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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 40 

 

Θ Ε Μ Α : Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του 

ν.4611/2019, για τους οφειλέτες αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους 

επαγγελματίες και αγρότες (άρθρα 2 και 3). Κοινοποίηση των διατάξεων 

του άρθρου 32 του ν.4722/2020. 

 

ΣΧΕΤ.: Οι αρ. 52/2019 και 24/2020 εγκύκλιοι 

 

Με το ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177/τ. Α΄/15.09.2020) κυρώθηκαν α) η από 

10.8.2020 Π.Ν.Π. «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 

του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του 

κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α΄157) και β) η από 22.8.2020 Π.Ν.Π. «Έκτακτα 

μέτρα για … προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της 
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Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 

2020» (Α΄161) και δημοσιεύθηκαν και άλλες διατάξεις. 

 

Με την παρούσα εγκύκλιο, σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 32 του 

Β΄ΜΕΡΟΥΣ των ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ του ν. 4722/2020 «Καταληκτική 

ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4611/2019» και σας γνωρίζουμε τα 

ακόλουθα: 

 

Όπως είναι γνωστό η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών με τις 

διατάξεις του ν.4611/2019 για τους ελεύθερους επαγγελματίες, 

αυτοαπασχολούμενους και αγρότες περιλαμβάνει δύο στάδια. Το πρώτο 

στάδιο αφορούσε στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της 

οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ και το δεύτερο στάδιο στην 

υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας του ΚΕΑΟ (άρθρο 11 παρ.3) 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4635/2019 ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019 

προστέθηκε παράγραφος 2 στο άρθρο 13 του ν. 4611/2019 και προβλέφθηκε 

ότι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση (7/10/2019, βάσει της 

υπ’ αριθ. 43400/3824/30-09-2019, ΦΕΚ-3615 β/30-09-19 απόφασης 

ΥΠΕΚΥΠ), αφορούσε στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της 

οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (1ο στάδιο). 

 

Για τις προαναφερόμενες κατηγορίες οφειλετών η διαδικασία υπαγωγής στη 

ρύθμιση ολοκληρωνόταν μετά το πέρας της ως άνω καταληκτικής 

ημερομηνίας (7/10/2019), μετά τη διαβίβαση των οφειλών στο ΚΕΑΟ και την 

υποβολή της αίτησης (2ο στάδιο) για ένταξη στη ρύθμιση μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, η οποία σε καμία περίπτωση δεν 

μπορούσε να υποβληθεί μετά την 30/9/2020, όπως είχε οριστεί στο άρθρο 29 

του ν. 4690/2020 (σχετ. η με αρ. 24/2020 εγκύκλιος). 

 

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, η ημερομηνία 30/9/2020 που είχε 

καθοριστεί με το άρθρο 29 του ν.4690/2020 ως καταληκτική για την υποβολή 

του 2ου σταδίου της αίτησης και την υπαγωγή στη ρύθμιση του 

ν.4611/2019 αντικαθίσταται από την ημερομηνία 31/12/2020, προκειμένου οι 

οφειλέτες ελεύθεροι επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες να μην 

χάσουν το δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση για λόγους που δεν οφείλονται 

σε υπαιτιότητά τους, αλλά σε μη ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης της 

οφειλής τους από τον ΕΦΚΑ. 

 

 

 

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΑΟ 

ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ 
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