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Aπό 1/08/2016 υλοποιήθηκε και τέθηκε σε λειτουργία από την ΗΔΙΚΑ, η μηχανογραφική 

διαδικασία επανένταξης και συνέχισης ρύθμισης Ν.4321/2015 για οφειλές που παρακολουθούνται 

από το Μηχανογραφικό Σύστημα εισφορών (Μ.Σ.) και παρέχονται οδηγίες για την άμεση 

εφαρμογή της: 

 
- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ –  

 

1. Αιτήσεις, που πληρούν τις προϋποθέσεις επανένταξης, μετά την έγκριση του αρμόδιου 

Πρ/νου Δ/νσης  καταχωρούνται στο ΜΣ, εφόσον η ρύθμιση έχει  τεθεί σε κατάσταση 

“προσωρινής” διακοπής. 

2. Aπό την επιλογή 3.15 «Ενεργοποίηση διακοπείσας κεφαλαιοποίησης» του Μ.Σ., αφού 

αναζητηθούν τα στοιχεία του ασφαλισμένου, καταχωρείται με ελληνικά κεφαλαία ο κωδικός 

ενεργοποίησης της ρύθμισης «Ε» και τα στοιχεία της αίτησης  επανένταξης  (αριθμ. πρωτοκόλλου 

και ημερομηνία κατάθεσης), 

3. Ζητείται επιβεβαίωση για  άρση της “προσωρινής” διακοπής της ρύθμισης,  

Εφόσον είχε επέλθει απώλεια της ρύθμισης πριν την αλλαγή επιτοκίου, αυτόματα από το σύστημα 

ολοκληρώνεται η διαδικασία προσδιορισμού του νέου ποσού δόσης που προκύπτει από  την 

αύξηση του νέου επιτοκίου κατά εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4336/15.     

4. Δημιουργείται η  πρώτη (1η) δόση επανένταξης (δόση-00), στην οποία περιλαμβάνονται όλες 

οι απλήρωτες – απαιτητές δόσεις κατά την ημερομηνία καταχώρησης της αίτησης στο 

μηχανογραφικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένης και της τρέχουσας δόσης, η  οποία πρέπει να 

καταβληθεί αποκλειστικά με κωδικό εντολής πληρωμής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε 

Πιστωτικό Ίδρυμα. 

5. Χορηγείται παραστατικό πληρωμής το οποίο εκτυπώνεται από την επιλογή: 1 ->  12-> F4-

> F6 του μηχανογραφικού συστήματος . 

6. Μετά την καταβολή της 1ης δόσης επανένταξης, η  ρύθμιση συνεχίζεται από τον επόμενο 

μήνα καταχώρησης της αίτησης. 

7. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται την τελευταία ημέρα  κάθε μήνα, μέσω  παγίων εντολών 

που είχαν δοθεί για την αρχική ρύθμιση. 
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8. Εκδίδεται παραστατικό Α4 και ενημερώνεται ο ασφαλισμένος προκειμένου να επιβεβαιώσει  

ότι είναι σε ισχύ η  ανάθεση πάγιας εντολής που έχει πραγματοποιήσει στο Τραπεζικό Ίδρυμα που 

συνεργάζεται. 

9. Το δοσολόγιο της ρύθμισης, εκδίδεται από το Μ.Σ. (επιλογή 3.16) μετά την πληρωμή της 1ης 

δόσης επανένταξης. 

1ο παράδειγμα εφαρμογής : 

 αίτηση ενεργοποίησης την 22/07/2016 

 ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής 1ης δόσης (δίμηνο-00) την 29/07/2016 (περιλαμβάνει 

όλες τις απλήρωτες απαιτητές δόσεις έως 31/07/2016). 

 επόμενη καταβολή δόσης την 31/08/2016. 

2ο παράδειγμα εφαρμογής : 

 αίτηση ενεργοποίησης την 27/07/2016 

 ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής 1ης δόσης (δίμηνο-00) την 03/08/2016(περιλαμβάνει 

όλες τις απλήρωτες απαιτητές δόσεις έως 31/07/2016). 

 επόμενη καταβολή δόσης την 31/08/2016). 

 

Προσοχή! Όπου απαιτείται καταβολή τρεχουσών εισφορών, από την ημερομηνία καταχώρησης 

της αίτησης επανένταξης στο ΜΣ,  αυτή πρέπει να πραγματοποιείται  εμπρόθεσμα προκειμένου να 

μη διακοπεί εκ νέου η ρύθμιση.  
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