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             ΑΓΑ: Β44Ρ4691Ω3-ΗΑ9 

                  
 

                                                                                       
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                       ΑΘΗΝΑ, 01/03/2012                                   

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ           ΑΡ. ΠΡΩΣ.:ΓΙΔ/Φ10/57/16740 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΦΑΛΙΗ 

ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΔΠΑΓΓ/ΣΙΩΝ  

             Ο.Α.Δ.Δ. 

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΑΦ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ              

Γ/ΝΗ: ΔΟΓΩΝ                                                      ΠΡΟ : ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΙΝΑΚΑ Α΄ 

ΣΜΗΜΑ: EΟΓΩΝ                                                       

ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΑΣΩΒΡΙΑΝΓΟΤ 18                        ΚΟΙΝ:              ΗΓΙΚΑ ΑΔ                   

ΠΛΗΡΟΦ: ΑΛ. ΥΑΛΚΙΩΣΟΤ                                                Γ/ΝΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ &  

ΣΗΛ.: 210 5285617                                                              ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ 

FAX: 210 5285599                                                                  ΤΠΟΓ/ΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  

                                                                                                   ΠΔΛΑΣΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΑΔΔ 

           
                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                          ΔΓΚΤΚΛΙΟ: 9 

 
 
ΘΔΜΑ: «Ρύζκηζε νθεηιόκελσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ  

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

 
  Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. β ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 4038/2012 δίλεηαη ε 

δπλαηόηεηα ξύζκηζεο θαζπζηεξνύκελσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ κε ηηο πην θάησ 

πξνϋπνζέζεηο: 

1. Τπνβνιή αίηεζεο έσο 31/3/2012. 

2. Κεθαιαηνπνίεζε νθεηιόκελσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ έσο 31/12/2011.  

3. Διάρηζην νθεηιόκελν πνζό 2.500 €, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη θάζε είδνπο 

εηζθνξέο ρσξίο ηα ηέιε θαζπζηέξεζεο. 

4. Δμόθιεζε κε : 

- Δθάπαμ θαηαβνιή ή έσο έμη (6) δηκεληαίεο δόζεηο θαη έθπησζε 100% επί ησλ 

πξόζζεησλ ηειώλ. 

- ε επηά (7) έσο δέθα (10) δηκεληαίεο δόζεηο κε έθπησζε 75% επί ησλ ηειώλ 

θαζπζηέξεζεο. 

5. Διάρηζην πνζό δηκεληαίαο δόζεο δηαθόζηα πελήληα (250) επξώ. 

6. Καηαβνιή ησλ από 1/1/2012 θαη κεηά αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ. 

7. Καηαβνιή ηνπ εθάπαμ πνζνύ ή ηεο πξώηεο δόζεο έσο ην ηέινο ηνπ 

κεζεπόκελνπ κήλα από ηε δεκνζίεπζε ηνπ Νόκνπ, δειαδή έσο 30/4/2012. 
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8. Δμόθιεζε ηεο ξύζκηζεο έσο ηελ ηειεπηαία κέξα εκπξόζεζκεο πιεξσκήο ηεο 

ηειεπηαίαο δόζεο. 

 

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΤΠΑΓΩΓΗ  

 

      ηνλ ξύζκηζε δύλαηαη λα ππαρζνύλ αζθαιηζκέλνη πνπ: 

 Γελ έρνπλ ππαρζεί κέρξη ζήκεξα ζε ξύζκηζε. 

 Έρνπλ απσιέζεη πξνεγνύκελεο ξπζκίζεηο. 

 Έρνπλ ζε ηζρύ άιιε ξύζκηζε νθεηιώλ θαη επηζπκνύλ έληαμε ζηε λέα 

ξύζκηζε. 

 
ΑΠΩΛΔΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ 

 
 Απώιεηα ηεο ξύζκηζεο επέξρεηαη: 

1. Δάλ δελ θαηαβιεζεί ην εθάπαμ πνζό ή ε πξώηε δόζε έσο 30/4/2012. 

2. Από ηε κε εκπξόζεζκε θαηαβνιή ησλ από 1/1/2012 θαη κεηά ηξερνπζώλ 

αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ. 

