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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : ΑΡ. : 45 
 
ΘΕΜΑ : «Υποχρεωτική είσπραξη των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών υπέρ 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µέσω τραπεζικού συστήµατος ή ΕΛ.ΤΑ για περιόδους 
απασχόλησης από 1/7/2011 και εφεξής - Ταυτόχρονη καταβολή αποδοχών και 
ασφαλιστικών εισφορών από τους εργοδότες» 
 
Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 40 του Ν.3863/2010 
(ΦΕΚ 115/15-7-2010 τ.Α’) « Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις , 
ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις», σχετικά µε: 
 
α) Την υποχρεωτική είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µέσω 
Τραπεζικού συστήµατος ή ΕΛ.ΤΑ και 
 
β) Την ταυτόχρονη καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών και ασφαλιστικών 
εισφορών των εργαζοµένων τους µέσω Τραπεζικού συστήµατος, και σας παρέχουµε 
τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρµογή τους: 
 
Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ - ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 
Στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 του νόµου 3863/2010, µεταξύ άλλων , 
ορίζεται ότι: Aπό 1/1/2011 η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών διενεργείται 
υποχρεωτικά µέσω τραπεζικού συστήµατος ή Ε.Λ.Τ.Α. 
 
Κατόπιν τούτου για λόγους διευκόλυνσης και προσαρµογής των Επιχειρήσεων στο 
νέο τρόπο καταβολής, αποφασίστηκε ότι, από 1/8/2011 (για περιόδους απασχόλησης 
από Ιούλιο 2011 και εφεξής ) οι καταβολές των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών 
από τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδοµοτεχνικών Εργων (είτε 



 

 

 αφορούν εµπρόθεσµες είτε εκπρόθεσµες καταβολές) θα διενεργούνται υποχρεωτικά 
και αποκλειστικά στις Τράπεζες ή στα Ε.Λ.Τ.Α και όχι στις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ. 
 
∆ιευκρινίζουµε ότι, στις Τράπεζες ή στα ΕΛ.ΤΑ. θα καταβάλλονται αποκλειστικά 
ποσά που αφορούν τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές και όχι Πρόσθετα Τέλη 
Πρόστιµα, Προσαυξήσεις κλπ. 
 
Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από τους υπόχρεους Εργοδότες θα 
διενεργείται µέσω του συστήµατος πληρωµών ∆ΙΑΣ , στα πλαίσια του οποίου, 
µεταξύ άλλων, παρέχεται και η ∆ιατραπεζική Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αυτόµατης 
Εξόφλησης Λογαριασµών (DIASDEBIT), η οποία επιτρέπει την πληρωµή 
οικονοµικών υποχρεώσεων σε εκτέλεση εντολών πληρωµής ή εντολών άµεσης 
χρέωσης των υπόχρεων προς την Τράπεζα της επιλογής τους και µε πίστωση 
Τραπεζικών Λογαριασµών των δικαιούχων. 
 
Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, ο εργοδότης θα δίδει στην Τράπεζα της επιλογής 
του ή στα ΕΛ.ΤΑ εντολή πληρωµής µε συγκεκριµένο το ποσό των εισφορών , την 
Περίοδο Απασχόλησης, τον ΑΦΜ του και τον Αριθµό Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ ή 
ΑΜΟΕ) . 
 
Επισηµαίνεται ότι, επειδή επιχειρήσεις µε Κωδικό Νοµικής Μορφής 050 «∆ιαχείριση 
Κτιρίων (Πολυκατοικίες κ.λ.π.)», 060 «Αλλοδαπή Εταιρεία χωρίς εγκατάσταση στην 
Ελλάδα», 073 «Συναπασχόληση» και 080 «Συνεργατική» ενδέχεται να µη διαθέτουν 
Α.Φ.Μ., δεν απαιτείται η αναγραφή του στα παραστατικά που εκδίδονται κατά την 
ανωτέρω διαδικασία (καταβολής εισφορών). 
 
Η Τράπεζα ή τα ΕΛ.ΤΑ δεν θα ελέγχουν ούτε θα συσχετίζουν το ποσό της πληρωµής 
µε τις αντίστοιχες εγγραφές των Αναλυτικών Περιοδικών ∆ηλώσεων. Επίσης, δεν θα 
ελέγχουν τη µισθολογική περίοδο, που αφορά η πληρωµή, ούτε το εµπρόθεσµο ή µη 
αυτής, αλλά θα δέχονται και θα καταχωρούν στο Σύστηµα τις σχετικές εντολές των 
εργοδοτών ως έχουν. 
 
Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Σ Ε Ι Σ 
 
Από τη γραµµατική διατύπωση , αλλά και από την αιτιολογική έκθεση του 
ν.3863/2010 προκύπτει σαφώς ότι, από το πεδίο εφαρµογής του κοινοποιούµενου 
νόµου εξαιρούνται οι παρακάτω εξής περιπτώσεις: 
 
• Καταβολή εισφορών που αφορούν σε περιπτώσεις Προαιρετικής Ασφάλισης και 
Αναγνωρίσεων χρόνου ασφάλισης. 
 
