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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
προς ηοσς σπότρεοσς καηαβολής αζθαλιζηικών οθειλών ηοσ 

ΙΚΑ-ΔΤΑΜ 
 
 

 
Με ηνλ ηειεπηαίν λφκν 4305/2014 ζεζπίδεηαη έλα επλντθφ θαη 
επέιηθην  ζχζηεκα ξχζκηζεο νθεηιψλ, πνπ επηηξέπεη ηελ 
εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ κε ζεκαληηθέο εθπηψζεηο ζε 
πξφζηηκα,  πξνζαπμήζεηο θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο πνπ θζάλνπλ 
σο θαη ηελ πιήξε απαιιαγή. 
 
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ππαγσγή ζην λέν ζχζηεκα 
ξχζκηζεο νθεηιψλ είλαη ε πηζηνπνηεκέλε θαηαβνιή ησλ κεληαίσλ 
ηξερνπζψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ κελφο επηεκβξίνπ 2014. 
 
Αληίζηνηρα, θαζψο ην δηθαίσκα ππαγσγήο ζην λέν ζχζηεκα 
ξχζκηζεο νθεηιψλ αζθείηαη έσο ηηο 31/3/2015, απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε ππαγσγήο απνηειεί ε ζπλεπήο θαη εκπξφζεζκε 
θαηαβνιήο ησλ κεληαίσλ ηξερνπζψλ εηζθνξψλ ησλ 
πξνεγνχκελσλ ηεο ππαγσγήο κελψλ. 
 
Οη βαζηθνί φξνη ηεο λέαο ξχζκηζεο είλαη νη εμήο:  
  
Α. Γηα ιεμηπξφζεζκεο θχξηεο νθεηιέο κέρξη 15.000 €: 

Ρχζκηζε  κέρξη εθαηφ (100) ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο, κε 
πνζνζηφ έθπησζεο πξφζζεησλ ηειψλ 20%. 
 

Β. Γηα ιεμηπξφζεζκεο θχξηεο νθεηιέο κέρξη 1.000.000 €: 

 Δθάπαμ θαηαβνιή ηεο θχξηαο νθεηιήο κε δηαγξαθή ησλ 
πξφζζεησλ ηειψλ. 

 Ρχζκηζε  ηεο νθεηιήο ζε 12 έσο 72 δφζεηο κε  έθπησζε απφ 
90% έσο 30%, επί ησλ πξφζζεησλ ηειψλ, αλαιφγσο ηνπ 
αξηζκνχ ησλ δφζεσλ πνπ επηιέγνληαη. 
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Γ. Γηα ιεμηπξφζεζκεο θχξηεο νθεηιέο άλσ ηνπ 1.000.000€:  
Τπφ ηνλ φξν ηεο έληαμεο ζηε ξχζκηζε ηνπ λ.4152/13 φινπ 
ηνπ ππφινηπνπ πνζνχ νθεηιήο, δχλαηαη λα εληαρζεί ζηε 
ξχζκηζε ησλ 12-72 δφζεσλ ηκήκα νθεηιήο 1.000.000€ 
Η ζρεηηθή αίηεζε ππνβάιιεηαη κέρξη 31/3/2015. 
 

Γ. Γηα νθεηιέηεο εληαγκέλνπο ζε εμππεξεηνχκελα πθηζηάκελα 
ζρήκαηα ξπζκίζεσλ: 

 Με αίηεζε πνπ ζα ππνβιεζεί έσο ηηο 31/3/2015, κπνξνχλ 
λα ππαρζνχλ γηα νθεηιέο έσο 1.000.000€ ή γηα ηκήκα 
νθεηιήο έσο 1.000.000€ ζηε λέα ξχζκηζε ησλ 12-72 
δφζεσλ, θαη κέρξη 100 δφζεσλ γηα θχξηα νθεηιή έσο 
15.000€ 
ή 

 Οη ήδε εληαγκέλνη ζηε ξχζκηζε ηεο «Νέαο Αξρήο» κπνξνχλ 
λα παξακείλνπλ ζηε ξχζκηζε απνιακβάλνληαο ηα 
πξφζζεηα επεξγεηήκαηα πνπ παξέρεη ν λένο λφκνο 
(επηπιένλ έθπησζε 20% επί ησλ πξνζαπμήζεσλ θιπ θαη 
αλαδξνκηθφο ππνινγηζκφο επηηνθίνπ 4,56%) 

 
Οη αηηήζεηο γηα ηελ ππαγσγή ζηε λέα ξχζκηζε ζα ππνβάιινληαη 
απφ 10/11/2014 ζηα Πεξηθεξεηαθά ΚΔΑΟ (Α΄ θαη Β΄ Αζελψλ, 
Πεηξαηά θαη Θεζζαινλίθεο) θαη ζηηο Σακεηαθέο Τπεξεζίεο ησλ 
Τπνθαηαζηεκάησλ ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ. 
 
Δληφο ησλ πξνζερψλ εκεξψλ ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
ΙΚΑ-ΔΣΑΜ (www.ika.gr) εθαξκνγή, πνπ ζα επηηξέπεη ζηνλ ίδην ηνλ 
νθεηιέηε λα επηιέμεη ηνλ αξηζκφ ησλ δφζεσλ αλάινγα κε ην χςνο 
ηεο νθεηιήο  κε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ, είηε εθάπαμ 
θαηαβνιήο ή επηινγήο 12, 24, 36, 48, 60, 72 ή θαη 100 κεληαίσλ 
δφζεσλ. 
 
Η πξνζεζκία ππνβνιήο αίηεζεο  ππαγσγήο ζην λέν ζρήκα 
ξχζκηζεο ιήγεη ζηηο 31/3/2015. (Σειεπηαία εκέξα ππνβνιήο 
αηηήζεσλ ε 31/3/2015). 
 
Η Γηνίθεζε ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαιεί ην ζχλνιν ησλ νθεηιεηψλ λα 
αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο δηαθαλνληζκνχ νθεηιψλ πνπ 
παξέρεη ν λένο λφκνο. 
 
Γηα ηνπο νθεηιέηεο πνπ ζα ππαρζνχλ ζηα αλσηέξσ ζρήκαηα 
ξχζκηζεο θαη ηεξνχλ ηνπ φξνπο απηψλ, αλαζηέιιεηαη ε ιήςε 
αλαγθαζηηθψλ θαη ινηπψλ κέηξσλ είζπξαμεο ελψ ρνξεγείηαη 
βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ρσξίο θακία παξαθξάηεζε 
(πνζφ ή πνζνζηφ). 
 
Παξάιιεια  ελεκεξψλεη ηνπο νθεηιέηεο φηη  κεηά ηελ εθπλνή ηεο 
πξνζεζκίαο ππαγσγήο ζε απηή ηε ξχζκηζε (31/3/2015) δελ ζα 
ππάξμεη άιιε δπλαηφηεηα δηαθαλνληζκνχ κε απηνχο ηνπο φξνπο. 

http://www.ika.gr/


 
Απφ ηελ 1/4/2015 ζα ηζρχεη θαη πάιη ως μοναδική επιλογή ε 
ξχζκηζε νθεηιψλ ηεο «Νέαο Αξρήο» θαη ηεο «Πάγηαο Ρχζκηζεο». 
 

 
Ο Γηνηθεηήο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ 


