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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα,      29/05/2013 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ    Α.Π.: Β/7/οικ.16359/3023 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ Β΄   
Tαχ. Δ/νση:  Σταδίου 29  ΠΡΟΣ: Όλους τους Ασφαλιστικούς  
Ταχ. Κώδικας:  101 10, Αθήνα  Οργανισμούς (νπδδ & νπιδ)  
Πληροφορίες:  Αγγ. Καλογεροπούλου   αρμοδιότητας της ΓΓΚΑ 
Tηλέφωνο:  210 3368086    Υπόψη:κ.κ. Διοικητών και Προέδρων  
Fax:  210 3368182  
  
  
ΘΕΜΑ:   Γνωστοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων ΙΑ1 και ΙΑ.2 του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 
107 Α΄) σχετικά με την πάγια ρύθμιση και τη «Νέα Αρχή» ρύθμισης οφειλών προς τους Φ.Κ.Α. 
 
 Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 107 Α΄/9-5-2013, δημοσιεύτηκε ο Ν.4152/2013 «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». Με τις υποπαραγράφους ΙΑ.1 και ΙΑ.2 
του νόμου αυτού αντικαθίστανται οι μέχρι σήμερα διατάξεις περί ρυθμίσεων ασφαλιστικών 
εισφορών.  Επισημαίνεται ότι από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου,  δηλαδή από την 9η 
Μαίου 2013 καταργείται η δυνατότητα υπαγωγής σε κάθε υφιστάμενη ρύθμιση και εφαρμόζονται οι  
διατάξεις του παρόντος νόμου.  
 Κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των υποπαραγράφων αυτών, υπογράφηκαν οι Υπουργικές 
Αποφάσεις με αριθμ. Β/7/15877/2914/23-5-13 και  Β/7/15878/2915/23-5-13, οι οποίες έχουν 
αποσταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 Με τις ανωτέρω αποφάσεις, καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή της 
πάγιας ρύθμισης και της «Νέας Αρχής» των οφειλομένων εισφορών στους Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης.  
 Επισημαίνεται ότι για οφειλές έως πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €) ο αιτών θα πρέπει να 
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνει την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη 
δεδομένη χρονική στιγμή καθώς και ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο ύψος της μηνιαίας δόσης. 
Ειδικότερα για φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, για οφειλές έως 
πέντε χιλιάδες ευρώ, οι ενδιαφερόμενοι κατά την αίτησή τους οφείλουν να υποβάλλουν υπεύθυνη 
δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνουν ότι αδυνατούν να εξοφλήσουν την οφειλή εφάπαξ ή έως 48 
δόσεις.  
 Τέλος, διευκρινίζουμε ότι παλιότερες αιτήσεις οφειλετών, οι οποίες εκκρεμούν, παύουν να 
ισχύουν και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου. 
 
Εσωτερική διανομή : 
1. Γραφείο κ. Υπουργού        Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα         
3. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντριας Ο.Υ. 
4. Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Β΄  

     ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ  

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 


