
 

 

 

 

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
   

                                                                                 
 
 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ                    
                         Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ                   
ΤΜΗΜΑΤΑ            : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
                                 : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ  
                                   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
                                 : ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αριθ. τηλεφώνου : 210  52 15 265, 264  & 269 
                              : 210   52 15 242, 244  - 246  
                              :  210    52 15 258, 256 & 259  
FAX                      : 210  52 23 228 
E – mail                : asfika@otenet.gr 
 

ΙΔΡΥΜΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

      
 
     Αθήνα      29/3/2010 
 
     Αριθμ. Πρωτ. 
     Ε33/128 
 
 
      ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
      ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
      ΑΡ.  24 
 
 
      ΠΡΟΣ: 

 Όλα τα Υποκαταστήματα και     
  Παραρτήματα  Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.  

      Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων      
      Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
 
      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 
      Ως ο συνημμένος πίνακας        
     Διανομής  
 

 
ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση διατάξεων αντικατάστασης  πάγιου συστήματος ρύθμισης        
               οφειλών». 
ΣΧΕΤ. :  Εγκύκλιοι 52/99 και 20/04. 
 

 
Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 19 ν. 3833/2010 

(ΦΕΚ.40/τ.Α΄/15-03-2010), «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», καθώς και αυτές  της με αριθμ. 
Φ11321/7339/612/23-3-2010 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, σύμφωνα με τις οποίες αντικαθίστανται οι πάγιες ισχύουσες διατάξεις του 
άρθρου 11 του ν.3232/04, γνωρίζοντάς σας τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους. 

 
 

1. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ 
 
               Με τις προαναφερόμενες διατάξεις ρυθμίζονται οι καθυστερούμενες 
ασφαλιστικές εισφορές προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. μετά των αναλογούντων προσθέτων 
τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων. Στις οφειλόμενες εισφορές 
συμπεριλαμβάνονται και οι εισφορές που εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το 
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για λογαριασμό τρίτων. 
 
 
 
               Στη παρούσα δεν υπάγονται οι οφειλές από προαιρετική ασφάλιση. 
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 2. ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 
                Αρμόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης τμηματικής καταβολής σε μηνιαίες 
δόσεις ή την εφάπαξ εξόφληση των καθυστερούμενων οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
είναι: 
 
               α) Ο διευθυντής του οικείου Περιφερειακού ή Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. 
– Ε.Τ.Α.Μ. ή ο διευθυντής του οικείου Ταμείου, προκειμένου για Περιφερειακά και 
Τοπικά Υποκαταστήματα στην περιοχή των οποίων λειτουργούν Ταμεία Είσπραξης 
Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., όταν το ποσό της οφειλόμενης κύριας εισφοράς δεν 
υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00 €). 
 
              β) Η Επιτροπή Αναστολών του άρθρου 113 του Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α. – 
Ε.Τ.Α.Μ., όταν το ποσό της οφειλόμενης κύριας εισφοράς υπερβαίνει τις τριακόσιες 
χιλιάδες ευρώ (300.000,00 €). 

 
 

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.  -  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
                Ο εργοδότης υποβάλλει στο αρμόδιο Υποκατάστημα/Παράρτημα Ι.Κ.Α. – 
Ε.Τ.Α.Μ. σχετική αίτηση (συν/νο υπόδειγμα), η οποία πρωτοκολλείται αμέσως και  του 
χορηγείται αντίστοιχο αποδεικτικό. 
 
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται: 

• Για οφειλές Κοινής Επιχείρησης (έδρας και παραρτημάτων της) καθώς και για 
οφειλές από οικοδομικά και τεχνικά έργα (δημόσια ή ιδιωτικά), που εκτελεί το 
ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος ή 
Παραρτήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που υπάγεται η έδρα της Επιχείρησης. 
• Για οφειλές προερχόμενες μόνο από έργα (δημόσια ή ιδιωτικά), που εκτελούνται 
από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο παράλληλα  ασκεί 
επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα, έστω και αν δεν απασχολεί 
προσωπικό (αναπόγραφη επιχείρηση) ή είναι μεν απογεγραμμένο, χωρίς όμως να 
οφείλει εισφορές ως κοινή επιχείρηση, στο Τμήμα Εσόδων του 
Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που υπάγεται η έδρα 
της Επιχείρησης.  
• Για οφειλές οικοδομοτεχνικού έργου, που εκτελείται από φυσικό ή φυσικά 
πρόσωπα (συνιδιοκτήτες) στο Τμήμα Οικοδομών του Υποκαταστήματος ή 
Παραρτήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., που είναι απογεγραμμένο το έργο. 
• Για οφειλές που προέρχονται από περισσότερα του ενός οικοδομοτεχνικά έργα, 
που εκτελούνται από το αυτό φυσικό ή αυτά φυσικά πρόσωπα (από ίδιους 
συνιδιοκτήτες), στο Τμήμα Οικοδομών ενός από τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. – 
Ε.Τ.Α.Μ.,  που είναι απογεγραμμένο ένα από τα έργα αυτά. 
• Για οφειλές που προέρχονται από ιδιωτικά οικοδομικά έργα, τα οποία 
αναγείρονται με το σύστημα της αντιπαροχής ή ιδιωτικά τεχνικά έργα που 
εκτελούνται με ανάθεση ή εργολαβία, στο Τμήμα Οικοδομών  του 
Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., που είναι 
απογεγραμμένο το κάθε έργο. 
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4. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ/Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
 
