
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 65118 
Περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας για τη μη 

στοιχειοθέτηση της αλληλέγγυας ευθύνης για 

οφειλές προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλι-

σης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 

του ν. 4321/2015. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 

«Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας» (Α’ 32), 
όπως η παράγραφος εκείνη αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 64 του ν. 4646/2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση 
με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» 
(Α’ 201).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α’ 133).

3. Τον ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφά-
λισης - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συστήματος - Ρυθ-
μίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).

4. Το άρθρο 101 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισο-
δήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, 
του ν. 4093/2012 και τον ν. 4127/2013 και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 167).

5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

7. Το άρθρο 4 του π.δ 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

8. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας 
Διοίκησης» (Α’ 133).

9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

10. Την υπό στοιχεία 32081/Δ1.10120 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώ-
τη Τσακλόγλου» (Β’ 3314).

11. Την υπό στοιχεία Α. 1082/7-4-2021 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομικών «Περιπτώσεις έλλειψης 
υπαιτιότητας για τη μη στοιχειοθέτηση της αλληλέγγυας 
ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του 
ν. 4174/2013 (Α’ 170)» (Β’ 1487).

12. Το υπ’ αρ. 53538/22-7-2021 εισηγητικό σημείωμα 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει 
της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ-
θρου 34 του ν. 4484/2017 (Α’ 110).

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφα-
σίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Τα πρόσωπα που είναι νόμιμοι εκπρόσωποι, πρό-
εδροι, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντε-
ταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών 
προσώπων και νομικών οντοτήτων, όπως αυτές προσ-
διορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4174/2013 (Κώδικας 
Φορολογικής Διαδικασίας, Α’ 170), κατά το χρόνο της 
διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπι-
κά και αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την καταβολή 
των ασφαλιστικών εισφορών, πρόσθετων τελών, προ-
σαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται 
από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες 
προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ανεξάρτητα 
από τον χρόνο βεβαίωσής τους, εφόσον συντρέχουν 
σωρευτικά οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις περ. α’, β’ 
και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (Α’ 32), 
όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 64 του 
ν. 4646/2019 (Α’ 201).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Οι σύνδικοι της πτώχευσης ή οι διαχειριστές αφε-
ρεγγυότητας των νομικών προσώπων ή των νομικών 
οντοτήτων που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση, δεν ευθύ-
νονται αλληλεγγύως για χρέη του νομικού προσώπου ή 
της νομικής οντότητας που κηρύχθηκε στην αντίστοι-
χη ως προς τον σύνδικο πτώχευση ή τον διαχειριστή 
αφερεγγυότητας, τα οποία, ανεξαρτήτως του χρόνου 
βεβαίωσής τους, γεννήθηκαν μέχρι την κήρυξη της πτώ-
χευσης ή μέχρι την νόμιμη καταγγελία από τον σύνδικο 
της πτώχευσης ή τον διαχειριστή αφερεγγυότητας των 
ατομικών συμβάσεων εργασίας, οι οποίες συνάφθηκαν 
με αντισυμβαλλόμενο αυτό το νομικό πρόσωπο ή αυτή 
την νομική οντότητα πριν την κήρυξη της πτώχευσής 
του/της και διατηρήθηκαν μετά από αυτήν, μέχρι και 
την καταγγελία τους από τον σύνδικο της πτώχευσης ή 
τον διαχειριστή αφερεγγυότητας.

3. Τα πρόσωπα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
δεν ευθύνονται αλληλεγγύως, εάν αποδείξουν την μη 
ύπαρξη στο πρόσωπό τους υπαιτιότητας ως προς την μη 
καταβολή ή την μη απόδοση στους φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης των εν λόγω οφειλών. Έλλειψη υπαιτιότη-
τας συνεπάγεται τη μη συνδρομή της προϋπόθεσης του 
πρώτου εδαφίου της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 
του ν. 4321/2015 (Α’ 32) και τη μη αλληλέγγυα ευθύνη 
των προσώπων αυτών.

