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ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΦΚΑ  
 

Κατόπιν υποβολής αίτησης του οφειλέτη, οι οφειλές ΕΦΚΑ δύνανται να 
ρυθμίζονται και να καταβάλλονται: 

 σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις ή  
 σε δύο (2) έως σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εφόσον 

πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται μετά από ουσιαστικό έλεγχο. 

Επισημαίνεται ότι το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της εν λόγω ρύθμισης 
δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πενήντα (50) ευρώ. 

Το ποσό της κύριας οφειλής που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση 
επιβαρύνεται από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο 
αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά τον χρόνο υποβολής 
της αίτησης, προσαυξημένο κατά πέντε (5) εκατοστιαίες μονάδες, ετησίως 
υπολογισμένο. 

I. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

Αίτηση για υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση υποβάλλεται στις Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. Ευνόητο είναι ότι οι οφειλέτες θα πρέπει να 
εγγραφούν/πιστοποιηθούν ως χρήστες των εν λόγω υπηρεσιών σε περίπτωση που 
δεν είναι ήδη πιστοποιημένοι. Οφειλέτες με αντικειμενική αδυναμία πιστοποίησης, 
όπως είναι ήδη γνωστό, προκειμένου να καταστούν χρήστες των Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο., υποβάλλουν σχετικό αίτημα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας 
«Αίτημα Εξυπηρέτησης- Ηλεκτρονικό Ραντεβού» στην κατηγορία «Κ.Ε.Α.Ο. > 
Ταυτότητα Οφειλέτη» στον ιστότοπο του e- Ε.Φ.Κ.Α.. Οφειλέτες που τυχόν 
εξαιρούνται από τη δυνατότητα πιστοποίησης, υποβάλλουν αίτημα υπαγωγής στην 
αρμόδια υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. Αρμόδια όργανα για την έκδοση της απόφασης 
υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση είναι οι προϊστάμενοι των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο. στην κατά τόπο αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν οι 
οφειλές. 

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση και προκειμένου αυτή να καταστεί ενεργή, θα 
πρέπει ο οφειλέτης να καταβάλει το ποσό της πρώτης δόσης. Η πρώτη (1η) δόση 
καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της 
αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από τον μήνα υπαγωγής στη 
ρύθμιση. Καταβολές προς Κ.Ε.Α.Ο., διενεργούνται μέσω του Διατραπεζικού 



Συστήματος (ΔΙΑΣ) με τη χρήση της Ταυτότητας Οφειλέτη την οποία οι οφειλέτες 
αποκτούν μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο.. 

Επισημαίνεται ότι για την καταβολή των δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη 
ειδοποίηση του οφειλέτη. 

II. ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Η απώλεια της ρύθμισης επέρχεται εάν: 

1) Δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα δεύτερη δόση, εντός έκαστου δωδεκαμήνου 
ρύθμισης. 

2) Δημιουργηθεί νέα οφειλή. 

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μιας 
(1) δόσης ανά δωδεκάμηνο και η καταβολή αυτής γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την 
ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης με προσαύξηση εκπρόθεσμης 
καταβολής, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του 
ποσού της δόσης. Η απώλεια της πάγιας ρύθμισης συνεπάγεται: 

 την απώλεια των ευεργετημάτων αυτής, 
 την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής που 

παραμένει ανεξόφλητο και των αναλογούντων σε αυτό προσαυξήσεων, 
 την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την 

ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, 
 την απαγόρευση υπαγωγής της οφειλής σε νέα ρύθμιση, μετά τη μη 

εμπρόθεσμη καταβολή και δεύτερης δόσης εντός του δωδεκαμήνου. 

 

 


