
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υποβολή στοιχείων από πιστωτικά ιδρύματα, 
εταιρείες πρακτόρευσης και δικαιούχους φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα προς διασταύρωση των εκχω-
ρημένων απαιτήσεων επί ανεξόφλητων τιμολογί-
ων των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων του Κλά-
δου Υγείας των ΦΚΑ που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

2 Διόρθωση σφάλματος στην 13031/Δ1.4551/23-3-
2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
994/23-03-2020 (τ.Β΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    64440 (1)
Υποβολή στοιχείων από πιστωτικά ιδρύματα, 

εταιρείες πρακτόρευσης και δικαιούχους φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα προς διασταύρωση των εκχω-

ρημένων απαιτήσεων επί ανεξόφλητων τιμολογί-

ων των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων του Κλά-

δου Υγείας των ΦΚΑ που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Των άρθρων 51 παρ. 1, 57 και 59 του ν. 4387/2016 

(ΦΕΚ 85/Α΄/12-5-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής 
Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδο-
τικού συστήματος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος 
και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

1.2. Του π.δ. 8/2019 (ΦΕΚ 8/Α΄/23-1-2019) «Οργανισμός 
Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.3. Του ν. 4670/2020 (ΦΕΚ 43/Α΄/28-2-2020) «Ασφα-
λιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός 

Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και 
άλλες διατάξεις».

2. Την παρ. 4 του άρθρου 103 του ν. 4670/2020 στην 
οποία προβλέπονται τα κάτωθι:

«4. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 12 του ν. 4578/2018 
(Α΄ 200) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως ακολούθως: «δ) 
διασταυρωθεί η μη ύπαρξη εκχώρησης του τιμολογί-
ου σε πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες πρακτόρευσης και 
δικαιούχους φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο επόμενο εδάφιο. Μέχρι τις 31.3.2020 
τα πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες πρακτόρευσης και 
δικαιούχοι-φυσικά ή νομικά πρόσωπα υποχρεούνται 
να αποστείλουν στον e-Ε.Φ.Κ.Α. με μαγνητικό μέσο τα 
στοιχεία τιμολογίων που αφορούν τις ρυθμιζόμενες με 
το άρθρο αυτό υποχρεώσεις, που τους έχουν εκχωρηθεί. 
Με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α καθορίζονται 
τα στοιχεία των τιμολογίων και η διαδικασία υποβολής. 
Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. δεν ευθύνεται με οιονδήποτε τρόπο έναντι 
πιστωτικού ιδρύματος, εταιρείας πρακτόρευσης και δι-
καιούχου-φυσικού ή νομικού προσώπου που παρέλειψε 
να αποστείλει τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου, 
ακόμα και αν σε οποιονδήποτε χρόνο είχε προηγηθεί 
επίδοση εκχώρησης.».

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ, 
αποφασίζουμε:

Τα πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες πρακτόρευσης και 
δικαιούχοι-φυσικά ή νομικά πρόσωπα υποχρεούνται 
να αποστείλουν στον e-Ε.Φ.Κ.Α. με μαγνητικό μέσο 
σε εφαρμογή του παραπάνω θεσμικού πλαισίου τα 
κάτωθι δημόσια ή ιδιωτικά κ.λπ. έγγραφα που απο-
δεικνύουν τις σχετικές αξιώσεις τους: 1) σε περίπτωση 
που έχει εκχωρηθεί ολόκληρη η διοικητική σύμβαση 
ή οποιαδήποτε άλλη νόμιμη σύμβαση μεταξύ του 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και του προμηθευτή ή 
παρόχου υπηρεσιών, θα υποβάλλεται από τον εκδοχέα 
ακριβές αντίγραφο της σύμβασης εκχώρησης-ενεχυ-
ρίασης απαιτήσεων, από όπου θα προκύπτουν οι όροι 
και οι προϋποθέσεις νομιμότητας της, 2) σε περίπτω-
ση που έχουν εκχωρηθεί συγκεκριμένα τιμολόγια και 
όχι το σύνολο διοικητικής ή άλλης νόμιμης σύμβασης 
μεταξύ του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και του προ-
μηθευτή ή παρόχου υπηρεσιών, θα υποβάλλεται από 
τον εκδοχέα αναλυτική κατάσταση ενός εκάστου των 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020

Ο Διοικητής 

Χ. ΧΑΛΑΡΗΣ
Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(2)   
   Στην 13031/Δ1.4551/23-3-2020 απόφαση του Υπουρ-

γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που δημοσι-

εύθηκε στο ΦΕΚ 994/23-03-2020 (τ.Β΄)γίνονται οι εξής 
διορθώσεις:

Στη σελίδα 10398, στη Β΄ στήλη, στον 1ο και 2ο στίχο 
εκ των άνω,

από το εσφαλμένο:
«i) την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους 

δραστηριότητας»,
στο ορθό:
«i) ότι πλήττονται σημαντικά».

  (Από το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων)   
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