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Σας ενηµερώνουµε ότι µε τις διατάξεις των υποπαραγράφων ΙΑ.1 και ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ’ του 

άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α’/9-5-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις 

παρ.1,2 & 3 του άρθρου δεύτερου του Ν.4158/13 και τις σχετικές ΥΑ Β/7/15878/2915/13 & ΥΑ Β 

/7/15877/2914/13 (ΦΕΚ 1265/τΒ’/24-5-2013),  παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης 

καθυστερούµενων οφειλών προς το ΕΤΑΑ /Τοµείς Υγειονοµικών µε την επιλογή µίας εκ των 

παρακάτω δυνατοτήτων :  

 

ΙΑ1.ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ 

1.  Οφειλές που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή ( υποπ/φος ΙΑ.2της παρ ΙΑ  του άρθρου 

πρώτου του Ν 4152?2013) 

Ι. Καθυστερούµενες έως την 31.12.2012 οφειλές µετά των νοµίµων προσαυξήσεων, τελών 

καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων, οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί µε ρύθµιση ή µε 

αναστολή πληρωµής ή διευκόλυνση ή άλλη νοµοθετική ρύθµιση τµηµατικής καταβολής οφειλών . 

ΙΙ. Καθυστερούµενες έως και την 31.12.2012 οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση των οποίων 

οι όροι τηρούνται, εφόσον επιλεγεί πρόγραµµα ρύθµισης µε µικρότερο ή ίσο αριθµό δόσεων µε το 

µεγαλύτερο αριθµό των εναποµενουσών δόσεων των υπαγόµενων ρυθµίσεων και µε την 

προϋπόθεση ότι ο ανώτατος αριθµός δόσεων δεν υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) και δεν 

εκτείνεται πέραν της 30ης Ιουνίου 2017. Στην περίπτωση υπαγωγής στην νέα ρύθµιση επέρχεται 

απώλεια των διευκολύνσεων των προηγούµενων 

ρυθµίσεων. 
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2. ∆ιακανονισµός οφειλής µε: 

α) ∆υνατότητα καταβολής των οφειλών που ρυθµίζονται εφάπαξ ή σε µηνιαίες δόσεις, 

έως σαράντα οκτώ (48) µε καταληκτική ηµεροµηνία πληρωµής την 30.06.2017, αλλά και 

πέραν των 48 και έως 100 δόσεις υπό προϋποθέσεις *. 

β) Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής κατά ποσοστό ανάλογα µε τον 

αριθµό των δόσεων της ρύθµισης. Συγκεκριµένα, οι ρυθµιζόµενες οφειλές καταβάλλονται : 

- εφάπαξ, µε απαλλαγή ποσοστού 50% των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής µε 

καταληκτική ηµεροµηνία καταβολής την 1η Ιουλίου 2013, 

- µε απαλλαγή ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) των προσαυξήσεων  µε καταληκτική 

προθεσµία καταβολής της τελευταίας δόσης την 30ή Ιουνίου 2014,-έως 12 δόσεις-. 

- µε απαλλαγή ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των προσαυξήσεων µε καταληκτική 

προθεσµία καταβολής της τελευταίας δόσης την 30ή Ιουνίου 2015,-έως 24 δόσεις-. 

-µε απαλλαγή ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) των προσαυξήσεων  µε καταληκτική 

προθεσµία καταβολής της τελευταίας δόσης την 30ή Ιουνίου 2016-έως 36 δόσεις-, 

-µε απαλλαγή ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των προσαυξήσεων   µε καταληκτική 

προθεσµία καταβολής της τελευταίας δόσης την 30ή Ιουνίου 2017-έως 46 δόσεις-.. 

