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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                           ΑΘΖΝΑ, 10/02/2012                                   

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΦΑΛΗΖ                   ΑΡ. ΠΡΩΣ.:ΓΗΔ/Φ10/54/11952 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΦΑΛΗΖ 

ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΔΠΑΓΓ/ΣΗΩΝ  

             Ο.Α.Δ.Δ. 

ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΑΦ. ΤΠΖΡΔΗΩΝ              

Γ/ΝΖ: ΔΟΓΩΝ                                                           ΠΡΟ : ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ Α΄ 

ΣΜΖΜΑ: EΟΓΩΝ                                                       

ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: ΑΣΩΒΡΗΑΝΓΟΤ 18                            ΚΟΗΝ:              ΖΓΗΚΑ ΑΔ                   

ΠΛΖΡΟΦ: ΑΛ. ΥΑΛΚΗΩΣΟΤ                                                    Γ/ΝΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ &  

ΣΖΛ.: 210 5285617                                                                  ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ 

FAX: 210 5285599                                                               ΤΠΟΓ/ΝΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΔΛΑΣΩΝ 

                                                                                                                 ΣΜΖΜΑ ΟΑΔΔ 
                                                                                                                  

                                                                                          ΔΓΚΤΚΛΗΟ: 5 
 
ΘΔΜΑ: «Πξνζσξηλόο δηαθαλνληζκόο νθεηιόκελσλ εηζθνξώλ 

             (παξ.α ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14Α/2-2-2012)». 
 

 
  Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν.3943/2011 δόζεθε ε δπλαηόηεηα πξνζσξηλνύ 

δηαθαλνληζκνύ νθεηιόκελσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ κε ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ όξηδε ε δηάηαμε 

θαη πνπ ζαο είραλ θνηλνπνηεζεί κε ηελ αξηζ.21/31-3-2011 εγθύθιην ηεο Υπεξεζίαο καο. 

      Με ηε λέα δηάηαμε ηεο παξ. α ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.4038/2012 δίλεηαη ε δπλαηόηεηα έληαμεο 

ζε λέν πξνζσξηλό δηαθαλνληζκό, ζηα πξόηππα ηνπ Ν. 3943/2011, κε ηηο πην θάησ 

ηξνπνπνηήζεηο: 

-Υπνβνιή αίηεζεο έσο 31/3/2012 κε έθπησζε 40% ζηα πξόζζεηα ηέιε. 

- Υπνβνιή αίηεζεο κεηά ηελ 1/4/2012 ρσξίο έθπησζε ζηα πξόζζεηα ηέιε. 

- Δηαθαλνληζκό νθεηιόκελσλ έσο 31/12/2011εηζθνξώλ. 

- Καηαβνιή ησλ από 1/1/2012 θαη κεηά αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ τωρίς δσλαηόηεηα 

παράιιειες ρύζκηζες.    

 
ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΤΠΑΓΩΓΗ  

      Σηνλ πξνζσξηλό δηαθαλνληζκό κπνξνύλ λα ππαρζνύλ νη αζθαιηζκέλνη πνπ: 

- Δελ έρνπλ ππαρζεί κέρξη ζήκεξα ζε ξύζκηζε. 

- Έρνπλ απσιέζεη πξνεγνύκελεο ξπζκίζεηο.  

- Έρνπλ ζε ηζρύ ξύζκηζε νθεηιώλ θαη επηζπκνύλ έληαμε ζην λέν δηαθαλνληζκό. 

Δηδηθόηερα: 

 Αζθαιηζκέλνη πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηε ξύζκηζε ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν. 3943/2011 (ρσξίο 

έθπησζε επί ησλ Τ.Κ.) θαη ηεο παξ. 17 άξζξν 20 ηνπ Ν. 4019/2011 (έθπησζε 20% επί ησλ 

Τ.Κ.) θαη είλαη ζπλεπείο κε ηνπ όξνπο ηεο ξύζκηζεο, δηθαηνύληαη ηελ έθπησζε 40% επί ησλ 
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πξόζζεησλ ηειώλ ηεο έσο 31/12/2010 νθεηιήο ηνπο. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο ε έθπησζε ζα 

αθαηξεζεί απηεπάγγειηα – ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΗΔΙΚΑ ΑΕ – από ηε ηειεπηαία δόζε ησλ 

ξπζκίζεσλ. 