               Η αίτηση καταχωρείται άμεσα στο μηχανογραφικό σύστημα (στην οθόνη 
«Διαχείριση Εισερχομένων» του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.) και χρεώνεται από τον 
Προϊστάμενο Εσόδων στον αρμόδιο υπάλληλο, προκειμένου να διενεργήσει έλεγχο και 
να καταλογισθούν σε βάρος του εργοδότη οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές 
προερχόμενες, αποκλειστικά σε πρώτη φάση, από τον έλεγχο Δηλωθέντων – 
Καταβληθέντων καθώς και  τυχόν άλλα πρόστιμα και προσαυξήσεις. 
              Ο καταλογισμός εισφορών μηνών (μισθολογικών περιόδων) για τους οποίους, 
κατά το χρόνο διενέργειας του ελέγχου «Δηλωθέντων – Καταβληθέντων», δεν έχει 
παρέλθει η προθεσμία υποβολής της αντίστοιχης Α.Π.Δ., θα γίνεται με τη σύνταξη 
χειρόγραφης Π.Ε.Ε., βάσει Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/98 του 
εργοδότη, στην οποία θα αναφέρει «…… οι εισφορές μηνός/ων 
………………………………. της επιχείρησης με την επωνυμία 
…………………………… ΑΜΕ/ΑΜΟΕ …………….…… ανέρχονται σε 
………… .....................................................................(...............,.....) ευρώ ». 
              Η εν λόγω Π.Ε.Ε. θα καταχωρείται στο σύστημα μέσω της οθόνης «Λοιπές 
χρεωστικές κινήσεις οφειλέτη» με τύπο κίνησης 231. 
              Μετά την ολοκλήρωση του ανωτέρω ελέγχου (Δηλωθέντων – Καταβληθέντων) 
θα ειδοποιείται ο εργοδότης να παραλάβει  τις  καταλογιστικές  πράξεις  καθώς  και   
φωτοαντίγραφο  της αίτησής του προκειμένου να τα καταθέσει στην Ταμειακή Υπηρεσία 
του Υποκ/τος ή στο  αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
              Σε καμία περίπτωση δεν θα ζητείται, προκειμένου να διενεργηθεί ο έλεγχος, η 
υποβολή Κανονικής  (01) ΑΠΔ, ενώ δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της. 
             Μετά την υποβολή της Κανονικής (01) ΑΠΔ του αντίστοιχου τριμήνου θα 
διενεργείται μηχανογραφικός έλεγχος και η τυχόν προκύπτουσα αυτόματη μηχανογραφική 
Α/ΠΕΕ θα μειώνεται ή θα ακυρώνεται οίκοθεν ανάλογα με το ποσό της ήδη χειρόγραφης 
συνταχθείσας Π.Ε.Ε.  
 
 
 
               ΠΡΟΣΟΧΗ :  Μετά την διεκπεραίωσή τους (ολοκλήρωση ελέγχου 
Δηλωθέντων – Καταβληθέντων) οι αιτήσεις θα πρέπει οπωσδήποτε και χωρίς 
καθυστέρηση να «αποχρεώνονται», μέσω του μηχανογραφικού συστήματος, ώστε να 
είναι ανά πάσα στιγμή δυνατό να διαπιστωθεί, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, η 
πορεία διεκπεραίωσης των αιτήσεων, μέσω σχετικής εκτύπωσης του συστήματος που 
διαθέτει η Διοίκηση. 
 
 
 
               Εξυπακούεται ότι, σε εύλογο χρόνο και αμέσως μετά την διεκπεραίωση των 
αιτήσεων των εργοδοτών για ρύθμιση των οφειλών τους, θα ακολουθήσει η διενέργεια 
ουσιαστικού ελέγχου σ΄αυτούς. 
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5. ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
 
                α) Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των οφειλών , παρέχεται έκπτωση 40% επί 
των  προσθέτων τελών (αυτοτελή και οίκοθεν).  
 
               β)Σε περίπτωση υπαγωγής στη ρύθμιση για διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, 
ο αριθμός των δόσεων θα καθορίζεται σε 36 μηνιαίες δόσεις αφού   υπολογισθούν 
προϋπολογιστικά τα πρόσθετα τέλη (με βάση την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας 
δόσης) και θα παρέχεται έκπτωση 20% επί των  προσθέτων τελών (αυτοτελή και 
οίκοθεν), µε την προϋπόθεση της καταβολής των τρεχουσών εισφορών. 
 
               Στις παραπάνω εκπτώσεις δεν περιλαμβάνονται οι προσαυξήσεις και λοιπές 
επιβαρύνσεις ( Π.Ε.Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Α.Ε., Π.Ε.Α.Π  κ.τ.λ.). 

        Το ποσό μείωσης των πρoσθέτων τελών στην περίπτωση τμηματικής καταβολής 
επιμερίζεται ισόποσα σε όλες τις δόσεις. 
               Τα ποσά που θα προέλθουν από τη μείωση (έκπτωση) των προσθέτων τελών θα 
αφαιρούνται πάντα από τις τελευταίες δόσεις. 
                

Επισημαίνεται ότι εφόσον η οφειλή εξοφληθεί εφάπαξ από παρακρατήσεις 
χρηματικών ποσών (Τραπεζών, Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Δημοσίου κ.λ.π.), θα παρέχεται 
η έκπτωση σε ποσοστό 40% στα πρόσθετα τέλη (οίκοθεν και αυτοτελή), με την 
προϋπόθεση να έχει προηγηθεί η υποβολή σχετικού αιτήματος περί εφάπαξ εξόφλησης 
κατά τα προαναφερόμενα (διαδικασία υποβολής αίτησης), από τον εργοδότη.  
Η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ποσού των 200 ευρώ. 
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η καταβολή της πρώτης δόσης. 
 
