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Άρθρο 1ο  

Ειςφορζσ  

  

1.    Οι ειςφορζσ προβλζπονται ςτο άρκρο 8 του Καταςτατικοφ του Σαμείου.  

2.    Οι ειςφορζσ των αςφαλιςμζνων καταβάλλονται από τον εργοδότθ.  

3.     Οι ειςφορζσ για τθν προαιρετικι αςφάλιςθ καταβάλλονται από τουσ 

αςφαλιςμζνουσ.  

 Ο αςφαλιςμζνοσ μπορεί να καταβάλει τισ ειςφορζσ (εργοδότθ και 

εργαηομζνου), προκειμζνου να αναγνωριςκεί ςυντάξιμοσ χρόνοσ 

αςφάλιςθσ για τον οποίο δεν κατζβαλε ο εργοδότθσ τισ ειςφορζσ. 

 Οι εκπρόκεςμα καταβαλλόμενεσ ειςφορζσ επιβαρφνονται με τόκουσ 

υπερθμερίασ από τότε που κατζςτθςαν λθξιπρόκεςμεσ και απαιτθτζσ 

μζχρι τθν εξόφλθςι τουσ.   

  

Άρθρο 2ο  

Διαδικαςία είςπραξησ ειςφορών 

 

 Οι εργοδότεσ ςυνδζονται ςτο  μθχανογραφικό ςφςτθμα του ΣΕΑΤΦΕ και 

αποςτζλλουν ςε μθνιαία βάςθ θλεκτρονικά αρχεία ειςφορϊν. Σο μθχανογραφικό 

ςφςτθμα πραγματοποιεί ποςοτικό και ποιοτικό ζλεγχο ςτα δεδομζνα, κακϊσ και 

ςτθν καταβαλλόμενθ ειςφορά. Εάν ςτο θλεκτρονικό αρχείο παρατθρθκοφν 

προβλιματα ενθμερϊνεται αυτόματα ο χριςτθσ για τα λάκθ του αρχείου. Εάν 

περάςει από τουσ ελζγχουσ εκδίδεται αυτόματα Σαυτότθτα Πλθρωμισ που μπορεί 

να πλθρωκεί ςε τράπεηα.   Κακθμερινά το Σαμείο λαμβάνει αρχείο από τθν Εκνικι 

Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ με τισ πλθρωμζσ των ειςφορϊν. Σο εςωτερικό πλθροφοριακό 

ςφςτθμα δζχεται το θλεκτρονικό αρχείο και το ςυγκρίνει με τισ απαιτιςεισ που 

προκφπτουν από τισ εγγραφζσ των εργοδοτϊν και ςε περίπτωςθ λάκουσ καταβολισ 

αποςτζλλει θλεκτρονικό μινυμα ςτον εργοδότθ για τθ διευκζτθςθ τθσ διαφοράσ.   
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 Παρακολοφκθςθ Μθ Φόρτωςθσ Ηλεκτρονικϊν Αρχείων: ε μθνιαία περίοδο 

παρακολουκοφνται οι εταιρείεσ και τα φαρμακεία που δεν ζχουν φορτϊςει 

θλεκτρονικά αρχεία και αποςτζλλεται αυτόματα email για υπενκφμιςθ. ε 

περίπτωςθ μθ απόδοςθσ θλεκτρονικοφ αρχείου επιβάλλονται ςε βάροσ των 

εταιρειϊν οι προβλεπόμενεσ από τον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ  κυρϊςεισ.  

 Ειςφορζσ αχρεωςτιτωσ ειςπραχκείςεσ επιςτρζφονται κατόπιν αίτθςθσ του 

ενδιαφερόμενου. Εάν δεν υποβλθκεί αίτθςθ μζςα ςτθν τριετία από τθν πλθρωμι 

παραγράφονται. 

 
 

Άρθρο 3ο 

Παρακολοφθηςη χρεωςτικών υπολοίπων 

  

Οι  εργοδότεσ ελζγχονται ςε μθνιαία βάςθ μζςω εκτφπωςθσ Χρονολογικισ 

Ανάλυςθσ Ανοικτϊν Τπολοίπων και παρακολουκοφνται τα απλιρωτα χρεωςτικά 

υπόλοιπα με ανάλυςθ κακυςτζρθςθσ 30, 60, 90 και πζραν θμερϊν. Ανάλογα το 

ςυνολικό χρεωςτικό υπόλοιπο κακϊσ και τισ θμζρεσ κακυςτζρθςθσ το Σαμείο 

επικοινωνεί με τον εργοδότθ είτε μζςω email ι τθλεφϊνου για τθ βεβαίωςθ του 

υπολοίπου και τθν πλθρωμι του. 

 

Άρθρο 4ο  

Χρζωςη τόκων υπερημερίασ  

  

 Σο Σαμείο υπολογίηει και βεβαιϊνει τόκουσ υπερθμερίασ για κάκε μινα 

κακυςτζρθςθσ πλθρωμισ των ειςφορϊν (άρκρ. 8 παρ. 6 του Καταςτατικοφ). 

Ο υπολογιςμόσ πραγματοποιείται με τουσ μινεσ κακυςτζρθςθσ και το 

ιςχφον επιτόκιο υπερθμερίασ.  

 Οφειλζσ από ειςφορζσ που αφοροφν ςτο χρονικό διάςτθμα πριν από τθν 

ίδρυςθ και λειτουργία του Σαμείου (1.3.2013) επιβαρφνονται μζχρι τθν 

28.2.2013 με τα προβλεπόμενα από τθν αςφαλιςτικι νομοκεςία για τον 
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Σομζα ΣΕΑΤΦΕ του ΝΠΔΔ ΣΕΑΙΣ πρόςτιμα και προςαυξιςεισ ι πρόςκετα 

τζλθ και από 1.3.2013 με τόκουσ υπερθμερίασ.  

 

Άρθρο 5ο  

Υποχρεώςεισ εργοδοτών και αςφαλιςμζνων  

ςχετικά με τισ ειςφορζσ   

  

 Οι αςφαλιςμζνοι οφείλουν να παρακολουκοφν τακτικά και να 

ενθμερϊνονται από τθν ιςτοςελίδα του Σαμείου και τισ υπθρεςίεσ του για 

τθν αςφαλιςτικι τουσ κατάςταςθ  και για τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ 

τουσ.   Επειδι ζχουν κωδικό πρόςβαςθσ ςτο μθτρϊο τουσ και βλζπουν τισ 

ειςφορζσ που ζχουν καταβλθκεί, οφείλουν να ενθμερϊνουν άμεςα το 

Σαμείο για κάκε παράλειψθ (π.χ. του εργοδότθ) ι ςφάλμα (π.χ. του 

Σαμείου), ϊςτε άμεςα το Σαμείο να προβεί ςτισ οφειλόμενεσ ενζργειεσ για 

τθν αποκατάςταςθ τθσ νομιμότθτασ και τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων 

του Σαμείου και του αςφαλιςμζνου.  

