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ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκαταστήµατα
και Παραρτήµατα του Ι.Κ.Α. –
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Όλα τα Ταµεία Είσπραξης
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ως ο πίνακας διανοµής

ΘΕΜΑ : «Ένταξη από 1/8/2008 στο κλάδο ασθένειας του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. του
κλάδου ασθένειας του Ταµείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων
(Τ.Α.Ξ.Υ.). ∆ιαχείριση θεµάτων, ρύθµισης καθυστερούµενων
οφειλών».
ΣΧΕΤ : 1) η µε αριθµ. 75/08 εγκύκλιος ∆ιοίκησης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
2) Το µε αριθµ. πρωτ. Ε57/42/1-8-2008 Γενικό Έγγραφο.
Με τα ανωτέρω σχετικά σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου
4 παρ. 1 του Ν.3655/08, σύµφωνα µε τις οποίες ο κλάδος ασθένειας του
Ταµείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (Τ.Α.Ξ.Υ.), εντάχθηκε από 1/8/08
στον κλάδο ασθένειας του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Ιδιαίτερα µε την µε αριθµ 75/08 εγκύκλιο µας, παρασχέθηκαν οδηγίες
σχετικά µε τα υπαγόµενα πρόσωπα, τα ποσοστά ασφάλισης, τον τρόπο
υποβολής Α.Π.∆., καταβολής τρεχουσών εισφορών κ.τ.λ.
Με το παρόν έγγραφο µας, σας παρέχονται οδηγίες προκειµένου να
αντιµετωπιστούν τα θέµατα για τη διαχείρισης των ενεργών ρυθµίσεων. Για
την αντιµετώπιση των λοιπών θεµάτων ήτοι, της µετάπτωσης των οφειλών, της
επαναβεβαίωσης των, των µηνυτήριων αναφορών και αναγκαστικών µέτρων,
θα ακολουθήσει νεότερη οδηγία.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Η ρύθµιση των οφειλών των εργοδοτών του τ. Τ.Α.Ξ.Υ., που αφορούν
καθυστερούµενες εισφορές υπέρ του τ. Ταµείου και ανάγονται σε χρονικές
περιόδους µέχρι 31/7/08, για τις οποίες είχαν συνταχθεί καταλογιστικές πράξεις από
τις υπηρεσίες του ταµείου αυτού καθώς και των οφειλών από αυτοτελή πρόσθετα
τέλη οι οποίες δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης, θα γίνεται συγχρόνως µε τις
τυχόν οφειλές αυτών στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (εφόσον δεν έχουν υπαχθεί σε
καθεστώς ρύθµισης), από τα κατά το νόµο αρµόδια όργανα του Ιδρύµατος, τα οποία
θα εκδίδουν µία απόφαση ρύθµισης για το σύνολο των οφειλοµένων εισφορών
µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Για τις περιπτώσεις που είναι σε ισχύ ενεργές ρυθµίσεις τόσο στο Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. όσο και στο τ. Τ.Α.Ξ.Υ., η αντιµετώπιση τους θα γίνεται ως ακολούθως :
1η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ :
Ι.Κ.Α.– Ε.Τ.Α.Μ. .: Ρύθµιση µε τις διατάξεις του άρθρου 11 Ν. 3232/04
(πάγιες
διατάξεις).
Τ.Α.Ξ.Υ.
: Ρύθµιση µε τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.2676/99
(πάγιες διατάξεις για λοιπούς φορείς πλην Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ.).
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:
Ενιαία ρύθµιση µε έκδοση νέας απόφασης (χωρίς υποχρέωση
προκαταβολής), µε ανακαθορισµό του ποσού των υπολειποµένων δόσεων που
αφορούν οφειλές υπέρ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ο οποίος θα περιλαµβάνει και το
υπόλοιπο της οφειλής υπέρ τ. Τ.Α.Ξ.Υ.
2η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ :
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.: Ρύθµιση µε τις διατάξεις του άρθρου 11 Ν. 3232/04 (πάγιες
διατάξεις).
Τ.Α.Ξ.Υ.
: Μη υπαγωγή σε καθεστώς ρύθµισης.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:
Ενιαία ρύθµιση µε έκδοση νέας απόφασης (χωρίς υποχρέωση
προκαταβολής), µε ανακαθορισµό του ποσού των υπολειποµένων δόσεων που
αφορούν οφειλές υπέρ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ο οποίος θα περιλαµβάνει και το
υπόλοιπο της οφειλής υπέρ τ. Τ.Α.Ξ.Υ.
3η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ :
Ι.Κ.Α.– Ε.Τ.Α.Μ.:Ρύθµιση µε τις διατάξεις του άρθρου 28 Ν. 3518/06
(ευνοϊκές
διατάξεις) ή του άρθρου 13 Ν.3385/05
(ευνοϊκές διατάξεις)
Τ.Α.Ξ.Υ.
: Ρύθµιση µε τις διατάξεις του άρθρου 8 Ν. 3232/04 (& άρθρο
6 του Ν. 3385/05) - (ευνοϊκές διατάξεις).
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:

