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ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
 
ΘΕΜΑ : Άµεση λήψη αναγκαστικών µέτρων είσπραξης σε βάρος όλων των 
οφειλετών που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων 
οφειλών. 
 
Στο πλαίσιο της γενικότερης εθνικής προσπάθειας για την ανασυγκρότηση της 
εθνικής µας οικονοµίας και µε γνωστές τις υφιστάµενες δυσκολίες λόγω της 
οικονοµικής ύφεσης, το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., επωµίζεται την τεράστια ευθύνη της 
οµαλής και απρόσκοπτης καταβολής των συντάξεων ενώ ταυτόχρονα, µέσω της 
µεταφοράς των πόρων προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., της διασφάλισης των παροχών υγείας. 
 
Μέχρι σήµερα το δύσκολο αυτό έργο το έχουµε διαχειριστεί µε επιτυχία και χρονική 
συνέπεια. Η συµβολή όλων των συντελεστών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. στην 
σταθεροποίηση της δυναµικής των τρεχουσών µηνιαίων εισροών κρίνεται 
ικανοποιητική και αποτελεσµατική. 
 
Η ∆ιοίκηση του Ιδρύµατος αναγνωρίζοντας αυτή τη συµβολή, καλεί όλους τους 
συντελεστές να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους καθώς πιστεύει ότι υπάρχουν 
περιθώρια βελτίωσης µε στόχο την ενισχυµένη αποτελεσµατικότητα του έργου µας. 
 
Στη κατεύθυνση αυτή και µε στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών είσπραξης των 
καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών, κρίνουµε σκόπιµο να σας επισηµάνουµε 
ότι οι αρµόδιες Υπηρεσίες των Υποκ/των και των Ταµείων Είσπραξης Εσόδων 
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., θα πρέπει να προβούν άµεσα και κατά σειρά προτεραιότητας στη 
λήψη αναγκαστικών & άλλων µέτρων είσπραξης σε βάρος όλων των οφειλετών, που 
δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώµατος των 
ρυθµίσεων. 
 
Σηµειώνεται ότι, για την αναστολή των αναγκαστικών και λοιπών µέτρων είσπραξης, 
ασφαλιστικά ενήµερος θεωρείται ο οφειλέτης, ο οποίος υποβάλλει αίτηση υπαγωγής, 



 

 

 εντάσσεται στις ισχύουσες διατάξεις ρύθµισης των οφειλών του και καταβάλλει την 
πρώτη δόση. 
 
Από τα στοιχεία του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (Ο.Π.Σ.-Ι.Κ.Α.) 
προκύπτει ότι σε ποσοστό 15% επί των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στις µονάδες 
του Ιδρύµατος, για ένταξη των οφειλών, από καθυστερούµενες ασφαλιστικές 
εισφορές, στις διατάξεις του ν. 4038/2012, δεν έχουν διεκπεραιωθεί οι διαδικασίες 
ελέγχου από τα αρµόδια Τµήµατα Εσόδων, προκειµένου οι εργοδότες να προσέλθουν 
στα Ταµεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή στις Ταµειακές Υπηρεσίες των 
Υποκαταστηµάτων και να καταβάλλουν την πρώτη δόση της ρύθµισης. 
 
Για το λόγο αυτό, µε ευθύνη των ∆ιευθυντών των Υποκαταστηµάτων και των 
Προϊσταµένων των υπηρεσιών εσόδων, κρίνεται επιτακτική η άµεση διεκπεραίωση 
των εκκρεµών αιτήσεων ρύθµισης, µε την πραγµατοποίηση αποκλειστικά 
αντίστοιχων ελέγχων ∆ηλωθέντων – Καταβληθέντων, ενώ ιδιαίτερης σηµασίας 
κρίνεται η ενηµέρωση του «status» των αιτήσεων ρύθµισης στο πεδίο «∆ιαχείριση 
Εισερχοµένων» και η αλλαγή αυτού σε «∆ιεκπεραιώθηκε», αµέσως µετά την 
διεκπεραίωση των ελέγχων, 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 ∆ιοίκηση. 
 
