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     Αθήνα   29/4/2011 
 
     Αριθμ. Πρωτ. 
     Ε33/136 
 
 
      ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
      ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
      ΑΡ. 30 
 
 
      ΠΡΟΣ: 

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

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

 
ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση διατάξεων αναστολής λήψης μέτρων αναγκαστικής  

είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού 
των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.        

 
 

      Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 
66/τ.Α΄/31-03-2011), «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», σύμφωνα με 
τις οποίες προβλέπεται αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, με την 
υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των Οφειλομένων Εισφορών 
προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και σε άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, αρμοδιότητος 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

 
               Συγκεκριμένα, στις προαναφερθείσες διατάξεις προβλέπεται η αναστολή μέχρι 
την 31/12/2012 της λήψης των αναγκαστικών και άλλων μέτρων είσπραξης σε 
βάρος των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών, εφόσον υποβάλλουν σχετική 
αίτηση για την υπαγωγή σε διακανονισμό, των καθυστερούμενων ασφαλιστικών  
εισφορών χρονικών περιόδων απασχόλησης μέχρι την 31/12/2010, 
συμπεριλαμβανομένου και του Δώρου Χριστουγέννων 2010, μετά των αναλογούντων 
προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων (προστίμων και εξόδων 
διοικητικής εκτέλεσης  κ.λ.π.).  
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1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ - ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στις εν λόγω διατάξεις είναι η 
υποβολή πλήρως συμπληρωμένης σχετικής αίτησης (συνημμένο υπόδειγμα), 
στην οποία ενσωματώνεται και Υπεύθυνη Δήλωση του εργοδότη περί 
απασχόλησης προσωπικού,  στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος. 
 
               Οι κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 τυγχάνουν 
εφαρμογής σε όσους οφειλέτες είναι υπόχρεοι καταβολής ληξιπρόθεσμων 
ασφαλιστικών εισφορών χρονικών περιόδων απασχόλησης μέχρι την 31/12/2010, 
συμπεριλαμβανομένου και του Δώρου Χριστουγέννων 2010. 
Ειδικότερα υπάγονται: 
 

α) Οι οφειλέτες του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.  που απασχολούν προσωπικό κατά την 
ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και για όσο διάστημα τους 
απασχολήσουν μέχρι την 31/12/2012. 
 

        β) Οι οφειλέτες του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. που δεν απασχολούν προσωπικό, 
εφόσον απασχολήσουν ένα ή περισσότερα πρόσωπα για χρονικό 
διάστημα μέχρι την 31/12/2012 και για όσο διάστημα τα απασχολήσουν. 

 
        γ) Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με εποχική δραστηριότητα, όπως αυτές 

ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 1836/89, εφόσον κατά την 
ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησής τους προσκομίσουν σχετική 
«Δήλωση έναρξης ή Δήλωση Μεταβολής» από την αρμοδία Δ.Ο.Υ., με την 
οποία θα αποδεικνύεται η εποχικότητα.  
 

 
         Εργοδότες – οφειλέτες, που επιθυμούν να υπαχθούν στον διακανονισμό και 

οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές περιόδων απασχόλησης από 1/1/2011 και εφεξής, θα 
πρέπει αυτές ή να καταβληθούν εφάπαξ ή να ρυθμισθούν με τις διατάξεις του ν. 
3863/2010.    

 
              Δικαίωμα υπαγωγής στον διακανονισμό έχουν και όσοι από τους ανωτέρω 
οφειλέτες  έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης κατά τα άρθρα 53-62 του ν. 
3863/2010 ή άλλων αντίστοιχων προηγούμενων ρυθμίσεων για το υπόλοιπο ανεξόφλητο 
ποσό της οφειλής, εφόσον το επιθυμούν, με παράλληλη απώλεια όμως των 
παρεχομένων εκ των διατάξεων ευεργετημάτων που τους είχαν παρασχεθεί.      

 
               Στα αναφερόμενα στη παρούσα δεν υπάγονται οι οφειλές από ειδικές 
κατηγορίες ασφάλισης (αποκλειστικές νοσοκόμες, κατ΄οίκον απασχολούμενοι σε μη 
σταθερό εργοδότη, κ.λ.π.), από προαιρετική ασφάλιση, καθώς και από αχρεωστήτως 
καταβληθέντα ποσά.  
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 2. ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 
               Αρμόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης υπαγωγής σε καθεστώς  
διακανονισμού των καθυστερούμενων οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. μέχρι την 
31/12/2010, αλλά και των τρεχουσών οφειλών από 1/1/2011 και εφεξής,  είναι: 
 
               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., ανεξαρτήτως ποσού οφειλής. 

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

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
3.1. ΥΠΟΒΟΛΗ 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: 
 

      α) 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. 
 

      β) 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 και είναι 
απογεγραμμένο ως κοινή επιχείρηση, έστω και αν δεν απασχολεί 
προσωπικό τη δεδομένη στιγμή  και δεν 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.  
Στην περίπτωση αναπόγραφης κοινής επιχείρησης, στο Τμήμα Οικοδομών 
ενός από τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., που είναι 
απογεγραμμένο ένα από τα έργα αυτά. 
 

      γ) Για οφειλές οικοδομικοτεχνικού 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. 
 

      δ) Για οφειλές που προέρχονται από περισσότερα του ενός οικοδομικοτεχνικά 
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. 
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      ε) 

 
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. 
 

    στ) Για 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, στο Τμήμα 
Εσόδων του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., 
της έδρας. 
 

 
3.2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Π.Σ/Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. & ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥΣ 
 
              Η αίτηση καταχωρείται άμεσα στο μηχανογραφικό σύστημα (στην οθόνη 
«Διαχείριση Εισερχομένων» του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., με κωδικό 002 – Αίτηση 
προσωρινού διακανονισμού), 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 (Π.Ε.Π.Α.Ε.,  Π.Ε.Α.Π. κ.λ.π.). 
 
               Όσον αφόρα τον τρόπο καταλογισμού των εισφορών μισθολογικών περιόδων 
για τις οποίες, κατά το χρόνο διενέργειας του ελέγχου «Δηλωθέντων – 
Καταβληθέντων», δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της αντίστοιχης Α.Π.Δ., θα 
ενημερωθείτε με νεότερο έγγραφό μας.       
             
               Μετά την ολοκλήρωση του ανωτέρω ελέγχου (Δηλωθέντων – 
Καταβληθέντων) από το Υποκατάστημα/Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του, θα 
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, προκειμένου να το καταθέσει στο αρμόδιο Ταμείο 
Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ή την Ταμειακή Υπηρεσία του αρμοδίου 
Υποκαταστήματος.  
 