γ) Η υπαγωγή στη ρύθµιση µπορεί να γίνει οποτεδήποτε µε την ανάλογη ως ανωτέρω 

απαλλαγή των προσαυξήσεων και καταληκτική ηµεροµηνία καταβολής της τελευταίας δόσης την 

30.06.2017 

δ) Το ισχύον επιτόκιο µε το οποίο βαρύνεται η υπαχθείσα στη ρύθµιση οφειλή από 1.1.2013  

προσδιορίζεται στην περίπτωση 8γ της υποπαρ. ΙΑ .2,πα,παρ.ΙΑ του πρώτου άρθρου  του 

Ν.4152/2013.και ισούται µε το ισχύον επιτόκιο αναχρηµατοδότησης της Ε.Κ.Τ. κατά το χρόνο 

υποβολής της αίτησης προσαυξηµένο µε 800 µονάδες βάσης.  

 

*Στην ως άνω ρύθµιση εντάσσονται επίσης καθυστερούµενες οφειλές έως 31.12.2012, 

φυσικών προσώπων ,οι οποίες δεν προέρχονται από άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας,  

ύψους έως 5.000,00 € για κύρια οφειλή και εφόσον υπάρχει αδυναµία εξόφλησής τους µε εφάπαξ 

καταβολή ή µε δόσεις ως ανωτέρω. Στην περίπτωση αυτή ο αριθµός των δόσεων καθορίζεται σε 

100  µε ελάχιστο ποσό δόσης τα 50,00€ και δεν παρέχεται έκπτωση επί των προσαυξήσεων .Για 

την υπαγωγή στην ρύθµιση αυτή πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 

1599/96 ,στην οποία να δηλώνεται η αδυναµία εξόφλησης της οφειλής τη δεδοµένη χρονική στιγµή 

καθώς και η βιωσιµότητα του διακανονισµού. 
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    3.∆ικαιούχοι υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση 

Η ρύθµιση χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη και για τις οφειλές για τις οποίες έχει ευθύνη 

καταβολής, εφόσον είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος από 1.1.2013.  
        Εξαιρούνται και δεν δύναται να υπαχθούν στη ρύθµιση οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί ή 

έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική δίωξη, για φοροδιαφυγή. Ο οφειλέτης δηλώνει µε υπεύθυνη 

δήλωσή του ότι δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αµετάκλητα και 

δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή. 

4. Υποβολή αίτησης - Καταβολή δόσεων 

Η αίτηση υποβάλλεται στις αρµόδιες υπηρεσίες του Ταµείου (κεντρική ή περιφερειακές 

υπηρεσίες) άπαξ ,σε οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα έως 30.6.2017 µε εξαίρεση την αίτηση για 

εφάπαξ εξόφληση ,η οποία θα πρέπει να υποβληθεί µέχρι 1.7.2013 .Για τις αιτήσεις που θα 

υποβληθούν µέχρι 30.6.2013 οι οφειλές θα διακανονισθούν έως 48 δόσεις ,για κάθε µήνα 

καθυστέρησης υποβολής της αίτησης µετά την 30.6.2013 θα µειώνονται αντίστοιχα οι 

δόσεις(47,46,κλπ)  
Καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθµισης ή η εφάπαξ εξόφληση λαµβάνει χώρα εντός επτά 
εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα υποβολής της αίτησης µέσω της διαχειρίστριας Τράπεζας ή του 
διατραπεζικού συστήµατος( µέσω των Τραπεζών µε τις οποίες συνεργάζεται το Ταµείο), οι δε 
επόµενες δόσεις καταβάλλονται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των επόµενων µηνών της 
αίτησης µε πάγια εντολή πληρωµής µε αυτόµατη χρέωση του τραπεζικού λογαριασµού του 
οφειλέτη(Σχετικά µε την πάγια εντολή θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες).  
Από την υποχρέωση αυτή  (της εξόφλησης της οφειλής µε πάγια εντολή)εξαιρούνται:  

α) οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα µη επιτηδευµατίες άνω των εξήντα πέντε (65) ετών, 

των οποίων η συνολική βασική οφειλή δεν ξεπερνά τα πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €) 

και β) οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα που δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασµό. 

 

5.Προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθµιση και δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν. 
Α.) Η διάρκεια του διακανονισµού δεν δύναται να εκτείνεται πέραν της 30.06.2017. 