 Αζθαιηζκέλνη πνπ έρνπλ ζε ηζρύ άιιεο ξπζκίζεηο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθό αίηεκα 

έληαμεο ζην λέν πξνζσξηλό δηαθαλνληζκό. 

 

ΑΠΩΛΔΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΩΡΙΝΟΤ ΓΙΑΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 

 Απώιεηα ηνπ πξνζσξηλνύ δηαθαλνληζκνύ επέξρεηαη εθόζνλ: 

1. Δελ θαηαβάιινληαη εκπξόζεζκα νη ηξέρνπζεο εηζθνξέο θαη νη δόζεηο ηνπ δηαθαλνληζκνύ. 

2. Δελ θαηαβάιινληαη εκπξόζεζκα νη δόζεηο ηνπ δηαθαλνληζκνύ, ζηελ πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ 

επαγγέικαηνο. 

 

ΠΡΟΟΥΗ!  

1. Η δπλαηόηεηα έληαμεο ζε δηαθαλνληζκό ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν. 3943/2011 θαηαργείηαη. 

2. Δεδνκέλνπ όηη ε πξνζεζκία έληαμεο ζην δηαθαλνληζκό κε έθπησζε 40% ιήγεη ηελ 31/3/2012 

θαη ην 1
ν
 δίκελν ηνπ 2012 δελ είλαη απαηηεηό, ζα πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη  ε σποτρέωζε 

εκπρόζεζκες θαηαβοιής ηοσ, ώζηε λα κελ επέξρεηαη απώιεηα ηεο ξύζκηζεο. 

 

     Τέινο, ζαο γλσξίδνπκε όηη γηα ην πνζό πξνθαηαβνιήο (1
ε
 δόζε), ην πνζό δόζεο, ηε 

ρνξήγεζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο, ηε ζεώξεζε βηβιηαξίνπ αζζελείαο, ηε δηαδηθαζία 

παξαθνινύζεζεο θαηαβνιήο ησλ δόζεσλ, ηε ιήμε ηνπ δηαθαλνληζκνύ θ.ι.π. – πέξαλ ησλ 

πξναλαθεξόκελσλ  ηξνπνπνηήζεσλ – ηζτύοσλ όζα ορίδοληαη ζηελ εγθύθιηο 21/2011 ηες 

Τπερεζίας κας. 

      Ωο πξνο ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλνγξαθηθήο εθαξκνγήο ηνπ πξνζσξηλνύ 

δηαθαλνληζκνύ ζα ελεκεξσζείηε κε ζρεηηθό κήλπκα από ηελ ΗΔΙΚΑ ΑΕ. 

      Τεο παξνύζεο λα ιάβνπλ γλώζε ελππόγξαθα νη ππεξεηνύληεο ζην Τκήκα ζαο ππάιιεινη. 

σλ/λα: 1 ζρέδην αίηεζεο. 

              1 ζρέδην βεβαίσζεο. 

              1ζρέδην απόθαζεο. 

Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΖ OAEE                                                     

Γ. ΚΩΣΗΓΟΤ 

 
                                                                                                     ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                                                                                                       Ζ ΠΡ/ΝΖ ΣΜ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 

 
         

                

                                                                                                                          Η. ΜΑΡΗΑ   
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                         

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ  
& ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ         
ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΦΑΛΙΗ 
ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΔΠΑΓΓ/ΣΙΩΝ 
               (ΟΑΔΔ)  

 

ΑΙΣΗΗ 
(γηα ππαγσγή ζην Δηαθαλνληζκό ηεο παξ. α ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14Α ) 

 
ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΤ    

                                                                                 ΠΡΟ:            Ο.Α.Δ.Δ. 