Σο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I περιζχει αναλυτικά τισ υποχρεϊςεισ του αςφαλιςμζνου και 

των εργοδοτϊν ςχετικά με τθν ενθμζρωςθ των ιδίων  και του Σαμείου ςε 

ςχζςθ με τισ καταβλθκείςεσ ειςφορζσ, τον χρόνο αςφάλιςθσ και τθ μεταβολι 

των δεδομζνων που αφοροφν ςτο προςωπικοφ του μθτρϊο (π.χ. 

οικογενειακι κατάςταςθ, διεφκυνςθ, ΑΦΜ, κ.λπ.).  

 Οι εργοδότεσ οφείλουν να κοινοποιοφν αμζςωσ, εγγράφωσ ι θλεκτρονικά, 

ςτο Σαμείο τθν εκ μζρουσ τουσ απαςχόλθςθ προςϊπου που αςφαλίηεται 

υποχρεωτικά το Σαμείο και κάκε μεταβολι τθσ εργαςιακισ του ςχζςθσ που 

επθρεάηει τθν αςφάλιςθ του ιδίου και των προςτατευόμενων μελϊν τθσ 

οικογζνειάσ του. Προσ τον ςκοπό αυτό οφείλουν να παρακολουκοφν τακτικά 

και να ενθμερϊνονται από τθν ιςτοςελίδα του Σαμείου και τισ υπθρεςίεσ του 

για τθν αςφαλιςτικι κατάςταςθ των εργαηομζνων τουσ που αςφαλίηονται 

ςτο Σαμείο και για τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των ιδίων και των 

εργαηομζνων τουσ. Οφείλουν δε να ενθμερϊνουν άμεςα το Σαμείο για τθν 
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φπαρξθ τυχόν ςφαλμάτων ι παραλείψεων, ϊςτε το Σαμείο να προβεί άμεςα 

ςτισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ νομιμότθτασ.  

 Οι ειςφορζσ των υποχρεωτικά αςφαλιςμζνων αποδίδονται ςτο Σαμείο από 

τον εργοδότθ, ο οποίοσ τισ παρακρατεί από τον μιςκό κατά τθν πλθρωμι 

των αποδοχϊν ςτουσ αςφαλιςμζνουσ. Περιςςότεροι εργοδότεσ ευκφνονται 

αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον ζκαςτοσ. Εάν ο εργοδότθσ δεν εκπλθρϊςει 

τθν υποχρζωςι του εντόσ διμινου από τθν θμζρα τθσ πλθρωμισ των 

αποδοχϊν, ο αςφαλιςμζνοσ απαλλάςςεται από τθν καταβολι αυτι και του 

λοιποφ βαρφνεται ο εργοδότθσ. Σθν ειςφορά των αςφαλιςμζνων με τθ 

ςχετικι κατάςταςθ υποχρεοφται να κατακζςει ο εργοδότθσ τουσ ςτο Σαμείο 

εντόσ τριάντα θμερϊν από τθ λιξθ του μινα ςτον οποίο αντιςτοιχοφν οι 

αποδοχζσ. 

 

Άρθρο 6 

Διαδικαςία ελζγχου   

 

1.      To Σαμείο διενεργεί ελζγχουσ και ιδίωσ ςτθν ζδρα των εργοδοτϊν και 

ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ των αςφαλιςμζνων, προκειμζνου να διαπιςτϊνει 

τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ ζναντι του Σαμείου.  

2.      Οι ζλεγχοι ςτθν ζδρα των εργοδοτϊν και ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ των  

αςφαλιςμζνων πραγματοποιοφνται από υπαλλιλουσ του Σαμείου κατόπιν 

εντολισ του Δ. τθν ζννοια του υπαλλιλου περιλαμβάνονται και ορκωτοί 

ελεγκτζσ  που ενεργοφν με ειδικι εντολι του Δ του Σαμείου.  

3.      Ο ζλεγχοσ γίνεται με κάκε πρόςφορο ςτοιχείο που επιτρζπει τθν 

εξακρίβωςθ τθσ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων των εργοδοτϊν και 

αςφαλιςμζνων ςτο Σαμείο. Ενδεικτικά, γίνεται διαςταφρωςθ με τισ 

Αναλυτικζσ Περιοδικζσ Δθλϊςεισ και τα μθτρϊα του ΙΚΑ-ΕΣΑΜ ι άλλων 

οργανιςμϊν κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ, με τα ςτοιχεία των 

ςυςτθμάτων ΕΡΓΑΝΗ, ΑΣΛΑ, ΗΛΙΟ, με τθν ΗΔΙΚΑ ΑΕ κ.λπ., με τα ςτοιχεία 

των Δθμόςιων Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν (εκκακαριςτικά, δθλϊςεισ κ.λπ.), τα 
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μθτρϊα παραγωγισ ανά κλάδο αςφάλιςθσ, τα ςτοιχεία ιςολογιςμοφ, τισ 

μιςκολογικζσ καταςτάςεισ κ.λπ.   

4. ε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των παραπάνω ςτοιχείων ι άρνθςθσ των 

εργοδοτϊν να χορθγιςουν τα ςτοιχεία για τον ζλεγχο ο αρμόδιοσ 

υπάλλθλοσ του Σαμείου εκδίδει κατ' εκτίμθςθ πράξθ επιβολισ ειςφορϊν 

(ΠΕΕ) και πράξθ επιβολισ τόκων υπερθμερίασ (ΠΕΣΤ) ι/και Πράξθ 

Επιβολισ Πρόςκετων Σελϊν (ΠΕΠΣ) και ακολουκείται θ διαδικαςία 

βεβαίωςθσ τθσ οφειλισ. 

5. Κατά των ΠΕΕ, ΠΕΠΣ και ΠΕΣΤ ο ζχων ζννομο ςυμφζρον μπορεί να 

υποβάλει ενϊπιον του Δ αντιρριςεισ - ζνςταςθ εντόσ προκεςμίασ 

τριάντα (30) θμερϊν. Η προκεςμία για τθν υποβολι αντιρριςεων- 

ζνςταςθσ  αναςτζλλει τθ βεβαίωςθ τθσ οφειλισ.  

6. ε περίπτωςθ που είναι αδφνατθ θ εξακρίβωςθ του χρόνου 

απαςχόλθςθσ και τθσ υπαλλθλικισ ιδιότθτασ του εργαηομζνου, για τθν 

απόδειξθ αυτϊν απαιτείται α) ζκκεςθ ελζγχου τθσ υπθρεςίασ και β) 

υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του εργοδότθ και του εργαηομζνου. 

