
1 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΙΔΡΤΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ 
ΕΝΙΑΙΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ 

 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
ΑΔΑ:   

Αθήνα,        10/11/2014 

 
 

 

ΘΔΛΡΟΝ ΔΗΠΞΟΑΜΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΥΛ ΝΦΔΗΙΥΛ  Αξ. Πξση.            ΔΓΘΘΙΗΝΠ 

ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ : ΓΙΑΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΟΦΔΙΛΩΝ Γ36/02/88       61 

ΣΜΗΜΑ  : ΔΛΔΓΥΟΤ & ΣΑΣΙΣΙΚΗ 

      ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΟΝΠ: 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ  : ΑΦΑΛΙΗ – ΔΟΓΩΝ  1. Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίαο Κ.Δ.Α.Ο. 

ΣΜΗΜΑ  : ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ      - Α΄ Αζελώλ  

Σειέθσλα  : 210.52.91.767& 772      - Β΄ Αζελώλ 

: 210.52.15.264-265       - Πεηξαηά 

FAX   : 210.52.91.735       - Θεζζαινλίθεο 

Δ-mail  : diakanonismos@keao.gov.gr  2. Τπνθαηαζηήκαηα ΙΚΑ – ΔΣΑΜ 

Σαρ. Γ/λζε  : Πεηξαηώο 28       Σακεηαθέο Τπεξεζίεο & Σκήκαηα Κ.Δ.Α.Ο. 

Σαρ. Κώδηθαο : 104 37           

ΘΝΗΛΝΞΝΗΖΠΖ: 

        Ωο ζπλεκκέλνο πίλαθαο δηαλνκήο 

                 
  

ΘΔΚΑ: «Ούθμιζη ληξιππόθεζμων οθειλών ηος Λ.4305/2014» 
 

αο θνηλνπνηνύκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ.54 ηνπ Ν.4305/2014 (ΦΔΚ 
237/η.Α΄/31-10-2014) «Ρύζκηζε νθεηιώλ πξνο ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο», ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ζεζπίδεηαη κεηαβαηηθό ζύζηεκα ξύζκηζεο 
νθεηιώλ όισλ ησλ Αζθαιηζηηθώλ Οξγαληζκώλ, αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ 
Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο, πιελ ΝΑΣ, γλσξίδνληάο ζαο ηα 

αθόινπζα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο: 
 

1. ΝΦΔΗΙΔΠ ΞΝ ΟΘΚΗΕΝΛΡΑΗ 
 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο εκπίπηνπλ: 

 
 Οθεηιέο πνπ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξόζεζκεο ηελ 1/10/2014 

(κηζζνινγηθήο πεξηόδνπ έσο 31/8/2014) 
 

 Οη θαζπζηεξνύκελεο έσο ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία νθεηιέο, πνπ 
ηεινύλ ζε αλαζηνιή είζπξαμεο, θαηόπηλ αηηήζεσο ηνπ νθεηιέηε. 

 

 Οθεηιέο κέρξη ηελ σο άλσ ρξνληθή πεξίνδν πνπ ηεινύλ ππό 
θαζεζηώο ξύζκηζεο, ύζηεξα από ζρεηηθή αίηεζε ηνπ νθεηιέηε. 

Η ξύζκηζε ηνπ λ.4305/14 έρεη εθαξκνγή γηα θύξηεο νθεηιέο κέρξη έλα 
εθαηνκκύξην (1.000.000) επξώ. Γηα πνζά άλσ ηνπ 1.000.000 επξώ παξακέλνπλ 
ζε ηζρύ νη δηαηάμεηο ηνπ λ.4152/13. 

  Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ ππαγσγή ζηελ παξνύζα ξύζκηζε είλαη ε 
ππνβνιή ησλ Αλαιπηηθώλ Πεξηνδηθώλ Γειώζεσλ, όπνπ πξνβιέπεηαη, θαζώο θαη ε 

θαηαβνιή ησλ ηξερνπζώλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ από 1.10.2014 θαη εθεμήο. 
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2. ΑΟΚΝΓΗΝ ΝΟΓΑΛΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΓΝΠΖ ΑΞΝΦΑΠΖΠ ΟΘΚΗΠΖΠ 

 
 Αξκόδην όξγαλν γηα ηελ έθδνζε απόθαζεο δηαθαλνληζκνύ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξόληνο λόκνπ γηα ηνπο νθεηιέηεο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην Μεηξών Οθεηιεηώλ 

ηνπ Κ.Δ.Α.Ο., είλαη ν Γηεπζπληήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Τπεξεζίαο Κ.Δ.Α.Ο. ή ηνπ 
Τπνθαηαζηήκαηνο Ι.Κ.Α. – Δ.Σ.Α.Μ. πνπ αλήθεη ν νθεηιέηεο. 

 
3. ΡΟΝΞΝΠ ΟΘΚΗΠΖΠ 

Ι) ηνπο νθεηιέηεο δύλαηαη λα ρνξεγείηαη ξύζκηζε σο αθνινύζσο: 

 Δθάπαξ εμόθιεζε ηεο νθεηιήο κε πνζνζηό έθπησζεο 100% επί ησλ 
λνκίκσλ πξνζαπμήζεσλ, ηειώλ θαζπζηέξεζεο θαη ινηπώλ επηβαξύλζεσλ. 

 Δμόθιεζε κέρξη δώδεκα (12) ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο, κε πνζνζηό 
έθπησζεο 90%. 

 Δμόθιεζε κέρξη είκοζι ηέζζεπιρ (24) ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο, κε 

πνζνζηό έθπησζεο 80%. 

 Δμόθιεζε κέρξη ηπιάνηα έξι (36) ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο, κε πνζνζηό 

έθπησζεο 70%. 

 Δμόθιεζε κέρξη ζαπάνηα οκηώ (48) ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο, κε 
πνζνζηό έθπησζεο 60%. 

 Δμόθιεζε κέρξη εξήνηα (60) ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο, κε πνζνζηό 
έθπησζεο 50%. 

 Δμόθιεζε κέρξη εβδομήνηα δύο (72) ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο, κε 
πνζνζηό έθπησζεο 30%. 

 Δμόθιεζε κέρξη εκαηό (100) ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο, κε πνζνζηό 

έθπησζεο 20%. Γηα ηελ  ππαγσγή ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 
ξύζκηζεο ην πνζό ηεο θύξηαο ξπζκηδόκελεο νθεηιήο δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηα δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξώ.  

ΙΙ) Σα αλσηέξσ πνζνζηά έθπησζεο επί ησλ λνκίκσλ πξνζαπμήζεσλ, ηειώλ 

θαζπζηέξεζεο θαη ινηπώλ επηβαξύλζεσλ ρνξεγνύληαη κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο 
ύπαξμεο θαηαινγηζηηθώλ πξάμεσλ γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη ε 
παξερόκελε εθ ηνπ λόκνπ έθπησζε (ΠΔΔ, απόθαζε θαηαινγηζκνύ παξνρώλ, 

ζπληάμεσλ, θιπ) 

ΙΙΙ) Σν ειάρηζην πνζό κεληαίαο δόζεο ηεο ξύζκηζεο δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξόηεξν ησλ πελήληα (50) επξώ. 

ΙV) Η θύξηα νθεηιή βαξύλεηαη από ην κήλα ππαγσγήο ζηε ξύζκηζε κε εηήζην 
επηηόθην 4,56%. 

V) ηε πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο επηιέμεη, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο 
ξύζκηζεο, λα εμνθιήζεη εθάπαμ ηηο ππόινηπεο δόζεηο ησλ ξπζκηζκέλσλ 

νθεηιώλ, ηπγράλεη απαιιαγήο επί ηνπ ελαπνκείλαληνο πνζνύ ησλ 
πξνζαπμήζεσλ εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο, ζε πνζνζηό ίζν κε απηό πνπ 
αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκό ησλ κεληαίσλ δόζεσλ πνπ ηειηθά δηακνξθώλεηαη κε 

ηελ εμόθιεζε. Σα αλσηέξσ πνζνζηά έθπησζεο επί ησλ λνκίκσλ 
πξνζαπμήζεσλ, ηειώλ θαζπζηέξεζεο θαη ινηπώλ επηβαξύλζεσλ ρνξεγνύληαη 

κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο ύπαξμεο θαηαινγηζηηθώλ πξάμεσλ γηα ηηο  νπνίεο δελ 
πξνβιέπεηαη ε παξερόκελε εθ ηνπ λόκνπ έθπησζε (ΠΔΔ, απόθαζε 
θαηαινγηζκνύ παξνρώλ, ζπληάμεσλ θιπ). 
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Με ηελ ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο, ρνξεγείηαη, από ηνπο αξκόδηνπο 

θνξείο, ζηνπο ππόρξενπο κελαίν πηζηνπνηεηηθό νθεηιώλ, ζην νπνίν πηζηνπνηείηαη 
θαη ην ππνιεηπόκελν πνζό νθεηιήο. Σν ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθό επέρεη ζέζε 
απνδεηθηηθνύ αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 

 
4. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΡΥΛ ΑΗΡΖΠΔΥΛ 

 
Οθεηιέηεο ηνπ Ι.Κ.Α. – Δ.Σ.Α.Μ. θαη νθεηιέηεο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην Μεηξών 

Οθεηιεηώλ ηνπ Κ.Δ.Α.Ο. , ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε γηα ππαγσγή ζηελ παξνύζα 

ξύζκηζε (ζπλ/λν ππόδεηγκα) απεςθείαρ ζηελ ππεξεζία Κ.Δ.Α.Ο ή ζηελ ηακεηαθή 
ππεξεζία ηνπ Ι.Κ.Α. – Δ.Σ.Α.Μ.. πνπ αλήθεη ν νθεηιέηεο, σωπίρ λα απαηηείηαη 

πξνζθόκηζε ππεξεζηαθνύ ζεκεηώκαηνο από ην θνξέα.  
Γηα ην ζύλνιν ησλ νθεηιώλ ηνπ Ι.Κ.Α. – Δ.Σ.Α.Μ. κεηά ηελ θαηαρώξηζε ηεο 

αίηεζεο εθδίδεηαη άκεζα ε απόθαζε ξύζκηζεο κε βάζε ηηο νθεηιέο πνπ, θαηά ηελ 

εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απόθαζεο εκθαλίδνληαη σο ιεμηπξόζεζκεο ζηε βάζε 
δεδνκέλσλ ηνπ Ο.Π..-Ι.Κ.Α. βάζεη ησλ ΔΓΚ ησλ ΑΠΓ. Ακέζσο κεηά ηελ έθδνζε 

ηεο απόθαζεο, ελεκεξώλεηαη ην Σκήκα Δζόδσλ ηνπ αξκόδηνπ ππνθαηαζηήκαηνο 
ηνπ Ι.Κ.Α. – Δ.Σ.Α.Μ. γηα λα πξνβεί ζε έιεγρν. Αλ από ηνλ έιεγρν πξνθύςεη νθεηιή 
αλαγόκελε ζε ρξνληθή πεξίνδν ηεο ξύζκηζεο, είλαη δπλαηή είηε ε εθάπαμ εμόθιεζή 

ηεο είηε ε έληαμή ηεο ζηε ξύζκηζε κε αλαθαζνξηζκό ηνπ πνζνύ ησλ δόζεσλ. 
Γπλαηόηεηα ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ππαγσγή ζηε ξύζκηζε ηνπ παξόληνο άξζξνπ 

πθίζηαηαη κέρξη θαη ηελ ηελεςηαία επγάζιμη εκέξα ηνπ Καπηίος ηνπ 2015.  
Η αίηεζε θαηαρσξείηαη ζην κεραλνγξαθηθό ζύζηεκα (κε θσδηθό 75 ή 76 

αλαιόγσο ηνπ ύςνπο ησλ νθεηιώλ) από ην νπνίν απνδίδεηαη θαη ν ζρεηηθόο αξηζκόο 

πξσηνθόιινπ – δελ είλαη επνκέλσο απαξαίηεην λα πξνεγεζεί ρνξήγεζε 
ρεηξόγξαθνπ πξσηνθόιινπ ζε απηή. Με ηελ απνζήθεπζε ηεο αίηεζεο θαη ηε 

