στη ρύθ
μιση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για
τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων αυτής. Το αίτημα
επανένταξης υποβάλλεται εγγράφως και περιέχει τα
στοιχεία που θεμελιώνουν την ανωτέρα βία. Η αρμό
δια υπηρεσία αποφαίνεται επ ί του αιτήματος εντός
δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την υποβολή
της αίτησης. Εάν δεν ληφθεί απόφαση εντός του ανω
τέρω χρονικού διαστήματος, το αίτημα θεωρείται ότι
έχει απορριφθεί.
14. Για τους οφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση υπα
γωγής στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και για
χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών:
α. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευ
θύνων κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α'136).
β. Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε
ή εφόσον, άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.
15. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει σε
οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφά
παξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών,
τυγχάνει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των
προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ποσοστό
ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων
δόσεων που τελικά διαμορφώνεται με την εξόφληση,
σύμφωνα με την παράγραφο 1.
16. Ο συμψηφισμός σύμφωνα με την περίπτωση 2 της
υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ' του άρθρου πρώτου
του ν. 4254/2014 (Α' 85) χρηματικών απαιτήσεων του
οφειλέτη έναντι του Δημοσίου, που προέρχονται από
επιστροφές φόρου προστιθέμενης αξίας και φόρου ει
σοδήματος με οφειλές στους Φορείς Κοινωνικής Ασφά
λισης, χωρεί και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη
ρύθμιση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε,
μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί έως το 1/7 των εναπομεινασών δόσεων.
17. Όσοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρό
ντος νόμου έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της «νέας αρχής»
της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ' του ν. 4152/2013
και τηρούν τους όρους της ρύθμισης αυτής, υπόκεινται
αναδρομικά, από 1.1.2013, σε επιτόκιο ύψους 4,56% και
τυγχάνουν αναδρομικά, από την ένταξή τους στη ρύθ
μιση των εκπτώσεων επί των προσαυξήσεων, τελών
καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων του παρόντος,
δικαιούμενοι να επιλέξουν να υπαχθούν στην παρού
σα ρύθμιση. Όσοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης
του παρόντος νόμου έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της
«νέας αρχής» της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ' του
ν. 4152/2013 και τηρούν τους όρους της ρύθμισης αυτής,
δικαιούνται να διατηρήσουν τη ρύθμιση της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ' του ν. 4152/2013 και, πέραν
των οριζομένων στο προηγούμενο εδάφιο, έχουν ως
πρόσθετο ευεργέτημα τη μείωση κατά ποσοστό 20%
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των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών
επιβαρύνσεων αναδρομικά από την ημερομηνία ένταξής
τους στη ρύθμιση.
Με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται εντός προ
θεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρό
ντος νόμου, καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες
για την εφαρμογή της παραγράφου 17 του παρόντος
άρθρου.
18. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται κάθε άλλο
αναγκαίο ζήτημα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την
εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
19. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος
δεν επιτρέπεται η χορήγηση ρυθμίσεων τμηματικής
καταβολής, κατά τις διατάξεις της υποπαραγράφου
ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ' του ν. 4152/2013, για τους οφειλέτες
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος
άρθρου.
Άρθρο 55
Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας
1. Τα δάνεια που έλαβαν δικαιούχοι από πιστωτικά
ιδρύματα με επιδότηση επιτοκίου αποκλειστικά από
τον πρώην ΟΕΚ, επιμηκύνονται υπό τον όρο ότι οι δι
καιούχοι δεν έχουν υπερβεί κατά το χρόνο υποβολής
της αίτησης τη συμβατική προθεσμία διακοπής, δηλαδή
για ληξιπρόθεσμη οφειλή μεγαλύτερη του ισόποσου των
έξι (6) μηνιαίων τοκοχρεολυτικών δόσεων.
2. Ο ΟΑΕΔ (ως καθολικός διάδοχος του πρώην ΟΕΚ),
χωρίς να παρεμβάλεται στη διαπραγμάτευση των οφει
λετών με την αντισυμβαλλόμενη Τράπεζα αναφορικά με
το χρόνο αποπληρωμής του δανείου, θα εξακολουθήσει
να καταβάλει την επιδότηση του επιτοκίου, υπό την
προϋπόθεση ότι το συνολικά καταβληθησόμενο ποσό
επιδότησης δεν θα υπερβεί το ποσό που θα εκτιμηθεί,
με βάση το ισχύον, κατά την ημερομηνία κατάρτισης
της νέας σύμβασης υλοποίησης της ρύθμισης, επιτόκιο
του δανείου.