               Για τις  επιχειρήσεις με εποχική δραστηριότητα θα πρέπει , η ιδιότητά τους 
αυτή να δηλώνεται από τον εργοδότη  στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης, ώστε να 
καταχωρείται στο σύστημα από τους υπαλλήλους των  Ταμειακών Υπηρεσιών των 
Υποκαταστημάτων ή των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., για να 
τύχουν της εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων. 
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               Στο φωτοαντίγραφο της αίτησης καθώς και στο πρωτότυπο αυτής (που θα 
παραμείνει στο φάκελο του εργοδότη) καταχωρούνται με ευθύνη του Προϊσταμένου  
Εσόδων, τα παρακάτω στοιχεία :  
 

Ρύθμιση οφειλών μέχρι  ....../..../201..... 
Συνημμένα ....................(............) Υπηρ. Σημείωμα/τα 
Ημερομηνία .............../...../201.... 
Ο Προϊστάμενος Εσόδων ( υπογραφή - σφραγίδα Υποκ/τος) 

 
Στις ενδείξεις: 

       
Ρύθμιση οφειλών μέχρι:  
• Αναγράφεται η τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα 

του  επόμενου μήνα απ΄ αυτόν της επίδοσης στον εργοδότη των 
καταλογιστικών πράξεων.  

• Σε περίπτωση που από την διενέργεια του  ελέγχου δεν προκύψουν 
οφειλές, αναγράφεται η τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες 
ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν που παρέλαβε ο εργοδότης το 
αντίγραφο της αίτησης.  

Συνημμένα: 
Αναγράφεται ο αριθμός των επισυναπτόμενων Υπηρεσιακών Σημειωμάτων 
με τις οφειλές της έδρας του εργοδότη και τυχόν  οικοδομικοτεχνικών  
έργων  του ιδίου.  
Εφόσον η έδρα του εργοδότη της κοινής επιχείρησης υπάγεται στη Β΄ Φάση 
λογισμικού ΟΠΣ/Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. δεν απαιτούνται Υπηρεσιακά  
Σημειώματα. 

  
ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι αιτήσεις θα πρέπει οπωσδήποτε και χωρίς 

καθυστέρηση να «αποχρεώνονται», μετά την διεκπεραίωσή τους (δηλ. την ημερομηνία 
επίδοσης τους σύμφωνα με τα παραπάνω ή την ημερομηνία Διενέργειας Ελέγχου 
Δηλωθέντων - Καταβληθέντων στις περιπτώσεις που δεν προκύπτουν οφειλές από τον 
έλεγχο αυτό) 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. 
 
Παρατηρήσεις : 
 

α) Από τον έλεγχο των δεδομένων του Μητρώου Εργοδοτών Κοινών 
Επιχειρήσεων εντοπίζεται μεγάλος αριθμός εργοδοτών με ελλιπή, 
λανθασμένα ή μη υπαρκτά στοιχεία, που αφορούν κωδικούς νομικής 
μορφής, Α.Φ.Μ., ελάχιστο αριθμό υπευθύνων, διεύθυνση κατοικίας 
υπευθύνων, ιδιότητες των υπευθύνων κ.λ.π.. 
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Δεδομένου ότι, τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα και επηρεάζουν την 
ομαλή λειτουργία του συστήματος για την διενέργεια ελέγχου την έκδοση 
πράξεων, τη λήψη αναγκαστικών μέτρων, τη χορήγηση βεβαιώσεων 
ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π. θα πρέπει, κατά τη διεκπεραίωση των 
αιτήσεων, σε κάθε περίπτωση, μέσω της οθόνης «Μεταβολή Στοιχείων 
Εργοδότη» του Ο.Π.Σ/Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. να επικαιροποιούνται τα 
στοιχεία του εργοδότη δηλ. να διορθ

, 

ώνονται ή να συμπληρώνονται τα 

β) 
 Υποκ/τα 

τούμενη επικοινωνία μεταξύ των 

γ) η

 της καθορισθείσας – έναντι της κεφαλαιοποιημένης οφειλής – 

         δ) δ ς ε

δότη) με ανακαθορισμό 

,
ει προκειμένου να 

παραμείνει σε ισχύ η ρύθμιση, να εξοφληθεί εφάπαξ. 
 

4. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 
 

π  π
ής 

ε
κ

κό Σημείωμα χωρίς 
ρακράτηση, εφόσον τηρούν τους όρους του διακανονισμού. 

 

τυχόν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. 
Η αναζήτηση οφειλών του εργοδότη προκειμένου να χορηγηθούν 
βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας ή να χορηγηθούν από τα
Υπηρεσιακά Σημειώματα γίνεται οίκοθεν από τις υπηρεσίες μας. 
Ως εκ τούτου, προκειμένου να διαπιστωθεί από τις υπηρεσίες μας η 
καταβολή τρεχουσών εισφορών, η απαι
υπηρεσιών μας θα διενεργείται μέσω fax. 
Εάν κατά τ  διάρκεια του διακανονισμού  προκύψει οφειλή, από 
οποιαδήποτε αιτία, αναγόμενη σε περιόδους απασχόλησης μέχρι 
31/12/2010 είναι δυνατή είτε η εφάπαξ εξόφλησή της είτε η ένταξή της 
στον διακανονισμό (χωρίς αίτηση του εργοδότη) με ανακαθορισμό 
οίκοθεν
δόσης. 
Εάν κατά τη ιάρκεια της ρύθμιση  των οφ ιλών χρονικών περιόδων 
απασχόλησης από 1/1/2011 και εφεξής προκύψει οφειλή, από 
οποιαδήποτε αιτία, αναγόμενη σε περιόδους απασχόλησης μέχρι το μήνα 
υπαγωγής στη ρύθμιση, είναι δυνατή είτε η εφάπαξ εξόφλησή της είτε η 
ένταξή της στη ρύθμιση (χωρίς αίτηση του εργο
οίκοθεν του ποσού των υπολειπομένων δόσεων. 
Αντίθετα  εάν προκύψει οφειλή αναγόμενη  σε περιόδους απασχόλησης 
μετά το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση, θα πρέπ

 
  

        Στους εργοδότες που τηρούν τους όρους του παρόντος διακανονισμού 
χορηγείται για κάθε χρήση ( .χ. είσπραξη χρημάτων α ό  το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. 
κ.λ.π., δανειοδότηση από Τραπεζικά Ιδρύματα) βεβαίωση ασφαλιστικ
νημερότητας, δίμηνης διάρκειας, χωρίς καμία παρακράτηση (ποσό ή ποσοστό).   
              Οι διευκολύνσεις του παρόντος διακανονισμού ισχύουν αι για είσπραξη 
εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. προμηθευτών ή  
συμβεβλημένων με το Ίδρυμα επιχειρήσεων (φαρμακεία, νοσοκομεία, κλινικές, 
τεχνικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης 
κ.λ.π.). Συνεπώς, προκειμένου οι ανωτέρω να εισπράξουν την εκκαθαρισμένη 
απαίτησή τους από το Ίδρυμα θα χορηγείται Υπηρεσια
πα
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                ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την παράγραφο 6 του άρθρου 48 των κοινοποιούμενων 
διατάξεων, που αναφέρονται στην χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, 
ορίζεται ότι, εξακολουθούν 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 υπαχθεί στο διακανονισμό  και 
τηρούν τους όρους αυτού, χορηγείται βεβαίωση οφειλής με το σύνολο του υπολοίπου 
οφειλόμενου ποσού. 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
 
