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ΘΔΜΑ: Παξάηαζε πξνζσξηλνύ δηαθαλνληζκνύ Ν.3943/2011. 

χετ.: Οη αξ.21/2011, 5/2012, 24/2012 εγθύθιηεο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο καο 

 

Όπσο είλαη γλσζηό, κε ηελ δηάηαμε ηνπ αξζξ 59 Ν.4264/2014 (ΦΔΚ 118/η.Α/15-5-14) ε 

πξνζεζκία αλαζηνιήο ιήςεο αλαγθαζηηθώλ κέηξσλ, ηνπ εδ.1 παξ. Α αξζξ. 48 Ν.3943/11, 

όπσο ηζρύεη, παξαηάζεθε έσο 30/6/17. 

 Με ηελ ίδηα δηάηαμε πξνβιέπεηαη όηη από 1/7/17 παύεη ε πεξίνδνο αλαζηνιήο θαη ηπρόλ 

ππόινηπν νθεηιήο ζα εληάζζεηαη απηνδίθαηα ζηηο ηζρύνπζεο, θαηά ηελ εκεξνκελία απηή, 

δηαηάμεηο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, ρσξίο απώιεηα ηπρόλ επεξγεηεκάησλ. 

Γηα ηελ πξναλαθεξόκελε δηάηαμε θαζώο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ γίλεη από ηελ 

Τπεξεζία καο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ζέκαηνο  έρνπλ ελεκεξσζεί νη Πεξηθεξεηαθέο 

Τπεξεζίεο κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο. 

Ήδε, νινθιεξώζεθαλ νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο θαη επαλεληάρζεθαλ ζηνλ δηαθαλνληζκό 

από ην 3ν δίκελν 2014 νη  αζθαιηζκέλνη πνπ: 

- Δίραλ ελεξγό δηαθαλνληζκό θαηά ηελ 31/3/14 θαη  

- Καηέβαιαλ ηηο εηζθνξέο 2νπ δηκήλνπ 2014 εκπξόζεζκα. 

ην ίδην δίκελν, εθηόο από ηελ δόζε ηνπ 3νπ δηκήλνπ,  ζπλεηζπξάηηεηαη ε δόζε ηνπ 2νπ 

δηκήλνπ θαη έρεη ελεξγνπνηεζεί ην δηθαίσκα θαηάηαμεο ζε θαηώηεξε θαηεγνξία εθόζνλ 

ήηαλ ελεξγό θαηά ηελ 31/3/14. 

Οη αζθαιηζκέλνη πνπ θαηέβαιαλ ηελ εηζθνξά ηνπ 2νπ δηκήλνπ ζε αλώηεξε, ηεο επηιεγείζαο 

έσο 31/3/14, θαηεγνξίαο ζα εηζπξάμνπλ ηελ δηαθνξά από ηα θαηαζηήκαηα ηεο Δ.Σ.Δ.  

Σέινο, αζθαιηζκέλνη πνπ είραλ ππαρζεί ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ Ν.4152/13 κεηά ηελ 31/3/14, 

επαλήιζαλ ζηνλ πξνζσξηλό δηαθαλνληζκό (εθόζνλ ηεξνύζαλ ηηο πξναλαθεξόκελεο 

πξνϋπνζέζεηο), ην δε πνζό ηεο θαηαβιεζείζαο δόζεο έρεη κεηαθεξζεί σο πηζησηηθό 

ππόινηπν  θαη ζα αθαηξεζεί από ην ππόινηπν ηεο νθεηιήο ηνπο.  

Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ επαλεληάρζεθαλ ζηνλ δηαθαλνληζκό έρνπλ ηζρύ νη νδεγίεο ηεο 

Γ/λζεο Παξνρώλ ζρεηηθά κε ηελ ρνξήγεζε αζθαιηζηηθήο ηθαλόηεηαο (εγθ. 21/11). 

 



Η σο άλσ αληηκεηώπηζε αθνξά ξπζκίζεηο πξνζσξηλνύ δηαθαλνληζκνύ πνπ 

παξαθνινπζνύληαη εληόο θαη εθηόο Μεραλνγξαθηθνύ πζηήκαηνο. 

Η Τπεξεζία καο θαηέβαιε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ώζηε ε δηαδηθαζία επαλέληαμεο ζην 

θαζεζηώο ηνπ πξνζσξηλνύ δηαθαλνληζκνύ λα γίλεη  κε καδηθέο δηαδηθαζίεο-επεμεξγαζίεο 

από ηελ ΗΓΙΚΑ, κε ηελ κηθξόηεξε δπλαηή επηβάξπλζε ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Τπεξεζηώλ. 

Παξάιιεια, έγηλε ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε ησλ αζθαιηζκέλσλ, δεκόζηα θαη αηνκηθή, 

πξνθεηκέλνπ λα γλσξίδνπλ αθελόο ηελ επαλαθνξά ηνπο ζηνλ πξνζσξηλό δηαθαλνληζκό θαη 

αθεηέξνπ ην δηθαίσκα είζπξαμεο ηεο δηαθνξάο εηζθνξώλ 2νπ δηκήλνπ. 

Παξαθαινύκε, γηα ηελ δηθή ζαο επηκέιεηα ζηελ ελεκέξσζε ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ 

πξνζέξρνληαη ζηηο Τπεξεζίεο έηζη ώζηε λα απνθεπρζνύλ πξνβιήκαηα ζην ηξέρνλ θξίζηκν 

δίκελν επαλέληαμεο. 

Σνπ παξόληνο λα ιάβεη  γλώζε ελππόγξαθα ην πξνζσπηθό ηεο Τπεξεζίαο ζαο.  
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