               Εάν ο οφειλέτης αδυνατεί να καταβάλει τις οριζόμενες με την απόφαση 
ρύθμισης δόσεις  μέχρι και τεσσάρων (4) συνεχόμενων μηνών, μπορεί να συνεχίσει 
κανονικά την καταβολή των επόμενων δόσεων. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέχρι και 
τρεις (3) φορές κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, με την προϋπόθεση ότι 
καταβάλλονται εμπρόθεσμα οι δόσεις για οκτώ (8) συνεχόμενους μήνες κάθε φορά.  
Στην περίπτωση αυτή η ρύθμιση παρατείνεται τόσους μήνες όσοι είναι οι μήνες της μη 
καταβολής των δόσεων (με ανώτατο αριθμό δόσεων τις 48). 
Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή από τον οφειλέτη των 
τρεχουσών εισφορών, από την έναρξη της ρύθμισης. 
             Εξυπακούεται ότι, προκειμένου ο εργοδότης να ασκήσει το παρεχόμενο εκ των 
ανωτέρω διατάξεων ευεργέτημα (της μη καταβολής δόσης μέχρι τεσσάρων συνεχόμενων 
μηνών), απαιτείται η τήρηση των όρων της απόφασης ρύθμισης (καταβολή δόσης και 
τρεχουσών εισφορών) από την έναρξη αυτής και για οκτώ (8) συνεχόμενους μήνες. 
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Παράδειγμα: 
Μήνας Υπαγωγής στη ρύθμιση: 4/2010, σε 36 δόσεις, ήτοι 4/2010-3/2013. 
Καταβολή 8 συνεχόμενων δόσεων, ήτοι: 4/2010-11/2010 
1η άσκηση δικαιώματος εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι 4 δόσεων ήτοι: 12/2010-3/2011 
Παράταση αριθμού δόσεων σε 40. 
Καταβολή 8 συνεχόμενων δόσεων, ήτοι: 4/2011-11/2011 
2η άσκηση δικαιώματος εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι 4 δόσεων ήτοι: 12/2011-3/2012 
Παράταση αριθμού δόσεων σε 44. 
Καταβολή 8 συνεχόμενων δόσεων, ήτοι: 4/2012-11/2012 
3η άσκηση δικαιώματος εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι 4 δόσεων ήτοι: 12/2012-3/2013 
Παράταση αριθμού δόσεων σε 48. 
Ολοκλήρωση του παρεχόμενου εκ του νόμου δικαιώματος της μη καταβολής των 
δόσεων. 
 Προκειμένου να παρασχεθεί η χορηγούμενη εκ του νόμου έκπτωση των προσθέτων 
τελών (20%), θα πρέπει να καταβληθούν οι υπολειπόμενες δόσεις της ρύθμισης, ήτοι 
4/2013-3/2014. 
 
               Προς αποφυγή προβλημάτων στην εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, θα 
πρέπει οι Διευθυντές των αρμοδίων υπηρεσιών, με ευθύνη τους, στις αποφάσεις 
ρύθμισης που θα εκδίδονται, να επισυνάπτονται οι συνημμένοι στην παρούσα «ΟΡΟΙ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ», αντίγραφο των οποίων θα 
αρχειοθετείται (μετά από την υπογραφή τους από τον εργοδότη), μαζί με την απόφαση 
ρύθμισης.   
               Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της ρύθμισης προκύψει οφειλή από 
οποιαδήποτε αιτία, αναγόμενη σε χρονική περίοδο της ρύθμισης, είναι δυνατή είτε η 
εξόφλησή της, είτε η ένταξή της στην τρέχουσα ρύθμιση (χωρίς αίτηση του εργοδότη) με 
ανακαθορισμό οίκοθεν του ποσού των υπολειπομένων δόσεων. 

         Αντίθετα, εάν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης προκύψει οφειλή από 
οποιαδήποτε αιτία αναγόμενη σε περιόδους απασχόλησης μεταγενέστερους από αυτούς 
(της υπαγωγής στη ρύθμιση), θα πρέπει προκειμένου να παραμείνει σε ισχύ η ρύθμιση, 
να εξοφληθεί εφάπαξ.   

         Οφειλέτης που δεν τήρησε τους όρους της  ρύθμισης στο σύνολο ή σε μέρος 
αυτής (δηλ. μη καταβολή δόσεων, ή απαιτητών τρεχουσών εισφορών), μπορεί να ζητήσει 
από το αρμόδιο όργανο νέα ρύθμιση μετά από ένα (1) χρόνο από την έκδοση της 
πρώτης απόφασης ρύθμισης [ως έναρξη του δωδεκάμηνου  (χρόνος) λογίζεται ο μήνας 
καταβολής της πρώτης δόσης].  

 
 
 

Στη ρύθμιση αυτή παρέχεται δυνατότητα υπαγωγής:  
               α) όσων έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους µε άλλες διατάξεις νόμων για το 
μέρος της οφειλής που δεν έχει εισπραχθεί, αφού υποβληθεί αίτηση στο αρμόδιο 
Υποκατάστημα/Παράρτημα της έδρας της επιχείρησης. 
               Τα αρμόδια για τη ρύθμιση όργανα (Διευθυντής Ταμειακής Υπηρεσίας 
Υποκαταστήματος, Ταμείου Είσπραξης Εσόδων ή η Επιτροπή Αναστολών όταν η κύρια 
οφειλή υπερβαίνει τις 300.000,00€), θα εκδίδουν αποφάσεις ρύθμισης σύμφωνα με τις 
κοινοποιούμενες διατάξεις. 
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               Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις αυτές, για τον υπολογισμό των 
παρεχόμενων εκ του νόμου ευεργετημάτων (της εκπρόθεσμης καταβολής δόσης μέχρι 4 
συνεχόμενων   μηνών, συνεχόμενη καταβολή επί 8μηνο δόσεων και τρεχουσών 
εισφορών),  
θα λαμβάνεται υπόψη ο μήνας έκδοσης της απόφασης ρύθμισης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος νόμου και όχι ο μήνας έκδοσης προηγούμενης απόφασης. 
 
               β) των επιχειρήσεων που έχει κηρυχθεί σε πτώχευση (έκδοση Απόφασης 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου της έδρας της επιχείρησης), ακόμα και αν δεν έχουν αποδώσει 
όλα τα αναγκαστικά ή άλλα μέτρα είσπραξης που ισχύουν. 
 
               γ) των εποχικών επιχειρήσεων, όπως αυτές ορίζονται στις συνημμένες 
διατάξεις του άρθρου 24 του ν.1836/89 (ΦΕΚ. 79/τ.Α΄/14-3-89) και που θα αποδεικνύεται 
με την προσκόμιση της «Δήλωσης Έναρξης ή Δήλωσης Μεταβολής» που έχει υποβληθεί 
στην αρμοδία Δ.Ο.Υ., κατά τα αναφερόμενα στην παρ.5 του άρθρου 5 της με αριθμ. 
1070576/2627/ΔΜ (ΦΕΚ. 1062/τ.Β΄/27-7-2005) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών. 
               Στις ανωτέρω εποχικές επιχειρήσεις, τα αρμόδια όργανα θα αποφασίζουν τη 
ρύθμιση των οφειλών τους σε μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα µε τα ανωτέρω οριζόμενα, 
µε τη δυνατότητα ορισμού αυξημένου ποσού μηνιαίας δόσης, κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας αυτής και μειωμένου ποσού μηνιαίας δόσης κατά 30% όταν αυτές δεν 
λειτουργούν (ο αριθμός των μειωμένων ή αυξημένων δόσεων αντίστοιχα, δεν θα πρέπει 
να ξεπερνά τους έξι (6) μήνες). 