                 Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, οι όροι υπαγωγής στο διακανονισμό 
των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.,  αναλύονται ως ακολούθως:  
 
                α) Κεφαλαιοποιημένες οφειλές μέχρι την 31/12/2010. 
                  Μηνιαία καταβολή δόσης - έναντι της συνολικά κεφαλαιοποιημένης την 
31/12/2010 οφειλής - ποσού, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25% της 
κεφαλαιοποιημένης οφειλής, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% και 
μεγαλύτερο του 40% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του 
τελευταίου τριμήνου 2010 (χωρίς τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων του 
2010) και σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να υπολείπεται των εκατόν πενήντα 
(150,00) ευρώ.   
                  Για οφειλέτες των οποίων το ποσό της συνολικής οφειλής υπερβαίνει τις 
300.000,00 ευρώ συνολικά, το καταβλητέο μηνιαίο ποσό δόσης θα αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 0,80% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής, το οποίο δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο του 20% και μεγαλύτερο του 40% επί του μέσου όρου των μηνιαίων 
ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου 2010 (χωρίς τον υπολογισμό του 
Δώρου Χριστουγέννων του 2010) και σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να υπολείπεται 
των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.   
                  Στη περίπτωση κατά την οποία κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2010 ή μέρους 
αυτού δεν υφίστατο υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών λόγω μη 
απασχόλησης προσωπικού ( π.χ. επιχειρήσεις με εποχική δραστηριότητα), το καταβλητέο 
μηνιαίο ποσό δόσης θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25% ή 0,80% αντίστοιχα (για 
συνολική οφειλή άνω των 300.000,00 €), της κεφαλαιοποιημένης οφειλής, το οποίο 
δεν μπορεί να υπολείπεται των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ. 
 

β) Οφειλές από 1/1/2011 και εφεξής 
                    Ρύθμιση με τμηματική καταβολή των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών 
(κατά το μήνα έκδοσης της απόφασης ρύθμισης), μέχρι 36 ή 48 (για συνολική οφειλή 
άνω των 300.000,00€) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με απόφαση Διευθυντή 
Υποκαταστήματος ή Ταμείου Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., κατά τις 
διατάξεις των άρθρων 53-62 του ν.3863/2010 (εγκύκλιος 54/2010), χωρίς όμως να 
λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις της προηγούμενης απώλειας ρύθμισης. 
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                    Στη περίπτωση αυτή, τα αιτήματα των εργοδοτών θα εξετάζονται από 
τους Διευθυντές των Υποκαταστημάτων ή των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – 
Ε.Τ.Α.Μ., εφόσον έχει καταβληθεί ποσό παραβόλου αναλόγως του ύψους των 
οφειλών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παρ. 3 του άρθρου 56 του ν.3863/2010.  
                    Επισημαίνεται ότι, τα παρεχόμενα εκ των διατάξεων των άρθρων 53-62 
του ν. 3863/2010 ευεργετήματα (έκπτωση 20% επί των προσθέτων τελών, εκπρόθεσμη 
καταβολή μιας δόσης ανά οκτάμηνο ρύθμισης καθώς και μη καταβολή δόσης μέχρι και 
τεσσάρων (4) συνεχόμενων μηνών από την απόφαση ρύθμισης), εξακολουθούν να 
ισχύουν για τους οφειλέτες των οποίων οι οφειλές από 1/1/2011 θα υπαχθούν σε 
καθεστώς ρύθμισης σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
                 Σε περίπτωση κατά την οποία ο εργοδότης βρίσκεται σε οικονομική αδυναμία 
καταβολής της καθορισθείσας - έναντι της κεφαλαιοποιημένης οφειλής - α' δόσης και 
της υπολογισθείσας πρώτης δόσης της ρύθμισης του ν. 3863/2010 (για την υπαγωγή του 
στον διακανονισμό) και πρόκειται  να εισπράξει, 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, 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 των ανωτέρω 
ποσών, όπως ορίζονται στην απόφαση ρύθμισης του αρμόδιου οργάνου. 
               Εφόσον δεν εισπραχθούν τα ποσά αυτά από τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι το 
τέλος του μήνα έκδοσης της απόφασης υπαγωγής στο διακανονισμό, ο εργοδότης δεν 
θα θεωρείται ενήμερος. 

 
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. 
 
7. ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
 
                Απώλεια του παρεχόμενου διακανονισμού επέρχεται είτε: 

1.  Από τη μη καταβολή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών μετά τον μήνα 
υπαγωγής στον διακανονισμό. 
 

2. Από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή της καθορισθείσας – έναντι της 
κεφαλαιοποιημένης οφειλής – δόσης. 
 

3.  Από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή των δόσεων (με εξαίρεση την 
εκπρόθεσμη καταβολή μιας (1) δόσης σε κάθε οκτάμηνο και το διάστημα 
άσκησης του ευεργετήματος της μη καταβολής δόσης μέχρι τεσσάρων 
συνεχόμενων μηνών), για οφειλές μετά την 1/1/2011 που έχουν υπαχθεί σε 
καθεστώς ρύθμισης κατά τις διατάξεις των άρθρων 53-62 του    
ν. 3863/2010.  
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              Εφόσον  ο οφειλέτης απωλέσει το δικαίωμα συνέχισης του διακανονισμού, 
δεν δύναται να επανέλθει εκ νέου στις κοινοποιούμενες με την παρούσα διατάξεις. 
             Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προβεί σε ρύθμιση των συνολικών του 
οφειλών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53-62 του ν. 3863/2010. 
              Επισημαίνουμε ότι, για τους οφειλέτες που δεν θα υπαχθούν στο διακανονισμό 
του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 ή σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών τους σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις ή εκπέσουν των δικαιωμάτων αυτών, οι αρμόδιες υπηρεσίες 
των Υποκαταστημάτων και των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., θα 
προβαίνουν άμεσα και κατά σειρά προτεραιότητας στη λήψη αναγκαστικών μέτρων σε 
βάρος των περιουσιακών στοιχείων των νομικών προσώπων και των κατά νόμο 
υπευθύνων τους  καθώς και σε κατασχέσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους.          

 
8. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ 
 
               Επειδή στις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται η αναστολή λήψης 
αναγκαστικών μέτρων μέχρι την  31/12/2012  για τους  εργοδότες  που θα υποβάλλουν  
αίτηση και θα υπαχθούν στους όρους του διακανονισμού, κατά τα ανωτέρω, 
διευκρινίζουμε ότι μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι 31/3/2011, οι αρμόδιοι 
υπάλληλοι των Ταμειακών Υπηρεσιών ή των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – 
Ε.Τ.Α.Μ., θα πρέπει να ενημερώνονται για την υποβολή της αίτησης από την οθόνη 
του Ο.Π.Σ.  «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ», στο ρόλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ»,  ώστε  να μην προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια 
αναγκαστικής είσπραξης. 