3. Από ηε κε εκπξόζεζκε θαηαβνιή δύο ζσνετόμενων δόζεων. 

4.Από ηε κε εμόθιεζε ηεο ξύζκηζεο έσο ηε ηειεπηαία κέξα εκπξόζεζκεο 

πιεξσκήο ηεο ηειεπηαίαο δόζεο. 

ΠΡΟΟΥΗ!  

1. Μεκνλσκέλεο δόζεηο πνπ δελ έρνπλ θαηαβιεζεί κπνξνύλ λα εμνθιεζνύλ κέρξη 

ηε ηειεπηαία κέξα εκπξόζεζκεο πιεξσκήο ηεο ηειεπηαίαο δόζεο κε ηα 

αλαινγνύληα πξόζζεηα ηέιε επί ηνπ πνζνύ ηεο δόζεο. 

2. ηηο ρεηξόγξαθεο ξπζκίζεηο είλαη ππνρξεσηηθή ε αλειιηπήο θαηαβνιή ησλ 

ηξερνπζώλ εηζθνξώλ από 1/1/2012 θαη εθεμήο. 

 
ΟΓΗΓΙΔ- ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ 

 
    Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε θαη ηελ νκνηόκνξθε εθαξκνγή ηεο ξύζκηζεο 

δίλνληαη νη πην θάησ νδεγίεο: 

 Η πξνζεζκία ππνβνιήο αίηεζεο ππαγσγήο ζηε ξύζκηζε (31/3/2012) είλαη 

θαηαιεθηηθή. 
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 Αζθαιηζκέλνη πνπ έρνπλ ζε ηζρύ άιιε ξύζκηζε νθεηιώλ θαη επηζπκνύλ λα 

εληαρζνύλ ζηε λέα ξύζκηζε ζα πξέπεη ζηελ αίηεζε ππαγσγήο λα αλαθέξνπλ 

ξεηά ηελ επηζπκία ηνπο γηα δηαθνπή ηεο πξνεγνύκελεο ξύζκηζεο θαη έληαμε 

ζηε λέα. 

 Γηα ηελ έληαμε ζηε λέα ξύζκηζε είλαη απαξαίηεηε ε ππνβνιή ησλ 

πξνβιεπόκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ απόδεημεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο (εγθύθιηνο 68/2010). 

 Αζθαιηζκέλνη πνπ έρνπλ επηιέμεη κε αίηεζή ηνπο ζπγθεθξηκέλν ηξόπν 

εμόθιεζεο (εθάπαμ, έσο έμη δόζεηο ή ζε επηά έσο δέθα δόζεηο) κπνξνύλ λα 

αιιάμνπλ επηινγή ην αξγόηεξν έσο 31/3/2012 θαη εθόζνλ δελ έρνπλ 

θαηαβάιιεη ηελ πξώηε δόζε. 

 Καηαβνιή πνζνύ κεγαιύηεξνπ ηεο πξνβιεπόκελεο δόζεο γίλεηαη δεθηό 

μόνο εθόζον ανηιζηοιτεί ζε ακέραιο ποζό δόζης ή δόζεων. 

 Οη δόζεηο νξίδνληαη ζε δηκεληαίεο αθόκα θαη ζηηο εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο ησλ 

ρεηξόγξαθσλ ξπζκίζεσλ. 

 Πξνπιεξσκή πεξηζζόηεξσλ ηεο κηαο δόζεσλ, επηηξέπεηαη ζηα πιαίζηα ηεο 

ίδηαο επηινγήο δόζεσλ (εθάπαμ ή έσο έμη δόζεηο, θαη επηά έσο δέθα δόζεηο) 

ρσξίο λα κεηαβάιιεη ην πνζνζηό ηεο έθπησζεο. 

 Οη δηαηάμεηο ησλ παξ. 6 θαη 7 ηεο πεξίπησζεο Α ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν. 

3943/2011 εθαξκόδνληαη αλαινγηθά θαη ζηελ παξνύζα ξύζκηζε, ζύκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί.  