Σας επισυνάπτουμε Δελτίο Τύπου προκειμένου να αναρτηθεί στον Πίνακα 
Ανακοινώσεων του Υποκ/τος ή του Ταμείου Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και να 
δημοσιευθεί σε Μ.Μ.Ε., Τύπο κ.λ.π. της περιοχής σας, όπως επίσης και να αποσταλεί στα 
Επιμελητήρια, τις Εργοδοτικές Ενώσεις κ.λ.π. 
 

 
6. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 
 
               Στα πλαίσια της εν λόγω ρύθμισης, θα προβλέπεται παρακράτηση, για τη 
χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις, στις παρακάτω περιπτώσεις: 
 
               α) για τη δανειοδότηση από Τράπεζες ή Πιστωτικά Ιδρύματα,  ελάχιστο 
ποσοστό παρακράτησης 2%.  
 
               β) για εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη όλων των εκκαθαρισμένων 
απαιτήσεων των επιχειρήσεων από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.), ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, 
δημόσιας ή κοινής ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, καθώς 
και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των πιο πάνω, 
εφόσον το ποσό του κάθε τίτλου ή της εκκαθαρισμένης απαίτησης υπερβαίνει τις 
τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, παρακράτηση ίση με το τετραπλάσιο ποσό μιας  δόσης, 
που δεν θα συμψηφίζεται με τις τρέχουσες δόσεις, αλλά θα αφαιρείται από τα ποσά των 
τελευταίων δόσεων.  
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                 Σε περίπτωση κατά την οποία ο εργοδότης βρίσκεται σε οικονομική αδυναμία 
καταβολής της α΄ δόσης (για την υπαγωγή στη ρύθμιση) και πρόκειται  να εισπράξει, 
κατά το μήνα υπαγωγής του στη ρύθμιση, εκκαθαρισμένες απαιτήσεις ή τίτλους 
πληρωμής από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), ΟΤΑ α΄ 
και β΄ βαθμίδας, δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, δημόσιας ή κοινής 
ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως 
αυτός καθορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, καθώς και από αυτούς που 
ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των πιο πάνω, θα του χορηγείται από τις 
Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων ή τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – 
Ε.Τ.Α.Μ., Βεβαίωση Οφειλής (συνημμένο υπόδειγμα) με διάρκεια ισχύος μέχρι το 
τέλος του μήνα έκδοσής της, με παρακράτηση και απόδοση ποσού εκτός αυτού της α΄ 
δόσης και επιπλέον του τετραπλασίου αυτής (που θα συμψηφίζεται τόσο με την α΄ 
δόση όσο και με τελευταίες δόσεις), όπως ορίζεται στην απόφαση ρύθμισης του 
αρμόδιου οργάνου. 
               Σε περίπτωση που δεν θα  εισπραχθούν τα ποσά αυτά από τις ανωτέρω 
υπηρεσίες μέχρι το τέλος του μήνα έκδοσης της απόφασης ρύθμισης, ο εργοδότης δεν 
θα θεωρείται ενήμερος με τη ρύθμιση. 
               Επίσης και στην περίπτωση κατά την οποία ο εργοδότης βρίσκεται σε 
οικονομική αδυναμία καταβολής της α΄ δόσης (για την υπαγωγή στη ρύθμιση) ή 
απαιτητής δόσης (κατά τη διάρκεια της ρύθμισης) και πρόκειται  να δανειοδοτηθεί από 
Τράπεζα, κατά τον  
μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση ή και κατά τη διάρκεια αυτής, θα χορηγείται από τις 
Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων ή τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – 
Ε.Τ.Α.Μ., Βεβαίωση Οφειλής (συνημμένο υπόδειγμα) με διάρκεια ισχύος μέχρι το 
τέλος του μήνα έκδοσής της,  με παρακράτηση και απόδοση εκτός του οριζόμενου 
ποσοστού παρακράτησης και του ποσού της α΄ δόσης ή οποιασδήποτε επόμενης 
απαιτητής, που θα συμψηφίζεται με  αυτή, όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση 
ρύθμισης του αρμόδιου οργάνου.    
               Εφόσον προσκομισθεί επιταγή της Τράπεζας, τότε μόνο ο εργοδότης θα 
θεωρείται ενήμερος. 
 
               Κατά τα λοιπά στους εργοδότες που είναι ενήμεροι με τους όρους της 
ρύθμισης θα χορηγούνται βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 51-54 ν.2676/99, όπως ισχύουν(εγκ. 52/99, 45/01, 
181/03 και 20/04).   
 
 
 
              ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το β΄ εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 19 των 
κοινοποιούμενων διατάξεων, που αναφέρονται στην χορήγηση βεβαίωσης 
ασφαλιστικής ενημερότητας, ορίζεται ότι, εξακολουθούν (και για τη ρύθμιση αυτή) 
να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 5 εδάφιο ε΄του α.ν. 1846/51. 
               Συνεπώς, σε εργοδότες που εκτελούν έργα κατά την έννοια των διατάξεων 
αυτών (ανάδοχοι δημοσίων έργων), κατά τη χορήγηση βεβαίωσης για είσπραξη 
λογαριασμού δημοσίου έργου, ακόμη και αν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με τις εν 
λόγω διατάξεις και τηρούν τους όρους της ρύθμισης, χορηγείται βεβαίωση οφειλής 
με το σύνολο του υπολοίπου οφειλόμενου ποσού. 
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7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
 