δεκηνπξγία ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο ξύζκηζεο, ν νθεηιέηεο ππνρξενύηαη λα 
θαηαβάιιεη ηελ α’ δόζε ζηελ ππεξεζία πνπ εμέδσζε ηελ απόθαζε πξνθεηκέλνπ ε 

ξύζκηζε λα θαηαζηεί ελεξγή θαη λα ηνπ ρνξεγεζεί ε ζρεηηθή απόθαζε.  
Δπιζημαίνεηαι όηι καηαληκηική ημεπομηνία για ηην καηαβολή ηηρ ππώηηρ 

δόζηρ καθώρ και ηων ςπόλοιπων δόζεων ηηρ πύθμιζηρ είναι η 21η κάθε 

μήνα και εθόζον δεν είναι επγάζιμη η επόμενη επγάζιμη. 
Σημείφζη: 

Ελλείυει ηοσ ζτεηικού σπηρεζιακού ζημειώμαηος, εθιζηούμε ηην προζοτή ζας 
ώζηε όηαν προζέρτεηαι οθειλέηης ηοσ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για σπαγφγή ζηην 
παρούζα ρύθμιζη να γίνεηαι αναζήηηζη μέζφ ηοσ Α.Φ.Μ. για ηστόν 

οικοδομοηετνικά έργα ποσ πρέπει να ρσθμιζηούν ηασηότρονα.  
 

5. ΑΞΥΙΔΗΑ ΟΘΚΗΠΖΠ 

Η μη εμππόθεζμη καηαβολή δόζηρ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ξύζκηζεο ή ε κε 
θαηαβνιή ησλ ηξερνπζώλ εηζθνξώλ, έρεη σο ζπλέπεηεο: 

α) ηελ απώιεηα ησλ επεξγεηεκάησλ ηεο ξύζκηζεο, 

β) ηελ θαηάζηαζε σο απαηηεηνύ ηνπ ζπλόινπ ηνπ ππνινίπνπ ηεο νθεηιήο 

θαη ησλ πξνεγνύκελσλ πξνζαπμήζεσλ θαη ηόθσλ, ηα νπνία αλαβηώλνπλ 
αλαδξνκηθά, 

γ) ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμήο ηεο κε όια ηα πξνβιεπόκελα από ηελ 

ηζρύνπζα λνκνζεζία κέηξα. 

Οη ζπλέπεηεο ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ δεν επέπσονηαι εάλ ν νθεηιέηεο, 

μεηά ηην πάποδο εξαμήνος από ηελ έληαμε ζε ξύζκηζε θαη ηελ πιήξσζε ησλ 
όξσλ απηήο,:  
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α) δελ θαηαβάιιεη εκπξόζεζκα κέρξη δύν (2) δόζεηο γηα δηάζηεκα ελόο 

κήλα έθαζηε, αλά έηνο πξνγξάκκαηνο ξύζκηζεο ή  

β) δελ θαηαβάιιεη εκπξόζεζκα κία (1) δόζε ηεο ξύζκηζεο αλά έηνο 
πξνγξάκκαηνο ξύζκηζεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη δύν (2) κελώλ. 

Γηα ηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) θαη (β) ε θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο δόζεο 
ζπλεπάγεηαη ηελ επηβάξπλζε απηήο κε κεληαία πξνζαύμεζε δύν ηνηο εθαηό (2%). 

 

 6. ΓΛΑΡΝΡΖΡΑ ΔΞΑΛΔΛΡΑΜΖΠ 
 

Καη’ εμαίξεζε, ζε πεξηπηώζεηο απώιεηαο ηεο ξύζκηζεο γηα ιόγνπο αλσηέξαο 
βίαο ν νθεηιέηεο δύλαηαη εληόο δύν (2) κελώλ από ηελ απώιεηα απηήο λα 

ππνβάιεη άπαξ αίηεζε επαλέληαμήο ηνπ ζηε ξύζκηζε κε ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη 
πξνϋπνζέζεηο θαη γηα ηνλ ελαπνκείλαληα αξηζκό δόζεσλ απηήο. 

