
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. οικ. 34124/2768 
Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 62134/4100/

28-12-2017 απόφασης της Υπουργού και του 

Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Εξειδίκευση των 

κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης 

οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλι-

σης έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του 

άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της με-

θοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και 

του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση 

οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση 

κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρ-

μογή αυτής» (Β΄ 4640). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 «Εξω-

δικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 62), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), 
όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄ 168), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθ-
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, και την οργάνωση της Κυ-
βέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 29).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

6. Την αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/8-10-2015 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο 

Πετρόπουλο» (Β΄ 2169), όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. 54051/Δ9.14200/22-11-2016 όμοια (Β΄ 3801) και 
την αριθμ. 59285/18416/12-12-2017 όμοια (Β΄ 4503).

7. Την αριθμ. οικ. 62134/4100/28-12-2017 απόφαση 
της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Εξειδίκευ-
ση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης 
οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 
50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 
του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον 
προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων 
βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης 
και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την 
εφαρμογή αυτής» (Β΄ 4640).

8. Την παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 «Εξω-
δικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 62), όπως ισχύει, σύμφωνα με την 
οποία οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) εκπρο-
σωπούνται στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών από 
το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, ούτε και στους προϋπολογισμούς των Φ.Κ.Α., 
αποφασίζουμε:

Η αριθμ. οικ. 62134/4100/28-12-2017 απόφαση της 
Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 4640) τρο-
ποποιείται ως ακολούθως, προκειμένου να ενταχθούν 
στο πεδίο εφαρμογής της οφειλές που υπερβαίνουν 
το όριο των 50.000 ευρώ, καθώς και οφειλές που είναι 
γεννημένες έως και την 31η-12-2017, όπως ειδικότερα 
αναφέρεται στην ανωτέρω απόφαση.

1. Στο άρθρο 1 της αριθμ. οικ.62134/4100/28-12-2017 
απόφασης της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δι-
αγράφεται η φράση «και οι συνολικές οφειλές του προς 
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) δεν υπερ-
βαίνουν τις 50.000 ευρώ».

2. Στην περιπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 της αριθμ. 
οικ. 62134/4100/28-12-2017 απόφασης της Υπουργού 
και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διαγράφεται η φράση «με 
οφειλές προς τους Φ.Κ.Α. έως 50.000 ευρώ».

3. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 της αριθμ. οικ. 62134/
4100/28-12-2017 απόφασης της Υπουργού και του Υφυ-
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πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης η ημερομηνία «31η Δεκεμβρίου 2016» αντι-
καθίσταται από την ημερομηνία «31η Δεκεμβρίου 2017».

4. Στο πρώτο εδάφιο της περιπτ. Β΄ του άρθρου 6 
της αριθμ. οικ.62134/4100/28-12-2017 απόφασης της 
Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η φράση 
«έως 50.000 ευρώ» αντικαθίσταται από τη φράση «έως 
125.000 ευρώ».

5. Μετά την περιπτ. Β΄ του άρθρου 6 της αριθμ. οικ. 
62134/4100/28-12-2017 απόφασης της Υπουργού και του 
Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης προστίθεται νέα περίπτ. Γ΄ ως εξής:

«(Γ) Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές άνω των 
125.000 ευρώ, το ΚΕΑΟ προτείνει λύσεις, μόνο εφόσον 
προσκομίζεται από τον οφειλέτη αξιολόγηση βιωσιμότη-
τας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο 
εμπειρογνώμονα, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 
περ. ιδ΄ του ν. 4469/2017, ο οποίος είναι είτε φυσικό πρό-
σωπο που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος τουλάχιστον 5 χρόνια και διαθέτει άδεια ασκή-
σεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος ή άδεια Λογιστή 
Φοροτεχνικού τάξης Α΄, είτε νομικό πρόσωπο, εφόσον 
η ως άνω αξιολόγηση και το σχέδιο υπογράφονται από 
φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα ως άνω προσόντα, το 
κόστος της οποίας βαρύνει τον οφειλέτη. Για την αξιολό-
γηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη προαφαιρούνται 
από το χρέος το 85% των οφειλών από προσαυξήσεις 
και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Το σχέδιο αναδι-
άρθρωσης του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να είναι 
σύμφωνο με τα οριζόμενα στην παρ. 21 του άρθρου 15 
του ν. 4469/2017, καθώς και να μην φέρει το ΚΕΑΟ σε 
χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα 
βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιου-
σιακών στοιχείων του οφειλέτη, στο πλαίσιο διαδικα-
σίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι λύσεις της παρούσας 
περίπτωσης δεν μπορούν να περιλαμβάνουν διαγρα-
φή βασικής οφειλής η οποία υπερβαίνει το 50% αυτής, 
εφαρμοζόμενων αναλογικά και των παρ. 16 και 17 του 
άρθρου 15 του ν. 4469/2017.».