ΔΠΩΝΤΜΟ………………………………                               ΣΜΗΜΑ…………………          

ΟΝΟΜΑ……………………………….… 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ……………………... 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΔΡΑ……………………. 

ΣΑΥ. Γ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ………………                           Παραθαιώ, όπως κε σπαγάγεηε ζηο 

ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚΟ………………………....                         δηαθαλοληζκό ηες παρ. α ηοσ άρζροσ 21 

ΣΗΛΔΦΩΝΟ………………………..…...                         ηοσ Ν. 4038/2012. Ως ποζό δόζες ζα θα- 

                                                                                       βάιιω ποζό ποσ αληηζηοητεί ζηο……..% 

Γ/ΝΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΣΔΓΗ                            ηες ηρέτοσζας εηζθοράς κοσ.                                                                                

ΣΑΥ. Γ/ΝΗ…………………………….                           

ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚΟ…………………..…….                            

ΣΗΛΔΦΩΝΟ………………………...…..                            σλεκκέλα σποβάιιω:  

ΑΡ. ΜΗΣΡΩΟΤ ΟΑΔΔ…………………                          1……………………………………….. 

ΑΜΚΑ……………………………………                           2…………………………………...…..                   

 Α.Φ.Μ.                                                                            3……………………………………….            

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ                    4……………………….……….……...                                                                                                                                

ΑΡ. ΓΔΛΣΙΟΤ………………………….                               

ΗΜΔΡ. ΔΚΓΟΗ…………………….                               

ΔΚΓΟΤΑ ΑΡΥΗ……………………..                               

               
                                                                                         Ο/Η ΑΙΣ………………                                                                                  

                                                                                            (ΤΠΟΓΡΑΦΗ-ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ) 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΣ.: 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 

ΤΝ/ΝΑ: 
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                                                                            ΙΥΤΔΙ ΓΙΑ (2) ΜΗΝΔ     
                                                                                                              
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                    ΑΘΗΝΑ  ………….………. 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ                    
ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΦΑΛΙΗ                                                  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ:……………… 
ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΔΠΑΓΓ/ΣΙΩΝ 
      (ΟΑΔΔ)  
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ                          
Γ/ΝΗ:                                                                                         
ΣΜΗΜΑ:                  
ΣΑΥ. Γ/ΝΗ:                          
ΠΛΗΡΟΦ:        
ΣΗΛΔΦ:                                                       
FAX:      

 
ΒΔΒΑΙΩΗ 

 

 
    Όπσο πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία ηεο Υπεξεζίαο …..… αζθαιηζκέλ…...  
…………………………………………………………………………………ΕΑΜ……………… 
πνπ αζθεί ηε δξαζηεξηόηεηα ………………………………………………….. ζηελ πεξηνρή 
………………………  νδόο …………………………………. αξηζ.  ……… έρεη ππαρζεί ζην 
δηαθαλνληζκό ηεο παξ. α ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.4038/2012. 
    Τε βεβαίσζε απηή δήηεζε ν ίδηνο κε αίηεζή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη γηα 
ζεώξεζε περηορηζκέλοσ αρηζκού βηβιίωλ ή ζηοητείωλ από ηελ αξκόδηα Δ Ο Υ. Τειεί 

δε ππό αλάθιεζε επζύο κόιηο νη ππεξεζίεο δηαπηζηώζνπλ όηη εμέιηπε ν αζθαιηζηηθόο 
δεζκόο ή όηη νη εηζθνξέο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί εκπξόζεζκα. 
     Η ΒΔΒΑΙΩΗ ΑΤΣΗ ΙΥΤΔΙ ΓΙΑ (2) ΜΗΝΔ. 
 
