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Αριθµ. Πρωτ.
Γ99/1/210
∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ∆ΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ

Ταχ. ∆ιεύθυνση

: Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 33 092
FAX
: 210 52 23 228
E – mail
: asfika@otenet.gr

ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

(Τµ. Εσόδων)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
Ως ο συνηµµένος πίνακας διανοµής

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση επιστολής προς τους εργοδότες»
Σας κοινοποιούµε επιστολή µας προς τους εργοδότες, η οποία αφορά την
καταβολή εισφορών µέσω τραπεζών και την υποβολή Α.Π.∆. µέσω διαδικτύου και
παρακαλούµε όπως, µε ευθύνη των ∆ιευθυντών των Υποκαταστηµάτων και των
Προϊσταµένων των υπηρεσιών εσόδων, αφενός να αναρτηθεί σε εµφανή σηµεία
στους χώρους των υπηρεσιών σας και αφετέρου να αναπαραχθεί σε ικανό αριθµό
φωτοαντιγράφων, που θα είναι διαθέσιµα σε όλους τους ενδιαφερόµενους στους
χώρους συναλλαγής.
Η εν λόγω επιστολή έχει ήδη σταλεί στους εργοδότες µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e – mail), ενώ σχεδιάζεται η αποστολή της και µέσω
ταχυδροµείου.
Συν/να : 2 φύλλα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
∆ΙΕΚ/ΣΗΣ & ΠΡΩΤ/ΛΟΥ

ΓΙΟΛ∆ΑΣΗ ΕΥΑΓΓ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Γρ. κ. ∆ιοικητή
Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών
Γρ. κ. κ. Γεν. ∆/ντών
Γρ. κ. κ. Συντονιστών
Υπουργείο Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας
Γενική Γραµµατεία Κοιν. Ασφαλίσεων
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
Επιχειρησιακή Οµάδα Ασφαλιστικών Εισφορών
Πατησίων 12, Αθήνα
Οµάδα Εκπαιδευτών Αθήνας
Πατησίων 12, Αθήνα
Οµάδα Εκπαιδευτών Θεσ/νίκης
(Υποκ/µα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πύλης Αξιού)
Οµάδα Παρακολούθησης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Πατησίων 12, Αθήνα
Οµάδα ∆ιαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Πατησίων 12, Αθήνα
Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα, 3-9-08

Αγαπητέ εργοδότη,
Έχοντας ως κύριο στόχο την αναβάθµιση της ποιότητας των υπηρεσιών του και την καλύτερη
εξυπηρέτησή σας, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παρακολουθεί τις σύγχρονες απαιτήσεις και αξιοποιεί την τελευταία
τεχνολογία. Στο πλαίσιο αυτό, και έχοντας ολοκληρώσει τις απαραίτητες υποδοµές, σας υπενθυµίζει
τους εναλλακτικούς τρόπους συναλλαγής µε το Ίδρυµα, οι οποίοι σας προσφέρουν ταχύτητα και
αµεσότητα.
1. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Η δυνατότητα καταβολής των εισφορών µέσω των ταµείων των τραπεζών και η χρήση των ταχύτατων
τρόπων πληρωµής, όπως η εντολή χρέωσης λογαριασµού καταθέσεων, το Internet banking και το
Phone banking, σας απαλλάσσουν από την άσκοπη καθυστέρηση και ταλαιπωρία στα ταµεία του ΙΚΑ.
Η πληρωµή των εισφορών στα ταµεία των τραπεζών γίνεται γρήγορα και απλά. Ακολουθεί ενδεικτικός
πίνακας τραπεζών, σας συνιστούµε, ωστόσο, µία επίσκεψη και στη δική σας τράπεζα, ώστε να
ενηµερωθείτε σχετικά µε το κόστος προµήθειας, τους εναλλακτικούς τρόπους πληρωµής και τις
πολλαπλές δυνατότητες που σας παρέχονται:
Τράπεζα
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
Εµπορική Τράπεζα
Τράπεζα Πειραιώς
Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος
Alpha Bank

Κόστος Προµήθειας
∆ωρεάν για όλες τις µέρες του µήνα.
∆ωρεάν για όλες τις µέρες του µήνα.
∆ωρεάν για όλες τις µέρες του µήνα, µε την προϋπόθεση της ύπαρξης
τραπεζικού λογαριασµού του εργοδότη.
∆ωρεάν µέχρι τις 24 κάθε µήνα, 8 € για τις υπόλοιπες ηµέρες του µήνα.
15 € για τις τρεις τελευταίες ηµέρες του µήνα, δωρεάν για τις υπόλοιπες µέρες.

Τη δυνατότητα να καταβάλουν τις τρέχουσες εισφορές στα Πιστωτικά Ιδρύµατα, έχουν και οι
εργοδότες των οικοδοµοτεχνικών έργων, εφόσον πρόκειται για οικοδοµοτεχνικά έργα µε 10ψήφιο
Α.Μ.Ο.Ε. (αριθµό µητρώου), δηλαδή για έργα που έχουν απογραφεί από 1/1/02 και µετά.
2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠ∆ ΜΕΣΩ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ
Η υποβολή των ΑΠ∆ µέσω ∆ιαδικτύου -µέτρο που εφαρµόζεται ήδη µε επιτυχία από το 85% των
κοινών επιχειρήσεων- είναι µία ταχύτατη, ασφαλής και απλή διαδικασία, που περιγράφεται αναλυτικά
στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ (http://www.ika.gr) και υποστηρίζεται από σύστηµα τηλεφωνικής
εξυπηρέτησης (210 3891050-52).
Από τη µεριά µας, σας διαβεβαιώνουµε ότι η προσπάθεια για βελτίωση και επέκταση των
παρεχόµενων υπηρεσιών θα είναι συνεχής και αµείωτη, ενώ η δική σας συµβολή και θετική
ανταπόκριση σε κάθε νέα πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση, θα είναι καθοριστική για τη
συνολική αναβάθµιση του Ιδρύµατος.
Ο Προϊστάµενος της Γενικής
∆ιεύθυνσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών
∆ηµήτριος Αβέλλας

