
Έως              δόσεις, για ασφαλιστικές οφειλές
με προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη, τόκους που

έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31/12/2018

  120

Υποβολή αίτησης έως 30/09/2019

ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΟΦΕΙΛΩΝ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ



«Μειώνουμε δραστικά τα βάρη του
παρελθόντος – Στηρίζουμε τους

ασφαλισμένους και τους
συνταξιούχους που

επιβαρύνθηκαν στα χρόνια των
Μνημονίων»

Στις προσαυξήσεις για οφειλές ελεύθερων
επαγγελματιών και επιστημόνων

Στις προσαυξήσεις για οφειλές
αγροτών 

-100%
-85%

Στην κύρια οφειλή μετά τον
επανυπολογισμό των οφειλών από

1/1/2002 έως 31/12/2016 με βάση την
ελάχιστη εισφορά των 158 ευρώ στον

ΕΦΚΑ

-54%

ΟΙ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Μείωση στη συνολική οφειλή -69%
Έως

Τάσος Πετρόπουλος
 Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης

96,8%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 

με οφειλές έως 31/12/14

με οφειλές από 1/1/153,2%



Εργοδότες 

Έκπτωση 100% επί των προσαυξήσεων,
πρόσθετων τελών και τόκων σε περίπτωση

εφάπαξ καταβολής της κύριας οφειλής

Εκπτωση 50% επί των προσαυξήσεων και τόκων σε
περίπτωση τμηματικής καταβολής της κύριας οφειλής

Ελεύθεροι επαγγελματίες και
αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες 

Έκπτωση 85% επί των προσαυξήσεων,
πρόσθετων τελών και τόκων

Μηνιαίες δόσεις έως 120 

Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50 ευρώ

Έκπτωση 100% επί των προσαυξήσεων,
πρόσθετων τελών και τόκων

Μηνιαίες δόσεις έως 120 

Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 30 ευρώ

Αγρότες 



  24.400€                8.155€             -66,6%
  42.680€                13.897€           -67,4%
  68.984€                21.140€           -69,4% 

Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ

Αρχική οφειλή Νέα οφειλή Ποσοστό μείωσης

Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ (π. ΟΑΕΕ)

  26.381€                  8.241€             -68,8%
  47.109€                 14.205€            -69,8%
 74.620€                 21.473€           -71,2% 

Αρχική οφειλή Νέα οφειλή Ποσοστό μείωσης

Ελεύθερος επαγγελματίας με οφειλή 52.000€, μετά τη ρύθμιση
θα οφείλει 17.000€. Η νέα μηνιαία δόση θα είναι 182€ αντί

4.355€ που θα ίσχυε με την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων 

Ελεύθερος επαγγελματίας που αναμένει σύνταξη, χρωστά
47.000€ και δεν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί διότι η οφειλή ξεπερνά
το όριο των 20.000€. Μετά τη ρύθμιση θα οφείλει 14.000€ και θα
λάβει σύνταξη. Η μηνιαία δόση θα είναι 118€ αντί 1.178€ που θα

ίσχυε με την παρακράτηση από το ποσό της σύνταξης σε 40
δόσεις