ΙΙ) Καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από 1.1.2013  

ΙΙΙ) Όσοι οφείλουν εισφορές από την 1.01.2013 εφόσον καταβάλλουν τις οφειλές αυτές πριν 

την ηµεροµηνία υπαγωγής τους στη ρύθµιση. 

Β) Για την υπαγωγή στη ρύθµιση πρέπει να αποδεικνύεται, η αδυναµία εξόφλησης της 

οφειλής τη δεδοµένη χρονική στιγµή καθώς και η βιωσιµότητα του διακανονισµού, σύµφωνα 

µε τα υποβαλλόµενα στοιχεία. 

Γ) Με  την υποβολή της αίτησης ο οφειλέτης πρέπει: να προσκοµίσει ,το ΙΒΑΝ του   λογαριασµού , 

ο οποίος θα χρεώνεται µε την πάγια εντολή πληρωµής  και να δηλώσει  µε υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 8 του ν. 1599/1986  :α)ότι δεν έχει καταδικασθεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα ,τελεσίδικα ή 
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αµετάκλητα  και δεν έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή  καθώς και ότι δεν 

έχει τη δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής και ότι ο αιτούµενος διακανονισµός είναι 

βιώσιµος. β)  σε περίπτωση κύριας οφειλής  άνω των 5.000,00€ και έως 75.000, το  σύνολο των 

περιουσιακών του στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε µορφής), όπως το 

µηνιαίο εισόδηµα του, επενδύσεις/συµµετοχές κάθε µορφής, τους αριθµούς των τραπεζικών του 

λογαριασµών (ΙΒΑΝ), µεταφορικά µέσα, τα ακίνητα επί των οποίων έχει εµπράγµατο δικαίωµα, 

απαιτήσεις από τρίτους, καθώς και πληροφορίες που θα περιλαµβάνουν οφειλές του σε 

ασφαλιστικά ταµεία ή άλλες υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς 

τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον και το αναµενόµενο (επιπλέον) εισόδηµα του (πχ εκτίµηση 

για τυχόν έσοδα από µελλοντική εκµίσθωση ακινήτου, εµπορική συµφωνία κλπ). Σε περίπτωση 

,που κάποιο από τα στοιχεία δεν υπάρχει θα σηµειωθεί αρνητικά στην υπεύθυνη δήλωση. 

. γ) για ποσό βασικής οφειλής άνω των εβδοµήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000€), να προσκοµίσει 

υποχρεωτικά και βεβαίωση, από τρίτο ανεξάρτητο εκτιµητή περί της ορθότητας των οικονοµικών 

στοιχείων καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναµία εξόφλησης της 

οφειλής καθώς και τη βιωσιµότητα του διακανονισµού. Η προαναφερθείσα βεβαίωση - µελέτη 

βιωσιµότητας -πρέπει να περιλαµβάνει την καθαρή θέση, ανάλυση ρευστότητας και 

προσδοκώµενα έσοδα -αναµενόµενες δαπάνες του αιτούντα. Από το αποτέλεσµα της ανωτέρω 

µελέτης πρέπει να προκύπτει τόσο η βιωσιµότητα του αιτούµενου προγράµµατος ρύθµισης όσο 

και η οικονοµική αδυναµία εξόφλησης ή ανταπόκρισης σε πρόγραµµα ρύθµισης µε λιγότερες 

δόσεις. 

δ) για ποσό βασικής οφειλής άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000€), πέραν των 

ανωτέρω υπό (β) και (γ) στοιχείων, απαιτείται να παρέχει εγγυήσεις ή εµπράγµατες ασφάλειες για 

τη διασφάλιση της οφειλής οι οποίες µπορούν να συνίστανται (διαζευκτικά ή σωρευτικά) σε 

προσκόµιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστηµα της ρύθµισης για το σύνολο της 

ρυθµιζόµενης οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων, πλήρη διασφάλιση της οφειλής µε εγγραφή 

υποθήκης επί ακινήτου ελευθέρου βαρών αντικειµενικής αξίας τουλάχιστον ίσης µε το ύψος της 

συνολικής οφειλής ή επί βεβαρηµένου ακινήτου αντικειµενικής αξίας, αφαιρουµένων των ποσών για 

τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη, τουλάχιστον ίσης µε τη συνολική οφειλή, εγγύηση τρίτου αξιόχρεου 

προσώπου και οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις φορολογικές και τελωνειακές 

αρχές  

ε)Φορολογική ενηµερότητα. 

