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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Μαΐου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4611
Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους
Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Το σύνολο των οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018,
υπάγονται σε ρύθμιση, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Στη ρύθμιση του παρόντος υπάγονται νομικά και
φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εμπορικής ιδιότητας, τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/και τη διακοπή ή αλλαγή της ιδιότητας, λόγω
της οποίας δημιουργήθηκε η οφειλή.
3. Στη ρύθμιση του παρόντος δύναται να υπαχθούν
και οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, για
τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής
στη ρύθμιση του ν. 4469/2017 (Α΄ 62). Οι οφειλές του
προηγούμενου εδαφίου υπάγονται αυτοτελώς χωρίς να
επηρεάζονται οι όροι της ρύθμισης ως προς τους λοιπούς πιστωτές του ν. 4469/2017. Αν εκκρεμεί διαδικασία
υπαγωγής οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
στη ρύθμιση του ν. 4469/2017, η υπαγωγή στη ρύθμιση
του παρόντος είναι δυνατή με τροποποίηση μόνο των
σχετικών στοιχείων της οφειλής προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση
του ν. 4469/2017.
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4. Στη ρύθμιση του παρόντος δεν υπάγονται οφειλές
προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, για τις οποίες έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση του
ν. 3869/2010 (Α΄ 130). Αν εκκρεμεί διαδικασία υπαγωγής οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στη
ρύθμιση του ν. 3869/2010, η υπαγωγή στη ρύθμιση του
παρόντος είναι δυνατή μόνον αν ο οφειλέτης παραιτηθεί
από την εν λόγω διαδικασία για τις οφειλές προς Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος.
Άρθρο 2
Οφειλές μη μισθωτών
1. Το σύνολο των οφειλών των μη μισθωτών ασφαλισμένων, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018,
με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη
και τόκους λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, δύναται
να υπαχθεί στη ρύθμιση του παρόντος. Κύρια οφειλή
που δημιουργήθηκε από 1.1.2002 έως και 31.12.2016,
επανυπολογίζεται, ανάλογα προς τον κλάδο ασφάλισης
στον οποίο αφορά, σύμφωνα με ποσοστά υπολογισμού
των ασφαλιστικών εισφορών του τέταρτου εδαφίου της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 35, του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου. 1 του άρθρου 39,
της παραγράφου 2 του άρθρου 41 και της περίπτωσης
α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016
(Α΄ 85). Ως βάση υπολογισμού ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού
άνω των 25 ετών, όπως ίσχυε κατά την 31.12.2018. Οι
πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκοι λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής κύριας οφειλής
που δημιουργήθηκε από 1.1.2002 έως και 31.12.2016,
επανυπολογίζονται επί του ποσού της κύριας οφειλής
που προκύπτει σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια.
Ο επανυπολογισμός των προηγούμενων εδαφίων λαμβάνει χώρα κατόπιν επιλογής του οφειλέτη.
2. Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση, παρέχεται έκπτωση ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) επί των
πάσης φύσεων προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και
τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.
3. Η συνολική οφειλή που προκύπτει, σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 και 2, καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις
που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120).
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νέων, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έκδοσης
των προβλεπόμενων νόμιμων αδειών. Κατά του ΟΑΕΔ
ουδεμία αξίωση για καταβολή της δαπάνης για την εκτέλεση των εργασιών του προηγούμενου εδαφίου ή για
αποζημίωση για τις ίδιες αιτίες δύναται να προβληθεί,
μετά τη λήξη του χρόνου παραχώρησης ή σε περίπτωση
άρσης ή αυτοδίκαιης ανάκλησης αυτής.
γ) Ο ΟΑΕΔ απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση επισκευής, συντήρησης, βελτίωσης ή φύλαξης των ακινήτων που παραχωρούνται και των συστατικών και παραρτημάτων τους, ακόμη και αν η δαπάνη αυτή οφείλεται
σε λόγους ανωτέρας βίας.
δ) Ο ΟΑΕΔ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε πραγματικά
ή νομικά ελαττώματα των ακινήτων και των συστατικών
και παραρτημάτων τους, των οποίων παραχωρεί τη χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση.
ε) Μετά τη λήξη του χρόνου της παραγράφου 1, η παραχώρηση αίρεται αυτοδίκαια, κατόπιν δε αυτοψίας των
αρμοδίων Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, τα ακίνητα, τα έργα
και οι επ’ αυτών εγκαταστάσεις αποδίδονται στον ΟΑΕΔ
με πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής. Τα ακίνητα,
με όλα τα συστατικά και παραρτήματά τους, πρέπει να
αποδοθούν σε καλή κατάσταση, δεκτική χρήσης για