4. Αίτηση περί διαπίστωσης έλλειψης υπαιτιότητας 
εξετάζεται από τα αρμόδια όργανα των φορέων Κοι-
νωνικής Ασφάλισης, τα οποία για τη διαμόρφωση της 
κρίσης τους λαμβάνουν υπόψη τους τις περιπτώσεις που 
ενδεικτικά αναφέρονται στο επόμενο άρθρο καθώς και 
την περίπτωση που έχει ήδη διαπιστωθεί έλλειψη υπαι-
τιότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 
Α. 1082/7-4-2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονο-
μικών (Β’ 1487), από τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ως προς 
την πληρωμή των φορολογικών υποχρεώσεων του ίδιου 
νομικού προσώπου ή της ίδιας νομικής οντότητας για 
χρονικό διάστημα ίδιο με αυτό, για το οποίο αιτούνται 
προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης τη διαπίστωση 
έλλειψης υπαιτιότητας.

Άρθρο 2
Ενδεικτικές περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας

Έλλειψη υπαιτιότητας των προσώπων της παρ. 1 του 
προηγουμένου άρθρου συντρέχει ενδεικτικώς στις ακό-
λουθες περιπτώσεις:

1. Αποδεδειγμένη και παρατεταμένη αδυναμία άσκη-
σης καθηκόντων διοίκησης λόγω βαριάς ασθένειας που 
εμποδίζει το πρόσωπο το οποίο έχει τις ιδιότητες της 
παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 να επιληφθεί των 
υποθέσεων του νομικού προσώπου ή της νομικής οντό-
τητας, κατά το χρόνο στον οποίο ανάγεται η αλληλέγγυα 
ευθύνη του. Για την απόδειξη της αδυναμίας άσκησης 
καθηκόντων, θα πρέπει να προσκομίζεται για κάθε μήνα 
ευθύνης σχετική ιατρική γνωμάτευση και βεβαίωση νο-
σηλείας από δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο, συνοδευό-
μενες από οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο.

2. Εκκαθάριση του νομικού προσώπου ή της νομικής 
οντότητας σύμφωνα με ειδική διάταξη νόμου ή με δικα-
στική απόφαση, με τις οποίες προσδιορίζεται ο χρόνος 

και o τρόπος ικανοποίησης των πιστωτών του νομικού 
προσώπου/νομικής οντότητας. Στις περιπτώσεις αυτές 
ελέγχεται εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις των περ. α’, β’ 
και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (Α’ 32), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 64 του ν. 4646/2019 
(Α’ 201), για τον εκκαθαριστή μόνο για οφειλές που δημι-
ουργούνται κατά την περίοδο της θητείας του.

3. Αποδεδειγμένη, με βάση έγγραφα (π.χ. σύμβαση 
εργασίας, βεβαίωση εταιρίας), αποκλειστική ανάθεση 
συγκεκριμένων καθηκόντων διοίκησης και εκπροσώπη-
σης που δεν άπτονται των ασφαλιστικών υποχρεώσεων 
του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, εφό-
σον τα συγκεκριμένα πρόσωπα δεν έχουν αρμοδιότητα 
αποκλειστικής γενικής εκπροσώπησης και διαχείρισης 
του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, σύμ-
φωνα με δημοσιευμένα έγγραφα.

4. Ύπαρξη αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ποι-
νικού δικαστηρίου ή αμετάκλητου απαλλακτικού βου-
λεύματος ή τελεσίδικης απόφασης δικαστηρίου, βάσει 
των οποίων διαπιστώνεται ρητά η έλλειψη υπαιτιότητας 
σχετικά με τη δημιουργία ή τη μη καταβολή της οριζομέ-
νης στην παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (Α’ 32) 
οφειλής από τον αλληλεγγύως υπόχρεο.