Η υπεύθυνη δήλωσης ,που αναφέρεται στην περίπτωση(α) συνυποβάλλεται µε την αίτηση  

διακανονισµού της οφειλής τα δε δικαιολογητικά που αναφέρονται στις λοιπές περιπτώσεις  



Σελίδα 5 από 11 
 

υποβάλλονται στον φορέα ή αποστέλλονται µε συστηµένη επιστολή  εντός 30 εργασίµων ηµερών 

από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.  

Η αξιολόγηση των ως άνω στοιχείων γίνεται από ανεξάρτητους εκτιµητές . 

Ως ανεξάρτητοι  εκτιµητές ορίζονται  οι  ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές,  οι λογιστές φοροτεχνικοί και 

οι κατέχοντες άδεια ασκήσεως δικηγορικού λειτουργήµατος. Η σχετική βεβαίωση από τους ως άνω 

εκτιµητές επαληθεύει την βιωσιµότητα του διακανονισµού , πιστοποιεί όλες τις υποχρεώσεις του 

οφειλέτη προς το κράτος και προς τρίτους, την περιουσιακή του κατάσταση  ,ως προς την παροχή 

επαρκών εγγυήσεων για την χορήγηση ρύθµισης τµηµατικής καταβολής, καθώς και τα 

αποτελέσµατα επί της αναµενόµενης ρευστότητας από την ενδεχόµενη υπαγωγή του οφειλέτη σε 

άλλους διακανονισµούς µε το ∆ηµόσιο ή µε τρίτους φορείς. Η προσκοµισθείσα από ορκωτούς 

ελεγκτές βεβαίωση δεν χρήζει περαιτέρω αξιολόγηση από τις υπηρεσίες του Ταµείου. Ακίνητο που 

προσφέρεται για εγγραφή υποθήκης συνοδεύεται από βεβαίωση εκτίµηση ς της αξίας του από 

µηχανικό .Η δαπάνη των εκτιµητών βαρύνει τον οφειλέτη. 

6. Χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας 

Στον οφειλέτη που είναι συνεπής στη ρύθµιση δύναται να χορηγείται µηνιαίο πιστοποιητικό οφειλής 

 

 

7. Ισχύς ρύθµισης 

Η ρύθµιση καθίσταται καταρχήν ενεργή και ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετηµάτων αυτής 

από την εµπρόθεσµη καταβολή της πρώτης δόσης και µέχρι τον έλεγχο των δηλούµενων ή και 

προσκοµιζόµενων στοιχείων από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Ταµείου. Εάν, ο οφειλέτης δεν 

ενηµερωθεί διαφορετικά και  εντός έξι (6) µηνών από την καταβολή της πρώτης δόσης δεν 

προκύψει απώλεια αυτής, η χορηγηθείσα ρύθµιση θεωρείται οριστική µε την επιφύλαξη των όρων 

της παρ..7. 

8.      Απώλεια της ρύθµισης 

1. Η ρύθµιση απόλλυται, µε συνέπεια την υποχρεωτική άµεση καταβολή του υπολοίπου της 

οφειλής σύµφωνα µε τα στοιχεία βεβαίωσης, και την άµεση επιδίωξη της είσπραξης του µε όλα τα 

προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα,  εάν ο οφειλέτης: 

α) δεν καταβάλει εµπρόθεσµα µία δόση της ρύθµισης πέραν της µίας φοράς,, 
         β.)δεν καταβάλλει εµπρόθεσµα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, καθ’ όλο το 

διάστηµα της ρύθµισης καταβολής των οφειλών του και µέχρι την εξόφλησή τους, 

γ) έχει υποβάλει ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία προκειµένου να του χορηγηθεί η ρύθµιση, 
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δ) δεν έχει υποβάλει τα απαραίτητα στοιχεία - πληροφορίες. 