Για τις περιπτώσεις των οφειλετών που έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής τους  
στο διακανονισμό μετά την 31/3/2011 οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος  θα πρέπει 
να προβούν στις παρακάτω ενέργειες για όσες πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης έχουν 
διενεργηθεί: 

 
• Ανάκληση παραγγελιών κατάσχεσης κατόπιν συνεννόησης με τους 

δικαστικούς επιμελητές. 
• Αναστολή εκτέλεσης όλων των περιλήψεων εγγραφών υποθηκών. 
• Επιστροφή μη επιδοθέντων κατασχετηρίων εις χείρας τρίτων. 
• Αναστολή εκδοθέντων προγραμμάτων πλειστηριασμού. 

                
                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 της καθορισθείσας δόσης ή δόσεων έναντι της 
κεφαλαιοποιημένης οφειλής, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές 
που δημιουργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα ισχύος του διακανονισμού. 

        β)  Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για παραβάσεις του Α.Ν. 86/67, 
εξαλείφεται το αξιόποινο σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης και 
αναβάλλεται η εκτέλεση της καταλογισθείσας ποινής ή διακόπτεται η 
εκτέλεση αυτής που έχει ήδη αρχίσει, η οποία τελικά εξαλείφεται σε 
περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης. 
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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 

        γ) 

Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., κατά τις διατάξεις της παρ.8 του 

        δ) ραφείσες 

 από τους τελευταίους στην 
ρεσία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. 

                 
ν

άρθ. 2 του ν. 2556/97. 
Διατηρούνται οι επιβληθείσες κατασχέσεις και οι εγγ
υποθήκες σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών. 
Στις περιπτώσεις αυτές θα χορηγούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των 
Υποκαταστημάτων ή των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.,  
βεβαιώσεις στους εργοδότες, περί της υπαγωγής αυτών τόσο στους όρους 
του προσωρινού διακανονισμού όσο και της σωστής τήρησης των όρων 
αυτού, προκειμένου να προσκομίζονται
υπη
    
Μετά τη  1/1/2013 εφόσον δεν έχει εξοφληθεί, κατά τα ως άνω, το 

σύνολο της οφειλής έως την 31/12/2012, παύει η περίοδος αναστολής των 
αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και το υπόλοιπο της οφειλής είτε εξοφλείται εφάπαξ 
είτε με  την  εκ  νέου ρύθμισή του κατά τα άρθρα 53-62 του ν.3863/2010. 

. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 

1. 

ν ω τ με α

ώσεις που η απογεγραμμένη κοινή επιχείρηση έχει οφειλές μόνο από 

 
ενός εκάστου έργου θα εντάσσονται στον διακανονισμό  

2. 

στήματος  ή Παραρτήματος του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. απογραφής του 

3. 

 του Υποκαταστήματος  ή 
αραρτήματος του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας). 
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Οφειλές επιχείρησης που αφορούν την έδρα, τα παραρτήματα  καθώς και τα 
εκτελούμενα από αυτή οικοδομικοτεχνικά έργα (ιδιωτικά ή δημόσια), τα 
οποία βρίσκονται σε διαφορετικά Υποκαταστήματα/Παραρτήματα Ι.Κ.Α. – 
Ε.Τ.Α.Μ., α τιμετ πίζονται στο σύνολό ους  έκδοση ενιαίας απόφ σης 
υπαγωγής στο διακανονισμό 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). Περιλαμβάνονται και οι 
περιπτ
έργα. 
Όταν πρόκειται για οικοδομοτεχνικά έργα που εκτελούνται με το σύστημα της 
αντιπαροχής, οι οφειλές 
με ξεχωριστή απόφαση. 
Οφειλές ιδιωτικού έργου που ανεγείρεται 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 απόφαση (η 
αίτηση υποβάλλεται από τον υπόχρεο εργοδότη στο Τμήμα Οικοδομών του 
Υποκατα
έργου). 
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 
απόφαση (η αίτηση υποβάλλεται στο Τμήμα Εσόδων
Π
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4. 

εριφερειακών  Υποκαταστημάτων του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., ανά 

κή 

 Τράπεζα και όχι η ημερομηνία είσπραξης αυτού 

5. 

στις 
εριπτώσεις της εκπρόθεσμης καταβολής μιας (1) δόσης ανά οκτάμηνο. 

 

Συν/  :   5  φύλλα 

 
Α  

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΓΡΑΜ Σ &  

ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
                                        

 

 

                                ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Η καταβολή των καθορισθεισών δόσεων 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 Π
την επικράτεια. 
Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, με ευθύνη των Διευθυντών και για λόγους 
ανωτέρας βίας η καταβολή των δόσεων δύναται να γίνει με Ταχυδρομι
επιταγή ή με κατάθεση του ποσού στο λογαριασμό του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Τονίζεται ότι, η ημερομηνία καταβολής θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης 
του ποσού στα ΕΛΤΑ ή στην
από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο με 
αριθμ. πρωτ. Γεν. Έγγραφο Ε33/463/4-8-2009, αναφορικά με την αποστολή 
Ενημερωτικών Επιστολών για την ενημέρωση των εργοδοτών, 
π

 
                    

να
 

ΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

ΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙ
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Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Α.Μ. 

6. 

 & Κοιν. Προστασίας 
αλίσεων 

8. 
στα 4, 106 71 Αθήνα 

9. ν 

10. 

11.   

12. ς Ελλάδας 

13. ιραιώς 
5, 106 71 Αθήνα 

14. 
εως 12-14,  105 63  Αθήνα  

15. 

16. 

17. Κλαδικών Οργανώσεων 

18. ν 
 

19.  Ελλάδας 

20. ών 

21. ν Επαγγελματιών 

22. ελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος 

23. ελητήριο Αθηνών 
Ακαδημίας 7 , 106 71 Αθήνα 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης 
Τσιμισκή 29 , 546 24 Θεσ/νίκη 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ

1. Γρ. κ. Διοικητή 
2. Γρ. κ. Προέδρου Ε.Τ.Ε.
3. 
4. 

Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών 
Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών 

5. Γρ. κ. κ. Συντονιστών  
Γενική Δ/νση Πληροφορικής 
Δ/νση Εκμετάλλευσης 

7. Υπουργείο Απασχόλησης
Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφ
Σταδίου 29, 101 10 Αθήνα 
Υπουργείο Εξωτερικών  
Ζαλοκώ
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίω
Ακαδημίας 6, 106 71 Αθήνα 
Σ.Ε.Β. 
Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα 
Σύνδεσμος Ανων. Εταιρειών και ΕΠΕ
Πανεπιστημίου 16, 106 72  Αθήνα 
Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βόρεια
Προμηθέως 32, 546 29 Θεσ/νίκη 
Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αττικής και Πε
Ακαδημίας 1
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
Μητροπόλ
Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. 
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 106 78 Αθήνα 
Ε.Ν.Α.Ε. 
Μεσογείων 15, 115 26  Αθήνα 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπορικών 
Λυκαβηττού 7, 106 72 Αθήνα 
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστώ
Ακτή Μιαούλη 85 , 18537  Πειραιάς
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της
Σταδίου 24 , 105 64 Αθήνα 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστ
Κάνιγγος 27 , 106 82 Αθήνα 
Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρω
Ιουλιανού 42-46, 104 34 Αθήνα 
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγ
Αριστοτέλους 4, 104 33 Αθήνα 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμ

24. 
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25. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά 
Οδησσού , 185 31 Πειραιάς 

26. ρων 

 
ορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) 

1 Πειραιάς 
31. τιών 

32. χνικών 

4 Αθήνα 

νιών  

Ομάδα Υποδομών Λειτουργικών Παρεμβάσεων & Διαδικασιών 
Πατησίων 12, Αθήνα 

 
 

 Λουδοβίκου 1 Πλ. 
Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπό
Νομού Θεσ/νίκης 
Αριστοτέλους 3, 546 24 Θεσ/νίκη 

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

28. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπ
Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα 

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

30. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά 
Αγ. Κων/νου 3, 185 3
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελμα
Βιοτεχνών Ελλάδος 
Καποδιστρίου 24, 106 82 Αθήνα 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτε
Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας 
Ιουλιανού 42-46, 104 3

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 & Τηλεπικοινω
Πατησίων 12, Αθήνα 

37. 
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……..../.....…./20........ 

 
                                                                                               Αριθμ. Πρωτ……………….. 

Α Ι Τ Η Σ Η  
Για  έλεγχο και ρύθμιση οφειλών του άρθρου 48 του Ν.3943/2011 

 (ΦΕΚ 66 τΑ΄31-3-2011) 

Στοιχεία Επιχείρησης: 
 
Επωνυμία…………………………………................. 
 
……………………………………………................. 
 
Α.Μ.Ε./Α.Μ.Ο.Ε.…………………………................ 
 
Είδος Επιχ/σης………………………......................... 
 
Εποχικότητα    ΝΑΙ/ΟΧΙ 
 
Α.Φ.Μ…………………………………….................. 
 
Δ/νση Επιχείρησης ..................................................... 
 
Τηλ.. :     ………………………….............................. 
 
Στοιχεία Υπευθύνου:  
 
Ιδιότητα στην Επιχείρηση:  
……………………………………………................. 
 
Επώνυμο………………………………….................. 
 
Όνομα…………………………………….................. 
 
Όν. Πατρός………………………….……................. 
 
Όν. Μητρός……………………………….................. 
 
Αριθμ. Ταυτότητας………………….……................. 
 
Ημ/Έκδοσης ................................................................ 
 
Έκδ. Αρχή………….……...........................................  
 
Α.Φ.Μ…………………………………….................. 
 
Δ/νση Κατοικίας………………….……..................... 
 
……………………………………..…….................... 
 
Τηλ.. :     ………………………….............................. 
 
Κινητό:……………………………............................. 

 
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 48 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66/τ. Α΄/31-3-
2011). 
Επιπροσθέτως δηλώνω υπεύθυνα ότι απασχολώ 
προσωπικό από  ........................... και εφεξής.    
 
 
 
 

Ο/Η  ΑΙΤ...... 
 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή – Ονομ/μο – Σφραγίδα) 
 
 
 
 
  

*  Τα παρακάτω πεδία συμπληρώνονται από την υπηρεσία: 
 
Ρύθμιση οφειλών μέχρι  

 
................../...../20.... 

 
Συνημμένα 

 
....................(............) Υπηρ. Σημείωμα/τα 

 
Ημερομηνία 

 
.............../...../20..... 

 
                                                                                                                      Ο Προϊστάμενος Εσόδων 
 
 
                                                                                                        ( υπογραφή       -        σφραγίδα Υποκ/τος) 
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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
    

                                                                  
 
 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ            
 

ΙΔΡΥΜΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

      
 
                  Αθήνα        31/3/2010 
 
      
 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ  

Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
 

        Με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ. 66 /τ.Α΄/  31-03-
2011), παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες που οφείλουν στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31-
12-2010, να υπαχθούν σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού μέχρι 31-12-2012. 

Ειδικότερα, στις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου προβλέπεται: 
 
Αναστολή έως την 31/12/2012 της λήψης αναγκαστικών και λοιπών 

μέτρων είσπραξης για όσους εργοδότες υπαχθούν στον προσωρινό 
διακανονισμό με τις εξής προϋποθέσεις: 

 

Α) Υποβολή σχετικής αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος. 
 

Β) Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών 
χρονικών περιόδων μέχρι την 31/12/2010. 
 

Γ) Ανελλιπής καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 
1/1/2011 και εφεξής. 
 

Δ) Καταβολή ποσού που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% επί του μέσου 
όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου 
του 2010, έναντι της κεφαλαιοποιημένης την 31/12/2010 οφειλής.  

                                                                                        

Το ποσό αυτό δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο  του 1,25%  της 
κεφαλαιοποιημένης την 31/12/2010 οφειλής, ούτε μεγαλύτερο του 40%  
του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου 
τριμήνου του 2010 και σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι ίσο ή 
μεγαλύτερο των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €). 

                                                                                               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.  
     .......................................... 
      
 
 

 
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ 

( Ν. 3943/2011- ΦΕΚ. 66/τ. Α΄/31-03-2011) 
 

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 48 ν. 3943/2011 
(ΦΕΚ. 66/τ.Α΄/31-03-2011) 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) 

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 .......................................................................................................... (........../......../..............). 
                        
 
 
 
 

                                                                                     ..........ΔΙΕΥΘΥΝΤ...........                        
•
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 66
 31 Μαρτίου 2011

  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3943
Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελε−

γκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότη−
τας Υπουργείου Οικονομικών. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1
Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής

1. Συνιστάται, ως συλλογικό κυβερνητικό όργανο, Επι−
τροπή για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, στην 
οποία μετέχουν ο Υπουργός Οικονομικών, ως Πρόεδρος, 
και οι Υπουργοί: α) Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, β) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και γ) Προστασίας του Πολίτη. Η Επιτροπή 
για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής εγκρίνει το 
Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της 
Φοροδιαφυγής, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την 
εφαρμογή του και παρακολουθεί, εποπτεύει, ελέγχει 
και συντονίζει την εφαρμογή του.

2. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών η Εκτελε−
στική Διυπουργική Επιτροπή του Εθνικού Επιχειρησια−
κού Προγράμματος Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής, 
η οποία αποτελείται από:

α) τον Υπουργό Οικονομικών, με αναπληρωτή τον 
Υφυπουργό Οικονομικών με αρμοδιότητα στα έσοδα, 
ως Πρόεδρο,

β) τον επικεφαλής Εισαγγελέα της Αρχής για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκλη−
ματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας,

γ) τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος,
δ) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομι−

κών,
ε) τον Γενικό Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνει−

ακών Θεμάτων,
στ) τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστη−

μάτων,
ζ) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,

η) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

θ) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη,

ι) τον Διοικητή, με αναπληρωτή τον έναν εκ των Υπο−
διοικητών της Ε.Υ.Π.,

ια) τον Ειδικό Γραμματέα του Σ.Δ.Ο.Ε.,
ιβ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων 

του Υπουργείου Οικονομικών,
ιγ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορο−

λογίας του Υπουργείου Οικονομικών,
ιδ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνεί−

ων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του Υπουργείου 
Οικονομικών,

ιε) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής 
Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η Εκτελεστική Διυπουργική Επιτροπή συνεδριάζει του−
λάχιστον μια φορά κάθε μήνα στο Υπουργείο Οικονομι−
κών. Υποστηρίζεται γραμματειακά και διοικητικά από τη 
Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργεί−
ου Οικονομικών. Ενημερώνει την Επιτροπή που προβλέ−
πεται στην παράγραφο 1 για την πορεία εφαρμογής του 
Προγράμματος τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες.

