
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ Ν.4305/2014 ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΧΘΕΝΤΕΣ ΣΤΙΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΙΑ.2 ΤΗΣ ΠΑΡ. ΙΑ΄ ΤΟΥ Ν.4152/2013 

ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ.   Β/7/οικ.621/26/9-1-2015 Υ.Α. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 4/3/2015 θα είναι διαθέσιμη η 

μηχανογραφική εφαρμογή, για την εφαρμογή της ρύθμισης του Ν.4305/2014 

στους υπαχθέντες στις διατάξεις του Ν.4152/2013, και μπορείτε να προσέλθετε στα 

κατά τόπους γραφεία προκειμένου να υποβάλετε αίτηση για μια από τις παρακάτω 

επιλογές: 

 
Ι) Μετάπτωση/Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4305/2014 

 τα ποσά των δόσεων που έχουν ήδη καταβληθεί, θα επανυπολογίζονται αναδρομικά  

α) με επιτόκιο 4,56% και 

β) με τις προβλεπόμενες εκπτώσεις του ν.4305/2014, ανάλογα με τον αριθμό των 

     δόσεων που είχαν αρχικά επιλεγεί. 

 οι διαφορές που θα προκύψουν από τον επανυπολογισμό των δόσεων, θα 

συνυπολογίζονται στη νέα ρύθμιση του Ν.4305 και θα αφαιρούνται από τις νέες δόσεις. 

 για το υπόλοιπο ποσό μπορεί να ενταχθεί σε όσες δόσεις θέλετε, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4305/2014, όπως κάποιος που κάνει εξαρχής ρύθμιση του Ν.4305/2014, 

με τις αντίστοιχες εκπτώσεις. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ασφαλισμένοι που τηρούν παράλληλα και πάγια ρύθμιση, θα πρέπει να 

την εξοφλήσουν προκειμένου να μεταβούν στις διατάξεις του Ν.4305/2014. 

 

ΙΙ) Διατήρηση της ρύθμισης της Νέας Αρχής 

 τα ποσά των δόσεων που έχουν ήδη καταβληθεί, θα επανυπολογίζονται αναδρομικά  

α) με επιτόκιο 4,56% και 

β) με τις προβλεπόμενες εκπτώσεις του ν.4305/2014, ανάλογα με τον αριθμό των 

     δόσεων που είχαν αρχικά επιλεγεί συν 20%. 

 το ίδιο θα ισχύσει και για τις υπόλοιπες δόσεις, οι οποίες θα επανυπολογιστούν και από 

τις οποίες θα αφαιρεθεί και το ποσό που προκύπτει από τις μειώσεις των προηγούμενων 

δόσεων. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: και στις δύο περιπτώσεις οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να ξανακάνουν τη διαδικασία 

πληρωμής της α΄δόσης στην τράπεζα και της χορήγησης πάγιας εντολής για τις υπόλοιπες 

δόσεις, με νέους κωδικούς που θα λάβουν από την υπηρεσία μετά από την αίτησή τους. 

 

ΕΚ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
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