               Είναι δυνατή η τροποποίηση της απόφασης στους ενήμερους με ρύθμιση 
εργοδότες μετά τρίμηνο από την έκδοση της προηγούμενης απόφασης για μείωση του 
ποσοστού παρακράτησης (και μέχρι 2% κατ’ ελάχιστο όριο) από τις χορηγούμενες 
βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από Τράπεζες  ή 
Πιστωτικά Ιδρύματα, με την προϋπόθεση ότι τα μηνιαία ποσά που προέρχονται από 
παρακρατήσεις, είναι μεγαλύτερα του ποσού του 50% της μηνιαίας δόσης, όπως αυτή 
καθορίζεται στην απόφαση ρύθμισης της οφειλής. 
               Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον οφειλέτη 
στο αρμόδιο όργανο που εξέδωσε την προηγούμενη απόφαση, προκειμένου να εκδοθεί 
νέα απόφαση από αυτό. 
               Επίσης σε περίπτωση διαγραφής μέρους της οφειλής (κατόπιν αποφάσεως 
Τ.Δ.Ε., Διοικητικού Πρωτοδικείου κ.λ.π.), οι ορισθείσες με τις εκδοθείσες αποφάσεις 
δόσεις, θα αναπροσαρμόζονται οίκοθεν από το αρμόδιο όργανο εκτέλεσης της απόφασης 
(Διευθυντή Υποκαταστήματος ή Ταμείου Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.). 
 
 
 
8. ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
 
              Η µη εμπρόθεσμη καταβολή των δόσεων (με εξαίρεση το διάστημα άσκησης 
του ευεργετήματος της μη καταβολής δόσης μέχρι τεσσάρων συνεχόμενων μηνών),  
καθώς και η µη καταβολή των τρεχουσών εισφορών συνεπάγεται την έκπτωση από το 
δικαίωμα της τμηματικής εξόφλησης των οφειλόμενων εισφορών και καθιστά άμεσα 
απαιτητό το σύνολο του οφειλόμενου ποσού. 

 
 
 

9. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ 
 
               Το αρμόδιο όργανο του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. παρά τη συμμόρφωση του 
οφειλέτη στους όρους της ρύθμισης, διατηρεί το δικαίωμα : 

          
           α) Να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά 

στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων ή των εγγυητών, προκειμένου να διασφαλίσει 
την οφειλή. 

 
               β) Να δίνει εντολή παρακράτησης μέρους ή του συνόλου της χρηματικής 
απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτων προσώπων, για την είσπραξη της οποίας ζητείται 
αποδεικτικό ενημερότητας. 
 
               γ) Να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη 
κατά του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και μέχρι του ύψους των ληξιπρόθεσμων οφειλών του. 
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Μετά την έκδοση απόφασης ρύθμισης της οφειλής: 
               α) Οι επιβληθείσες κατασχέσεις εις χείρας τρίτων δεν αίρονται και τα ποσά 
που αποδίδονται από τις κατασχέσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη 
δόσης ή δόσεων, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά το 
χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης. 
 
               β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για παραβάσεις του Α.Ν. 86/67, εξαλείφεται 
το αξιόποινο σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης και, αναβάλλεται η εκτέλεση της 
καταγνωσθείσας ποινής ή διακόπτεται η αρξαμένη εκτέλεση αυτής, η οποία τελικά 
εξαλείφεται σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης. 
 
               γ) Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις διατάξεις του άρθ.87 του ν.  2362/95, οι οποίες αναλογικά εφαρμόζονται 
και στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., κατά τις διατάξεις της παρ.8 του άρθ. 2 του ν. 2556/97. 
               Υπενθυμίζεται ότι, άρση, μεταφορά, περιορισμό επιβληθείσας κατάσχεσης, ή 
εξάλειψη εγγραφείσας υποθήκης πριν από την εξόφληση της οφειλής για την οποία 
επιβλήθηκε, συγχωρείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου που την επέβαλε, αφού 
παρασχεθούν εγγυήσεις αντίστοιχες του οφειλόμενου ποσού (επιβολή κατάσχεσης ή 
εγγραφή υποθήκης σε άλλο, ίσης αξίας, ελεύθερου βαρών, περιουσιακού στοιχείου του 
οφειλέτη, κατάθεση εγγυητικής επιστολής Τράπεζας για το σύνολο της οφειλής). 
 

 
10. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 
                1. Οφειλές επιχείρησης που αφορούν την έδρα της, τα παραρτήματά της 
καθώς και τα εκτελούμενα από αυτή οικοδομοτεχνικά έργα (ιδιωτικά ή δημόσια), τα 
οποία βρίσκονται σε διαφορετικά Υποκαταστήματα/Παραρτήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., 
αντιμετωπίζονται στο σύνολό τους με έκδοση ενιαίας απόφασης ρύθμισης από την 
Ταμειακή Υπηρεσία του Υποκαταστήματος ή το αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης Εσόδων 
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., της έδρας της επιχείρησης (εγκ. 52/99 & 20/2004).  
               2. Οφειλές ιδιωτικού έργου που αναγείρεται με το σύστημα της αντιπαροχής 
ή ιδιωτικού τεχνικού έργου που εκτελείται με ανάθεση ή εργολαβία, για τα οποία 
έχουμε συνυπεύθυνους για την καταβολή των εισφορών τους κυρίους των έργων και 
τους εργολάβους, αντιμετωπίζονται με ξεχωριστή ρύθμιση (η αίτηση υποβάλλεται 
από τον υπόχρεο εργοδότη στο Τμήμα Οικοδομών του Υποκαταστήματος  ή 
Παραρτήματος του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., απογραφής του έργου).     
               3. Οφειλές της έδρας της επιχείρησης του εργολάβου αντιπαροχής ή 
εργολάβου ιδιωτικού τεχνικού έργου και για οφειλές από τυχόν άλλα έργα που 
εκτελούν ως ίδια και αυτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αντιμετωπίζονται με 
ξεχωριστή ρύθμιση (η αίτηση υποβάλλεται στο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος  
ή Παραρτήματος του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., της έδρας).     
               4. Η καταβολή δόσεων ρυθμισμένων οφειλών και έναντι καταβολών 
πραγματοποιείται μόνο στα αρμόδια Υποκαταστήματα/Παραρτήματα  Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.  
της έδρας των επιχειρήσεων, στα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 
Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης καθώς και σε οποιαδήποτε Ταμειακή Υπηρεσία των  
Τοπικών και Περιφερειακών  Υποκαταστημάτων του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., ανά την 
επικράτεια. 
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               Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, με ευθύνη των Διευθυντών και για λόγους 
ανωτέρας βίας η καταβολή των δόσεων δύναται να γίνει με Ταχυδρομική ή Τραπεζική 
επιταγή. 
               Τονίζεται ότι η ημερομηνία καταβολής  θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης 
του ποσού στα ΕΛΤΑ ή στην Τράπεζα και όχι η ημερομηνία είσπραξης αυτού από το 
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 

