
∆ελτίο Τύπου 
 
 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ 
ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

 

Με τις υπό ψήφιση διατάξεις του τελευταίου νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, παρέχεται η δυνατότητα σε όσους εργοδότες οφείλουν καθυστερούµενες ασφαλιστικές 
εισφορές στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση ή έχασαν το δικαίωµα συνέχισης της 
ρύθµισης στην οποία είχαν κατά το παρελθόν υπαχθεί, να υπαχθούν στο καθεστώς του 
προσωρινού διακανονισµού. 
 
Ο διακανονισµός αυτός αφορά τόσο τους εργοδότες που εξακολουθούν να απασχολούν υπαλλήλους, 
όσο και αυτούς που δεν απασχολούν στο εξής, αλλά και αυτούς που οφείλουν εισφορές από 
οικοδοµικές εργασίες. 
 
Με την υπαγωγή στο καθεστώς του προσωρινού διακανονισµού, αναστέλλεται έως τις 
31/12/2012 η λήψη αναγκαστικών και λοιπών µέτρων για τους παραπάνω οφειλέτες. 
 
Για την υπαγωγή στον προσωρινό διακανονισµό, αρκεί η υποβολή σχετικής αίτησης στα Ταµεία 
Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ και στα Υποκαταστήµατα και Παραρτήµατα. 
 
Ο τρόπος εξόφλησης των καθυστερούµενων οφειλών καθορίζεται ως εξής: 
 
Οι οφειλές που αφορούν το έτος 2011 ρυθµίζονται σε 36 ή 48 µηνιαίες δόσεις, αναλόγως του ύψους 
οφειλής. 
 
Οι οφειλές που αφορούν προηγούµενα έτη κεφαλαιοποιούνται στις 31/12/2010 και για την 
εξόφλησή τους καταβάλλεται ποσό που αντιστοιχεί στο 20% του µέσου όρου των τρεχουσών 
εισφορών του ∆΄τριµήνου του 2010. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στο διακανονισµό είναι η ανελλιπής καταβολή των 
τρεχουσών εισφορών εκ µέρους των εργοδοτών. 
 
Οι οφειλέτες οι οποίοι κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης δεν απασχολούν υπαλλήλους και 
οι οφειλέτες από οικοδοµοτεχνικά έργα µπορούν να εξοφλήσουν καταβάλλοντας το 1,25% της 
κεφαλαιοποιηµένης οφειλής για ποσά κατώτερα των 300.000€ και το 0,80% για µεγαλύτερα ποσά. 
 
Επισηµαίνεται, ότι εφόσον η αίτηση υποβληθεί έως τις 31/10/2011, θα παρέχεται έκπτωση 20% επί 
των προσθέτων τελών της κεφαλαιοποιηµένης οφειλής. 
 
Τέλος, για µία ακόµη φορά, κάνουµε γνωστό ότι στις περιπτώσεις οφειλετών, που δεν θα 
προσφύγουν στην αξιοποίηση των ως άνω ρυθµίσεων, θα εφαρµοστεί απαρέγκλιτα και χωρίς 
ουδεµία εξαίρεση η πλήρης επιβολή των προβλεποµένων αναγκαστικών µέτρων και των λοιπών 
µέτρων είσπραξης. 
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