
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

 

Εθνική Τράπεζα 
 
Α. Σε κατάστημα της ΕΤΕ με τους εξής τρόπους: 
1. Με ΜΕΤΡΗΤΑ 
2. Με ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ (οποιασδήποτε τράπεζας) 
3. Με ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη λογαριασμού στην 
ΕΤΕ) 
 
Β. Μέσω e-banking της ΕΤΕ στην ιστοσελίδα (www.nbg.gr) ακολουθώντας τα   
     παρακάτω βήματα: 
     Πληρωμές   Ασφαλιστικών Ταμείων   ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ Εισφορες Ελεύθερων    
    Επαγγελματιών  
     Στο πεδίο Αριθμός Ειδοποιητηρίου συμπληρώστε όλα τα ψηφία του    
     ειδοποιητηρίου, χωρίς κενά ή παύλες  (πχ 12345678-9  -> 123456789).  
     Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη ενεργού λογαριασμού σας στην Εθνική Τράπεζα 
 
Γ. Εντολή Μεταφοράς από λογαριασμό ΑΛΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
     
   Κάντε τη πληρωμή 3 εργάσιμες μέρες πριν την λήξη προθεσμίας πληρωμής. 
 
   Το ΙΒΑΝ του λογαριασμού είναι GR8301100400000004054611464. 
    
   Στην ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ αναγράψτε τον ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΊΟΥ (συμπληρωστε όλα τα   
   ψηφία  χωρίς κενά ή παύλες) 
     
   Ονομα δικαιούχου: ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 
     
   Μετά από 3-4 μέρες ελέγξτε τον Λογ/σμό σας μήπως η πληρωμή δεν έγινε δεκτή    
   και τα χρήματά σας έχουν επιστραφεί.  

 
       (Για εντολή από Τράπεζα του εξωτερικού θα πρέπει να χρησιμοποιείται το σύστημα    
         TARGET  και τα έξοδα έκδοσης των εμβασμάτων αυτών επιβαρύνουν τους  
         υπόχρεους και όχι το Ταμείο).      

 

Τράπεζα Αττικής 
 
Α. Σε κατάστημα της Attica Bank με τους εξής τρόπους: 
1. Με ΜΕΤΡΗΤΑ 
2. Με ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ (οποιασδήποτε τράπεζας) 
3. Με ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη λογαριασμού στην 
Attica Bank) 
 

http://www.nbg.gr/


4. Με ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ κατόπιν συνεννόησης με το Κατάστημα τήρησης του 
λογαριασμού (Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να υπάρχει λογαριασμός στην Attica 
Bank και να υπάρχει στο λογαριασμό σας επαρκές διαθέσιμο υπόλοιπο για την 
εξόφληση του Ειδοποιητηρίου την ημέρα λήξης της προθεσμίας πληρωμής) 
      
Β. Μέσω e-banking της Attica Bank στην ιστοσελίδα (www.atticabank.gr) με τους εξής 
τρόπους: 
  
1. Πληρωμές -> Πληρωμές Δημόσιων Ταμείων -> ΤΣΜΕΔΕ - Εισφορές 6μήνου με 
Ειδοποιητήριο (Πληρωμή Εισφορών 6μήνου με Ειδοποιητήριο) 
Στο πεδίο Αριθμός Ειδοποιητηρίου συμπληρώστε όλα τα ψηφία του ειδοποιητηρίου 
χωρίς κενά ή παύλες (πχ 12345678-9 -> 123456789). Απαραίτητη προϋπόθεση η 
ύπαρξη ενεργού λογαριασμού σας στην Attica Bank 
2. Πάγιες εντολές -> Πάγιες εντολές Πληρωμής Δημόσιων Ταμείων -> ΤΣΜΕΔΕ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ (Ανάθεση Πάγιας Εντολής Εισφορών ΤΣΜΕΔΕ) Απαραίτητες προϋποθέσεις 
είναι να υπάρχει λογαριασμός στην Attica Bank και να υπάρχει στο λογαριασμό σας 
επαρκές διαθέσιμο υπόλοιπο για την εξόφληση του Ειδοποιητηρίου την ημέρα λήξης 
της προθεσμίας πληρωμής 
  
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 3669000, 8011500900. 
  
 
 
 

- Κρατάτε πάντα το απόκομμα της συναλλαγής- 
 

http://www.atticabank.gr/