 
 

Συν/να : 14  φύλλα 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

 
 
 

 

Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

1. Γρ. κ. Διοικητή 
2. Γρ. Προέδρου Ε.Τ.Ε.Α.Μ. 
3. Γρ. κ. Υποδιοικητή 
4. Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών 
5. Γρ. κ. κ. Συντονιστών  
6. Γενική Δ/νση Πληροφορικής 

Δ/νση Εκμετάλλευσης 
7. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας 

Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων 
Σταδίου 29, 101 10 Αθήνα 

8. Υπουργείο Εξωτερικών  
Ζαλοκώστα 4, 106 71 Αθήνα 

9. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
Ακαδημίας 6, 106 71 Αθήνα 

10. Σ.Ε.Β. 
Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα 

11. Σύνδεσμος Ανων. Εταιρειών και ΕΠΕ  
Πανεπιστημίου 16, 106 72  Αθήνα 

12. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βόρειας Ελλάδας 
Προμηθέως 32, 546 29 Θεσ/νίκη 

13. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αττικής και Πειραιώς 
Ακαδημίας 15, 106 71 Αθήνα 

14. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
Μητροπόλεως 12-14,  105 63  Αθήνα  

15. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. 
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 106 78 Αθήνα 

16. Ε.Ν.Α.Ε. 
Μεσογείων 15, 115 26  Αθήνα 

17. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπορικών Κλαδικών Οργανώσεων 
Λυκαβηττού 7, 106 72 Αθήνα 

18. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών 
Ακτή Μιαούλη 85 , 18537  Πειραιάς 

19. Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας 
Σταδίου 24 , 105 64 Αθήνα 

20. Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών 
Κάνιγγος 27 , 106 82 Αθήνα 

21. Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών 
Ιουλιανού 42-46, 104 34 Αθήνα 

22. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος 
Αριστοτέλους 4, 104 33 Αθήνα 

23. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 
Ακαδημίας 7 , 106 71 Αθήνα 

24. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης 
Τσιμισκή 29 , 546 24 Θεσ/νίκη 
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25. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά 
 Λουδοβίκου 1 Πλ. Οδησσού , 185 31 Πειραιάς 

26. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων 
Νομού Θεσ/νίκης 
Αριστοτέλους 3, 546 24 Θεσ/νίκη 

27. Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου  
Κανακάρη 46 - 52,  262 21 Πάτρα 

28. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) 
Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα 

29. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών 
Ελ. Βενιζέλου 44, 106 79 Αθήνα 

30. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά 
Αγ. Κων/νου 3, 185 31 Πειραιάς 

31. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών Ελλάδος 
Καποδιστρίου 24, 106 82 Αθήνα 

32. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών 
Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας 
Ιουλιανού 42-46, 104 34 Αθήνα 

33. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Πατησίων 12, Αθήνα 

34. Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών 
Πατησίων 12, Αθήνα 

35. Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Πατησίων 12, Αθήνα 

36. Ομάδα Υποδομών  Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιών  
Πατησίων 12, Αθήνα 

37. Ομάδα Υποδομών Λειτουργικών Παρεμβάσεων & Διαδικασιών 
Πατησίων 12, Αθήνα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 13

 
 

      
 
                                                    ……/…./20…. 
 
       Αριθμ. Πρωτ 
       ……………….. 

 

Α Ι Τ Η Σ Η 
Για  έλεγχο και ρύθμιση οφειλών του άρθρου 19 του Ν.3833/2010 

 (ΦΕΚ 40 τΑ΄15-3-2010) 

 

Στοιχεία Επιχείρησης 
  
Επωνυμία…………………………………......................... 
…………………………………………….......................... 
 
Είδος Επιχείρησης……………………….......................... 
…………………………………………….......................... 
 
Α.Φ.Μ. …………………………………............................ 
Α.Μ.Ε./Α.Μ.Ο.Ε………………………............................. 
Διεύθυνση Επιχ/σης…………………................................ 
…………………………………………….......................... 
 
Τηλέφωνα Επικοινωνίας Επιχ/σης: 
Σταθερό:…………………………...................................... 
Κινητό  :…………………………….................................... 
 
Στοιχεία  Υπευθύνου:  
Ιδιότητα στην Επιχείρηση .................................................. 
Επώνυμο …………………………………........................... 
Όνομα  ………………………………….............................. 
Όν. Πατρός ………………………….…….......................... 
Όν. Μητρός ……………………………….......................... 
 
Αριθμ.Ταυτότητας………………….……..........................
. 
Ημ/ΈκδοσηςΈκδ. Αρχή………….…….............................. 
Α.Φ.Μ. ……………………………………..........................
Δ/νση 
Κατοικίας………………….……............................... 
Τηλ. Επικοινωνίας: 
…………………...…........................... 
 

 
ΠΡΟΣ  

 
Το Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.  

 
…………………………………………
… 
 
     Παρακαλώ, όπως διενεργήσετε έλεγχο 
και προβείτε στη ρύθμιση των τυχόν 
οφειλών μου σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 19 του Ν.3833/2010.    
 