3. Το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμη−
σης της Φοροδιαφυγής εκπονείται κάθε τρία χρόνια και 
περιλαμβάνει σχέδιο δράσεων για την αντιμετώπιση και 
την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, εισηγήσεις για 
θεσμικές αλλαγές και μέτρα για την αποτελεσματική 
και συντονισμένη λειτουργία των φορολογικών, δικα−
στικών και διωκτικών αρχών. Το Εθνικό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής εκπο−
νείται από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων 
της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών 
Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Εκτελεστικής Διυπουργικής Επιτροπής για 
την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, η οποία παρακο−
λουθεί, αξιολογεί και ελέγχει την εφαρμογή του Εθνικού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος.

4. Το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμη−
σης της Φοροδιαφυγής περιλαμβάνει άξονες, ετήσιες 
ή και εξαμηνιαίες δράσεις και μέτρα και στόχους με 
ποσοτικούς και ποιοτικούς μετρήσιμους δείκτες για:

α) Τη σύλληψη φορολογητέας ύλης μέσω προγραμ−
μάτων προληπτικών και τακτικών ελέγχων των επιχει−
ρήσεων και των επιτηδευματιών.

1795
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και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να ορίζεται η υπο−
χρέωση υποβολής προς τη Ε.Γ.Δ.Ε.Κ.Ο. στοιχείων προ−
ϋπολογισμού, απολογιστικών στοιχείων και στοιχείων 
απασχόλησης, να καθορίζεται διαδικασία εσωτερικού 
ελέγχου και να ρυθμίζεται ο τρόπος, ο χρόνος και το 
ειδικότερο περιεχόμενο των στοιχείων αυτών, καθώς 
και κάθε αναγκαίο θέμα.»

Άρθρο 48

Α. Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης οφει−
λών

1. Αναστέλλεται έως την 31.12.2012 η λήψη αναγκαστι−
κών και λοιπών μέτρων είσπραξης κατά των οφειλετών 
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, εκτός του ΟΓΑ, οι 
οποίοι είτε έχουν εκπέσει της ρύθμισης οφειλών του 
ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) ή αντίστοιχων προηγούμενων 
ρυθμίσεων είτε δεν έχουν υπαχθεί σε αυτές. Προϋπο−
θέσεις της αναστολής αυτής και της υπαγωγής στον 
κατωτέρω διακανονισμό είναι:

α) η υποβολή σχετικής αίτησης του οφειλέτη στις 
αρμόδιες υπηρεσίες των ασφαλιστικών φορέων,

β) η ανελλιπής καταβολή των από 1.1.2011 και εφεξής 
τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών,

γ) η καταβολή ποσού που αντιστοιχεί τουλάχιστον 
στο 20% των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, όπως 
προσδιορίζονται παρακάτω έναντι της κατωτέρω κε−
φαλαιοποιημένης οφειλής.

Ειδικότερα:
i. Το ποσό αυτό σε ό,τι αφορά το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και τα 

λοιπά ταμεία ασφάλισης μισθωτών καταβάλλεται σε 
μηνιαία βάση, αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25% της κατά 
τα κατωτέρω κεφαλαιοποιημένης οφειλής, δεν μπορεί 
να είναι μικρότερο του 20% και μεγαλύτερο του 40% 
επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών ει−
σφορών του τελευταίου τριμήνου του έτους 2010 και 
σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται των 
εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Εφόσον κατά το τελευ−
ταίο τρίμηνο του 2010 ή μέρους αυτού δεν υφίστατο 
υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών υπέρ 
ταμείων μισθωτών λόγω μη απασχόλησης προσωπικού, 
το καταβλητέο ποσό αντιστοιχεί στο 1,25% της κεφαλαι−
οποιημένης οφειλής χωρίς να υπολείπεται των εκατόν 
πενήντα (150) ευρώ.

ii. Ειδικά για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ, το ποσό της 
διμηνιαίας καταβολής υπολογίζεται με βάση την ει−
σφορά που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής του 
αιτήματος υπαγωγής στόν διακανονισμό, χωρίς να υπο−
λείπεται των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Σε περίπτωση 
που έχουν διακόψει την ασφάλισή τους στον Οργανισμό 
αυτόν, ως εισφορά θεωρείται η αντιστοιχούσα στην 
ασφαλιστική κατηγορία όπου βρίσκονταν κατά το χρόνο 
διακοπής της ασφάλισης,

iii. Για τους οφειλέτες των ταμείων ασφάλισης αυ−
τοαπασχολούμενων − ανεξάρτητα απασχολούμενων, 
πλην ΟΑΕΕ, ισχύουν αναλόγως τα αναφερόμενα στην 
περίπτωση ii της παραγράγου αυτής, με εξαίρεση τη 
δόση που είναι μηνιαία και το ελάχιστο ποσό αυτής που 
ανέρχεται στα εκατό (100) ευρώ.

Η υπαγωγή στο διακανονισμό αυτόν συνεπάγεται την 
κεφαλαιοποίηση των ληξιπρόθεσμων μέχρι 31.12.2010 
οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών μετά των αναλο−
γούντων πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών 

επιβαρύνσεων προστίμων και λοιπών εξόδων αναγκα−
στικών μέτρων.

2. Στο διακανονισμό της παραγράφου 1 του άρθρου 
αυτού δύνανται να υπαχθούν και οι εξής κατηγορίες 
οφειλετών:

i. Όσοι οφείλουν εισφορές και για το χρονικό διά−
στημα από 1.1.2011 και εφεξής, εφόσον καταβάλουν τις 
οφειλές αυτές εφάπαξ ή τις ρυθμίσουν σύμφωνα με το 
ν. 3863/2010.

ii. Για το υπόλοιπο της οφειλής τους, όσοι έχουν εντα−
χθεί στη ρύθμιση του v. 3863/2010 ή άλλων αντίστοιχων 
προηγούμενων ρυθμίσεων, με παράλληλη απώλεια των 
ευεργετημάτων που τους είχαν παρασχεθεί δυνάμει των 
προηγούμενων ρυθμίσεων,

iii. Όσοι οφειλέτες του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ ή άλλων φορέων 
ασφάλισης μισθωτών δεν απασχολούν υπαλλήλους, 
εφόσον απασχολήσουν έναν ή περισσότερους υπαλ−
λήλους για το χρονικό διάστημα έως την 31.12.2012 και 
για όσο διάστημα απασχολούν προσωπικό.