Σν αίηεκα επαλέληαμεο ππνβάιιεηαη εγγξάθσο θαη πεξηέρεη ηα ζηνηρεία πνπ 

ζεκειηώλνπλ ηελ αλσηέξα βία. Η αξκόδηα ππεξεζία απνθαίλεηαη επί ηνπ 
αηηήκαηνο εληόο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο. Δάλ δελ ιεθζεί απόθαζε εληόο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, ην 
αίηεκα ζεσξείηαη όηη έρεη απνξξηθζεί.   

 

7. ΑΛΑΓΘΑΠΡΗΘΑ ΚΔΡΟΑ – ΞΝΗΛΗΘΖ ΓΗΥΜΖ 

ηηο θνηλνπνηνύκελεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη ε αλαζηνιή ιήςεο αλαγθαζηηθώλ 

κέηξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ξύζκηζεο, γηα ηνπο νθεηιέηεο πνπ ζα ππαρζνύλ ζε 
δηαθαλνληζκό ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ.54 ηνπ Ν. 4305/2014 θαη 
ηεξνύλ ηνπο όξνπο ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Αλαζηέιιεηαη ε πνηληθή δίσμε ζε βάξνο ησλ ππεπζύλσλ θαηά ηηο 
δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ αξζξ. 1 ηνπ α.λ.86/1967 

(Α’ 136). 

 Αλαβάιιεηαη ε εθηέιεζε ηεο πνηλήο πνπ επηβιήζεθε ή, εθόζνλ 

άξρηζε ε εθηέιεζή ηεο, δηαθόπηεηαη. 

 Αλαζηέιιεηαη ε ιήςε αλαγθαζηηθώλ κέηξσλ θαη ε ζπλέρηζε ηεο 
δηαδηθαζίαο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο επί θηλεηώλ ή αθηλήησλ 

 Αλαζηέιιεηαη ε παξαγξαθή νθεηιώλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα 
ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2556/1997 (Α΄270) 

 

8. ΠΚΤΖΦΗΠΚΝΠ ΟΘΚΗΠΚΔΛΥΛ ΝΦΔΗΙΥΛ  
 

Ο ζπκςεθηζκόο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 1 ηνπ Ν.4254/2014 (Α’ 85) θαη 
αθνξά ρξεκαηηθέο απαηηήζεηο ηνπ νθεηιέηε έλαληη Γεκνζίνπ πνπ πξνέξρνληαη 

από επηζηξνθέο Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο θαη Φόξνπ Δηζνδήκαηνο κε νθεηιέο 
ζηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ρσξεί θαη κεηά ηε ζπκκόξθσζε ηνπ 
νθεηιέηε ζηε ξύζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο πνπ ηνπ ρνξεγήζεθε, μέσπι ηος 

ποζού πος ανηιζηοισεί έωρ ηο 1/7 ηων εναπομειναζών δόζεων.  
ηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηώλ ζπκςεθηζκνύ εμνθινύληαη θαηά 

πξνηεξαηόηεηα νη ηειεπηαίεο δόζεηο. 
Σα πξναλαθεξόκελα εθαξκόδνληαη ηόζν ζηελ παξνύζα ξύζκηζε όζν θαη ζηηο 

ινηπέο ηζρύνπζεο ξπζκίζεηο.  
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9. ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΔΗΠ ΠΡΖ «ΛΔΑ ΑΟΣΖ» - ΔΔΟΓΔΡΖΚΑΡΑ  
 
Οθεηιέηεο πνπ έρνπλ ήδε ππαρζεί ζηε ξύζκηζε ηεο «Νέαο Αξρήο» ηνπ 

Ν.4152/2013 θαη ηεξνύλ ηνπο όξνπο απηήο, ςπόκεινηαι αναδπομικά, από 
1/1/2013 ζε επηηόθην ύςνπο 4,56% θαη ηπγράλνπλ αλαδξνκηθά, από ηελ έληαμή 

ηνπο ζηε ξύζκηζε ησλ εθπηώζεσλ επί ησλ πξνζαπμήζεσλ, ηειώλ θαζπζηέξεζεο 
θαη ινηπώλ επηβαξύλζεσλ ηνπ παξόληνο, δηθαηνύκελνη λα επηιέμνπλ λα ππαρζνύλ 
ζηε παξνύζα ξύζκηζε ή λα παξακείλνπλ ζε απηή, έρνληαο σο πξόζζεην 

