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ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ  
 
ΘΕΜΑ: Αναστολή λήψης µέτρων αναγκαστικής είσπραξης µε την υπαγωγή σε 
καθεστώς προσωρινού διακανονισµού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. - 
Συµπληρωµατικές οδηγίες. 
Σχετ: Η εγκύκλιο 30/11 της ∆ιεύθυνσης Ασφάλισης - Εσόδων. 
 
Σε συνέχεια της αναφεροµένης ως άνω σχετικής εγκυκλίου, επισηµαίνονται τα 
κάτωθι: 
 
Στις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 προβλέπεται η αναστολή λήψης 
αναγκαστικών µέτρων, µέχρι 31/12/2012, σε όσους εκ των εργοδοτών - οφειλετών 
υπαχθούν στον διακανονισµό των εν λόγω διατάξεων. 
 
Για το λόγο αυτό, εφιστούµε την προσοχή των ∆ιευθυντών των αρµοδίων υπηρεσιών, 
όπως µε ευθύνη τους µεριµνούν για την άµεση διεκπεραίωση των υποβληθεισών 
αιτήσεων των εργοδοτών καθώς και την διαβίβαση αυτών στις Ταµειακές Υπηρεσίες 
των Υποκαταστηµάτων ή των Ταµείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για την 
έκδοση αποφάσεων. 
 
Επίσης, θα πρέπει να φροντίσουν για την ενηµέρωση των εργοδοτών περί των 
ισχυουσών διατάξεων, καθώς και των ευεργετηµάτων αυτών, µε κάθε πρόσφορο 
τρόπο (ανάρτηση του ∆ελτίου Τύπου στους Πίνακες Ανακοινώσεων των 
Υποκαταστηµάτων ή των Ταµείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., 
δηµοσίευση σε Μ.Μ.Ε. και Τοπικό Τύπο, προσωπική επικοινωνία µε υπόχρεους 
εργοδότες κ.λ.π.). 
 
Για όσους εκ των εργοδοτών - οφειλετών διαπιστωθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες του 
Ιδρύµατος ( Ταµειακές Υπηρεσίες των Υποκαταστηµάτων ή Ταµεία είσπραξης), ότι 
εφόσον, δεν έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στον διακανονισµό ή έχει παρέλθει η 
προθεσµία υπαγωγής ή δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις ή έχουν εκπέσει του δικαιώµατος συνέχισης προηγούµενων 
ρυθµίσεων, θα επισπεύδεται άµεσα η διαδικασία λήψης αναγκαστικών µέτρων τόσο 
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σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των νοµικών προσώπων, όσο και κατά των 
κατά νόµο υπευθύνων αυτών, καθώς και σε κατασχέσεις εις χείρας των τραπεζικών 
λογαριασµών τους. 
 
Ανακεφαλαιώνοντας σας επισηµαίνουµε ότι, σε κάθε περίπτωση και όχι αργότερα 
από 30/6/2011, θα πρέπει να αποτιµηθεί η πορεία ένταξης στο διακανονισµό και να 
ληφθούν εφόσον κριθεί απαραίτητο, επιπρόσθετα µέτρα για την είσπραξη των 
οφειλών. 
 
 
 
 
Ο ∆ιοικητής 
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  