3. Οφειλέτης του ΟΑΕΕ, ο οποίος προκαταβάλλει τις 
εισφορές, του δικαιούται έκπτωση, η οποία ορίζεται για 
τον πρώτο μήνα προπληρωμής σε 1%, προσαυξανόμενο 
κατά 1% για κάθε επόμενο μήνα προπληρωμής και μέχρι 
12 συνεχείς μήνες. Με απόφαση του Υπουργού Εργασί−
ας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί το ποσοστό της 
έκπτωσης αυτής να τροποποιείται.

4. Στις ως άνω διατάξεις δύνανται να υπαχθούν οφει−
λέτες, μετά από αίτησή τους στα οριζόμενα από τις 
περιπτώσεις α΄και β΄της παραγράφου 1 του άρθρου 54 
του ν. 3863/2010 αρμόδια όργανα ανεξαρτήτως ποσού 
οφειλής. Ειδικότερα οφειλέτες, το ποσό της συνολικής 
οφειλής των οποίων υπερβαίνει: α) για το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 
το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, β) 
για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς το ποσό των 
ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ και γ) για τον ΟΓΑ 
το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, μπο−
ρούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του άρθρου 55 του 
ν. 3863/2010 και βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, να τύχουν ευ−
νοϊκότερης ρύθμισης ως προς το ποσό της δόσης, το 
οποίο αντιστοιχεί στο 0,80% της ως άνω κεφαλοποι−
ημένης οφειλής.

To ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% 
ούτε μεγαλύτερο του 40% των ασφαλιστικών εισφορών, 
όπως αυτές προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 του πα−
ρόντος άρθρου. Στην περίπτωση οφειλετών που κατά το 
τελευταίο τρίμηνο του 2010 ή μέρους αυτού δεν είχαν 
υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών υπέρ 
ταμείων μισθωτών λόγω μη απασχόλησης προσωπικού, 
το καταβλητέο ποσό δόσης αντιστοιχεί στο 0,80% της 
κεφαλαιοποιημένης οφειλής.

5. Σε περίπτωση που δεν έχει αποπληρωθεί κατά 
τα ως άνω το σύνολο της οφειλής έως τις 31.12.2012, 
παύει από 1.1.2013 η περίοδος αναστολής των μέτρων 
εισπράξεως και το υπόλοιπο της οφειλής εξοφλείται 
είτε εφάπαξ είτε με εκ νέου ρύθμισή του κατά τα άρθρα 
53−62 του ν. 3863/2010.

6. Στους οφειλέτες που υπάγονται στον παρόντα 
διακανονισμό και τηρούν τους όρους του χορηγείται 
βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας διάρκειας δύο 
(2) μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι ο διακανονισμός τη−
ρείται έναντι όλων των φορέων κύριας και επικουρικής 

 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1843
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1844 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

ασφάλισης στους οποίους υπάγεται το προσωπικό των 
επιχειρήσεων ή ο αυτοαπασχολούμενος. Προκειμένου 
για το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ εξακολουθούν να ισχύουν οι διατά−
ξεις του άρθρου 8 παράγραφος 5ε του α.ν. 1846/1951 
(ΦΕΚ 179 A΄).

7. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης διατηρούν σε κάθε 
περίπτωση το δικαίωμα: α) να δίνουν εντολές παρα−
κράτησης μέρους ή του συνόλου της χρηματικής απαί−
τησης του οφειλέτη κατά τρίτων προσώπων, για την 
είσπραξη της οποίας ζητείται βεβαίωση ασφαλιστικής 
ενημερότητας, β) να προβαίνουν σε συμψηφισμό των 
χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του οικείου 
ασφαλιστικού φορέα και μέχρι του ύψους των ληξιπρό−
θεσμων οφειλών του. Στις ανωτέρω περιπτώσεις α΄και β΄ 
το παρακρατούμενο ή συμψηφιζόμενο ποσό δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το διπλάσιο της προβλεπόμενης δόσης.

8. Στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους 
του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, που οφείλουν 
ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές ποσού εξακοσί−
ων (600) ευρώ και άνω, παρέχεται και κατά παρέκκλιση 
των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 
57 του ν. 3863/2010, χωρίς να απαιτείται η καταβολή του 
παραβόλου της παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 3863/2010, 
η ευχέρεια εξόφλησης σε δόσεις των καθυστερούμενων 
οφειλών τους, υπό την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης 
καταβολής των τρεχουσών εισφορών τους:

i. Προβλέπονται έως είκοσι (20) τριμηνιαίες δόσεις, 
ελάχιστου ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ έκαστη. Η 
πρώτη δόση προκαταβάλλεται μαζί με τις τρέχουσες 
εισφορές κατά την έναρξη της ρυθμίσεως.

ii. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δύο συνεχόμενων δόσε−
ων, καθώς και η μη καταβολή των τρεχουσών εισφορών 
συνεπάγεται την έκπτωση από τη ρύθμιση και καθιστά 
άμεσα απαιτητό το σύνολο του οφειλόμενου ποσού.

iii. Στους οφειλέτες που υπάγονται στην παρούσα ρύθ−
μιση και τηρούν τους όρους αυτής χορηγείται βεβαίωση 
ασφαλιστικής ενημερότητας διάρκειας έως έξι μηνών.

iν. Στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και 
όσοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με άλλες διατά−
ξεις, όσον αφορά στο μέρος της οφειλής που δεν έχει 
εισπραχθεί.

ν. Με την υπαγωγή τους στην πρόβλεψη της παρα−
γράφου αυτής αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών και 
λοιπών μέτρων είσπραξης εναντίον τους.

νi. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 
53 έως και 62 του ν. 3863/2010.

Β. Εκλογές Επιμελητηρίων
1. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρ. 5 του άρθρου 

30 του ν.3419/2005, που προστέθηκαν με την παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν.3557/2007 και τροποποιήθηκαν με το 
άρθρο 23 του ν. 3853/2010, αντικαθίστανται ως εξής:

«Οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης 
των Επιμελητηρίων μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν 
κατά το προηγούμενο εδάφιο, θα διεξαχθούν μεταξύ 
15ης Νοεμβρίου και 15ης Δεκεμβρίου 2011. Η θητεία των 
εκλεγμένων οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων πα−
ρατείνεται μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών κατά το 
προηγούμενο εδάφιο. Οι εκλογικές επιτροπές που έχουν 
συγκροτηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2081/1992, 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, 
για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των Επιμε−
λητηρίων, διατηρούνται και παραμένουν αρμόδιες για 

τις εκλογές που θα διεξαχθούν σύμφωνα με το πρώτο 
εδάφιο της παρούσας παραγράφου.»

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει τη 15η Μαρ−
τίου 2011.

