
 

ΘΕΜΑ: α) Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΕΣΑΜ από 1-8-2011 

υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού συστήματος & ΕΛΣΑ 

β) Κατάθεση συνολικών αποδοχών εργαζομένων από 1-7-2011 σε τράπεζα               

 

 

Κυρίες και Κύριοι υνάδελφοι,  

ας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας το από 18-7-2011 δελτίου τύπου 

του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με το οποίο από 1-8-2011 και 

σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 3863/2010 (ΥΕΚ 

115/15-7-2010 Α') η είσπραξη των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του 

ΙΚΑ-ΕΣΑΜ και για τις μισθολογικές περιόδους Ιουλίου 2011 και εφεξής θα 

διενεργείται αποκλειστικά μέσω Σραπεζικού υστήματος ή ΕΛ.ΣΑ. 

Επίσης υπενθυμίζεται ότι σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του 

άρθρου 40 του Ν. 3863/2010 (ΥΕΚ 115/15-7-2010 τ.Α') από 1-7-2011 οι αποδοχές 

των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα κατατίθενται από τους εργοδότες 

ταυτόχρονα και συνολικά με τις ασφαλιστικές εισφορές και το φόρο 

μισθωτών υπηρεσιών σε τράπεζα και μεταφέρονται και αποδίδονται από 

αυτή στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών, στους Υορείς Κοινωνικής 

Ασφάλισης και το Δημόσιο, αντίστοιχα.  

Για το σκοπό αυτόν κάθε υπόχρεη επιχείρηση υπογράφει σχετική 

σύμβαση με τράπεζα, που επιλέγει. Οι συμβαλλόμενες τράπεζες δεν 

θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική 

τους υπαιτιότητα.   

Με τιμή 

Ο Πρόεδρος 

Κωνσταντίνος Βλαχάκης 
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ΙΚΑ-ΕΣΑΜ 

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2011 

Δελτίο Σύπου 

ΕΙΠΡΑΞΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΙΥΟΡΩΝ ΤΠΕΡ ΙΚΑ-ΕΣΑΜ ΑΠΟ 1/8/2011 

ΤΠΟΦΡΕΩΣΙΚΑ ΜΕΩ ΣΡΑΠΕΖΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ & ΕΛΣΑ 

Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΣΑΜ ανακοινώνεται ότι από 1/8/2011 και σε 

εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.3863/10 (ΥΕΚ 115/15-7-

2010 τ.Α') η είσπραξη των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΙΚΑ-

ΕΣΑΜ από τους Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων 

και για τις μισθολογικές περιόδους Ιουλίου 2011 και εφεξής θα διενεργείται 

αποκλειστικά μέσω Σραπεζικού υστήματος ή ΕΛ.ΣΑ. 

Από την ίδια ημερομηνία παύει η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών 

εισφορών στα Τποκ/τα και Παρ/τα του ΙΚΑ-ΕΣΑΜ. Κατόπιν αυτού οι Εργοδότες 

Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων θα πρέπει να καταβάλουν, 

μέσω του συστήματος Πληρωμών ΔΙΑ σε Σράπεζες της επιλογής τους ή στα 

ΕΛ.ΣΑ, τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, εντός των προβλεπομένων 

προθεσμιών, για τις περιόδους απασχόλησης Ιουλίου 2011 και εφεξής. τα 

πλαίσια του υστήματος Πληρωμών ΔΙΑ παρέχεται, μεταξύ άλλων, και η 

Διατραπεζική Ηλεκτρονική Τπηρεσία Αυτόματης Εξόφλησης Λογαριασμών 

(DIASDEBIT). 

υνιστάται ιδιαίτερα στους εργοδότες να επικοινωνήσουν με τα Τποκ/τα του 

ΙΚΑ-ΕΣΑΜ, καθώς και με τις Σράπεζες συνεργασίας τους, προκειμένου να 

ενημερωθούν, αφ' ενός για τα εναλλακτικά δίκτυα που προσφέρονται, ώστε να 

αποφύγουν την πιθανή αναμονή στα Σαμεία και αφ΄ ετέρου για το τυχόν 

κόστος κάθε τύπου συναλλαγής.  

ΕΞΑΙΡΕΕΙ  

Θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται στις Τπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΣΑΜ 

(Τποκ/τα, Σαμεία Είσπραξης κλπ) : 

-Εισφορές Προαιρετικής Ασφάλισης και Αναγνωρίσεων χρόνου ασφάλισης.  

-Ποσά για εξόφληση οφειλών από καθυστερούμενες εισφορές, προσαυξήσεις, 

πρόστιμα κλπ. 

-Ποσά δόσεων ρύθμισης οφειλών.  

-Προκαταβολή εισφορών κατά την απογραφή ιδιωτικού οικοδομοτεχνικού 

έργου.  

-Εισφορές βάσει ποσοστού εργατικής δαπάνης (Π.Ε.Δ) για Δημόσια Έργα.  

-Σρέχουσες εισφορές για οικοδομοτεχνικά έργα που έχουν απογραφεί μέχρι 

31/12/2001 (όπου ο αριθμός μητρώου είναι με εννέα ψηφία). 

-Εισφορές για τις ειδικές κατηγορίες προσώπων οι οποίες εξαιρούνται 

προσωρινά ή οριστικά από την υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ (όπως αποκλειστικές 

νοσοκόμες κλπ.).  

                                                                              ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ ΙΚΑ-ΕΣΑΜ 