επεξγέηεκα ηε κείσζε θαηά πνζνζηό 20% ησλ πξνζαπμήζεσλ, ηειώλ 
θαζπζηέξεζεο θαη ινηπώλ επηβαξύλζεσλ αλαδξνκηθά από ηελ εκεξνκελία 

έληαμήο ηνπο ζηε ξύζκηζε. 
Δηδηθόηεξεο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ πξναλαθεξόκελσλ ζα ξπζκηζηνύλ 

κε Τπνπξγηθή Απόθαζε, ε νπνία ζα ζαο θνηλνπνηεζεί.  

 
ΞΟΝΠΝΣΖ: 

Από ηην ημεπομηνία έναπξηρ ιζσύορ ηος Λ.4305/2014 δεν επιηπέπεηαι 
η σοπήγηζη πςθμίζεων ημημαηικήρ καηαβολήρ, καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ 
«Λέαρ Απσήρ», για ηοςρ οθειλέηερ πος εμπίπηοςν ζηο πεδίο εθαπμογήρ 

ηος άπθπος 54 ηος Λ.4305/2014. 

 

 

 
 

Εσωτ. Διανομή: 

1. Γρ. Συντονίστριας 

2. Δ/νσεις Κ.Υ. Κ.Ε.Α.Ο. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 

 

ΡΟΒΕΡΣΟ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 

 

ΕΛΛΗ ΚΟΡΔΕΛΛΟΤ 
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Α Ι Σ Η  Η  

(για υπαγωγή ςτη ρφθμιςη του αρθρ.54 του Ν.4305/2014) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

( για περιπτώςεισ επιχειρήςεων)                 

 

 

 

 

  

  

                                                                                          

Ο/Η ΑΙΣΩΝ/ΟΤΑ 

      (ΤΠΟΓΡΑΦΗ-ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ) 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ. : 

         

……ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Α.Ο…… 

ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑ : ……………….. 

ΤΠΗΡΕΙΑ Κ.Ε.Α.Ο. 

…../….../…... 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ:                     

ΑΦΑΛΙΜΕΝΟ            

ΕΡΓΟΔΟΣΗ   

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ          
ΕΠΩΝΤΜΟ                       : ……………………………………………….. 

ΟΝΟΜΑ                            :  ………………………………………………. 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ             :  ……………………………………………… 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ          :  ……………………………………………… 

A.M. ΑΦΑΛ.ΦΟΡΕΑ      : ………………………………………………. 

ΑΦΜ                                  : ………………………………………………. 

Δ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ            :  …………………………………………… 

ΣΑΧ. ΚΩΔΙΚΑ                   : ………………………………………………… 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ                      :  ……………………………………………. 

 

 

 

 

ΠΡΟ: 

           ………….ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Α.Ο………………………… 

            ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑ:………………………………………………………. 

            ΤΠΗΡΕΙΑ Κ.Ε.Α.Ο:……………………………………………………… 

 
 
          Παρακαλώ,  για την υπαγωγή μου ςτη ρφθμιςη του 
Ν.4305/2014. 

Επιθυμώ να εξοφλήςω την οφειλή μου: 

o Εφάπαξ 

o ε ………….δόςεισ 

 
 

υνημμζνα: 

1. ………………………………………………                           

2. ………………………………………………           

3. ……………………………………………..       

4. …………………………………………….. 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  

ΕΠΩΝΤΜΙΑ            : ……………………………………………………….  

Α.Μ.Ε./Α.Μ.Ο.Ε   :……………………………………………………….           

ΕΙΔΟ ΕΠΙΧ/Η   :  …………………………………………............. 

ΑΦΜ                       :  …………………………………………………….. 

Δ/ΝΗ ΕΠΙΧ/Η   :  ……………………………………………………… 

ΣΑΧ. ΚΩΔΙΚΑ        : ……………………………………………………….. 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ           : ……………………………………………………….. 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ           :  ……………………………………………………... 

 

 

 
 

 

 

                    

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΙΔΡΤΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ 

ΕΝΙΑΙΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ 
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