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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Θέμα: «Ειδοποιήσεις καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Α΄ Εξαμήνου
2015»
Σας ενημερώνουμε ότι, από την Τρίτη 17-11-2015 ξεκίνησε η αποστολή των
ειδοποιήσεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Α’ εξαμήνου 2015 των
αυτοτελώς απασχολούμενων ασφαλισμένων του ΟΓΑ και των εργατών γης, οι
οποίες πρέπει να εξοφληθούν έως 30 Νοεμβρίου 2015, και επισημαίνουμε τα
ακόλουθα:
1. Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού μπορούν να εξοφλήσουν τις ασφαλιστικές
εισφορές τους σε όλα τα καταστήματα των ΕΛΤΑ, μέσω του Τραπεζικού
Συστήματος ΔΙΑΣ και μέσω e-banking.
2. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015, εμφανίζεται αυξημένο σε
σχέση με το αντίστοιχο ποσό του έτους 2014, για το λόγο ότι οι ασφαλισμένοι
μετατάχθηκαν υποχρεωτικά σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, σύμφωνα με τις
διατάξεις άρθρου 44 του Ν.3986/2011.
3. Ειδοποίηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών θα λάβουν και οι ασφαλισμένοι,
οι οποίοι επί δέκα και πλέον έτη δεν έχουν καταβάλει τις ασφαλιστικές τους
εισφορές.
4. Οι ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί στην παλιά ρύθμιση με τριμηνιαία καταβολή
δόσεων, θα λάβουν τρεις διαφορετικές ειδοποιήσεις. Οι δύο αφορούν στις
τριμηνιαίες δόσεις (Α και Β τρίμηνο 2015) και η τρίτη στην τρέχουσα εισφορά του
Α΄ εξαμήνου 2015, με ληκτική ημερομηνία πληρωμής την 30/11/2015.
5. Οι ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί στις ηλεκτρονικές ρυθμίσεις (100 δόσεις,
"Νέα Αρχή" και "Πάγια") δεν θα λάβουν ειδοποίηση καταβολής τρέχουσας
ασφαλιστικής εισφοράς Α΄ εξαμήνου 2015. Η καταβολή της τρέχουσας εισφοράς Ά
Εξαμήνου 2015, θα γίνει ταυτόχρονα με τη πληρωμή της δόσης του μηνός
Νοεμβρίου 2015 μέσω της Τράπεζας Πειραιώς. Για το σκοπό αυτό, οι ασφαλισμένοι
θα πρέπει να εκτυπώσουν το έντυπο πληρωμής από την σχετική διαδικτυακή
εφαρμογή
(www.oga.gr/Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες/Υπηρεσίες
προς
το
κοινό/Εκτύπωση εντύπων ρυθμίσεων).
6. Οφειλές άνω των 5.000€ που δεν εξοφληθούν εμπρόθεσμα θα σταλούν στο
Κ.Ε.Α.Ο.
Επίσης επισημαίνουμε ότι, οι ειδοποιήσεις καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των
εργοδοτών-επιχειρήσεων του ν. 3232/2004 δεν αποστέλλονται πλέον ταχυδρομικά,
αλλά εκτυπώνονται μέσα από την Ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr/Ηλεκτρονική
εκτύπωση ειδοποιήσεων εργοδοτών). Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών

των εργοδοτών πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω Τραπεζικού Συστήματος
ΔΙΑΣ και e-banking.
Η δυνατότητα εξόφλησης των εισφορών με το έντυπο ΚΜΠ 640 δεν υφίσταται
πλέον.
Παρακαλούμε να ενημερώνετε τους ασφαλισμένους μας να καταβάλουν
εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές τους εισφορές.
Η μη εμπρόθεσμη καταβολή έχει σαν συνέπεια την απώλεια της
ασφαλιστικής ικανότητας (βιβλιάριο υγείας, παροχές λογαριασμού
Αγροτικής Εστίας) και την επιβάρυνσή τους με ετήσιο επιτόκιο του
ν.4152/2013.
Τέλος, παρακαλούμε θερμά, το έγγραφό μας αυτό να αναρτηθεί στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου σας καθώς και σε εμφανή σημεία της
Δημοτικής/Κοινοτικής Ενότητάς σας.
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