• Καταβολή ποσών δόσεων ρυθµισµένων οφειλών έναντι καταβολών 
καθυστερούµενων εισφορών ,προστίµων, προσαυξήσεων (ΠΕΕ , ΠΕΠΕΕ, ΠΕΠΤ 
κλπ) καθώς και ποσών για εφάπαξ εξόφληση των οφειλών. Στις ανωτέρω περιπτώσεις 
η καταβολή θα πραγµατοποιείται µόνο στα Ταµεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
Αθηνών , Πειραιά και Θεσ/νίκης ,στα αρµόδια Υποκ/τα – Παρ/τα ΙΚΑ- ΕΤΑΜ της 
έδρας των επιχ/σεων , καθώς και στις Ταµειακές Υπηρεσίες των Τοπικών και 
Περ/κών Υποκ/των του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ , ανά την επικράτεια. ( σχετ. εγκύκλιο 54/10). 
 



 

 

 • Καταβολή προκαταβολής εισφορών κατά την απογραφή ιδιωτικού 
οικοδοµοτεχνικού έργου. Το ποσό προκαταβολής εισφορών υπολογίζεται κατά την 
διαδικασία της απογραφής του έργου και απαιτείται άµεσα η καταβολή αυτού στο 
Υποκ/µα ή Παράρτηµα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , προκειµένου να ολοκληρωθεί η απογραφή 
και η χορήγηση Α.Μ.Ο.Ε. 
 
• Καταβολή εισφορών βάσει ποσοστού εργατικής δαπάνης (Π.Ε.∆) για δηµόσια έργα. 
Το ποσό υπολογίζεται από το Υποκ/µα ή Παράρτηµα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απογραφής των 
έργων βάσει των προσκοµισθέντων λογ/σµών (πιστοποιήσεων εργασιών) από τους 
αναδόχους των έργων, µε χρήση του Ποσοστού Εργατικής ∆απάνης (Π.Ε.∆) και είναι 
απαιτητή άµεσα η καταβολή τους, στα εν λόγω Υποκ/τα ή Παρ/τα , ώστε να 
χορηγηθούν οι σχετικές βεβαιώσεις για είσπραξη των λογ/µών αυτών από τις 
αναθέτουσες υπηρεσίες. 
 
• Καταβολή τρεχουσών εισφορών για οικοδοµοτεχνικά έργα που έχουν απογραφεί 
µέχρι 31/12/2001 (όπου ο αριθµός µητρώου είναι µε εννέα ψηφία). Η καταβολή των 
εισφορών αυτών εξακολουθεί να γίνεται µόνο σε οποιοδήποτε Υποκ/µα ή 
Παράρτηµα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
 
• Καταβολή εισφορών για την ασφάλιση Ειδικών Κατηγοριών απασχολουµένων 
προσώπων, τα οποία εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής ΑΠ∆. Για τις 
κατηγορίες αυτές (αποκλειστικές νοσοκόµες, κατ’οίκον απασχολούµενες σε πλέον 
του ενός εργοδότες κλπ.) θα εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις των ειδικών 
Κανονισµών ως προς το χρόνο και τη διαδικασία καταβολής εισφορών. 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ 
 
Μετά την εφαρµογή των κοινοποιούµενων διατάξεων δεν θα εισπράττουν από 
1/8/2011 και εφεξής τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών Κοινών 
Επιχειρήσεων και Οικοδοµοτεχνικών Έργων, ανεξάρτητα σε ποια µισθολογική 
περίοδο αυτές ανάγονται. 
 
Με ευθύνη των ∆/ντών Υποκ/των θα γνωστοποιηθεί µε κάθε πρόσφορο µέσο στους 
υπόχρεους Εργοδότες η νέα διαδικασία καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών 
εισφορών και θα κοινοποιηθεί σε αυτούς το συνηµµένο ∆ελτίο Τύπου της ∆ιοίκησης 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
 
Επισυνάπτεται πίνακας µε τις συµµετέχουσες στην εν λόγω διαδικασία Τράπεζες. 
 
Β. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 40 του νόµου 3863/2010, µεταξύ 
άλλων, ορίζεται ότι: 
 
Aπό 1/7/2011 οι αποδοχές των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα κατατίθενται από 
τους εργοδότες ταυτόχρονα και συνολικά µε τις ασφαλιστικές εισφορές σε τράπεζα 
και µεταφέρονται και αποδίδονται από αυτή στους λογαριασµούς των δικαιούχων 
µισθωτών, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το ∆ηµόσιο, αντίστοιχα. 
 



 

 

 Για το σκοπό αυτόν κάθε υπόχρεη επιχείρηση υπογράφει σχετική σύµβαση µε 
τράπεζα που επιλέγει. 
 
Οι συµβαλλόµενες τράπεζες δεν θεωρούνται δηµόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται µόνο 
για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα. 
 
Επειδή, όπως ρητά αναφέρεται στο νόµο, θα εκδοθεί κοινή Υπουργική απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µε την οποία θα 
καθορίζεται η όλη διαδικασία, τα χρονικά πλαίσια, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτοµέρεια, θα ακολουθήσει νεώτερη εγκύκλιός µας για παροχή περαιτέρω 
διευκρινίσεων. 
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