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        Τ.Α.Υ.Φ.Ε. -  Ν.Π.Ι.∆.      Αρ. Πρωτ.:   2453 
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Ε∆ΡΑ:  Μάρνη 22, 10433 Αθήνα 

Τµήµα:  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

Τηλ.: 210-5248526 
Fax: 210-5240883 
E-mail: grammateia@tayfe.gr 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Οδηγίες καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών πληρωµών στο ΤΑΥΦΕ ΝΠΙ∆ 

λόγω του ελέγχου κεφαλαίων (capital control) 

 

 

 

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ.ταµ. 2041/01-07-2015 Ανακοίνωσης του Ταµείου 

σχετικά µε την Τραπεζική Αργία Βραχείας ∆ιάρκειας, αναφορικά µε την καταβολή των 

ασφαλιστικών εισφορών και των λοιπών πληρωµών από την ηµέρα έναρξης της Τραπεζικής 

Αργίας (28/06/2015), επισηµαίνουµε τα εξής: 

A. Οι ασφαλιστικές εισφορές η πληρωµή  των οποίων από τις από τις 28 έως και τις 

30/06/2015 θα τις καθιστούσε εµπρόθεσµες, δεν θα θεωρηθούν ληξιπρόθεσµες εφ’ όσον 

πληρωθούν έως δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που η Εθνική Τράπεζα θα 

θέσει σε εφαρµογή τη δυνατότητα συµψηφιστικής πληρωµής (µεταφορά χρηµάτων από 

λογαριασµό Εθνικής Τράπεζας στο λογαριασµό του Ταµείου στην Εθνική Τράπεζα). 

  

Επιπλέον, οι ασφαλιστικές εισφορές η πληρωµή  των οποίων από τις 20/07/2015 

(ηµεροµηνία λήξης της Τραπεζικής Αργίας)  έως και τις 31/07/2015 θα τις καθιστούσε 

εµπρόθεσµες, δεν θα θεωρηθούν ληξιπρόθεσµες εφ’ όσον πληρωθούν έως δέκα (10) 

εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που η Εθνική Τράπεζα θα θέσει σε εφαρµογή την 

δυνατότητα συµψηφιστικής πληρωµής (µεταφορά χρηµάτων από λογαριασµό Εθνικής 

Τράπεζας στο λογαριασµό του Ταµείου στην Εθνική Τράπεζα). 
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Επιπρόσθετα, οι βεβαιωµένες ή ρυθµιζόµενες οφειλές που καθίστανται ληξιπρόθεσµες 

µέσα στο χρονικό διάστηµα από τις 28/06/2015 έως και 3 εργάσιµες ηµέρες µετά από την 

ηµεροµηνία που η Εθνική Τράπεζα θα θέσει σε εφαρµογή την δυνατότητα 

συµψηφιστικής πληρωµής (µεταφορά χρηµάτων από λογαριασµό Εθνικής Τράπεζας στο 

λογαριασµό του Ταµείου στην Εθνική Τράπεζα), θα θεωρούνται εµπρόθεσµες εφ’ όσον 

πληρωθούν έως δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που η Εθνική Τράπεζα θα 

θέσει σε εφαρµογή την δυνατότητα συµψηφιστικής πληρωµής (µεταφορά χρηµάτων από 

λογαριασµό Εθνικής Τράπεζας στο λογαριασµό του Ταµείου στην Εθνική Τράπεζα). 

 

 

 

B. Μέχρι την άρση του ελέγχου κεφαλαίων (capital controls)  και την κανονική λειτουργία 

του τραπεζικού συστήµατος, οι καταβολές των ασφαλιστικών εισφορών και των λοιπών 

πληρωµών στο Ταµείο θα γίνεται  µε τον εξής τρόπο: 

 

•  Όσοι εργοδότες έχουν τραπεζικό λογαριασµό στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

(ΕΤΕ), µπορούν να πληρώνουν  µε συµψηφιστική πληρωµή1 από τον λογαριασµό που 

διατηρούν στην Εθνική Τράπεζα προς τον Λογαριασµό του Ταµείου µας προσκοµίζοντας 

κατά τα γνωστά το Ενηµερωτικό Έντυπο Πληρωµής και την Κατάσταση Ασφαλίστρων 

στην Εθνική Τράπεζα.  (Προτιµητέα επιλογή) 

• Όσοι  δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασµό στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

(ΕΤΕ) µπορούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας e – banking µεταφέροντας  χρήµατα 

από το λογαριασµό που διατηρούν σε άλλη τράπεζα (Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, 

Eurobank, Τράπεζα Αττικής, κλπ., όχι  Εθνική Τράπεζα) προς το λογαριασµό του 

Ταµείου µας στην Εθνική Τράπεζα ή κάνοντας χρήσης εµβάσµατος από τα τραπεζικά 

υποκαταστήµατα των τραπεζών προς το λογαριασµό του Ταµείου µας στην Εθνική 

Τράπεζα.  

 

IBAN Λογαριασµού του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙ∆ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος:  

GR 28 0110 0400 0000 0405 4669 975.  

 
                                                 
(1) Σύµφωνα µε διαβεβαιώσεις της Εθνικής Τράπεζας η  λειτουργία αυτή  θα είναι διαθέσιµη πολύ σύντοµα.  

Οι εργοδότες θα πρέπει να επικοινωνήσουν µε το υποκατάστηµα της Εθνικής µε το οποίο συνεργάζονται 

για επιβεβαίωση της λειτουργίας της υπηρεσίας αυτής. 
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Παρακαλούνται οι εργοδότες στην αιτιολογία του e-banking ή του εµβάσµατος 

να  αναγράφουν τον 18ψήφιο αριθµό – κωδικό, που κανονικά συµπληρώνεται στο 

Ενηµερωτικό Έντυπο Πληρωµής, καθώς και την επωνυµία τους.  

 

Σε αυτές τις περιπτώσεις (e – banking ή εµβάσµατος) οι εργοδότες οφείλουν να 

αποστείλουν εντός 2 εργάσιµων ηµερών (από την ηµεροµηνία κατάθεσης της e-banking 

πληρωµής  ή του εµβάσµατος)  µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e mail) στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση   tayfe-esoda01@tayfe.gr   ως συνηµµένα, τα ακόλουθα: 

• Αντίγραφο του αποδεικτικού επιτυχούς πληρωµής του e-banking ή 

αντίγραφο του αποδεικτικού – παραστατικού της εντολής εµβάσµατος 

• Το  Ενηµερωτικό Έντυπο Πληρωµής και την Κατάσταση Ασφαλίστρων   

 

Παρακαλούνται οι εργοδότες το email που θα αποστείλουν να έχει θέµα:  

 

Ε –banking ή Έµβασµα εργοδότη ……………… µε  ΑΜΕ   …………………  µηνός …….   2015 

 

Το αρχείο µε την ειδική γραµµογράφηση της Καταστάσεως Ασφαλίστρων οι εργοδότες 

εξακολουθούν να το αποστέλλουν κανονικά, µέσω email.  

 

 

Οι υπηρεσίες του Ταµείου είναι στη διάθεση όλων των συναλλασσόµενων για οποιαδήποτε 

διευκρίνιση ή πληροφορία. 

 

 

Για το ∆Σ 

 Η Πρόεδρος           Ο Γεν. Γραµµατέας 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΕΤΣΙΝΑ      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΪΝΑΣ 

 

   