3. Οι οφειλέτες μπορούν να υποβάλουν τη σχετική
αίτηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών
από τη δημοσίευση του παρόντος. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύναται
να παραταθεί η ανωτέρω προθεσμία.
4. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταργείται η υπ’ αριθμ. 2575/84/14.2.2012 (Β' 308) απόφαση του
Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
κάθε άλλη διάταξη νόμου, που ρυθμίζει διαφορετικά τα
δάνεια του παρόντος άρθρου.
5. Στο τέλος της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου
ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ' του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014
(Α' 85) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατόπιν σχετικής συμφωνίας με την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., οι
φορείς που καταβάλλουν πάσης φύσεως πληρωμές,
επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειο
δοτήσεις, μπορούν να αποστέλουν οι ίδιοι στα χρημα
τοπιστωτικά ιδρύματα τα ποσά προς πίστωση των δι
καιούχων και τα ποσά προς πίστωση των λογαριασμών
των ασφαλιστικών οργανισμών, κατόπιν της ανωτέρω
διασταύρωσης και αποστολής των αναγκαίων στοιχείων
από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ στους ανωτέρω φορείς.»

6. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. διασταυρώνει τα αρχεία του Ενι
αίου Συστήματος Ελέγχου Πληρωμών Συντάξεων και
του Εθνικού Μητρώου Ασφάλισης - Ασφαλιστικής Ικα
νότητας με τα μητρώα μισθωτών της Ενιαίας Αρχής
Πληρωμών, το μητρώο μισθωτών του ιδιωτικού τομέα
του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη, τα στοιχεία
των προστατευόμενων μελών του εντύπου Ε1 της φο
ρολογικής δήλωσης και τα στοιχεία του εντύπου Α21
του ΟΓΑ.
Στο πληροφοριακό σύστημα της Ηλεκτρονικής Ακα
δημαϊκής Ταυτότητας των φοιτητών και σπουδαστών,
εισάγεται ο ΑΜΚΑ και ακολούθως διασυνδέεται με το
μητρώο ΑΜΚΑ- ΕΜΑΕΣ για την παρακολούθηση της
διατήρησης της φοιτητικής και σπουδαστικής ιδιότητας
των προστατευόμενων μελών των ασφαλισμένων.
Άρθρο 56
1. Η παρ. 1 του άρθρου 71 του π.δ. 116/2014 (Α' 185)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατανέμονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα ως εξής:
Α. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό: 33 θέσεις διαφό
ρων εξειδικεύσεων που καθορίζονται κάθε φορά με την
προκήρυξη.
Β. Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ):
37
α. ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού θέσεις :
β. ΠΕ Μηχανικών θέσεις:
8
γ. ΠΕ Περιβάλλοντος θέσεις:
3
δ. ΠΕ Πληροφορικής θέσεις:
1
1
ε. ΠΕ Ιατρών θέσεις:
Γ. Βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
α. ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού θέσεις:
10
β. ΤΕ Μηχανικών θέσεις:
22
Δ. Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
α. ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων θέσεις :
32
β. ΔΕ Τεχνικός θέσεις:
10
γ. ΔΕ Πληροφορικής θέσεις:
3
11
δ. ΔΕ Οδηγών θέσεις:
ε. ΔΕ Τηλεφωνητών θέσεις:
1
Ε. Βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
α. ΥΕ Επιμελητών θέσεις:
3
1»
β. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας θέσεις:
2. Η έναρξη ισχύος του παρόντος συμπίπτει με την
έναρξη ισχύος του π.δ. 116/2014 (Α' 185).
Άρθρο 57
1. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του
ν. 4015/2011 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Ενώσεις αναγκαστικών συνεταιρισμών, οι οποίες
υφίστανται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 47 του ν. 2169/1993, όπως ισχύει, μπορούν
να μετατρέπονται δια της συγχωνεύσεως των μελών
τους σε αναγκαστικούς συνεταιρισμούς, σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου, το οποίο εφαρμόζεται
αναλογικά.
Οι διατάξεις των ειδικών νόμων, που ισχύουν για
τους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς του άρθρου 47
του ν. 2169/1993, όπως ισχύει, εξακολουθούν να ισχύ
ουν. Όπου στους ειδικούς αυτούς νόμους γίνεται πα
ραπομπή στην ισχύουσα νομοθεσία, εφαρμόζονται οι
διατάξεις των ν. 2810/2000 και 4015/2011, όπως κάθε
φορά ισχύουν».