Άρθρο 49
Άλλες διατάξεις

1. α. Κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων το Διοι−
κητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων (Τ.Π.Δ.) δύναται να ρυθμίζει εν γένει οφειλές 
από χορηγηθέντα από αυτό δάνεια σε δήμους, πρώην 
κοινότητες ή στους καθολικούς διαδόχους τους, που 
προκύπτουν από την εφαρμογή του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
81 Α΄), καθώς και στις περιφέρειες, που δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις συνομολόγησης δανείων του άρθρου 264 
του ν.3852/2010 και των σε εκτέλεση αυτών εκδοθεισών 
υπουργικών αποφάσεων ή που εντάσσονται στο ειδι−
κό πρόγραμμα για την οικονομική τους εξυγίανση του 
άρθρου 262 του ίδιου νόμου. Η διάρκεια αποπληρωμής 
των οφειλών αυτών μπορεί να παρατείνεται μέχρι τα 
είκοσι πέντε έτη από την ημερομηνία της παρούσας 
ρύθμισης και με λοιπούς ειδικότερους όρους και ειδικό 
κατά περίπτωση επιτόκιο που θα καθορίζεται από το 
Δ.Σ. του Τ.Π.Δ.. Οι κατά τα ανωτέρω οφειλές μπορούν 
να εξοφληθούν και με συνομολόγηση νέου δανείου από 
το Τ.Π.Δ. με διάρκεια μέχρι τα είκοσι πέντε έτη από 
τη συνομολόγηση, με ειδικότερους όρους, επιτόκιο και 
προϋποθέσεις που θα καθορίζονται από το Διοικητι−
κό Συμβούλιο του Τ.Π.Δ., καθώς και από τα οριζόμενα 
στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 18 του ν. 
3870/2010.

β. Η δυνατότητα του Δ.Σ του Τ.Π.Δ. της προηγούμενης 
περίπτωσης παρέχεται και για τη ρύθμιση:

i. των εν γένει οφειλών των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. 
των Ο.Τ.Α. και των Περιφερειών, των Συνδέσμων Ο.Τ.Α., 
των Δημοτικών εν γένει Επιχειρήσεων, με οικονομική 
αδυναμία ομαλής εξυπηρέτησης των οφειλών τους από 
τους ίδιους και από τους εγγυητές αυτών,

ii. των εν γένει οφειλών των Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κοινω−
φελούς χαρακτήρα, Δημοσίων Οργανισμών, Δημοσίων 
Επιχειρήσεων, Φιλανθρωπικών και άλλων Κοινωφελών 
Ιδρυμάτων, με οικονομική αδυναμία ομαλής εξυπηρέτη−
σης των οφειλών τους.

γ. Τα πάσης αιτίας υφιστάμενα στο Τ.Π.Δ., έως τη δη−
μοσίευση του παρόντος, χρεωστικά ανοίγματα των δή−
μων και πρώην κοινοτήτων δύναται να ρυθμιστούν άπαξ 
με συνομολόγηση ισόποσων δανείων από το Τ.Π.Δ., εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας μέχρι 31.12.2011, κατόπιν αιτή−
σεων των δήμων. Τα δάνεια αυτά χορηγούνται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 11 του 
άρθρου 18 του ν. 3870/2010. Με την παρέλευση άπρακτης 
της παραπάνω προθεσμίας, τα χρεωστικά ανοίγματα, 
όπως εμφανίζονται στα βιβλία του Τ.Π.Δ., βεβαιώνονται 
ή επαναβεβαιώνονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π.Δ. 
από 1.1.2012 οίκοθεν υπέρ του Τ.Π.Δ. με βάση τα σχετι−
κά στοιχεία που διαθέτει, κατά του οικείου δήμου και 
εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Η τυχόν 
αρχική βεβαίωση των ποσών αυτών σε Δ.Ο.Υ. δεν θίγεται 
αλλά εξακολουθεί να παράγει όλα τα αποτελέσματα από 
τη βεβαίωση αυτή σύμφωνα με το νόμο.

Τα χρεωστικά ανοίγματα που ρυθμίζονται σύμφωνα 
με τα προηγούμενα εδάφια απαλλάσσονται από τόκους 
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Προστασίας του Πολίτη από το Υπουργείο Θαλάσσιων 
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας [άρθρο 2 παρ. 3 του π.δ. 
127/2010 (ΦΕΚ 214 Α΄)].

γ. Τμήμα Γ΄
Οι ίδιες αρμοδιότητες με το Α΄Τμήμα, όσον αφορά 

στις λοιπές δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού της 
Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και στις δαπάνες των 
υπόλοιπων Υπηρεσιών που ανήκουν στην αρμοδιότητα 
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

δ. Τμήμα Δ΄
Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 43 

του παρόντος με στοιχεία γ΄και ε΄, σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 2362/1995, όσον αφορά 
στις δαπάνες του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύ−
σεων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του ίδιου άρ−
θρου με στοιχεία α΄, β΄, ζ΄, η΄, ι΄, ια΄, ιβ΄ και ιδ΄, σε συν−
δυασμό ομοίως με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν.2362/1995.

Τήρηση του Μητρώου Προσωπικού και των λογιστι−
κών βιβλίων που προβλέπονται από τις κείμενες δια−
τάξεις.»

Άρθρο 51

Πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/ 
1992), φόροι, τέλη, εισφορές, πρόσθετοι φόροι, προσαυ−
ξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις που έχουν καταλογιστεί 
από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές σε βάρος σω−
ματείων που επιδιώκουν αποκλειστικά πολιτιστικούς 
σκοπούς λόγω αμφισβήτησης του μη κερδοσκοπικού 
τους χαρακτήρα, διαγράφονται με απόφαση του Προϊ−

σταμένου της Δ.Ο.Υ. στην οποία είναι βεβαιωμένα και 
τυχόν εκκρεμείς δίκες καταργούνται, εφόσον:

α) υποβληθεί αίτηση προς την αρμόδια για τη διαγρα−
φή Δ.Ο.Υ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός 
από τη δημοσίευση του νόμου αυτού,

β) οι πολιτιστικοί σκοποί αποδεικνύονται από το εγκε−
κριμένο καταστατικό του σωματείου και

γ) το σωματείο έχει ορισθεί ως νομικό πρόσωπο που 
επιδιώκει πολιτιστικούς σκοπούς για την εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271 Α΄), της περίπτωσης 
δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994, με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού 
σε εκτέλεση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 9 
του ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271 Α΄).

Άρθρο 52
Καταργούμενες διατάξεις – Έναρξη ισχύος

1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταρ−
γούνται:

α) το άρθρο 13 του Κεφαλαίου Δ΄ του ν. 3052/2002 
(ΦΕΚ 221 Α΄),

β) τα άρθρα 1, 2, 3 και 4 του ν. ΒΡΙΑ΄ του 1892 (ΦΕΚ 
461 Α΄),

γ) το άρθρο 24 του ν. 522/1914 (ΦΕΚ 1 Α΄),
δ) το τέταρτο άρθρο του ν. 1943/1920 (ΦΕΚ 20 Α΄) 

και
ε) το άρθρο 5 του ν.δ. 2946/1954 (ΦΕΚ 183 Α΄).
2. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημο−

σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους. 

 Αθήνα, 31 Μαρτίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Χ. ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ

ΑΝΑΠΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ  

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
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