 

Άρθρο 7ο  

Βεβαίωςη των οφειλόμενων ειςφορών  

  

1.    Κατά το άρκρο 11 του Καταςτατικοφ του Σαμείου, τίτλοσ για τθ 

βεβαίωςθ και είςπραξθ των απαιτιςεων από ειςφορζσ αποτελεί θ 

απόφαςθ του Δ του Σαμείου, θ οποία κακορίηει επακριβϊσ το 

ειςπρακτζο ποςό από κακυςτεροφμενεσ ειςφορζσ, πρόςκετα τζλθ 

κ.λπ. ωσ και τθ χρονικι περίοδο ςτθν οποία αναφζρονται βάςει 

πράξεων των αρμοδίων οργάνων του Σαμείου ι καταςτάςεων των 

οφειλετϊν.  

2.      Για τον καταλογιςμό των ειςφορϊν και των προςαυξιςεων ι/και 

τόκων υπερθμερίασ δεν απαιτείται καταρχιν προθγοφμενθ κλιςθ ςε 

ακρόαςθ, διότι κακορίηονται κατά δζςμια αρμοδιότθτα και δεν 
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εξαρτϊνται από τθν υποκειμενικι ςυμπεριφορά των 

εργοδοτϊν.  Κατ’ εξαίρεςθ απαιτείται προθγοφμενθ κλιςθ ςε 

ακρόαςθ όταν τα όργανα του Σαμείου ζχουν διακριτικι ευχζρεια και 

το ποςό τθσ οφειλισ προκφπτει μετά τθν εξζταςθ τθσ ςυμπεριφοράσ 

του υπόχρεου.  

3.      Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Σαμείου πριν από τθ βεβαίωςθ τθσ 

οφειλισ, κατά τθν κρίςθ τουσ, μπορεί να καλοφν με επιςτολι, φαξ ι 

θλεκτρονικά τον υπόχρεο πλθρωμισ των ειςφορϊν να προςζλκει ςτο 

Σαμείο, να ενθμερωκεί για τθν οφειλι και τισ δυνατότθτεσ ρφκμιςθσ 

αυτισ και να τθν εξοφλιςει ι ρυκμίςει και ςε κάκε περίπτωςθ να 

εκκζςει τισ απόψεισ του ςχετικά με τθν οφειλι. Σο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

περιζχει υπόδειγμα τζτοιασ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ.  

4.      Για βεβαιϊςεισ που αφοροφν ςε ειςφορζσ πριν από τθν ζναρξθ 

λειτουργίασ του Σαμείου ωσ ΝΠΙΔ  (1.3.2013) αναφζρονται ςτθν 

απόφαςθ του Δ και οι διατάξεισ του καταςτατικοφ του ΣΕΑΤΦΕ (τότε 

Σομζα του ΝΠΔΔ ΣΕΑΙΣ) που ςτθρίηουν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ 

καταλογιςμοφ. υγκεκριμζνα, αναφζρονται οι διατάξεισ που 

αφοροφν ςτον  κακοριςμό και το φψοσ τθσ ειςφοράσ, του προςτίμου 

και εν γζνει προςαυξιςεων κακϊσ και ςτθν αρμοδιότθτα του Δ του 

ΣΕΑΙΣ να τισ κακορίηει. Σο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ περιζχει υποδείγματα για 

τισ βεβαιϊςεισ αυτϊν των οφειλόμενων ειςφορϊν.  

5.      Η αναγραφι των ονομάτων των αςφαλιςμζνων δεν είναι 

απαραίτθτθ, διότι δεν περιζχει ςχετικι διάταξθ θ νομοκεςία για το 

ΣΕΑΤΦΕ και ςε κάκε περίπτωςθ θ βεβαίωςθ γίνεται με βάςθ τισ 

μιςκοδοτικζσ καταςτάςεισ που οι ίδιοι οι εργοδότεσ προςκομίηουν 

ςτο Σαμείο.  

6.      Σόςο οι ειςφορζσ όςο και οι τυχόν προςαυξιςεισ (όπωσ τόκοι 

υπερθμερίασ, πρόςτιμα κ.λπ.) αναγράφονται ςε «Αναλυτικι 

Κατάςταςθ Οφειλόμενων Ειςφορϊν και Προςαυξιςεων» κατά μινα 

και θ κατάςταςθ αυτι επιςυνάπτεται ςτθν απόφαςθ του Δ με τθν 

οποία βεβαιϊνονται οι ειςφορζσ. Σο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV περιζχει 
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υπόδειγμα αναλυτικισ κατάςταςθσ οφειλόμενων ειςφορϊν και 

προςαυξιςεων.  

7.      Για τα ποςά που βεβαιϊνει το Δ και τα οποία αφοροφν ςε 

οφειλόμενεσ ειςφορζσ πριν από τθν 1.3.2013 ςτθν απόφαςι του Δ 

επιπλζον αναγράφονται τα ςτοιχεία που ςτθν παρ. 1 του παρόντοσ 

αναλυτικά αναφζρονται ενϊ ςτθν αναλυτικι κατάςταςθ 

οφειλόμενων ειςφορϊν γίνεται διακριτά ο υπολογιςμόσ των 

ειςφορϊν και των προςαυξιςεων για το πριν τθν ζναρξθ λειτουργίασ 

του ΣΕΑΤΦΕ (1.3.2013) διάςτθμα και των ειςφορϊν και τόκων 

υπερθμερίασ για το μετά τθν 1.3.2013 διάςτθμα κακϊσ και ςυνολικόσ 

υπολογιςμόσ του οφειλόμενου ποςοφ. Σο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V περιζχει 

υποδείγματα για τισ βεβαιϊςεισ οφειλόμενων ειςφορϊν 

8.      τθν απόφαςθ του Δ αναγράφεται ότι οι εργοδότεσ, οι 

αςφαλιςμζνοι και όποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον ζχει δικαίωμα να 

αςκιςει αίτθςθ επανεξζταςθσ (ενδικοφανι προςφυγι) κατά τθσ 

απόφαςθσ βεβαίωςθσ των ειςφορϊν ενϊπιον του Δ εντόσ 

προκεςμίασ 60 θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ επίδοςθσ τθσ απόφαςθσ 

προσ αυτόν ι από τθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ.  

9.      Η απόφαςθ του Δ κοινοποιείται με δικαςτικό επιμελθτι ι με 

ςυςτθμζνθ επιςτολι ςτον αςφαλιςμζνο, τον εργοδότθ ι όποιον ζχει 

υποχρζωςθ πλθρωμισ των ειςφορϊν.  