ε) στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθµισης ότι δεν πληρούνται 

οι όροι των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΑ1 της παραγράφου/Α του πρώτου άρθρου του 

ν.4152/2013, και της Υ.Α.Β/7/15878/2914/23.5.2013 η ρύθµιση απόλλυται και ο οφειλέτης χάνει τα 

ευεργετήµατα της ρύθµισης ,καθίσταται απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής και των 

προσαυξήσεων (που υφίστανται πριν την υπαγωγή στη ρύθµιση) και καταπίπτουν οι 

προσφερθείσες εγγυήσεις.  

Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωµής µια δόσης ,η 

οποία όµως θα πρέπει να καταβληθεί υποχρεωτικά  µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης 

δόσης µε προσαύξηση εκπρόθεσµης καταβολής 15%.  

   

  9. ∆υνατότητα αλλαγής προγράµµατος ρύθµισης. 

Ι. Οφειλές µέχρι 31.12.2012 , που έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση της οποίας τηρούνται οι όροι 

,µπορούν να υπαχθούν στη ρύθµιση Νέας Αρχής ,εφόσον επιλεγεί πρόγραµµα ρύθµισης µε 

µικρότερο ή ίσο αριθµό δόσεων σε σχέση µε τον αριθµό των εναποµενουσών δόσεων της 

ρύθµισης και µε την προϋπόθεση ότι ο ανώτερος αριθµός δόσεων δεν υπερβαίνει τις 48 και 

δεν εκτείνεται πέραν της 30/6/2017. Με την µετάπτωση  αυτή επέρχεται απώλεια των 

ευεργετηµάτων της προηγούµενης ρύθµισης. 

ΙΙ Εφόσον ο οφειλέτης επιθυµεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθµισης να εξοφλήσει 

εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθµισµένων οφειλών,  θα τύχει απαλλαγής κατά ποσοστό επί 

του εναποµείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής ίσο µε αυτό που 

αντιστοιχεί στον αριθµό των µηνιαίων δόσεων που τελικά διαµορφώνεται, σύµφωνα µε το νέο 

πρόγραµµα ρύθµισης. 

ΙΙΙ. Μετάβαση από τη ρύθµιση της νέας αρχής στην πάγια ρύθµιση δεν επιτρέπεται. 

ΙV. Από τη δηµοσίευση του Ν. 4152/2013 καταργείται η δυνατότητα νέας υπαγωγής σε κάθε 

υφιστάµενη ρύθµιση 
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ΙΑ 2. ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ   (12 ∆ΟΣΕΙΣ) 

1. Οφειλές που υπάγονται στη ρύθµιση 

Στη ρύθµιση υπάγονται ληξιπρόθεσµες οφειλές(φυσικών ή νοµικών προσώπων ) µετά των 

νοµίµων προσαυξήσεων  κλπ επιβαρύνσεων , έως την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για την 

υπαγωγή στη ρύθµιση ,εφόσον συντρέχει πραγµατική αδυναµία για την καταβολή τους από τον 

οφειλέτη . 

2.∆ικαιούχοι υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση-∆ιακανονισµός οφειλής 

-Η αίτηση υποβάλλεται άπαξ από τον  οφειλέτη. 

         -Οι υπαγόµενες στη ρύθµιση οφειλές ρυθµίζονται σε δώδεκα (12) ισόποσες µηνιαίες δόσεις 

µε κεφαλαιοποίηση τον προηγούµενο της ρύθµισης µήνα. Η καταβολή της πρώτης δόσης 

πραγµατοποιείται εντός επτά εργασίµων ηµερών από την ηµέρα υποβολής της αίτησης για 

υπαγωγή στη ρύθµιση, οπότε η ρύθµιση θεωρείται ως κατ΄ αρχήν χορηγηθείσα και ο 

οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετηµάτων αυτής και µέχρι τον έλεγχο των δηλούµενων ή και 

προσκοµιζόµενων στοιχείων από την αρµόδια υπηρεσία. Εάν ο οφειλέτης δεν ενηµερωθεί 

διαφορετικά και εάν εντός έξι (6) µηνών από την κατά τα ανωτέρω καταβολή της πρώτης 

δόσης δεν προκύψει απώλεια αυτής, η ρύθµιση θεωρείται χορηγηθείσα µε την επιφύλαξη 

των οριζοµένων στην παράγραφο 8 της παρούσας. 