Εφόσον διαπιστώνεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Ιδρύµατος η µη καταβολή των 
τρεχουσών απαιτητών εισφορών µε συνέπεια την απώλεια του δικαιώµατος 
συνέχισης της ρύθµισης, τότε θα λαµβάνονται άµεσα όλα τα προβλεπόµενα 
αναγκαστικά µέτρα εις βάρος των επιχειρήσεων και των κατά νόµο υπευθύνων 
αυτών, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη ειδοποίηση. 
 
Επίσης, σε περιπτώσεις οφειλετών χαρακτηρισθέντων ως ιδιαίτερου ρίσκου, είτε 
λόγω του ιδιαίτερου ύψους της οφειλής τους είτε λόγω της αδικαιολογήτως 
επιδειχθείσας απροθυµίας τους να συµµορφωθούν στις εκ του νόµου υποχρεώσεις 
τους προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., θα κινείται άµεσα η διαδικασία αναγκαστικής 
εκτέλεσης, για την αντικειµενική και χωρίς παρεκκλίσεις εφαρµογή των 
αναγκαστικών µέτρων είσπραξης, µε έµφαση στις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων 
(τραπεζικοί λογαριασµοί, εισοδήµατα από ενοίκια, απαιτήσεις στα χέρια πελατών των 
επιχειρήσεων), στις κατασχέσεις πολυτελών αυτοκινήτων και ακινήτων ελεύθερων 
βαρών για τα οποία, εφόσον ο οφειλέτης δεν συµµορφώνεται µε τις προβλεπόµενες 
διατάξεις ρύθµισης των οφειλών, θα εκδίδεται άµεσα πρόγραµµα πλειστηριασµού 
(εντός των εκ του νόµου προβλεπόµενων υποχρεωτικών προθεσµιών). 
 
Τέλος, επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόµενο, µεγάλος αριθµός οφειλετών, µε 
σηµαντικό ύψος οφειλής, να προχωρεί στην αλλεπάλληλη υποβολή αιτήσεων 
ρύθµισης, κυρίως µε τις πάγιες διατάξεις του ν.3863/2010, προκειµένου να 
απολαµβάνουν της αναστολής λήψης αναγκαστικών µέτρων, τόσο µέχρι την 
διεκπεραίωση του ελέγχου από τα Τµήµατα Εσόδων όσο και µέχρι την παρεχόµενη 
ηµεροµηνία καταβολής της πρώτης δόσης, για την υπαγωγή στη ρύθµιση, συνιστάται 
για τις περιπτώσεις αυτές η αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης, να µην 
υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα διεκπεραίωσης του 
ελέγχου. 
 



 

 

 Συνεπώς, για τους εργοδότες οι οποίοι υποβάλλουν αλλεπάλληλες αιτήσεις ρύθµισης, 
χωρίς να προχωρούν στη καταβολή της πρώτης δόσης και την ενεργοποίηση της 
ρύθµισης, θα πρέπει αµέσως µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, να ειδοποιείται ο 
εργοδότης να παραλάβει, κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κανονισµού 
Ασφάλισης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., τις καταλογιστικές πράξεις καθώς και φωτοαντίγραφο 
της αίτησής του, σε κάθε περίπτωση, στην οποία στο πεδίο «Ρύθµιση Οφειλών 
Μέχρι» θα αναγράφεται η 5η εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα παραλαβής από τον 
εργοδότη του αντιγράφου της αίτησης. 
 
Η υλοποίηση των ετήσιων στόχων που σχετίζονται τόσο µε την αύξηση των εσόδων 
από ληξιπρόθεσµες ασφαλιστικές εισφορές όσο και µε την αύξηση του ποσοστού 
υπαγωγής των οφειλετών σε ρύθµιση και παραµονής σε αυτήν, στηρίζεται στη 
προσωπική επιµονή και προσπάθεια κάθε στελέχους του Ιδρύµατος. 
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