10.  Οι αςφαλιςμζνοι, οι εργοδότεσ και όποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον 

μπορεί να ςτραφεί κατά των αποφάςεων που απορρίπτουν τθν 

ενδικοφανι προςφυγι ενϊπιον των αρμόδιων διοικθτικϊν 

δικαςτθρίων εντόσ 60 θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ επίδοςθσ ι τθσ 

γνϊςθσ αυτισ, ςφμφωνα με τον Κϊδικα Διοικθτικισ 

Δικονομίασ.  Ωςτόςο κατά το άρκρο 69 του ΚΔΔ θ προκεςμία 

άςκθςθσ τθσ προςφυγισ και θ άςκθςθ τθσ προςφυγισ δεν 

αναςτζλλουν τθν εκτζλεςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ.  
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11.  Η ταμειακι βεβαίωςθ και θ αναγκαςτικι εκτζλεςθ εισ βάροσ του 

οφειλζτθ ξεκινοφν μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ 

ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ςχετικισ 

προκεςμίασ διότι θ διοικθτικι πράξθ βεβαίωςθσ των ειςφορϊν τότε 

οριςτικοποιείται.  

12. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο μπορεί με απόφαςθ του να ορίηει ςε 

αρμόδια όργανα του Σαμείου, να ςυγκατατίκενται ςε αναβολι 

ποινικισ δίκθσ για κακυςτεριςεισ οφειλόμενων ποςϊν, μόνο υπό τον 

όρο, ότι πριν τθν εκδίκαςθ τθσ υπόκεςθσ καταβάλει το 1/3 τθσ 

οφειλής ι ςε περίπτωςθ άρνθςθσ χοριγθςθσ ςτοιχείων μόνο υπό τον 

όρο τθσ χοριγθςθσ αυτϊν. 

13. Αναςτολι τθσ υπό του Σαμείου επιςπευδόμενθσ αναγκαςτικισ, κατά 

των οφειλετϊν αυτοφ εκτελζςεωσ, επιτρζπεται μόνο κατόπιν 

απόφαςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Σαμείου, με αίτθςθ του 

ενδιαφερομζνου προσ το Σαμείο και με τθν προχπόκεςθ τθσ 

καταβολισ εκ μζρουσ του οφειλζτθ των ζωσ τότε εξόδων τθσ 

διαδικαςίασ. 

14. Σο Σαμείο εκδίδει βεβαιϊςεισ περί μθ οφειλισ κατόπιν αίτθςθσ  του 

ενδιαφερομζνου. ε περίπτωςθ οφειλισ που δεν ζχει  ρυκμιςκεί 

ι δεν τθρείται θ ρφκμιςθ δεν χορθγείται βεβαίωςθ. 

15. Tο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V περιζχει υπόδειγμα βεβαίωςθσ περί μθ  οφειλισ 

και αίτθςθσ προσ το Σαμείο για τθ χοριγθςθ τθσ ςχετικισ βεβαίωςθσ.   

 

                                                      Άρθρο 8ο 

Διακανονιςμόσ οφειλομζνων ειςφορών 

  

 Για τισ ρυκμίςεισ οφειλϊν των εργοδοτϊν το Δ εκδίδει γενικζσ αποφάςεισ 

που αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του Σαμείου και οι ςιμερα ιςχφουςεσ είναι 

οι αναφερόμενεσ ςτα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ VI και VII.  
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 Σο Δ του Σαμείου κατόπιν αίτθςθσ του υπόχρεου δφναται να διακανονίηει 

τα οφειλόμενα προσ το Σαμείο. Ενδεικτικά, δφναται να δζχεται τθν καταβολι 

των οφειλόμενων ειςφορϊν ςε δόςεισ, τθ μείωςθ ι τθν ολικι ι μερικι 

απαλλαγι από τισ προςαυξιςεισ – τόκουσ υπερθμερίασ κ.λπ. Σο Δ κατά τθν 

ζκδοςθ των ςχετικϊν αποφάςεων ςτακμίηει τα ςυμφζροντα του Σαμείου ςε 

ςχζςθ με τισ οικονομικζσ δυνατότθτεσ του αιτοφντοσ, τουσ λόγουσ ανωτζρασ 

βίασ που τυχόν εμπόδιςαν τθν εμπρόκεςμθ καταβολι των ειςφορϊν (π.χ. 

λόγουσ υγείασ), τθν οικογενειακι κατάςταςθ του αιτοφντοσ (π.χ. πολφτεκνοσ, 

ανάπθροσ κ.λπ.), το φψοσ του οφειλόμενου ποςοφ και τισ τυχόν εγγυιςεισ 

που παρζχονται για τθν πλθρωμι του, τθ ςυμπεριφορά του οφειλζτθ και 

ειδικότερα ςυνεκτιμάται το αν ενιργθςε με καλι πίςτθ ι όχι, κακϊσ και θ 

ςυμπεριφορά των υπθρεςιϊν του Σαμείου (π.χ. εςφαλμζνθ ζγγραφθ 

ενθμζρωςθ) κλπ.     

 Σο Δ δφναται να ακολουκεί τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ ρυκμίςεισ για τουσ 

δθμόςιουσ οργανιςμοφσ επικουρικισ αςφάλιςθσ ι να προβαίνει ςε άλλθ 

κατά τθν κρίςθ του ρφκμιςθ που εξυπθρετεί καλφτερα τα ςυμφζροντα του 

Σαμείου.  

 To ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIII περιζχει ζντυπο για τθ ρφκμιςθ ςε δόςεισ και τθσ 

αίτθςθσ για υπαγωγι ςε ρφκμιςθ.  

 

Άρθρο 9ο  

Παραγραφζσ των εςόδων του Ταμείου  

 

1.      Η παραγραφι των απαιτιςεων του Σαμείου είναι 20ετισ  (απαιτιςεισ από 

οφειλόμενεσ ειςφορζσ, πρόςτιμα, προςαυξιςεισ, απαιτιςεισ 

από  χρθματικζσ αξιϊςεισ από ςφμβαςθ κ.λπ) ςφμφωνα με όςα 

προβλζπονται ςτον Αςτικό Κϊδικα. 

 Απαιτιςεισ του Σαμείου με βάςθ τισ διατάξεισ περί αδικοπραξιϊν υπόκεινται 

ςε 5ετι παραγραφι (απαιτιςεισ κατά μελϊν Δ του ΣΕΑΤΦΕ ι υπαλλιλων 

κ.λπ.)  
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 Η παραγραφι των απαιτιςεων του Σαμείου αναςτζλλεται για τουσ 

προβλεπόμενουσ ςτον Αςτικό Κϊδικα λόγουσ.  

 Κατά το διάςτθμα τθσ ρφκμιςθσ οφειλϊν ςε δόςεισ αναςτζλλεται θ 

παραγραφι των απαιτιςεων του Σαμείου.  

