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ΙΔΡΥΜΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

      
 
  Αθήνα   05/08/2013 
 
  Αριθμ. Πρωτ. 
  E33/621 
   
   
   ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
   ΑΡ. 48 
 
    
   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 : Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης 
των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 

                     
 
Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 37/20.6.2013 εγκυκλίου μας, σας γνωρίζουμε 

τα ακόλουθα: 
 
 
1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ – ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Για την υπαγωγή στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ' του 

Ν.4152/2013 «Νέα Αρχή», εφόσον υφίστανται οφειλές μισθολογικών περιόδων 
απασχόλησης μετά την 1.1.2013 και μέχρι την 30.6.2013,  είτε θα εξοφλούνται πριν 
την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση είτε θα ρυθμίζονται σε δώδεκα (12) 
ισόποσες μηνιαίες δόσεις. 
Προκειμένου ο οφειλέτης να θεωρηθεί ασφαλιστικά ενήμερος θα πρέπει να 

καταβάλλει την αντίστοιχη πρώτη δόση τόσο της «Νέας Αρχής» όσο και αυτή της 
«Πάγιας Ρύθμισης». 
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2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
 Εφόσον ο εργοδότης επιθυμεί την ταυτόχρονη υπαγωγή των οφειλών του στις 
διατάξεις της ρύθμισης της «Νέας Αρχής» και της «Πάγιας Ρύθμισης» θα πρέπει να 
υποβάλλει σχετικές αιτήσεις για κάθε τύπο ρύθμισης, κατά τη διαδικασία που 
περιγράφεται στην ως άνω εγκύκλιο. 
 Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην ταυτόχρονη διεκπεραίωση των αιτήσεων από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, έτσι ώστε η επταήμερη προθεσμία υπαγωγής 
στις δύο ρυθμίσεις να είναι η ίδια. 
 Επίσης, η καταβολή της πρώτης δόσης για κάθε ρύθμιση θα πραγματοποιείται 
υποχρεωτικά την ίδια ημέρα, ενώ θα εκδίδεται απόφαση ρύθμισης πρώτα για την 
«Νέα Αρχή» και εν συνεχεία για την «Πάγια ρύθμιση». 
 
 Αναφορικά με τα στοιχεία που θα πρέπει να προσκομίζονται στο αρμόδιο για την 
έκδοση απόφασης ρύθμισης διοικητικό όργανο, ισχύουν τα κάτωθι: 
 
α. Για οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κύρια οφειλή έως πέντε χιλιάδες 
ευρώ (5.000 €) σε κάθε τύπο ρύθμισης, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση στην 
οποία δηλώνεται λεπτομερώς η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη 
χρονική στιγμή, η βιωσιμότητα των διακανονισμών καθώς και το αν ο οφειλέτης έχει 
καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα ή έχει ασκηθεί 
εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.  
 
β. Για οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κύρια οφειλή άνω των πέντε 
χιλιάδων ευρώ (5.000 €) σε έναν ή και στους δύο τύπους ρύθμισης, διακρίνονται 
οι παρακάτω κατηγορίες: 
 
1. Οφειλέτης με συνολική κύρια οφειλή στη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» έως 
εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ  (75.000 €) και στη «Πάγια Ρύθμιση» έως 
πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 €) προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
δηλώνεται λεπτομερώς η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική 
στιγμή και πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του 
οφειλέτη (κινητές αξίες και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής με 
προσκόμιση Ε9 ή ΕΤΑΚ), τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης ή το ετήσιο 
εισόδημα, τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN), οχήματα των 
οποίων έχει την κυριότητα, απαιτήσεις από τρίτους καθώς και πληροφορίες που 
περιλαμβάνουν οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου 
και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον και το 
αναμενόμενο εισόδημα/κύκλος εργασιών καθώς και το αν ο οφειλέτης έχει 
καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα ή έχει ασκηθεί 
εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.   
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2. Οφειλέτης με συνολική κύρια οφειλή στη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» άνω των 
εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000 €) ή με συνολική κύρια οφειλή στη 
«Πάγια Ρύθμιση» άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €), προσκομίζει 
υπεύθυνη δήλωση, με συμπληρωμένα τα στοιχεία της προηγούμενης 
περίπτωσης 1. 
 
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από 
βεβαίωση που υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή, 
περί της ορθότητας των δηλούμενων οικονομικών στοιχείων και των λοιπών 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη 
δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και τη βιωσιμότητα των διακανονισμών 
(καταβολή του συνόλου των δόσεων των ρυθμίσεων και των τρεχουσών 
ασφαλιστικών εισφορών). 
 
3. Οφειλέτης με συνολική κύρια οφειλή στη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» άνω των 
τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €) ή με συνολική κύρια οφειλή στη «Πάγια 
Ρύθμιση» άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 €), προσκομίζει 
υπεύθυνη δήλωση, με συμπληρωμένα τα στοιχεία της προηγούμενης 
περίπτωσης 2. 
 
 Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από 
σύσταση εγγύησης για τη διασφάλιση του συνόλου της ρυθμιζόμενης οφειλής και 
για τους δύο τύπους ρύθμισης, η οποία μπορεί να συνίσταται σε: 
 
• Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης 
και για το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων. 
• Πλήρη διασφάλιση της οφειλής με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ελευθέρου 
βαρών, αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικής οφειλής ή 
επί βεβαρημένου ακινήτου αντικειμενικής αξίας, αφαιρουμένων των ποσών για τα 
οποία έχουν εγγραφεί βάρη, τουλάχιστον ίσης με τη συνολική οφειλή. 
• Εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου και 
• Οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις αρμόδιες αρχές των 
ασφαλιστικών οργανισμών. 
 
Στη περίπτωση αυτή η βεβαίωση του τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή θα πρέπει να 

εξετάζει πέραν των υπολοίπων στοιχείων, την περιουσιακή κατάσταση του 
οφειλέτη ως προς την παροχή επαρκών εγγυήσεων για την χορήγηση ρύθμισης 
τμηματικής καταβολής. 
  Σε περίπτωση μη προσκόμισης ή αποστολής των ανωτέρω δικαιολογητικών 
εντός της οριζόμενης προθεσμίας, η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την 
υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής και την επιδίωξη της 
είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.  
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  Τονίζεται ότι, για τις ως άνω περιπτώσεις α και β, ανεξαρτήτως του τρόπου 
υποβολής της αίτησης, τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται ή 
αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα αρμόδια για την έκδοση 
απόφασης ρύθμισης διοικητικά όργανα, εντός τριάντα εργάσιμων για τις 
δημόσιες υπηρεσίες ημερών, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στις 
περιπτώσεις ταυτόχρονης υπαγωγής των οφειλών και στις δύο ρυθμίσεις, ως 
ημερομηνία έναρξης της ανωτέρω προθεσμίας ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της 
τελευταίας εκ των δύο αιτήσεων. 
 
  Εξυπακούεται ότι τα ανωτέρω θα τύχουν εφαρμογής και στις περιπτώσεις των 
οφειλετών που ήδη έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4152/2013, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής, για το υπόλοιπο 
οφειλόμενο ποσό.  
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου, σχετικές αιτήσεις. 
 
  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες της εγκυκλίου 37/2013 της Διεύθυνσης 
Ασφάλισης - Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
 

 
         
 
 
            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
     & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                              ΡΟΒΕΡΤΟΣ    ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

1. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας 
Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων 
Σταδίου 29, 101 10 Αθήνα 

2. Γρ. κ. Προέδρου Ε.Τ.Ε.Α. (τέως Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) 
3. Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών 
4. Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών 
5. Γρ. κ. κ. Συντονιστών  
6. Γενική Δ/νση Πληροφορικής 

Δ/νση Εκμετάλλευσης 
7. Υπουργείο Εξωτερικών  

Ζαλοκώστα 4, 106 71 Αθήνα 
8. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 

Ακαδημίας 6, 106 71 Αθήνα 
9. Σ.Ε.Β. 

Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα 
10. Σύνδεσμος Ανων. Εταιρειών και ΕΠΕ  

Πανεπιστημίου 16, 106 72  Αθήνα 
11. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βόρειας Ελλάδας 

Προμηθέως 32, 546 29 Θεσ/νίκη 
12. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αττικής και Πειραιώς 

Ακαδημίας 15, 106 71 Αθήνα 
13. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

Μητροπόλεως 12-14,  105 63  Αθήνα  
14. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. 

Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 106 78 Αθήνα 
15. Ε.Ν.Α.Ε. 

Μεσογείων 15, 115 26  Αθήνα 
16. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπορικών Κλαδικών Οργανώσεων 

Λυκαβηττού 37, 106 72 Αθήνα 
17. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών 

Ακτή Μιαούλη 85 , 18537  Πειραιάς 
18. Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας 

Σταδίου 24 , 105 64 Αθήνα 
19. Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών 

Κάνιγγος 27 , 106 82 Αθήνα 
20. Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών 

Ιουλιανού 42-46, 104 34 Αθήνα 
21. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος 

Αριστοτέλους 4, 104 33 Αθήνα 
22. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 

Ακαδημίας 7 , 106 71 Αθήνα 
23. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης 

Τσιμισκή 29 , 546 24 Θεσ/νίκη 
24. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά 

 Λουδοβίκου 1 Πλ. Οδησσού , 185 31 Πειραιάς 
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25. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων 
Νομού Θεσ/νίκης 
Αριστοτέλους 3, 546 24 Θεσ/νίκη 

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

27. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) 
Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα 

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

29. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά 
Αγ. Κων/νου 3, 185 31 Πειραιάς 

30. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών Ελλάδος 
Καποδιστρίου 24, 106 82 Αθήνα 

31. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών 
Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας 
Ιουλιανού 42-46, 104 34 Αθήνα 

32. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Πατησίων 12, Αθήνα 

33. Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών 
Πατησίων 12, Αθήνα 

34. Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Πατησίων 12, Αθήνα 

35. Ομάδα Υποδομών  Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιών  
Πατησίων 12, Αθήνα 

36. Ομάδα Υποδομών Λειτουργικών Παρεμβάσεων & Διαδικασιών 
Πατησίων 12, Αθήνα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ4691ΩΓ-Γ2Ζ