πγθεθξηκέλα: 

α) Υνξεγείηαη βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο δηάξθεηαο δύν (2) 

κελώλ κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε παξνύζα ξύζκηζε ηεξείηαη έλαληη όισλ ησλ 

θνξέσλ θύξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο ππάγεηαη ην 

πξνζσπηθό ησλ επηρεηξήζεσλ ή ν απηναπαζρνινύκελνο. Γηεπθξηλίδνπκε όηη 

ζηελ έλλνηα ησλ απαηηεηώλ δόζεσλ γηα ρνξήγεζε αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξόηεηαο πεξηιακβάλνληαη θαη απηέο πνπ έρνπλ θαηαζηεί 

ιεμηπξόζεζκεο (εγθύθιηνο 9/2011). 

β) Γύλαηαη λα παξαθξαηεζεί κέξνο ή ην ζύλνιν ηεο ρξεκαηηθήο απαίηεζεο 

ηνπ αζθαιηζκέλνπ έλαληη ηξίησλ (εγθύθιηνο 21/2011, 68/2010). 
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γ) πκςεθίδνληαη ρξεκαηηθέο απαηηήζεηο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαηά ηνπ θνξέα 

θαη κέρξη ηνπ ύςνπο ησλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ ηνπ (εγθύθιηνο 21/2011). 

 Η ιήςε αλαγθαζηηθώλ θαη ινηπώλ κέηξσλ είζπξαμεο αλαζηέιιεηαη έσο ηελ 

31/12/2012 γηα ηνπο νθεηιέηεο πνπ ζα ππαρζνύλ ζηελ παξνύζα ξύζκηζε θαη 

έρνπλ θαηαβάιιεη ηελ πξώηε δόζε. 

      Σεο παξνύζεο λα ιάβνπλ γλώζε ελππόγξαθα νη ππεξεηνύληεο ζην Σκήκα 

ζαο ππάιιεινη. 

σν/να: 1 ζρέδην αίηεζεο. 

              1 ζρέδην βεβαίσζεο. 

              1ζρέδην απόθαζεο. 

 

 

                                                           Η ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΑΔΔ 

 

  Γ. ΚΩΣΙΓΟΤ 

 

 

 

                                                                                 ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

                                                                                     Η ΠΡ/ΝΗ ΣΜ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

 

 

 

                                                                                   Ι. ΜΑΡΙΑ 
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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 Τπεξεζίαο …..… αζθαιηζκέλ…...  

……………………………………………………ΔΑΜ………………ΑΜΚΑ…………………….. 

πνπ αζθεί ηε δξαζηεξηόηεηα ………………………………………………….. ζηελ πεξηνρή 

………………………  νδόο …………………………………. αξηζ.  ……… έρεη ππαρζεί ζηε 

ξύζκηζε  ηεο παξ. β ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.4038/2012. 

    Σε βεβαίσζε απηή δήηεζε ν ίδηνο κε αίηεζή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη γηα 

ζεώξεζε περιοριζμένοσ αριθμού βιβλίων ή ζηοιτείων από ηελ αξκόδηα Γ Ο Τ. Σειεί 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 ΡΤΘΜΙΗ ΟΦΔΙΛΟΜΔΝΩΝ ΔΙΦΟΡΩΝ 

 
 Δπώνσμο:                                                Όνομα :                                      Παηρ/μο: 

 Γ/νζη : 

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

 Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. Β ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν 4038/2012 (ΦΔΚ 14Α) 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ  ΠΓ 258/05. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 154/06. 

4. Σελ αξηζ.πξ. ………………… αίηεζε κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά. 

Α π ο θ α ζ ί ζ ο σ μ ε 

 
   Σε ξύζκηζε ησλ θαζπζηεξνύκελσλ νθεηιώλ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από 

……………………………………………………… ζπλνιηθνύ πνζνύ………………………€ 

(νινγξάθσο………………………………………………………………), εθάπαμ ή ζε 

..................….. (………………..……………….) δόζεηο, ησλ ………………………€ 

(νινγξάθσο……………………..…………………), κε έθπησζε…………………% επί ησλ 

πξόζζεησλ ηειώλ. 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΔΜΠΡΟΘΔΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΔΩΝ 

 
α/α 
δόζης 

 
Δσρώ 

Ημερομηνία  
Δμπρόθεζμης  
Πληρωμής 

 
α/α  
δόζης 

 
Δσρώ 

Ημερομηνία 
Δμπρόθεζμης 
Πληρωμής 

1η   6η   

2η   7η   

3η   8η   

4η   9η   

5η   10η   
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Απώλεια δικαιώμαηος 

1. Από ηε κε εκπξόζεζκε θαηαβνιή ηεο εθάπαμ εμόθιεζεο (έσο 30/4/2012). 