  

Άρθρο 10ο 

Τροποποιήςεισ των παραρτημάτων που αφοροφν ςτα ζςοδα 

   

Όλα τα δικαιολογθτικά και ζντυπα που αναφζρονται ςτα Παραρτιματα  του 

Κανονιςμοφ Είςπραξθσ Εςόδων τροποποιοφνται με απόφαςθ του Δ που αναρτάται 

ςτθν ιςτοςελίδα του Σαμείου.   

  

Άρθρο 11ο 

Μεταβατικζσ διατάξεισ  

 

Εκκρεμείσ αιτιςεισ κατά τον χρόνο ζναρξθσ ιςχφοσ του παρόντοσ εξετάηονται 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ίςχυαν κατά τον χρόνο υποβολισ τουσ. Μπορεί όμωσ 

με αίτθςθ του ενδιαφερομζνου να εφαρμοςκεί ο παρϊν Κανονιςμόσ Είςπραξθσ 

Εςόδων. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
Ι.  Βεβαίωςθ Χρόνου Αςφάλιςθσ 

ΙΙ. Πρόςκλθςθ  

ΙΙΙ. Βεβαιϊςεισ οφειλϊν ειςφορϊν 

IV. Τπόδειγμα αναλυτικισ κατάςταςθσ οφειλόμενων ειςφορϊν και προςαυξιςεων 

(ΠΕΣΤ)   

V. α. Τπόδειγμα βεβαίωςθσ μθ οφειλισ  

V. β  Τπόδειγμα αίτθςθσ ςχετικά με βεβαίωςθ μθ οφειλι 

VI. -  VII. Τπόδειγμα γενικϊν αποφάςεων που αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του 

Σαμείου 

VIII. Τπόδειγμα εντφπου για τθ ρφκμιςθ ςε δόςεισ και τθσ αίτθςθσ για υπαγωγι ςε 

ρφκμιςθ.  

 

 

  



ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΙΠΡΑΞΗ ΕΟΔΩΝ 
 

[14] 
 

                     

                       
 
 
 

                    Αθήνα    /    /2015 

                Αριθμ. Πρφη. 
 

 

 

ΠΡΟ : 

 

 

 

 

Β  Δ  Β  Α  Η  Ω    Ζ  ΥΡΟΝΟΤ ΑΦΑΛΗΖ 

 

ΥΔΣ: Ζ ςπ’ απ. ππωτ. …../…-…-…. αίτηση σοπήγησηρ σπόνος ασυάλισηρ 

 

 ε απάληεζε ηνπ αλσηέξσ αηηήκαηνο ζαο, βεβαηψλεηαη  φηη, φπσο πξνθχπηεη 

απφ ηα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη ζην Σακείν καο, ε ……………………… ηνπ 

………….. (Α.Μ.Α. ………………..) έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ θάησζη ρξφλν 

αζθάιηζεο ζην Σακείν καο: 

 Απφ …………….. κέρξη …………… απαζρνιήζεθε σο ππάιιεινο. 

  

1. ………………………………(Α.Μ.Δ ……) απφ ..../….. /…-../…/……. 

2. ………………………………(Α.Μ.Δ ……) απφ ..../….. /…-../…/……. 

3. ………………………………(Α.Μ.Δ ……) απφ ..../….. /…-../…/……. 

 

 

  Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο αζθάιηζεο ηεο αζθαιηζκέλεο ζην Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. είλαη ν 

αθφινπζνο: …… σπόνια ……μήνερ και …..ημέπερ ήηνη …… εκεξνκίζζηα. 

 

 
            

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ηος Δ.. 
 
 
 
 
 

                         ΚΩΣΟΤΡΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 
 
 

 

  

                        

 

                                                               ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η  

 

                            ΣΑΜΕΙΟ                                                                           

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ                        

  ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ  
         Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε. –  Ν.Π.Ι.Δ. 

   Καθολικός διάδοτος ηοσ πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε.                                                                                                  

ΕΔΡΑ : Υαλκοκονδύλη 56 – 10432 ΑΘΗΝΑ                  

Α.Φ.Μ. : 997380931 , ΔΟΤ  Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 
  Σμήμα: Εζόδων - Οικονομικού - Λογιζηηπίος  

 Σηλέθωνο : 210 -5289540 Fax : 210-5289577                                          
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                Αθήνα    /    /2015 

                Απιθμ. Ππωη. 

 

 

 

 

ΠΡΟ: 

 

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Ζ  Ζ 

 

 Πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζνπκε ηαθηηθφ έιεγρν ζηελ επηρείξεζή ζαο, 

παξαθαιψ φπσο καο πξνζθνκίζεηε  ην ηαρχηεξν δπλαηφ : 

 

1. ηηο κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ΙΚΑ ησλ ππαιιήισλ πνπ απαζρνιήζαηε 

ζην θαξκαθείν ζαο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ …………….. έσο θαη 

ζήκεξα 

 

2. ηπρφλ  πιεξσκέο πξνο ην Σακείν καο γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα 

 

3. πξνζιήςεηο , απνιχζεηο θαη ηπρφλ κεηαβνιέο ζηελ εξγαζηαθή ζρέζε φισλ 

ησλ ππαιιήισλ 

 

4. εηήζηνπο πίλαθεο πξνζσπηθνχ 

 

δηφηη, δηαπηζηψζακε φηη έρεηε απαζρνιήζεη ππαιιήινπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεηε 

θαηαβάιιεη εηζθνξέο ζην Σακείν καο σο νθείιαηε θαη ε ππεξεζία καο πξφθεηηαη λα 

πξνβεί ζηελ έθδνζε πξάμεσλ. 

 

Μεηά απφ ηα αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο, 

θαζψο θαη ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 2690/1999 << Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο >>, παξαθαινχκε, φπσο ηελ …………… εκέξα ………… θαη ψξα 

…….. ην πξσί, πξνζέιζεηε ζηα γξαθεία ηνπ Σακείνπ καο, Υαιθνθνλδχιε 56 , 4
νο

 

φξνθνο, γηα λα εθθξάζεηε γξαπηά ή πξνθνξηθά ηηο απφςεηο ζαο, ζρεηηθά κε ηνλ 

θαηαινγηζκφ εηο βάξνο ζαο πξάμεσλ.  

 

                                                                                          

                                                                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ τος Γ.. 

 

 

                                                                       ΚΩΣΟΤΡΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 
  

                        

 

                                                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

                           ΣΑΜΕΙΟ                                                                           

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ                        

  ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ  

         Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε. –  Ν.Π.Ι.Δ. 

              Καθολικός διάδοτος   

ηοσ η. Σομέα Ε.Α.Τ.Φ.Ε. ηοσ η. Ν.Π.Δ.Δ. Σ.Ε.Α.Ι.Σ.    