 
 

                                            

………. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝ……… 

                                                                                               ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                 ΑΘΗΝΑ  ………….………. 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ                  
ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΦΑΛΙΗ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ:……………… 
ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΔΠΑΓΓ/ΣΙΩΝ 
           (ΟΑΔΔ)  
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ                          
Γ/ΝΗ:                                                                                         
ΣΜΗΜΑ:                  
ΣΑΥ. Γ/ΝΗ:                          
ΠΛΗΡΟΦ:        
ΣΗΛΔΦ:                                                       
FAX:      

 

ΑΠΟΦΑΗ ΤΠΑΓΩΓΗ Δ ΓΙΑΚΑΝΟΝΙΜΟ 

 
 

 Δπώλσκο:                                                Όλοκα :                                      Παηρ/κο: 

 Γ/λζε : 

 ΔΑΜ :                                                        Α.Μ.Κ.Α :                                    Α.Φ.Μ. : 

 Έρνληαο ππόςε: 
1. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. α ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν 4038/2012 (ΦΕΚ 14

Α
) 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ  ΠΔ 258/05. 
3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΔ 154/06. 
4. Τελ αξηζ.πξ. ………………… αίηεζε. 

 5.    Τν πνζό ησλ …………….€ (νινγξάθσο………………………………………………………)  
             έλαληη νθεηιήο ην νπνίν ζπκςεθίδεηαη κε ηελ ……………..δόζε. 
 

Α π ο θ α ζ ί δ ο σ κ ε 

 
   Τν δηαθαλνληζκό ησλ θαζπζηεξνύκελσλ νθεηιώλ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
ζπλνιηθνύ πνζνύ …………………………………………€ (νινγξάθσο ………….……………………… 
………………………………………………………………….. ) σο εμήο: 

1. Με δηκεληαίεο δόζεηο 
Έθαζηε δόζε ………… επί ηεο ηξέρνπζαο εηζθνξάο. 

2. Εμόθιεζε ηελ 31/12/2012. 
3. Σε πεξίπησζε εθάπαμ εμόθιεζεο λσξίηεξα από ηε ιήμε ηεο ξύζκηζεο (31/12/2012) πξέπεη 

λα ππνβιεζεί ζρεηηθό αίηεκα πξνο ην Πεξηθεξεηαθό Τκήκα ΟΑΕΕ ην αξγόηεξν έσο 
31/11/2012. 

4. Αλαζηέιινληαη ηα αλαγθαζηηθά κέηξα είζπξαμεο έσο 31/12/2012.  
Σε πεξίπησζε πνπ  δελ έρεη απνπιεξσζεί θαηά ηα σο άλσ ην ζύλνιν ηεο νθεηιήο έσο 
31/12/2012, παύεη από 1/1/2013 πεξίνδνο αλαζηνιήο ησλ κέηξσλ είζπξαμεο. 

5. Απώιεηα ηνπ δηθαηώκαηνο επέξρεηαη ζε πεξίπησζε κε εκπξόζεζκεο θαηαβνιήο ηξέρνπζαο 
εηζθνξάο θαη δόζεο. 
Σε θάζε πεξίπησζε απώιεηαο δηθαηώκαηνο νη νθεηιόκελεο εηζθνξέο θαζίζηαληαη άκεζα 
απαηηεηέο ζην ζύλνιν ηνπο θαη ππνινγίδνληαη κε ην ηξέρνλ θάζε θνξά αζθάιηζηξν θαη ηα 
αληίζηνηρα πξνβιεπόκελα ηέιε θαζπζηέξεζεο θαη ινηπέο επηβαξύλζεηο. Γηα ηελ είζπξαμε ηνπο 
εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Είζπξαμεο Δεκνζίσλ Εζόδσλ (Κ.Ε.Δ.Ε.) θαη ηνπ 
αλαγθαζηηθνύ λόκνπ 86/67. 
 

…….. ΠΡ/Ν…… ΣΜΗΜΑΣΟ 
 

……………………………….. 