 

Ο/Η  ΑΙΤ........... 
(Υπογραφή – Ονομ/μο – Σφραγίδα) 
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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
    

                                                                   
 
 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ           
 

ΙΔΡΥΜΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

      
 
                  Αθήνα       29/3/2010 
 
      
 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
 

        Με τις διατάξεις του άρθρου 19 ν. 3833/2010 (ΦΕΚ. 40/τ.Α΄/    
15-03-2010) παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους εργοδότες που 
οφείλουν στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν την 
οφειλή τους με το νέο σύστημα πάγιων διατάξεων ρύθμισης οφειλών.  

 
             Ειδικότερα, οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα: 

 
Α) Εφάπαξ εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων απαιτητών 

εισφορών με έκπτωση 40%  επί των προσθέτων τελών 
(οίκοθεν και αυτοτελών). 
 

Β) Ρύθμιση με  τμηματική   καταβολή  των  ληξιπρόθεσμων  
απαιτητών εισφορών μέχρι 36 μηνιαίες δόσεις, με  
έκπτωση 20% επί των προσθέτων τελών (οίκοθεν και 
αυτοτελών). Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί 
να είναι μικρότερο των 200,00 €. 
 

   
Προκειμένου οι εργοδότες να τύχουν της προαναφερόμενης 

ευνοϊκής ρύθμισης, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση για 
ρύθμιση στο αρμόδιο Υποκατάστημα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., προκειμένου 
να προσδιορισθεί το ύψος της συνολικής οφειλής  τους, η οποία θα 
εξοφληθεί ή θα ρυθμισθεί στο αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης Εσόδων ή 
Ταμειακή Υπηρεσία του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 

 
Σχετική εγκύκλιος με αριθμό 24/2010 στην ιστοσελίδα του            
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Uwww.ika.gr U  

   
                                                                                   ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
                                                                                                         ΤΟΥ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
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          ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
    

                                                                   
 
 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ  
ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ / ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ …................................................................. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ........................................................ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ .............................................................. 
FAX...............................................................................  

ΙΔΡΥΜΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

      
 
      ..................../......../201...... 
 
 
     Αριθμ. Πρωτ.  
     .......................................... 
      
 
 

 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ 

Ρύθμιση  οφειλής με  το Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ.40/τ.Α΄/15-03-2010) 
 

Βεβαιώνεται ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία 
μας, ο κατωτέρω εργοδότης : 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ:............................................................................................................ 
ΑΜΕ/ΑΜΟΕ.......................................................................................ΑΦΜ................................. 
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ............................................................................................................... 
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ:....................................................................................................................  
Οφείλει συνολικά στο Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ., μέχρι σήμερα, από ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές 
εισφορές, πρόσθετα τέλη, τόκους κ.λ.π. για  τους μισθωτούς του, το ποσό  των 
............................................................................................................Ευρώ(............................€) 
                     (Ολογράφως)                                                                                                 (Αριθμητικά) 

Το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. επιφυλάσσεται, στην περίπτωση που από μελλοντικό έλεγχο 
διαπιστώσει ότι οφείλονται εισφορές, να αναζητήσει αυτές. 

Η βεβαίωση αυτή χορηγείται μετά την αριθμ. .................................. απόφαση 
ρύθμισης της ανωτέρω οφειλής σε δόσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 ν.3833/2010 
(ΦΕΚ.40/τ.Α΄/15-03-2010) προκειμένου : 
Α) Η υπηρεσία, στην οποία προσκομίζεται η παρούσα, να παρακρατήσει από κάθε 
εκκαθαρισμένη απαίτηση ποσό .............................................Ευρώ (............................€)μέχρι το  
                                                               (Ολογράφως)                                        (Αριθμητικά) 
ύψος της συνολικής οφειλής και  
Β) Η Τράπεζα ή το Πιστωτικό Ίδρυμα, στο οποίο προσκομίζεται η παρούσα, να παρακρατήσει 
από το δάνειο ποσό...........................................................................Ευρώ(..............................€)  
                                                            (Ολογράφως)                                                           (Αριθμητικά) 
καθώς και ποσοστό ...........% μέχρι το ύψος της συνολικής οφειλής.  

Οι ανωτέρω παρακρατήσεις  να αποδοθούν στ   ..................................................... 
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι το τέλος του μήνα της έκδοσής της :  
(μέχρι.........................................................................................................(........../......../............) 
                        
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : 
 
Η παρούσα βεβαίωση ισχύει μόνο για οφειλές 
του εργοδότη προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.ΑΜ. 

 
                                                                                     ..........ΔΙΕΥΘΥΝΤ........... 
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 
1. Είναι δυνατή η μη καταβολή δόσης μέχρι και τεσσάρων (4) συνεχόμενων μηνών από την 

απόφαση ρύθμισης. Η παραπάνω δυνατότητα επιτρέπεται για τρεις (3) φορές κατά τη διάρκεια 
της ρύθμισης, με την προϋπόθεση ότι καταβάλλονται εμπρόθεσμα οι δόσεις για οκτώ (8) 
συνεχόμενους μήνες κάθε φορά (ισχύει και για την πρώτη φορά). 

2. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή των δόσεων (με εξαίρεση το διάστημα άσκησης του ευεργετήματος 
της προηγούμενης παραγράφου) και των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών συνεπάγεται 
αμετάκλητη απώλεια της ρύθμισης. 
 

3. Διατηρείται το δικαίωμα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., παρά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στους όρους 
της ρύθμισης, να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του 
οφειλέτη, των συνυπόχρεων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή είναι αδιασφάλιστη. 
 

4. Οι τυχόν παρακρατήσεις από Δημόσιο ή Τράπεζες συμψηφίζονται με τις τελευταίες δόσεις. 
Όσον αφορά τη λήψη χρημάτων από τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα χορηγείται ασφαλιστική 
ενημερότητα, από τα αρμόδια όργανα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., με ελάχιστο ποσοστό παρακράτησης 
2%.  
 

5. Σε περίπτωση που συνταχθούν καταλογιστικές πράξεις μετά την έκδοση της απόφασης 
ρύθμισης, που ανάγονται α) σε μισθολογική περίοδο της απόφασης ρύθμισης, τότε θα 
ανακαθορίζεται οίκοθεν το ποσό των υπολειπομένων δόσεων και β) σε μισθολογική περίοδο 
μετά τον μήνα υπαγωγής στην ρύθμιση θα πρέπει να εξοφληθούν προκειμένου να συνεχισθεί η 
ρύθμιση. 
 

