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ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Α΄

ΚΟΙΝ: ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

ΘΕΜΑ :  Ρύθμιση οφειλών ν.4611/19 - Επανυπολογισμός οφειλών.
ΣΧΕΤ:   α) τα άρθρα 1-18 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73/17-05-2019) 

 β) η αριθμ. 24/Γ31/214/22-5-2019 Εγκύκλιος Οδηγία e - ΕΦΚΑ
 γ) το άρθρο 87 του ν. 4826/2021 (ΦΕΚ Α΄160 /07-09-2021)

Με τις διατάξεις του ν. 4611/19 (αρθ. 1 - 18) δόθηκε η δυνατότητα ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών 
έως και 31-12-2018, προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, 
αυτοαπασχολούμενους και αγρότες με ενεργή ή μη επαγγελματική δραστηριότητα, κατόπιν αίτησης του 
ασφαλισμένου.

Ειδικότερα, για τις οφειλόμενες εισφορές Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολουμένων της 
χρονικής περιόδου 1-1-2002 έως 31-12-2016 δόθηκε η δυνατότητα επανυπολογισμού τους μετά από επιλογή 
του οφειλέτη. Ως βάση για τον επανυπολογισμό τους ορίστηκε το ποσό που αντιστοιχούσε στον κατώτατο 
μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ίσχυε κατά την 31-12-2018 (586,08 €) προσδιορίζοντας την 
νέα μηνιαία εισφορά για τον κλάδο σύνταξης σε 117,22 € και για τον κλάδο υγείας σε 40,73 €. 

Στην παρ. 4 του άρθρου 17 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι η απώλεια της ρύθμισης μεταξύ άλλων 
επιφέρει την αναβίωση της οφειλής και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω 
μη εμπρόθεσμης καταβολής στην κατάσταση που είχαν κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, πριν 
τον τυχόν επανυπολογισμό τους. 

Με τις νέες διατάξεις του αρθ. 87 του ν. 4826/21 ορίζεται ότι οι οφειλέτες που υπάγονται 
στη ρύθμιση οφειλής του ν. 4611/19, έχοντας επιλέξει επανυπολογισμό της οφειλής τους, 
διατηρούν τον ως άνω επανυπολογισμό και μετά την απώλεια της ρύθμισης.

Συνεπώς, οφειλόμενες εισφορές, μη μισθωτών  Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολουμένων, 
της χρονικής περιόδου 1-1-2002 έως 31-12-2016, οι οποίες έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ν. 4611/19 
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μετά από επανυπολογισμό, δεν αναβιώνουν μετά από απώλεια της ρύθμισης, αλλά παραμένουν, 
επανυπολογισμένες, όπως  προσδιορίσθηκαν κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση. 

Με ευθύνη των Πρ/νων Περ/κών Υπηρεσιών να ενημερωθεί το προσωπικό αρμοδιότητάς τους.
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