                                                                           

ΕΔΡΑ : Υαλκοκονδύλη 56 – 10432 ΑΘΗΝΑ                  

Α.Φ.Μ. : 997380931 , ΔΟΤ  Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 

  Σμήμα: Εζόδων - Οικονομικού - Λογιζηηπίος  

 Σηλέθωνο : 210 -5289540 Fax : 210-5289577                                          
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                    Αθήνα    /    /2015 

                    Αριθμ. Πρωτ. 

 

 

     ΠΡΟ : Γ..     

                                                                
 

 

Ε Ι  Η Γ Η  Η  

 

Θ Δ Μ Α :  Βεβαίσζε νθεηιήο ηνπ/ηεο  ………………………. κε ΑΜΔ:………, ……………….., 

……………………, Σ.Κ. :…………. 

 

Έτονηας σπόυη: 

1. Σν Ν.4052/2012 αξζξ. 36 παξ. 2 

2. Σελ Αξ. Φ.51020/5352/121/22.02.13 Τπ. Απφθαζε 

3. Σν άξζξν 11 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ Σακείνπ. 

4. Σνλ έιεγρν πνπ δηελεξγήζεθε ζηελ παξαπάλσ εηαηξεία. 

 

Γνφρίζονηας όηι:  
Εκδόθηκαν οι κάηωθι ππάξειρ: 

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΑΞΗ ΕΙΔΟ ΟΦΕΙΛΗ ΥΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΠΟΟ ΟΦΕΙΛΗ 

ΠΕΕ Νο  ΑΦΑΛΙΣΙΚΕ ΕΙΦΟΡΕ …/…… ΈΩ ΚΑΙ   

…../…. 

€ 

ΠΕΠΣ Νο  ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΕΛΗ …../…… ΈΩ ΚΑΙ   

…../…… 

€ 

ΤΝΟΛΙΚΗ  ΟΦΕΙΛΗ ………….€ 

 

  Ε ι ζ η γ ο ύ μ α ζ η ε  

1. Σε βεβαίσζε ηεο νθεηιήο πφζνπ (…………. €) ηεο εηαηξείαο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί σο 

ηίηινο γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο ηεο ππεξεζίαο καο θαηά ηνπ/ηεο νθεηιέηε/ηηδαο. 

2. Σε ιήςε ησλ θάησζη αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ είζπξαμε ηεο απαίηεζήο καο: 

α) αποζηολή αηομικήρ ειδοποίηζηρ 

β) έκδοζη εκηελεζηικού ηίηλος ή άζκηζη αγωγήρ. 

               γ) μήνςζη 

δ) καηάζσεζη ειρ σείπαρ ηπίηων 

ε)καηάζσεζη πεπιοςζιακών ζηοισείων 

 

 Ο πξντζηάκελνο Δζφδσλ-Λνγηζηεξίνπ                                                                                

  

                          ΑΓΓΔΛΟ ΥΑΛΑΡΗ   

 

 

  

                       

 

                                      

                                                                                   ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ 

  

                                 ΣΑΜΕΙΟ                                                                           

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ                        

  ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ  

         Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε. –  Ν.Π.Ι.Δ. 

              Καθολικός διάδοτος 

 του τ. Τομέα Ε.Α.Υ.Φ.Ε. του τ. Ν.Π.Δ.Δ. Τ.Ε.Α.Ι.Τ.                                                                                                 

ΕΔΡΑ : Υαλκοκονδύλη 56 – 10432 ΑΘΗΝΑ                  

Α.Φ.Μ. : 997380931 , ΔΟΤ  Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 

  Σμήμα: Εζόδων - Οικονομικού - Λογιζηηπίος  

 Σηλέθωνο : 210 -5289540 Fax : 210-5289577                                          
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 

 

 

  

ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΡΑΞΔΩ ΑΤΣΖ ΜΠΟΡΔΗΣΔ ΝΑ ΚΑΝΔΣΔ ΔΝΣΑΖ ΜΔΑ Δ 30 ΖΜΔΡΔ

                          ΣΑΜΕΙΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ

            ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ Αθήνα 

                 Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ Αρ. Πρφη.

                  Καθολικός διάδοτος 

ηοσ η. Σομέα Ε.Α.Τ.Φ.Ε. ηοσ η. Ν.Π.Δ.Δ. Σ.Ε.Α.Ι.Σ.

ΕΔΡΑ: Υαλκοκονδύλη 56 - 104 32 Αθήνα

ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ - ΕΟΔΩΝ
ΣΗΛ. 210 5289541, 2105289560 0

FAX. 2105289577

Π Ρ Α Ξ Ζ

ΔΠΗΒΟΛΖ  ΣΟΚΩΝ ΤΠΔΡΖΜΔΡΗΑ

ΠΡΟ: 0

Γ/ΝΖ: 0

Σ.Κ 0

Μελ/Έηνο Κσδ. Ηκεξ/ληα Πνζφ πνζνζηφ Πνζφ Μελ/Έηνο Κσδ. Ηκεξ/ληα Πνζφ πνζνζηφ Πνζφ

Οθεηιήο Απαζρ. θαζπζηέξεζε εηζθνξάο πξ.ηειψλ πξνζζ.ηει. Οθεηιήο Απαζρ. θαηαβνιήο εηζθνξάο πξ.ηειψλ πξνζζ.ηει.

* 0,00

0,00 0,00

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ : * Ω ΤΝΖΜΜΔΝΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ

ΑΘΗΝΑ

ΚΩΣΟΤΡΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ

$

Ο ΔΛΔΓΚΣΖ                                                O ΠΡΟΔΓΡΟ τος Γ..

Δ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΤΝΟΛΟ

Δπεηδή ν αλσηέξσ Δξγνδφηεο θαζπζηέξεζε ηελ θαηαβνιή ησλ πξνο ην Σ.E.A.Τ.Φ.Δ. νθεηινκέλσλ εηζθνξψλ γηα ηελ αζθάιηζε ησλ

κηζζσηψλ ηνπ ππεξβαίλνληαο ηε κεληαία πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη απν ηνλ Ν.4052/2012 θαη απφ ην άξζξν 10 παξ. 6 ηνπ ηζρχνληνο

Καηαζηαηηθνχ ηνπ Σακείνπ.

ΚΑΛΟΤΜΔ δε απηφλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηαμεηο ηνπ Ν. 4052/2012 θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ Σακείνπ λα θαηαζέζεη απ'επζείαο ζηελ Δζληθή

Σξάπεδα Διιάδαο ην αλσηέξσ πνζφ γηα απνθπγή ησλ λνκίκσλ ζπλεπεηψλ.

00-Ηαν-00

ΠΔΔ ΑΠΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ

ΑΡΗΘΜ.ΠΡΑΞΖ   Νο

            Α.Μ. ΔΡΓΟΓ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V α. 

 

 

  

                            ΣΑΜΕΙΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ

            ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ Αριθμ.Πρφη

                Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ

                  Καθολικός διάδοτος

ηοσ η. Σομέα Ε.Α.Τ.Φ.Ε. ηοσ η. Ν.Π.Δ.Δ. Σ.Ε.Α.Ι.Σ.    