6. Στο πρώτο εδάφιο της περιπτ. Β΄ του άρθρου 7 
της αριθμ. οικ. 62134/4100/28-12-2017 απόφασης της 
Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η φράση 
«έως 50.000 ευρώ» αντικαθίσταται από τη φράση «έως 
125.000 ευρώ».

7. Μετά την περιπτ. Β΄ του άρθρου 7 της αριθμ. οικ. 
62134/4100/28-12-2017 απόφασης της Υπουργού και του 
Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης προστίθεται νέα περίπτ. Γ΄ ως εξής:

«(Γ) Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές προς Φ.Κ.Α. 
άνω των 125.000 ευρώ, το ΚΕΑΟ προτείνει λύσεις, μόνο 
εφόσον προσκομίζεται από τον οφειλέτη αξιολόγηση 
βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από 
ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, κατά την έννοια του άρ-
θρου 1 παρ. 2 περ. ιδ΄ του ν. 4469/2017, ο οποίος είναι 

είτε φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος τουλάχιστον 5 χρόνια και δια-
θέτει άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος 
ή άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού τάξης Α΄, είτε νομικό 
πρόσωπο, εφόσον η ως άνω αξιολόγηση και το σχέδιο 
υπογράφονται από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα ως 
άνω προσόντα, το κόστος της οποίας βαρύνει τον οφει-
λέτη. Για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη 
προαφαιρούνται από το χρέος το 85% των οφειλών από 
προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Το 
σχέδιο αναδιάρθρωσης του προηγούμενου εδαφίου 
πρέπει να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στην παρ. 21 
του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθώς και να μην φέ-
ρει το ΚΕΑΟ σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν 
στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης 
των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, στο πλαίσιο 
διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι λύσεις της πα-
ρούσας περίπτωσης δεν μπορούν να περιλαμβάνουν 
διαγραφή βασικής οφειλής η οποία υπερβαίνει το 50% 
αυτής, εφαρμοζόμενων αναλογικά και των παρ. 16 και 17 
του άρθρου 15 του ν. 4469/2017.».

8. Στην παρ. 2 του άρθρου 8 της αριθμ. οικ. 
62134/4100/28-12-2017 απόφασης της Υπουργού και 
του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης προστίθεται νέο εδάφιο ως 
εξής:

«Το ΚΕΑΟ, επίσης, δεν προτείνει ρυθμίσεις εφόσον (α) 
η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς αυτό υπερβαίνει 
τις 50.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών 
στοιχείων του οφειλέτη, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 4 της παρούσας, υπερβαίνει το ανώτατο ποσό 
που προκύπτει σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο ή 
το εικοσαπλάσιο (20) αυτής, όποιο εκ των δύο είναι με-
γαλύτερο και (β) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς 
αυτό υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και η συνολική αξία 
των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, σύμφωνα με 
την παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας, υπερβαίνει το 
ανώτατο ποσό που προκύπτει σύμφωνα με το προηγού-
μενο εδάφιο ή το δεκαπενταπλάσιο (15) αυτής, όποιο εκ 
των δύο είναι μεγαλύτερο.».

9. Στην περίπτ. γ΄ του άρθρου 11 της αριθμ. οικ. 62134/
4100/28-12-2017 απόφασης της Υπουργού και του Υφυ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης η φράση «οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά 
την 31 Δεκεμβρίου 2016» αντικαθίσταται από τη φράση 
«οι οποίες γεννήθηκαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2017».

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Ιουνίου 2018

Η Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  
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