6. Οι παρεχόμενες εκ των διατάξεων του Ν. 3833/2010 εκπτώσεις θα πραγματοποιηθούν κατά την 
εξόφληση της ρύθμισης.  
 

7. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον ο οφειλέτης είναι ενήμερος με τους όρους αυτής, 
χορηγείται από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το 
Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την ισχύουσα 
κάθε φορά νομοθεσία, με παρακράτηση του τετραπλασίου ποσού δόσης. 
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το β΄ εδάφ. της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 3833/2010 που 
αναφέρονται στη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις 
του άρθρου 8 παρ. 5 εδ. ε΄ του α.ν. 1846/51 και επομένως, κατά τη χορήγηση βεβαίωσης για 
είσπραξη λογαριασμού δημοσίου έργου (μερικού ή τελικού), χορηγείται βεβαίωση οφειλής με το 
σύνολο του οφειλόμενου ποσού.  

8. Τροποποίηση απόφασης ρύθμισης για μείωση ποσοστού παρακράτησης (κατ’ ελάχιστο 2%), 
είναι δυνατή με υποβολή αίτησης μετά την παρέλευση τριμήνου από την έκδοση της πρώτης 
απόφασης.   
 

9. Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης καθίσταται άμεσα απαιτητό το σύνολο του οφειλόμενου 
ποσού από κύρια εισφορά με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη, κατά την ημερομηνία εξόφλησης, 
τις προσαυξήσεις, τις επιβαρύνσεις και τα αυτοτελή πρόσθετα τέλη. Στη περίπτωση αυτή ο 
οφειλέτης, δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση για ρύθμιση, μετά από ένα χρόνο από την έκδοση 
της πρώτης απόφασης. Το δωδεκάμηνο αρχίζει από τον μήνα καταβολής της πρώτης δόσης. 

                                                                                                    
                                                                                      Ο παραλαβών  
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α.Μ.ΟΕΕ.366 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 
Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ 
 

ΑΘΗΝΑ, 31 Μαρτίου 2010 
 
 

 
Εκδόθηκε η µε αρ. 24 και µε Αριθµ. Πρωτ. Ε33.128.29/3/2010 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ του 
ΙΚΑ, αντίγραφο της οποίας µπορείτε να βρείτε στο site του Συνδέσµου µας. 
 
Με την εν λόγω εγκύκλιο ρυθµίζονται οι καθυστερούµενες ασφαλιστικές εισφορές προς το Ι.Κ.Α. – 
Ε.Τ.Α.Μ. µετά των αναλογούντων προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων. 
Στις οφειλόµενες εισφορές συµπεριλαµβάνονται και οι εισφορές που εισπράττονται ή 
συνεισπράττονται από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για λογαριασµό τρίτων. 
 
Η ρύθµιση γίνεται για οφειλές Κοινής Επιχείρησης καθώς και για οφειλές από οικοδοµικά και 
τεχνικά έργα (δηµόσια ή ιδιωτικά). 
 
Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των οφειλών , παρέχεται έκπτωση 40% επί των προσθέτων 
τελών. 
Σε περίπτωση τµηµατικής εξόφλησης ο αριθµός των δόσεων θα καθορίζεται σε 36 µηνιαίες 
δόσεις και θα παρέχεται έκπτωση 20% επί των προσθέτων τελών, µε την προϋπόθεση της 
καταβολής των τρεχουσών εισφορών. 
Η µηνιαία δόση δεν µπορεί να είναι µικρότερη του ποσού των 200 ευρώ. 
 
Στη ρύθµιση αυτή παρέχεται δυνατότητα υπαγωγής και όσων έχουν ρυθµίσει τις οφειλές τους µε 
άλλες διατάξεις νόµων για το µέρος της οφειλής που δεν έχει εισπραχθεί καθώς και επιχειρήσεων 
που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση καθώς επίσης και των εποχικών επιχειρήσεων. 
 
Προβλέπεται χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας µε παρακράτηση ποσού κατά την είσπραξη 
στις παρακάτω περιπτώσεις: 
α) για τη δανειοδότηση από Τράπεζες ή Πιστωτικά Ιδρύµατα, µε ελάχιστο ποσοστό 
παρακράτησης 2% και  
β) για εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη όλων των εκκαθαρισµένων απαιτήσεων των 
επιχειρήσεων από το ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆., ΟΤΑ , δηµόσιες, δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, 
δηµόσιας ή κοινής ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεις και οργανισµούς του ευρύτερου δηµόσιου 
τοµέα, εφόσον το ποσό του κάθε τίτλου ή της εκκαθαρισµένης απαίτησης υπερβαίνει τις τρεις 
χιλιάδες (3.000) ευρώ, µε παρακράτηση ίση µε το τετραπλάσιο ποσό µιας δόσης, που δεν θα 
συµψηφίζεται µε τις τρέχουσες δόσεις, αλλά θα αφαιρείται από τα ποσά των τελευταίων δόσεων. 
 
Για τις λεπτοµέρειες παρακαλούµε ανατρέξτε στην ίδια την εγκύκλιο. 
 
Παντως αυτό που επισηµαίνουµε και είναι ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος για 
τον κλάδο µας είναι ότι ειδικά για εργοδότες που εκτελούν δηµόσια έργα 
(ανάδοχοι δηµοσίων έργων), εξακολουθεί να προβλέπεται χορήγηση 
βεβαίωσης οφειλής για είσπραξη λογαριασµού δηµοσίου έργου, ακόµη και 
αν έχουν ρυθµίσει τις οφειλές τους µε τις εν λόγω διατάξεις και τηρούν τους 
όρους της ρύθµισης, µε παρακράτηση του συνόλου του οφειλόµενου 
ποσού. 
 
Ουσιαστικά δηλαδή για µία ακόµη φορά ο κλάδος µας αντιµετωπίζει δυσµενέστερη αντιµετώπιση 
από τους υπολοίπους κλάδους της οικονοµίας. 
 
Με τιµή, 
 
 
Σ. Γιαννίρης 
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