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ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
 
ΘΕΜΑ : «Μη επιβολή προσαύξησης εισφορών σε εργοδότες ιδιωτικών 
οικοδοµικών και τεχνικών έργων, για τις περιπτώσεις καταλογισµού εισφορών 
µε βάση τις προσδιοριζόµενες ως κατ’ ελάχιστα απαιτούµενες εισφορές, που 
προσδιορίζονται µε τους συντελεστές του άρθρου 38 του Κ.Α. του Ι.Κ.Α. – 
Ε.Τ.Α.Μ., εφόσον υποβάλλεται εµπρόθεσµη δήλωση αποπεράτωσης των έργων» 
 
Σχετ.: εγκύκλιο 54/04, εγκύκλιο 39/12 
 
Όπως είναι γνωστό, µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 4 του Ν. 3232/2004 (Α΄48) 
ορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες επιβάλλεται σε εργοδότες πρόσθετη 
επιβάρυνση εισφορών και στην περίπτωση 3 της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού 
προσδιορίζεται η έννοια της ανακριβούς Α.Π.∆., για την οποία επιβάλλεται 
προσαύξηση ανερχόµενη σε ποσοστό 30% επί των κυρίων εισφορών. 
 
Ειδικότερα µεταξύ άλλων ορίζεται ότι: «… Ως ανακριβής θεωρείται η Α.Π.∆. που 
δεν περιλαµβάνει εργαζόµενο ή εργαζόµενους καθώς και η Α.Π.∆. των εργοδοτών 
που εκτελούν ιδιωτικά οικοδοµικά και τεχνικά έργα, σε βάρος των οποίων 
καταλογίζονται εισφορές µε βάση τους συντελεστές που προβλέπονται στο άρθρο 38 
του Κανονισµού Ασφάλισης Ι.Κ.Α., εκτός από τις περιπτώσεις που δηλώθηκε 
εµπρόθεσµα η αποπεράτωση του έργου» 
 
Έτσι, σύµφωνα και µε τις οδηγίες που έχουν δοθεί µε την εγκύκλιο 54/04, οσάκις η 
δήλωση αποπεράτωσης ιδιωτικού οικοδοµικού ή τεχνικού έργου έχει υποβληθεί µέσα 
στην προθεσµία των τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών (εµπροθέσµως) από το 
χρόνο αποπεράτωσης, οι όποιες διαφορές προκύπτουν κατά τον έλεγχο, µε βάση τις 
κατ’ ελάχιστα απαιτούµενες εισφορές, που προσδιορίζονται µε το άρθρο 38 του Κ.Α 
του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., δεν επιβαρύνονται µε προσαύξηση εισφορών. 
 
Η υποχρέωση της υποβολής δήλωσης αποπεράτωσης ιδιωτικού έργου προβλεπόταν 
από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν. 3232/2004 (Α΄48), όπως ίσχυαν και από 



 

 

 τις διατάξεις του, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού, εκδοθέντα Κανονισµού 
∆ιαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρµογή της Α.Π.∆. 
 
Ειδικότερα, για τα ιδιωτικά οικοδοµικά και τεχνικά έργα, οι µεταβολές για τις οποίες 
είχαν υποχρέωση οι εργοδότες να γνωστοποιούν στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. µέσα σε 
τριάντα (30) ηµέρες από τότε που επέρχονταν η σχετικές µεταβολές, προβλεπόταν 
από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κανονισµού ∆ιαδικασιών Ασφάλισης για την 
εφαρµογή της Α.Π.∆ και ήταν: 
 
Η αλλαγή της επωνυµίας, αλλαγή των κατά νόµου υπευθύνων, αλλαγή των στοιχείων 
των υπευθύνων και του τόπου κατοικίας τους , αποπεράτωση ιδιωτικού έργου, 
αλλαγή έδρας, αλλαγή χρήσης ιδιωτικού έργου ή τµήµατος αυτού. 
 
Στους εργοδότες που παρέβαιναν την υποχρέωση γνωστοποίησης µεταβολών 
επιβάλλονταν πρόστιµο που ανέρχονταν σε ποσό τριακοσίων ευρώ, αν δεν 
γνωστοποιούσαν εµπρόθεσµα την αλλαγή στην επωνυµία της επιχείρησης και την 
αλλαγή των κατά νόµο υπευθύνων και σε ποσό εκατόν πενήντα ευρώ, αν δεν 
γνωστοποιούσαν τις λοιπές µεταβολές. 
 
Επειδή µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4075/2012 (Α΄89), που σας έχουν 
κοινοποιηθεί µε την εγκύκλιο 39/12 «Το αυτοτελές πρόστιµο που προβλέπεται στην 
παρ. 1 περίπτωση α΄ του άρθρου 6 του ν. 2972/2001 (Α΄291), όπως αντικαταστάθηκε 
µε την παρ.1 του άρθρου 10 του ν. 3050/2002 ( Α΄214) και µε την παρ. 3 του άρθρου 
9 του ν. 3232/2004 (Α΄48) για την παράβαση της υποχρέωσης γνωστοποίησης 
µεταβολών στα στοιχεία που καταχωρίστηκαν στο µητρώο εργοδοτών καταργείται», 
ενώ οι διατάξεις της περίπτωσης 3 της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3232/2004 (Α΄48), 
που προαναφέρονται, εξακολουθούν να ισχύουν, από της λήψεως του παρόντος θα 
πρέπει: 
 
• Να εξακολουθήσουν οι εργοδότες οικοδοµικών και τεχνικών έργων να υποβάλλουν 
τις δηλώσεις µεταβολών στοιχείων , µε χρήση του εντύπου που είναι διαθέσιµο στο 
διαδικτυακό τόπο του Ιδρύµατος (http:www.ika.gr) και να δηλώνουν τις µεταβολές 
που προβλέπονται από το άρθρο 13 του Κανονισµού ∆ιαδικασιών Ασφάλισης για την 
εφαρµογή της Α.Π.∆. ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι δεν έχουν κυρώσεις για την µη 
εµπρόθεσµη υποβολή τους . 
 
• Στις περιπτώσεις «εκπροθέσµου» υποβολής, άλλως υποβολής µετά την παρέλευση 
των τριάντα ηµερών, που ορίζει ο Κανονισµός, της δήλωσης µεταβολής µε την οποία 
γνωστοποιείται η αποπεράτωση ιδιωτικού οικοδοµικού ή τεχνικού έργου, δεν θα 
επιβάλλεται πλέον αυτοτελές πρόστιµο, όταν όµως η γνωστοποίηση αυτή (µε την 
υποβολή δήλωσης) λάβει χώρα µέσα σε τριάντα ηµέρες και είναι οιονεί 
«εµπρόθεσµη», έχουν εφαρµογή οι προαναφερόµενες διατάξεις της περίπτωσης 3 της 
παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3232/2004 (Α΄48). 
 
Ο σχετικός έλεγχος για το «εµπρόθεσµο» ή «εκπρόθεσµο» θα συνεχίσει να γίνεται 
από Ο.Π.Σ. όπως και µέχρι σήµερα. 
 
Εποµένως, στις περιπτώσεις αυτές , θα συνεχισθεί και η µη επιβολή πρόσθετης 
επιβάρυνσης εισφορών, εφόσον βέβαια πρόκειται για διαφορές που προκύπτουν κατά 
τον έλεγχο, µε βάση τις κατ’ ελάχιστα απαιτούµενες εισφορές που προσδιορίζονται 



 

 

 µε το άρθρο 38 του Κ.Α του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. (υπέρ αγνώστων για κάλυψη των κατ’ 
ελάχιστα απαιτουµένων). 
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