αντίστοιχους σκοπούς, λαμβανομένων πάντως υπόψη
της εύλογης φθοράς από τη συνήθη χρήση, των τυχόν
φθορών, καταστροφών ή ζημιών που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και σε εγκεκριμένες από το
Δημόσιο αποξηλώσεις ή κατεδαφίσεις εγκαταστάσεων
ή κτιρίων.
Άρθρο 94
Πρόγραμμα ενίσχυσης Φορέων Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονομίας
1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης δύναται να καταρτίζεται πρόγραμμα με
σκοπό την ενίσχυση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) για την προώθηση των δράσεών τους και για την κάλυψη των λειτουργικών τους
αναγκών. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εξειδικεύεται ο σκοπός της ενίσχυσης και καθορίζονται οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών, τα κριτήρια, ο
προϋπολογισμός και οι όροι ένταξης των πράξεων στο
πρόγραμμα, η διαδικασία έκδοσης των σχετικών προσκλήσεων και υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων,
η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την καταβολή
της ενίσχυσης, ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης των
πράξεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή του παρόντος.
2. Φορέας διαχείρισης του προγράμματος ορίζεται η
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Τομέας
Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας.
3. Την αξιολόγηση των προτάσεων δύναται να εκπονούν και αξιολογητές του Μητρώου Αξιολογητών του
Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ).
Στους αξιολογητές του προηγούμενου εδαφίου και στα
μέλη των επιτροπών αξιολόγησης δύναται να καταβάλ-
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λεται αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
4. Το πρόγραμμα της παραγράφου 1 χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί κρατικών ενισχύσεων. Το μέγιστο ποσό του
προϋπολογισμού που δύναται να βαρύνει το εθνικό
σκέλος του ΠΔΕ για το ανωτέρω πρόγραμμα ανέρχεται
σε 20.000.000 ευρώ.
Άρθρο 95
Εκπροσώπηση ΣΒΒΕ σε συλλογικά όργανα
1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του ν. 4554/2018 (Α’ 130) προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Στις περιπτώσεις που η εκπροσώπηση των εργοδοτικών εκπροσώπων προβλέπεται από κοινού, στην επιλογή του κοινού εκπροσώπου ή των κοινών εκπροσώπων
συμμετέχει ισότιμα και ο ΣΒΒΕ.».
2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 41 του ν. 4554/2018
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Προκειμένου να διασφαλιστεί η ισάριθμη εκπροσώπηση του Δημοσίου, των εργαζομένων και των εργοδοτών, με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου δύναται να επανακαθορίζεται ο αριθμός των εκπροσώπων
του Δημοσίου με τη προσθαφαίρεση εκπροσώπων του.
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 εφαρμόζεται και
στην περίπτωση αυτή.».
Άρθρο 96
Βοήθημα πρώην εργαζομένων στη Βιομηχανία
Φωσφορικών Λιπασμάτων ΑΕ
1. Το άρθρο 32 του ν. 4144/2013 (Α’ 88) καταργείται
από τότε που ίσχυσε.
2. Το βοήθημα της παραγράφου 8 του άρθρου 23
του ν. 3526/2007 (Α’ 24) καταβάλλεται στο σύνολο των
δικαιούχων, υπολογίζεται κλιμακωτά και ισούται με το
άθροισμα των ποσών που προκύπτουν ανά κλιμάκιο
ποσού νόμιμης αποζημίωσης, μετά την εφαρμογή του
προβλεπόμενου σε κάθε κλιμάκιο αντίστοιχου συντελεστή. Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί συμψηφίζονται με
το ποσό του βοηθήματος, όπως προκύπτει σύμφωνα με
το προηγούμενο εδάφιο.
Άρθρο 97
Ευθύνη προσωρινών διοικήσεων Γηροκομείου
Αθηνών
1. Επί των προσώπων που ορίστηκαν ως μέλη της
Προσωρινής Διοικητικής και Διαχειριστικής Επιτροπής
του ειδικά αναγνωρισμένου φιλανθρωπικού σωματείου με την επωνυμία «Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών - Γηροκομείο - Πτωχοκομείο», σύμφωνα την 1801/29.9.2016
(ΑΔΑ: Ψ0ΗΜΩ6Μ-Π2Φ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, όπως τροποποιήθηκε με
την 1885/13.10.2016 (ΑΔΑ: Ψ6ΗΞΩ6Μ-9ΕΚ) απόφαση,
καθώς και επί των προσώπων που διορίστηκαν, κατόπιν
των ανωτέρω αποφάσεων, ως προσωρινές διοικήσεις
του εν λόγω σωματείου από αρμόδιο δικαστήριο, δεν
εφαρμόζονται διατάξεις νόμων που προβλέπουν προ-
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου
του Κράτους.
Αθήνα, 16 Μαΐου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

Υφυπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

Υφυπουργός
Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αναπληρωτής Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Προστασίας του Πολίτη

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Οικονομικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υφυπουργός
Οικονομικών

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Υγείας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πολιτισμού και Αθλητισμού

Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Υποδομών και Μεταφορών

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

Τουρισμού

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 16 Μαΐου 2019
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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