Ενιαία ρύθµιση µε έκδοση νέας απόφασης (χωρίς υποχρέωση
προκαταβολής), µε ανακαθορισµό του ποσού των υπολειποµένων δόσεων που
αφορούν οφειλές υπέρ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ο οποίος θα περιλαµβάνει και το
υπόλοιπο της οφειλής υπέρ τ. Τ.Α.Ξ.Υ. µέχρι 30/6/2005
4η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ :

Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.:Ρύθµιση µε τις διατάξεις του άρθρου 28 Ν. 3518/06
(Ευνοϊκές διατάξεις).
Τ.Α.Ξ.Υ.
: Ρύθµιση µε τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.2676/99
(Πάγιες διατάξεις)
α) για οφειλές χρονικής περιόδου από 1/11/06.
β) για οφειλές µέχρι 10/06.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: ρύθµιση ως εξής :
α) προκειµένου να συνεχισθεί η ρύθµιση µε το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.
θα πρέπει να εξοφληθεί το ποσό της ρύθµισης στο τ. Τ.Α.Ξ.Υ., επειδή κατά
τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3518/06 απαραίτητη προϋπόθεση για
την υπαγωγή στην ρύθµιση είναι η προηγούµενη καταβολή των τρεχουσών
ασφαλιστικών εισφορών από 1/11/06 (σχετ.εγκ.71/06).
Σε αντίθετη περίπτωση δηλαδή της µη εξόφλησης αυτών θα επέλθει
απώλεια του δικαιώµατος συνέχισης της ρύθµισης στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και
εν συνεχεία εκ νέου ρύθµιση, στο συνολικό πλέον ποσό κατά τις διατάξεις του
άρθρου 11 Ν.3232/04 και µε την αµέσως επόµενη κατηγορία ρύθµισης όσον
αφορά το ποσοστό προκαταβολής.
β) στην περίπτωση κατά την οποία η χρονική περίοδος των
οφειλών της ρύθµισης στο τ. Τ.Α.Ξ.Υ. είναι µέχρι 31/10/06 στο σύνολο της,
τότε θα αντιµετωπιστεί µε ενιαία ρύθµιση µε έκδοση νέας απόφασης (χωρίς
υποχρέωση προκαταβολής), µε ανακαθορισµό του ποσού των
υπολειποµένων δόσεων που αφορούν οφειλές υπέρ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ο
οποίος θα περιλαµβάνει και το υπόλοιπο της οφειλής υπέρ τ. Τ.Α.Ξ.Υ.
5η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ :
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. : Μη υπαγωγή σε καθεστώς ρύθµισης.
Τ.Α.Ξ.Υ.
: Ρύθµιση µε τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.2676/99
(πάγιες διατάξεις).
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:
Ενιαία ρύθµιση µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3232/04 οι οποία
θα περιλαµβάνει την συνολική οφειλή υπέρ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., καθώς και το
ποσό που αντιστοιχεί στις οφειλόµενες δόσεις της ρύθµισης των οφειλών υπέρ
του τ. Τ.Α.Ξ.Υ. (µε την υποχρέωση καταβολής ποσού προκαταβολής).
6η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ :

Ι.Κ.Α– Ε.Τ.Α.Μ.: Ρύθµιση µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3232/04
(πάγιες διατάξεις).
Τ.Α.Ξ.Υ.
: Ρύθµιση µε τις διατάξεις του άρθρου 8 Ν. 3232/04 (& άρθρο
6 του Ν. 3385/05) - (ευνοϊκές διατάξεις)
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:
Όπως η περίπτωση 4 αφού ως τρέχουσες και άρα απαιτητές θεωρηθούν
οι εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. από 1/7/2005 και εφεξής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Για όσες εκ των ανωτέρω περιπτώσεων προβλέπεται έκδοση
απόφασης µε ανακαθορισµό του ποσού των δόσεων οι Ταµειακές
Υπηρεσίες των Υποκ/των ή των Ταµείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. που έχουν ενταχθεί στην Β’ φάση Ο.Π.Σ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.,
θα πρέπει να επικοινωνούν µε το Help Desk για την προσαρµογή του
συστήµατος.
Για την ορθή ενηµέρωση των υπηρεσιών µας όσο αφορά τα
στοιχεία των ενήµερων µε ρύθµιση οφειλετών στο τ. Ταµείο, θα πρέπει
να προσκοµίζεται υπηρεσιακό σηµείωµα από το κλιµάκιο του τ.
Ταµείου όπου θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία :
α) διατάξεις νόµου ρύθµισης.
β) υπόλοιπο αριθµού δόσεων.
Σε περίπτωση που συνταχθούν καταλογιστικές πράξεις µετά την έκδοση
της απόφασης ρύθµισης που ανάγονται σε χρονική περίοδο οφειλών που έχουν
υπαχθεί στην ρύθµιση, θα θεωρούνται τρέχουσες εισφορές και θα πρέπει να
εξοφληθούν προκειµένου να συνεχιστεί αυτή.
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ∆ΟΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ τ. Τ.Α.Ξ.Υ. ΑΠΟ
ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α. –
Ε.Τ.Α.Μ.
Μέχρι την µετάπτωση των οφειλών των εργοδοτών του τ. Ταµείου στις
αντίστοιχες πινακίδες οφειλετών του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, οι δόσεις των ενεργών
ρυθµίσεων του τ. Ταµείου, θα εισπράττονται από τα αρµόδια
υποκαταστήµατα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ως τρέχουσες εισφορές, µε χειρόγραφο
ΓΕΤΕ, φωτοαντίγραφο του οποίου θα τίθεται στο ΒΕΕ του εργοδότη µε
ειδική σηµείωση, ενώ αντίγραφο του γραµµατίου θα τηρείται µέχρι τον χρόνο

µετάπτωσης των οφειλών σε ειδικό φάκελο µε ευθύνη των προϊσταµένων του
Γραφείου εσόδων.
Συνηµµένος ο πίνακας διανοµής

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Γρ. κ. ∆ιοικητή
Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
Γραφείο Προέδρου
Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών
Γρ. κ. κ. Γεν. ∆/ντών
Γρ. κ. κ. Συντονιστών
Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Σταδίου 29, 101 10 - Αθήνα
Γενική ∆/νση Πληροφορικής
∆/νση Εκµετάλλευσης
Οµάδα Ασφαλιστικών Εισφορών
Πατησίων 12, Αθήνα
Οµάδα Εκπαιδευτών Αθήνας
Πατησίων 12, Αθήνα
Οµάδα Εκπαιδευτών Θεσσαλονίκης
(Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πύλης Αξιού)
Οµάδα Παρακολούθησης Λειτουργικών Παρεµβάσεων & ∆ιαδικασιών
Πατησίων 12, Αθήνα
Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ο.Π.Σ. – Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Πατησίων 12, Αθήνα
Οµάδα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών
Πατησίων 12, Αθήνα

12.
13.

Ανάδοχος Ο.Π.Σ. – Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Τ.Α.Ξ.Υ.
Ακαδηµίας 58, 106 76 – Αθήνα.