5. Παραίτηση προγενέστερη της κρίσιμης περιόδου, 
για την οποία τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διατυπώσεις 
δημοσιότητας, ακόμα και αν δεν έχουν ενημερωθεί οι 
φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, από το νομικό πρόσω-
πο/νομική οντότητα ή αποδεδειγμένη μη αποδοχή του 
διορισμού, η οποία αποδεικνύεται με έγγραφο περί μη 
αποδοχής αυτής, εφόσον έχει νομίμως επιδοθεί.

6. Μη εξόφληση των οφειλών προς τους φορείς Κοινω-
νικής Ασφάλισης νομικών προσώπων/νομικών οντοτή-
των δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα, τα οποία έχουν ως κύριο οικονομικό πόρο [άνω 
του εβδομήντα τοις εκατό (-70%) - των ετήσιων εσόδων 
τους] την τακτική χρηματοδότηση που λαμβάνουν από 
το Ελληνικό Δημόσιο και το σύνολο των εσόδων τους 
δεν επαρκεί για την πληρωμή των ασφαλιστικών τους 
υποχρεώσεων.

7. Ανάληψη της διοίκησης φορέων της Γενικής Κυβέρ-
νησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα με αποκλειστι-
κό σκοπό τη διευκόλυνση ή/και ολοκλήρωση ελέγχου 
που έχει διαταχθεί από εισαγγελικές αρχές, από αρχές 
διαχειριστικού ελέγχου ή από ανεξάρτητες αρχές.

8. Ορισμός ως νομίμου εκπροσώπου αλλοδαπού νο-
μικού προσώπου/νομικής οντότητας, το οποίο δεν έχει 
μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, εφόσον, στον εν λόγω 
νόμιμο εκπρόσωπο δίδεται συγκεκριμένη εντολή ή πα-
ρέχεται συγκεκριμένη εξουσιοδότηση από τα πρόσωπα, 
τα οποία διοικούν το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο/νομική 
οντότητα, ιδίως με σκοπό την εκπλήρωση διαδικαστι-
κών υποχρεώσεων του αλλοδαπού νομικού προσώπου/
νομικής οντότητας στην Ελλάδα ή τη διεκπεραίωση 
συγκεκριμένων υποθέσεων (ενδεικτικά: εκπροσώπηση 
στην Ελλάδα για την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας, εκ-
προσώπηση για την αγορά ή την πώληση ακινήτου στην 
Ελλάδα, εκπροσώπηση ενώπιον δημοσίων υπηρεσιών, 
εκπροσώπηση για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού 
κ.λπ.).
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9. Στην περίπτωση, κατά την οποία πρόσωπα που, 
αν και φέρουν μία από τις ιδιότητες που προβλέπονται 
στην παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015, δεν έχουν 
πραγματική ανάμειξη στη διοίκηση/διαχείριση των υπο-
θέσεων του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότη-
τας. Για την περίπτωση αυτή εκτιμώνται συνολικά και 
λαμβάνονται υπόψη στοιχεία, όπως η έλλειψη αμοιβής 
προς το πρόσωπο αυτό, η έλλειψη μετοχικής ή εταιρικής 
σχέσης με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα, η 
μη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών, η μη διαχείρι-
ση των εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών (βεβαίωση 
από τις συνεργαζόμενες με την εταιρεία τράπεζες, με την 
οποία αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει δείγμα υπογραφής 
του προσώπου αυτού, ώστε το πρόσωπο αυτό να μπορεί 
να υπογράφει για λογαριασμό του νομικού προσώπου), 
η μη υπογραφή πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου ή 
οικονομικών καταστάσεων, σε συνδυασμό με στοιχεία 
που αποδεικνύουν το πρόσωπο που πραγματικά διαχει-
ρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις.

10. Έλλειψη δικαιοπρακτικής ικανότητας κατά τον επί-
μαχο χρόνο, πιστοποιούμενη από δικαστική απόφαση 
(π.χ. θέση υπό δικαστική συμπαράσταση).

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαμβάνει και περιπτώ-
σεις, για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση περί διαπίστω-
σης έλλειψης υπαιτιότητας που η εξέτασή της εκκρεμεί 
ενώπιον των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ   
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*02042171409210004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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