
Αθήνα, 6 Μαρτίου 2012 

∆ελτίο Τύπου 
 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

Υπενθυµίζεται από την ∆ιοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ότι η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
αιτήσεων υπαγωγής σε καθεστώς ρύθµισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 
4038/2012 (ΦΕΚ. 14 /τ.Α΄/ 02-02-2012) "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του 
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015", είναι η 30/03/2012. 
 
Συνεπώς, οι οφειλέτες του Ιδρύµατος θα πρέπει να υποβάλουν άµεσα σχετική αίτηση στα αρµόδια 
υποκαταστήµατα προκειµένου να τύχουν των ευνοϊκών διατάξεων που προβλέπουν: 
 
Α) Ένταξη των κεφαλαιοποιηµένων, την 31.12.2011, οφειλών σε ρύθµιση, µε απαραίτητη 
καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 01.01.2012 και εφεξής και 
καταβολή της πρώτης δόσης ή της εφάπαξ εξόφλησης έως την 30.04.2012. Στη περίπτωση 
αυτή θα χορηγείται έκπτωση επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και λοιπών 
επιβαρύνσεων ως εξής: 

1) εφάπαξ εξόφληση ή ρύθµιση έως και έξι (6) ισόποσες µηνιαίες δόσεις µε έκπτωση 
ποσοστού εκατό τοις εκατό (100%) επί των προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και 
λοιπών επιβαρύνσεων. 
 
2) ρύθµιση από επτά (7) έως και δέκα (10) ισόποσες µηνιαίες δόσεις µε έκπτωση 
ποσοστού εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί των προσθέτων τελών, 
προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων. 

Β) Ένταξη των οφειλών στο άρθρο 48 του ν.3943/11, σε περίπτωση αδυναµίας ρύθµισης των 
οφειλών σύµφωνα µε τα οριζόµενα της περ. Α, µε έκπτωση κατά 40% στα πρόσθετα τέλη, 
προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις της κεφαλαιοποιηµένης, την31.12.2011, οφειλής 
και απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 01.01.2012 και 
εφεξής. Το ποσό της µηνιαίας δόσης στη περίπτωση αυτή θα αντιστοιχεί: 

1) σε ποσοστό 1,25% της κατά τα ανωτέρω κεφαλαιοποιηµένης οφειλής. 
Το ποσό αυτό για τους οφειλέτες που απασχολούν προσωπικό κατά την ηµεροµηνία 
υποβολής της αίτησης δεν µπορεί να είναι µικρότερο του 20% και µεγαλύτερο του 40% επί 
του µέσου όρου των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριµήνου του έτους 
2011 και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπολείπεται των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. 
 
2) σε ποσοστό 1,25% της κεφαλαιοποιηµένης οφειλής, για τους οφειλέτες που δεν 
απασχολούν προσωπικό κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, το οποίο δεν 
µπορεί να υπολείπεται του ποσού των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. 

Σηµειώνεται ότι, στις παρούσες διατάξεις εντάσσονται οφειλές προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 
προερχόµενες από οποιαδήποτε αιτία (αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, αποκλειστικές 
νοσοκόµες κ.α.). 
 
Για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στις ανωτέρω ρυθµίσεις και τηρούν τους όρους 
αυτών, αναστέλλεται έως την 31.12.2012 η λήψη αναγκαστικών και λοιπών µέτρων 
είσπραξης ενώ χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας διάρκειας δύο (2) µηνών 
χωρίς καµία παρακράτηση (ποσό ή ποσοστό). 
 
Το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εκτιµώντας τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν δηµιουργεί ένα 
πλέγµα παρεχόµενων υπηρεσιών άµεσης εξυπηρέτησης, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες και καλεί 
όλους τους οφειλέτες του Ιδρύµατος να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους και να επωφεληθούν από 
τις ιδιαίτερα σηµαντικές εκπτώσεις. 
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