
  Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2011 

Γεληίο Σύπος 
 

Αναζηολή μέηπυν αναγκαζηικήρ είζππαξηρ με πποζυπινό διακανονιζμό ηυν 

οθειλών ζηο ΙΚΑ-ΔΣΑΜ 

  Η Διοίκηζη ηος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ανακοινώνει όηι με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 20 

παπ. 17 ηος ν. 4019/2011 (ΦΕΚ. 216 /η.Α΄/ 30-09-2011) «Κοινωνική Οικονομία και 

Κοινωνική Επισειπημαηικόηηηα και λοιπέρ διαηάξειρ» ηος Υποςπγείος Επγαζίαρ και 

Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ, παπέσεηαι η δςναηόηηηα ζε όλοςρ ηοςρ επγοδόηερ πος 

οθείλοςν ζηο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. καθςζηεπούμενερ αζθαλιζηικέρ ειζθοπέρ και δεν 

έσοςν ςπασθεί ζε καθεζηώρ πύθμιζηρ, να ςπασθούν ζηο εςεπγεηικό καθεζηώρ ηος 

πποζυπινού διακανονιζμού, έυρ ηιρ 31/12/2012. 
 

  Επιζημαίνεηαι, όηι η πποθεζμία ηηρ έκπηωζηρ, καηά 20%, επί ηων πποζθέηων ηελών 

ηηρ κεθαλαιοποιημένηρ οθειλήρ ηοςρ, έωρ ηην 31/12/2010, λήγει οπιζηικά ζηιρ 

31/10/2011. 

 

  Με δεδομένο όηι, δεν ππόκειηαι να δοθεί νέα παπάηαζη ιζσύορ ηηρ έκπηωζηρ καηά 

20% ηων πποζθέηων ηελών, καλούμε ηιρ επισειπήζειρ πος οθείλοςν να αξιοποιήζοςν 

αςηή ηη δςναηόηηηα πος ηοςρ δίνεηαι. 

 

  Για ηην ςπαγωγή ζηη πύθμιζη ηος άπθπος 20 παπ. 17 ηος ν.4019/2011 (ΦΕΚ. 216 

/η.Α΄/ 30-09-2011), απαιηούνηαι ηα παπακάηω: 

 

  Α.  

1. Τποβολή ζσεηικήρ αίηηζηρ ζηιρ απμόδιερ ςπηπεζίερ ηος Ιδπύμαηορ με ηην 

οποία δηλώνεηαι και η ύπαπξη απαζσόληζηρ. 

 

2. Κεθαλαιοποίηζη ηυν καθςζηεπούμενυν αζθαλιζηικών ειζθοπών 

σπονικών πεπιόδυν μέσπι ηην 31/12/2010. 

 

3. Ανελλιπήρ καηαβολή ηυν ηπεσοςζών αζθαλιζηικών ειζθοπών από 

1/1/2011 και εθεξήρ ή πύθμιζη αςηών ζε 36 ή 48 μηνιαίερ δόζειρ 

αναλόγυρ ηος ύτοςρ ηυν οθειλών. 

 

4. Καηαβολή ποζού πος ανηιζηοισεί ζε ποζοζηό 1,25% ηηρ καηά ηην 

31/12/2010 κεθαλαιοποιημένηρ οθειλήρ. 

 



  Σο ποζό αςηό δεν θα μποπεί να είναι μικπόηεπο ηος 20% και μεγαλύηεπο ηος 

40% ηος μέζος όπος ηυν μηνιαίυν αζθαλιζηικών ειζθοπών ηος ηελεςηαίος 

ηπιμήνος ηος 2010 και ζε κάθε πεπίπηυζη, ππέπει να είναι ίζο ή μεγαλύηεπο ηυν 

εκαηόν πενήνηα εςπώ (150,00 €). 
 

  Β. 

 

  Δπίζηρ, παπέσεηαι για μία και μόνο θοπά η δςναηόηηηα ςπαγυγήρ με ηοςρ 

ίδιοςρ όποςρ και πποϋποθέζειρ και ζηοςρ οθειλέηερ ηος Ι.Κ.Α.-Δ.Σ.Α.Μ. οι 

οποίοι έσοςν απολέζει ηο δικαίυμα ζςνέσιζηρ ηος πποζυπινού διακανονιζμού, 

εθόζον ςποβάλλοςν ζσεηική αίηηζη μέσπι 31/10/2011. 
 

  Δπιπλέον, δικαίυμα ςπαγυγήρ ζηιρ εν λόγυ διαηάξειρ παπέσεηαι:  

 ζηοςρ οθειλέηερ ηος Ι.Κ.Α.-Δ.Σ.Α.Μ. κοινών επισειπήζευν και 

οικοδομικοηεσνικών έπγυν, οι οποίοι καηά ηην ημεπομηνία ςποβολήρ ηηρ 

αίηηζηρ δεν απαζσολούν ςπαλλήλοςρ, ςπό ηιρ εξήρ πποϋποθέζειρ: 

 

1. Κεθαλαιοποίηζη ηυν καθςζηεπούμενυν αζθαλιζηικών ειζθοπών 

σπονικών πεπιόδυν μέσπι ηην 31/12/2010. 

 

2. Μηνιαία καηαβολή ποζού πος θα ανηιζηοισεί ζε ποζοζηό 1,25% 

ηηρ καηά ηην 31/12/2010 κεθαλαιοποιημένηρ οθειλήρ όηαν ηο 

ζςνολικό ποζό αςηήρ δεν ςπεπβαίνει ηιρ 300.000,00 € και 0,80% 

για οθειλέρ άνυ ηυν 300.000,00 €. 
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