 

III.Εξαίρεση από την υπαγωγή στη ρύθµιση 

Στη ρύθµιση δεν δύναται να υπαχθούν : 

Οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί για τα αδικήµατα των άρθρων 17,18 και 19 του ν. 2523/97 

ή έχει ασκηθεί κατ' αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή για τα ως άνω αδικήµατα. Ο οφειλέτης  

δηλώνει µε υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν έχει καταδικασθεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα 

,τελεσίδικα ή αµετάκλητα και δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή. 

ΙV. Υποβολή αίτησης - Καταβολή δόσεων 

Η αίτηση υποβάλλεται στην κεντρική ή τις περιφερειακές υπηρεσίες του Ταµείου.. 

Καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθµισης ή η εφάπαξ εξόφληση λαµβάνει χώρα εντός επτά 

εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα υποβολής της αίτησης. Οι επόµενες δόσεις καταβάλλονται µέχρι 

την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των επόµενων µηνών της αίτησης. 
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Η καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθµισης ή η εφάπαξ εξόφληση λαµβάνει χώρα εντός επτά 
εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα υποβολής της αίτησης µέσω της διαχειρίστριας Τράπεζας ή του 
διατραπεζικού συστήµατος( µέσω των Τραπεζών µε τις οποίες συνεργάζεται το Ταµείο), οι δε 
επόµενες δόσεις καταβάλλονται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των επόµενων µηνών της 
αίτησης µε πάγια εντολή πληρωµής µε αυτόµατη χρέωση του τραπεζικού λογαριασµού του 
οφειλέτη.  

Η ανωτέρω πάγια εντολή αυτόµατης χρέωσης είναι υποχρεωτική για όλους τους οφειλέτες 

δικαιούχους τραπεζικών λογαριασµών . 
Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται: α) οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα µη 

επιτηδευµατίες άνω των εξήντα πέντε (65) ετών, των οποίων η συνολική βασική 

οφειλή δεν 

ξεπερνά τα πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €) και β) οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα που 

δεν 

διαθέτουν τραπεζικό λογαριασµό. 

 

V. Προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθµιση Προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά 
     Για την υπαγωγή στη ρύθµιση πρέπει να αποδεικνύεται, η αδυναµία εξόφλησης της 

οφειλής τη δεδοµένη χρονική στιγµή καθώς και η βιωσιµότητα του διακανονισµού, σύµφωνα 

µε τα υποβαλλόµενα στοιχεία. 

. Με την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης πρέπει να προσκοµίσει φορολογική ενηµερότητα ,το 

ΙΒΑΝ του   λογαριασµού , ο οποίος θα χρεώνεται µε την πάγια εντολή πληρωµής  και  α)να δηλώσει 

µε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι δεν έχει καταδικασθεί για φοροδιαφυγή 

πρωτόδικα ,τελεσίδικα ή αµετάκλητα  και δεν έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για 

φοροδιαφυγή  καθώς και ότι δεν έχει τη δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής και ότι ο 

αιτούµενος διακανονισµός είναι βιώσιµος. β)Για ποσά οφειλών άνω των 5.000,00 € και µέχρι 

50.000,00 € να δηλώσει µε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 το σύνολο των 

περιουσιακών του στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε µορφής), όπως το 

µηνιαίο εισόδηµα του, επενδύσεις/συµµετοχές κάθε µορφής, τους αριθµούς των τραπεζικών του 

λογαριασµών (ΙΒΑΝ), µεταφορικά µέσα, τα ακίνητα επί των οποίων έχει εµπράγµατο δικαίωµα, 

απαιτήσεις από τρίτους, καθώς και πληροφορίες που θα περιλαµβάνουν οφειλές του σε 

ασφαλιστικά ταµεία ή άλλες υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς 

τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον και το αναµενόµενο (επιπλέον) εισόδηµα του (πχ εκτίµηση 

για τυχόν έσοδα από µελλοντική εκµίσθωση ακινήτου, εµπορική συµφωνία κλπ). 

