
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
(Ν.4305/2014 ΦΕΚ 237Α/31-10-
2014ΑΡΘΡ. 54 και  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Β/7/οικ.39703/2829/7.11.2014) 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ !  Πρέπει να καταβάλλονται  
ΑΝΕΛΛΙΠΩΣ οι τρέχουσες ασφαλιστικές 
εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
διακανονισμού .  
 

                  ΑΙΤΗΣΗ  

 
(ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
& Δ/ΝΣΗ , ΤΗΛ. Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ)        

 
ΟΝΟΜΑ __________________________ 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ ________________________ 
 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ___________________ 
 
ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ __________________ 
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ____________ 

 
 ___________________________________ 
 
Α.Μ. ______________________________ 

 
Α.Μ.Κ.Α ___________________________ 
 

Α.Φ.Μ. ____________________________ 
 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ________________________ 
 
Τ.Κ. ______________________________ 
 

Δ.Ο.Υ. _____________________________ 
 
ΤΗΛ. ΣΤΑΘΕΡΟ____________________ 
 
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ ______________________ 

 
ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ  Ν.4305/2014 
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ______________________ 

 
 

  
 
 
 

                  Ο/Η  ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

 
 

                                        ΠΡΟΣ  

ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ / ΥΠΟΚΑΤ/ΜΑΤΟΣ 

_____________ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

 

Παρακαλώ να εγκρίνετε την ρύθμιση των οφειλομένων ασφαλιστικών  

εισφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 

237Α/31.10.2014 ΑΡΘΡ. 54) και  της εγκυκλίου 

Β/7/οικ.39703/2829/7.11.2014 για το χρονικό διάστημα : 

 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 

ΣΕ …………… ΔΟΣΕΙΣ 

με τις αντίστοιχες εκπτώσεις επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, 

προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων (όπως αυτά έχουν 

διαμορφωθεί στις 31/12/2012). Από 1/1/2013 το ετήσιο επιτόκιο 

με το οποίο βαρύνεται η κύρια οφειλή ανέρχεται σε 4,56% 

1) εφάπαξ, με έκπτωση 100% (για ποσά έως 1.000.000€) 

2) έως 12 μηνιαίες  δόσεις με έκπτωση 90% (για ποσά έως 1.000.000€) 

3) έως 24 μηνιαίες  δόσεις με έκπτωση 80% (για ποσά έως 1.000.000€) 

4) έως 36 μηνιαίες  δόσεις με έκπτωση 70% (για ποσά έως 1.000.000€) 

5) έως 48 μηνιαίες  δόσεις με έκπτωση 60% (για ποσά έως 1.000.000€) 

6) έως 60 μηνιαίες  δόσεις με έκπτωση 50% (για ποσά έως 1.000.000€) 

7) έως 72 μηνιαίες  δόσεις με έκπτωση 30% (για ποσά έως 1.000.000€) 

8) έως 100 μηνιαίες  δόσεις με έκπτωση 20% (για ποσά έως 15.000€) 

                     

___________________________________________________ 

Γνωρίζω  ότι : 

 

1. Η καταβολή της πρώτης δόσης για υπαγωγή στη ρύθμιση 

πραγματοποιείται στο ταμείο της ΕΤΕ ή της Τράπεζας Αττικής. 

     α) μέχρι τις 21 του μηνός  για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί 

          από την 1η-19η του εκάστοτε μήνα 

          (αν είναι αργία μέχρι την επόμενη εργάσιμη) 

     β) μέχρι τις 21 του επόμενου μήνα, για τις αιτήσεις 

          που έχουν υποβληθεί μετά την 20η του εκάστοτε μήνα 

 

2. Οι επόμενες  δόσεις καταβάλλονται υποχρεωτικά με πάγια 

    εντολή χρέωσης λογαριασμού στην ΕΤΕ ή στην Τράπεζα 

    Αττικής. 

3. Για την καταβολή των δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση 

του οφειλέτη                           

 