Σμήμα : Οικονομικού - Εζόδφν - Λογιζηηρίοσ

Πληροθορίες: 

Σηλ.2105289548

FAX:2105289577

Ώρες Κοινού: 12:00-15:00

ΔΠΩΝΤΜΙΑ: Α.Γ.Μ.

ΔΙΓΟ ΔΠΙΥ/Η:

Γ/ΝΗ ΔΠΙΥ/Η:

κέρξη

κέρξη

    

κέρξη 

                                           ΚΩΣΟΤΡΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ

                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Σος Γ..

Α΄ ΔΠΗ ΓΤΟ ΜΖΝΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΓΟΖ ΣΖ

4)  Γηα απφθηεζε αζιεηή (άξζξν 40 παξ. 1 ηνπ Ν.1958/91).

3)  Γηα ζπκκεηνρή πξνκεζεπηψλ ζε δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ΝΠΓΓ (άξζξν 6 ηνπ Π.Γ. 173/90)

2) Γηα είζπξαμε εθθαζαξηζκέλσλ απαηηήζεσλ απφ ην δεκφζην. ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ

εμαγσγηθψλ επηηνθίσλ (άξζξν 39 παξ.7 ηνπ Ν.2065/92).

1) Γηα δαλεηνδφηεζε, αιιειφρξενπο ινγαξηαζκνχο, πξνεμφθιεζε γξακκαηίσλ θαη ζπλαιιαγκαηηθψλ (άξζξν 4, ηνπ

Ν.1239/82)

1)  Γηα ζπκκεηνρή ζε δεκνπξαζίεο (άξζξν 1 παξ. 6 ηνπ Ν. 2229/94).

Ρχζκηζε ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ , ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 3863/2010 ζε δφζεηο, θαη θαηαβάιιεη θαλνληθά

ηηο ηξέρνπζεο εηζθνξέο.

Γ΄ ΔΠΗ ΣΡΔΗ ΜΖΝΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΓΟΖ ΣΖ

1) Γηα ζεψξεζε θνξνινγηθψλ βηβιίσλ ή ζηνηρείσλ επηρεηξήζεσλ ή επηηεδεπκάησλ (άξζξν 83 παξ. 1,2 ηνπ Ν.

2084/92).

Β Δ Β Α Η Ω  Ζ

      Αθήνα

Β΄ ΔΠΗ ΔΝΑ ΥΡΟΝΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΓΟΖ ΣΖ

Έδρα: Υαλκοκονδύλη 56, 10432, Αθήνα

e-mail:esoda@teayfe.gr

   Βεβαηψλεηαη φηη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη ζηελ ππεξεζία καο, ν θαησηέξσ εξγνδφηεο:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V β. 

 

 
                              Σ Α Μ Ε Ι Ο  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ  ΑΦΑΛΙΗ  ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ  
  ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ    
                     Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε. -  Ν.Π.Ι.Δ.        
    Καθολικός διάδοχος του 
  τ. Σομέα Ε.Α.Τ.Φ.Ε. του τ. Ν.Π.Δ.Δ. Σ.Ε.Α.Ι.Σ.    
 
Υαλκοκονδύλη 56, 10432, Αθήνα 
Σηλ.: 2105289500, 600  Φαξ: 2105289577 

 
 

 
1. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ 
 

Επώνυμο : ………………………….     ΑΙΣΗΗ   

ΠΡΟ ΣΕΑΤΦΕ 

 
 
Ολνκα :   ……………………………  Παξαθαιώ όπσο ……………………… 
 
Ον. Πατέπα  :……………………….  ……………………………………………… 

……………………………………………… 
Oν Μητέπαρ  : ……………………...  ……………………………………………… 
 
Ολ. πδύγνπ : ……………………….  …………………………………………….. 
      ……………………………………………… 

……………………………………………… 
Γ/ΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ :     ……………………………………………… 

……………………………………………… 
 
 
 
Οδός : ……………………………       

Αξηζκόο : …………… ΣΚ ………. 
 
Πόλη : …………………………….. 
 
 ΣΗΛΔΦΩΝΟ :  ……………………. 
 

      Αθήνα ,  …. / …./ … 

                 

                           Ο/η  αιτ…. 
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                    Αθήνα    /    /2015 

                    Αριθμ. Πρωτ. 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ 

ΘΔΜΑ :  Ένταξη στη πύθμιση ληξιππόθεσμων ουειλών τος άπθπος 28 τος ν. 4321/2015. 

ΥΔΣ. : Ο Νφκνο 4321/2015 (ΦΔΚ αξ. θπι. 32/21-03-2015  ΣΔΤΥΟ ΠΡΩΣΟ) 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο δπζθνιίεο θαηαβνιήο εθπξφζεζκσλ νθεηιψλ εξγνδνηψλ θαη 

αζθαιηζκέλσλ, ην Σακείν κε απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 162/14/01-04-2015 θαη 

163/14/01-04-2015 εληάζζεηαη ζηε ξχζκηζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπ Νφκνπ 4321/2015 

« Ρχζκηζε γηα επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο» έσο 30/04/2015. 

ΟΦΔΗΛΔ ΠΟΤ ΡΤΘΜΗΕΟΝΣΑΗ 

 Οθεηιέο πνπ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ηελ 02/03/2015 

(κηζζνινγηθήο πεξηφδνπ έσο 31/01/2015) 

 Οη θαζπζηεξνχκελεο έσο ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία νθεηιέο, πνπ ηεινχλ 

ζε αλαζηνιή είζπξαμεο, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ νθεηιέηε. 

 Οθεηιέο κέρξη ηελ σο άλσ ρξνληθή πεξίνδν πνπ ηεινχλ ππφ θαζεζηψο 

ξχζκηζεο, χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ νθεηιέηε. 

    

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ππαγσγή ζηελ παξνχζα ξχζκηζε είλαη ε ππνβνιή ησλ 

Αλαιπηηθψλ Πεξηνδηθψλ Γειψζεσλ, φπνπ πξνβιέπεηαη, θαζψο θαη ε θαηαβνιή ησλ 

ηξερνπζψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ απφ 1.03.2015 θαη εθεμήο. 

 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηνπ Γ.. 

 

 ΚΩΣΟΤΡΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ  

  

                        

 

 
                                                                 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI - VII 

 

                                ΣΑΜΕΙΟ                                                                           

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ                        

  ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ  
         Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε. –  Ν.Π.Ι.Δ. 

             Καθολικός διάδοτος  
του τ. Τομέα Ε.Α.Υ.Φ.Ε. του τ. Ν.Π.Δ.Δ. Τ.Ε.Α.Ι.Τ.   

