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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ  
 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
 
ΘΕΜΑ : "Καταβολή εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ". 
 
Σχετ. : Το υπ’αριθµ. 23649/2479/17-10-2012 έγγραφο του Υπουργού Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 
 
Μετά από το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, αναφορικά µε τις εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΕΚ και 
ΟΕΕ και επειδή η σχετική τροπολογία για την κατάργησή τους απεσύρθη από το 
Κοινοβούλιο , οι εισφορές ασφαλισµένου και εργοδότη υπέρ των εν λόγω 
Οργανισµών θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία. 
 
Κατόπιν αυτού και επειδή, όπως συνάγεται, η εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του 
Ν.4046/2012 µετατίθεται χρονικά, ανακύπτει θέµα διαχείρισης των ΑΠ∆ Γ’ 
Τριµήνου 2012 που έχουν ήδη υποβληθεί από τους υπόχρεους εργοδότες και 
εµφανίζουν µείωση κατά 1,10% των εργοδοτικών εισφορών, των ΑΠ∆ 
Οικοδοµοτεχνικών Έργων µηνός 9/2012 που εµφανίζουν µείωση κατά 1,376%, 
καθώς και των εισφορών του µηνός Σεπτεµβρίου 2012 που τυχόν έχουν καταβληθεί 
µε αντίστοιχη µείωση. 
 
Για τους λόγους αυτούς η ∆ιοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποφάσισε: 
 
1. Η διαχείριση και επεξεργασία των ΑΠ∆ Γ’ Τριµήνου 2012 Κοινών Επιχειρήσεων, 
καθώς και οι ΑΠ∆ Οικοδοµοτεχνικών Έργων µηνός 9/2012 που έχουν ήδη υποβληθεί 
µε µειωµένα ασφάλιστρα, θα πραγµατοποιηθεί σε κεντρικό επίπεδο από τις 
Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
 



 

 

 2. Οι διαφορές ασφαλιστικών εισφορών µισθολογικής περιόδου 9ου /2012 που θα 
προκύψουν υπέρ των ανωτέρω Οργανισµών θα θεωρηθούν εµπρόθεσµες ( άνευ 
προσθέτων τελών) εάν καταβληθούν έως 30/11/2012. Η προθεσµία αυτή αφορά 
µόνο τις περιπτώσεις των εργοδοτών που έχουν µέχρι την έκδοση του παρόντος, 
υποβάλει ήδη τρέχουσες εισφορές µηνός Σεπτεµβρίου 2012 µε µείωση των 
εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ. Για τους λοιπούς υπόχρεους 
εργοδότες οι τρέχουσες εισφορές µηνός Σεπτεµβρίου 2012 θα καταβληθούν σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας δηλ. µέχρι την τελευταία 
εργάσιµη ηµέρα του µήνα Οκτωβρίου 2012. 
 
3. Για τους ασφαλισµένους βάσει του Κεφ. Η’ φορ/τές (ξηράς – λιµένων), επειδή η 
εργοδοτική εισφορά εισπράττεται συγχρόνως µε την αµοιβή και αποδίδεται στο ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ µέσα σε επτά (7) ηµέρες το αργότερο από της 15ης και τελευταίας ηµέρας του 
µήνα , η τυχόν διαφορά εργοδοτικών εισφορών που έχει προκύψει από την ανωτέρω 
µείωση θα αναζητηθεί µε οδηγίες νεοτέρου εγγράφου µας 
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