γ) για ποσά οφειλών  άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€), να προσκοµίσει 

υποχρεωτικά και βεβαίωση, που υπέχει θέση υπεύθυνης από τρίτο ανεξάρτητο εκτιµητή περί της 

ορθότητας των οικονοµικών στοιχείων καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν 

την αδυναµία εξόφλησης της οφειλής καθώς και τη βιωσιµότητα του διακανονισµού. Η 
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προαναφερθείσα βεβαίωση - µελέτη βιωσιµότητας πρέπει να περιλαµβάνει την καθαρή θέση, 

ανάλυση ρευστότητας και προσδοκώµενα έσοδα -αναµενόµενες δαπάνες του αιτούντα. Από το 

αποτέλεσµα της ανωτέρω µελέτης πρέπει να προκύπτει τόσο η βιωσιµότητα του αιτούµενου 

προγράµµατος ρύθµισης όσο και η οικονοµική αδυναµία εξόφλησης ή ανταπόκρισης σε 

πρόγραµµα ρύθµισης µε λιγότερες δόσεις. 

δ) για ποσά οφειλών  άνω των εκατό πενήντα χιλιάδων  ευρώ (150.000€), πέραν των 

ανωτέρω υπό (α) και (β) στοιχείων, απαιτείται να παρέχει εγγυήσεις ή εµπράγµατες ασφάλειες για 

τη διασφάλιση της οφειλής οι οποίες µπορούν να συνίστανται (διαζευκτικά ή σωρευτικά) σε 

προσκόµιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστηµα της ρύθµισης για το σύνολο της 

ρυθµιζόµενης οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων, πλήρη διασφάλιση της οφειλής µε εγγραφή 

υποθήκης επί ακινήτου ελευθέρου βαρών αντικειµενικής αξίας τουλάχιστον ίσης µε το ύψος της 

συνολικής οφειλής ή επί βεβαρηµένου ακινήτου αντικειµενικής αξίας, αφαιρουµένων των ποσών για 

τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη, τουλάχιστον ίσης µε τη συνολική οφειλή, εγγύηση τρίτου αξιόχρεου 

προσώπου και οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις φορολογικές και τελωνειακές 

αρχές . 

ε)Φορολογική ενηµερότητα 

- Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης (α) κατατίθεται ταυτόχρονα µε την υποβολή 

της δήλωσης ενώ τα στοιχεία (β),(γ),(δ) και αποστέλλονται µε συστηµένη επιστολή ή 

προσκοµίζονται στην αρµόδια υπηρεσία εντός µηνός από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. 

- Η αρµόδια υπηρεσία δύναται οποτεδήποτε να ζητά επιπλέον στοιχεία ή πληροφορίες οι 

οποίες πρέπει να αποστέλλονται - προσκοµίζονται, άλλως θα επέρχεται απώλεια της ρύθµισης. 

- Η αρµόδια υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να περιορίσει τις δόσεις της χορηγηθείσας 

ρύθµισης εάν µετά τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου προκύψει δυνατότητα του οφειλέτη να 

αποπληρώσει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες. 

-Επισυνάπτονται υποδείγµατα υπεύθυνων δηλώσεων οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύουν 

την αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση. 

V. Ανεξάρτητοι Εκτιµητές 

Ως ανεξάρτητοι  εκτιµητές ορίζονται  οι  ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές,  οι 

λογιστές φοροτεχνικοί και οι κατέχοντες άδεια ασκήσεως δικηγορικού λειτουργήµατος. Η σχετική 

βεβαίωση από τους ως άνω εκτιµητές επαληθεύει την βιωσιµότητα του διακανονισµού, πιστοποιεί 

όλες τις υποχρεώσεις του οφειλέτη προς το κράτος και προς τρίτους, την περιουσιακή κατάσταση 

του οφειλέτη για την χορήγηση ρύθµισης τµηµατικής καταβολής, καθώς και τα αποτελέσµατα επί 
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της αναµενόµενης ρευστότητας από την ενδεχόµενη υπαγωγή του οφειλέτη σε άλλους 

διακανονισµούς µε το ∆ηµόσιο ή µε τρίτους φορείς. 