2. Από ηε κε εκπξόζεζκε θαηαβνιή ηεο πξώηεο δόζεο (έσο 30/4/2012). 

3. Από ηε κε εκπξόζεζκε θαηαβνιή έζησ θαη κηαο ηξέρνπζαο εηζθνξάο (ρεηξόγξαθε 

ξύζκηζε). 

4. Από ηε κε εκπξόζεζκε θαηαβνιή δύν ζπλερόκελσλ δόζεσλ. 

5. Από ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε κεκνλσκέλεο δόζεο, κεηά ηελ εκεξνκελία 

εκπξόζεζκεο θαηαβνιήο ηεο ηειεπηαίαο δόζεο ηεο ξύζκηζεο (Καζπζηεξνύκελεο δόζεηο 

επηβαξύλνληαη κε πξόζζεηα ηέιε). 

ΠΡΟΟΥΗ! 

ηελ πεξίπησζε απώιεηαο δηθαηώκαηνο νη νθεηιόκελεο εηζθνξέο θαζίζηαληαη άκεζα 

απαηηεηέο ζην ζύλνιν ηνπο θαη εηζπξάηηνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ Κώδηθα Δίζπξαμεο 

Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Κ.Δ.Γ.Δ.). Ο Οξγαληζκόο δηαηεξεί θαη ην δηθαίσκα ηεο ππνβνιήο 

κελύζεσλ θαη΄ εθαξκνγή ηνπ αλαγθαζηηθνύ λόκνπ 86/67. 

 

 

 

…….. ΠΡ/Ν…… ΣΜΗΜΑΣΟ 
 
 
 
 

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

ΑΙΣΗΗ 

(γηα ππαγσγή ζηε ξύζκηζε ηεο παξ. β ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν . 4038/2012 (ΦΔΚ 14Α) 
 

 
ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΤ   

ΔΠΩΝΤΜΟ………………..………..………… 

ΟΝΟΜΑ……………………………..………… 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ………………..………….. 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΔΡΑ…………………………. 

ΣΑΥ. Γ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ……………………. 

ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚΟ………………………………. 

ΣΗΛΔΦΩΝΟ…………………………………. 

Γ/ΝΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΣΔΓΗ 

ΣΑΥ. Γ/ΝΗ…………………………………. 

ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚΟ……………………………… 

ΣΗΛΔΦΩΝΟ………………………………… 

ΑΡ.ΜΗΣΡΩΟΤ ΟΑΔΔ……………………… 

ΑΜΚΑ………………………………………… 

ΑΦΜ………………………………………….. 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ 

ΑΡ.ΓΔΛΣΙΟΤ………………………………… 

ΗΜΔΡ.ΔΚΓΟΗ…………………………… 

ΔΚΓΟΤΑ ΑΡΥΗ…………………………… 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ.: 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 

ΤΝ/ΝΑ: 

          
ΠΡΟ:ΣΜΗΜΑ…………………………… 

 
 
  Παξαθαιώ, όπσο κε ππαγάγεηε ζηε 

ξύζκηζε ηεο παξ. β ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ 

Ν. 4038/2012 γηα ηελ εμόθιεζε ησλ 

νθεηιόκελσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ 

ζε ………………….δόζεηο, κε έθπησζε 

………………..% επί ησλ πξόζζεησλ 

ηειώλ. 

 

πλεκκέλα ππνβάιισ: 

1. ………………………………………… 

2. …………………………………………. 

3. ………………………………………..... 

4. …………………………………………. 

 

 

 

Ο /Η ΑΙΣ…………………… 

(ΤΠΟΓΡΑΦΗ- ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ) 

 

 

 
 