ΕΔΡΑ : Υαλκοκονδύλη 56 – 10432 ΑΘΗΝΑ                  

Α.Φ.Μ. : 997380931 , ΔΟΤ  Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 
  Σμήμα: Εζόδων - Οικονομικού - Λογιζηηπίος  

 Σηλέθωνο : 210 -5289540 Fax : 210-5289577                                          
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIIΙ 

 

Α  Ι  Σ  Η    Η 

(γηα ππαγσγή ζηε ξύζκηζε ηνπ αξζξ. 28 ηνπ Ν.4321/2015) 

Παπακαλώ όπωρ πποβείηε ζηην πύθμιζη ηων οθειλών μος από σοπήγηζη δανείος ζύμθωνα: 1. Με ηο άπθπο 28 ηος ν. 4321/2015 και 2. 

Με ηην ςπ’ απιθ. 163/14/01-04-2015 (δάλεηα αζθαιηζκέλσλ) απόθαζη ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος. 

 

 

               Ο/Η ΑΙΣΩΝ/ΟΤΑ 

     (ΤΠΟΓΡΑΦΗ – ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ) 

Σ Α Μ Ε Ι Ο  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ  ΑΦΑΛΙΗ  ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ                                          ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ……./……./……. 

ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΙΩΝ                                          ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣ.: 
Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ.  
Καθολικός διάδοχος  

του τ. Σομέα Ε.Α.Τ.Φ.Ε. του τ. Ν.Π.Δ.Δ. Σ.Ε.Α.Ι.Σ.  



 
 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ:  ΠΡΟ:    

ΑΦΑΛΙΜΕΝΟ     
Σ. Δ. Α. Τ. Φ. Δ. 

ΕΡΓΟΔΟΣΗ     

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ     ΥΑΛΚΟΚΟΝΓΤΛΗ 56 

ΕΠΩΝΤΜΟ : ……………………………….   Σ.Κ.: 10432 - ΑΘΗΝΑ 

ΟΝΟΜΑ : ……………………………….    

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ : ……………………………….    

ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ : ……………………………….        Παπακαλώ, για ηην ςπαγωγή μος ζηη πύθμιζη ηος 

Ν.4321/2015. Α.Μ. ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ : ……………………………….   

ΑΦΜ : ……………………………….   Επιθςμώ να εξοθλήζω ηην οθειλή μος: 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ : ……………………………….   o  Δθάπαμ 

ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ : ………………………………. 
  

o  ε 12 δόζειρ 

ε 24 δόζειρ 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ : ……………………………….    

      

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ:    ςνημμένα:  

ΕΠΩΝΤΜΙΑ : ……………………………….  1. ……………………………………………… 

Α.Μ. ΕΡΓΟΔΟΣΗ : ……………………………….  2. ……………………………………………… 

ΕΙΔΟ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ : ……………………………….  3. ……………………………………………… 

ΑΦΜ : ……………………………….  4. ……………………………………………… 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ : ……………………………….    

ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ : ……………………………….    

ΣΗΛΕΦΩΝΟ : ………………………………. 
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Σ Α Μ Ε Ι Ο  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ  ΑΦΑΛΙΗ  ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ           ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ……./……./……. 

ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΙΩΝ                 
Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣ.:………………….. 
Καθολικός διάδοχος  

του τ. Σομέα Ε.Α.Τ.Φ.Ε. του τ. Ν.Π.Δ.Δ. Σ.Ε.Α.Ι.Σ.  



 
 

 

              Α  Ι  Σ  Η    Η 

(γηα ππαγσγή ζηε ξύζκηζε ηνπ αξζξ. 28 ηνπ Ν.4321/2015) 

Παπακαλώ όπωρ διενεπγήζεηε έλεγσο και πποβείηε ζηην πύθμιζη ηων οθειλών μος ππορ ηο 

Σαμείο ζύμθωνα: 1. Άπθπο 28 ηος ν. 4321/2015 και 2. Με ηιρ ςπ’ απιθ.162/14/01-04-2015 

(γηα αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο) και 163/14/01-04-2015 ( ζπλεηζθνξά ηνπ 2% ησλ 

εξγνδνηώλ) αποθάζειρ ηος Γ.. 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ:  ΠΡΟ:    

ΑΦΑΛΙΜΕΝΟ     
Σ. Δ. Α. Τ. Φ. Δ. 

ΕΡΓΟΔΟΣΗ     

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ     ΥΑΛΚΟΚΟΝΓΤΛΗ 56 

ΕΠΩΝΤΜΟ : ……………………………….   Σ.Κ.: 10432 - ΑΘΗΝΑ 

ΟΝΟΜΑ : ……………………………….    

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ : ……………………………….    

ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ : ……………………………….   Παπακαλώ, για ηην ςπαγωγή μος ζηη πύθμιζη ηος Ν.4321/2015. 

Α.Μ. ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ : ……………………………….   Επιθςμώ να εξοθλήζω ηην οθειλή μος: 

ΑΦΜ : ……………………………….     Δθάπαμ εμόθιεζε με ποζοζηό έκπηωζηρ 100% επί ηων νόμιμων 

πποζαςξήζεων, ηελών καθςζηέπηζηρ και λοιπών επιβαπύνζεων. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ : ……………………………….    

ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ : ………………………………. 
   

 Ρύθμιζη μέσπι 36 ιζόποζερ μηνιαίερ δόζειρ με ποζοζηό έκπηωζηρ 

80% 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ : ………………………………. 
   

 Ρύθμιζη από 37 μέσπι 50 ιζόποζερ μηνιαίερ δόζειρ με ποζοζηό 

έκπηωζηρ 70% 

   
   

 Ρύθμιζη από 51 μέσπι 72 ιζόποζερ μηνιαίερ δόζειρ με ποζοζηό 

έκπηωζηρ 60% 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ: 
  

   
 Ρύθμιζη από 73 μέσπι 100 ιζόποζερ μηνιαίερ δόζειρ με ποζοζηό 

έκπηωζηρ 50% 

ΑΦΜ : ……………………………….    

 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ : ……………………………….    

ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ : ……………………………….  ςνημμένα:  

ΣΗΛΕΦΩΝΟ : ……………………………….  1. Μηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο κέρξη 31-01-2015 

    2. Αληίζηνηρεο θαηαβνιέο, εάλ ππάξρνπλ 

    3. Πξνζιήςεηο- απνιύζεηο ππαιιήισλ 

      

      

Βαζηθή πξνϋπόζεζε 
ηζρύο ηεο ελ ιόγσ 
ξύζκηζεο είλαη ε 
θαηαβνιή ησλ ηξερόλησλ 
εηζθνξώλ από 
01/03/2015  θαη εληεύζελ 

 

  

 

  

 
 

 
 

                                     
                                      Ο/Η ΑΙΣΩΝ/ΟΤΑ 

(ΤΠΟΓΡΑΦΗ – ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ) 
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