Η  προσκόµιση της ανωτέρω βεβαίωσης - µελέτης βιωσιµότητας από ορκωτούς ελεγκτές - 

λογιστές δεν απαιτεί περαιτέρω αξιολόγηση των οικονοµικών στοιχείων εκτός εάν κριθεί 

απαραίτητο από την αρµόδια υπηρεσία. Η δαπάνη για την αµοιβή των ανωτέρω εκτιµητών βαρύνει 

αποκλειστικά τον οφειλέτη. 

Σε περιπτώσεις οφειλής έως 50.000,00 € η αδυναµία εξόφλησης της οφειλής τη δεδοµένη 

χρονική στιγµή υποβολής της αίτησης και η βιωσιµότητα του διακανονισµού αξιολογείται από τις 

αρµόδιες υπηρεσίες του ταµείου βάσει των υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλει ο οφειλέτης. 

Vi.Χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας 

Στον οφειλέτη που είναι συνεπής στη ρύθµιση δύναται να χορηγείται µηνιαίο πιστοποιητικό 

Οφειλής. 

VII.   Απώλεια της ρύθµισης 

1. Η ρύθµιση απόλλυται, µε συνέπεια την υποχρεωτική άµεση καταβολή του υπολοίπου της 

οφειλής σύµφωνα µε τα στοιχεία βεβαίωσης και την άµεση επιδίωξη της είσπραξης του µε όλα τα 

προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα, τηρουµένων και των διατάξεων περί 

δηµοσιοποίησης ληξιπροθέσµων οφειλών του άρθρου 9 του ν. 3943/2011 (Α' 66) εάν ο οφειλέτης: 

α) δεν καταβάλει εµπρόθεσµα µία δόση της ρύθµισης πέραν της µίας φοράς, 

β) δεν καταβάλει την τυχόν µία εκπρόθεσµη δόση της ρύθµισης µε την αναλογούσα 

προσαύξηση αυτής (15%) µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας καταβολής της επόµενης 

δόσης, 
γ) δεν υποβάλλει τις δηλώσεις ασφάλισης µισθωτών καθ' όλο το διάστηµα της ρύθµισης 

καταβολής των οφειλών του και µέχρι την εξόφληση τους, 

      δ) δεν καταβάλλει εµπρόθεσµα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, καθ’ όλο το 

διάστηµα της ρύθµισης καταβολής των οφειλών του και µέχρι την εξόφλησή τους, 

ε) έχει υποβάλει ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία προκειµένου να του χορηγηθεί η ρύθµιση, 

στ) δεν έχει υποβάλει τα απαραίτητα στοιχεία - πληροφορίες. 

2. Γενικώς, στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθµισης ότι δεν 

πληρούνται οι όροι των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΑ1 της παραγράφου ΙΑ του πρώτου 

άρθρου του ν.4152/2013, η ρύθµιση απόλλυται και ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήµατα της 

ρύθµισης και καταπίπτουν οι προσφερθείσες εγγυήσεις. 

Ι . Εκπρόθεσµη καταβολή δόσης 
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Στην περίπτωση καθυστέρησης µιας δόσης, αυτή πρέπει να καταβληθεί µε επιβάρυνση 15% 

εντός της προθεσµίας καταβολής της επόµενης δόσης. Στην περίπτωση που η δόση της οποίας η 

καταβολή καθυστερεί για πρώτη φορά είναι η τελευταία, αυτή πρέπει να καταβληθεί 

προσαυξηµένη κατά 15% µέχρι την τελευταία εργάσιµη του επόµενου από την ηµεροµηνία 

καταβολής αυτής µήνα . 

 

Ακολουθούν υποδείγµατα υπευθύνων δηλώσεων. 

 
 

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Υ. 


