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Αθήνα,    11/05/2012 
 
Αριθμ. Πρωτ.: 
Ε40/262 
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :39 
 
 
ΠΡΟΣ: 
Όλα τα Υποκαταστήματα &  
Παραρτήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
(Τμήματα Εσόδων) 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Ως ο συν/νος πίνακας διανομής 

 
 
ΘΕΜΑ :  

 
 
Κατάργηση αυτοτελούς προστίμου για εκπρόθεσμη ή μη 
γνωστοποίηση μεταβολών στοιχείων εργοδοτών.  

 
ΣΧΕΤ. : 

 
Εγκ. 54/2004 (Κεφ. 4). 

  
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4075/2012 

(Φ.Ε.Κ. 89/τ. Α΄/11-4-2012) σχετικά με την από 11/4/2012 κατάργηση 
του αυτοτελούς προστίμου, που προβλεπόταν στην παρ. 1 περ. α΄ του 
άρθρου 6 του Ν.2972/2001 (Φ.Ε.Κ. 291 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.3232/2004 (Φ.Ε.Κ. 48 Α΄), σε περιπτώσεις 
παράβασης από τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και 
Οικοδομοτεχνικών Έργων να γνωστοποιούν εντός τακτής προθεσμίας 
μεταβολές στα στοιχεία τους που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο 
Εργοδοτών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 
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Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ.3 του Ν.3232/04, 
11 παρ. 4 και 13 παρ. 4 του «Κανονισμού Διαδικασιών ασφάλισης για την 
εφαρμογή της Α.Π.Δ.» επαναπροσδιορίστηκαν οι βασικές μεταβολές των 
στοιχείων τους, τις οποίες είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιήσουν οι 
εργοδότες στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και επιμηκύνθηκε (για ορισμένες 
περιπτώσεις) η προθεσμία υποβολής της σχετικής δήλωσης.  
 Η εν λόγω υποχρέωση είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από τυχόν 
παρόμοια, που έχει θεσπισθεί για την ενημέρωση άλλων υπηρεσιών, φορέων 
κ.λ.π., όπως είναι οι Δ.Ο.Υ., εκπληρώνεται δε με την υποβολή στο              
Ι.Κ.Α.–Ε.Τ.Α.Μ. του Ειδικού Εντύπου το οποίο είναι διαθέσιμο στον 
δικτυακό τόπο του Ιδρύματος (http:www.ika.gr) και ενέχει θέση            
Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/86. 
 Οι κοινοποιούμενες με την παρούσα διατάξεις καταργούν μεν την 
επιβολή κυρώσεων, πλην όμως η αντίστοιχη υποχρέωση των εργοδοτών, 
να γνωστοποιούν εγγράφως στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. τις βασικές μεταβολές 
των στοιχείων τους (σχετ. εγκ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 54/2004, παρ. 4.1) 
παραμένει  προκειμένου να εξασφαλισθεί η διαρκής επικαιροποίηση και 
ενημέρωση των τηρουμένων στο Μητρώο Εργοδοτών στοιχείων, ώστε να 
μη δημιουργούνται προβλήματα στις συναλλαγές με το Ίδρυμα (π.χ. 
χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας). 
 Συνεπώς, σχετικές παραβάσεις εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων 
ή Οικοδομοτεχνικών Έργων που εντοπίστηκαν σε ελέγχους, οι οποίοι 
διενεργήθηκαν από 11/4/2012 (ημερομηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω 
διατάξεων) μέχρι τη λήψη της παρούσας ή θα εντοπισθούν στο μέλλον 
δεν θα επιφέρουν κυρώσεις, ανεξάρτητα από το χρόνο που έλαβαν χώρα.  
 Τυχόν επιβληθείσες κυρώσεις από 11/4/2012 και μετά, με σύνταξη 
Π.Ε.Α.Π., βάσει των προϊσχυουσών διατάξεων, θα πρέπει να ανακληθούν 
οίκοθεν (χωρίς αίτηση του εργοδότη) με απόφαση του Διευθυντή του 
οικείου Υποκαταστήματος.  
 
Συν/να:2 φύλλα 
   
        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                 Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
          Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                                ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
    & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
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Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλι−
στικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ

Άρθρο 1
Υπαγωγή στους κλάδους και λογαριασμούς 

του Ο.Α.Ε.Δ. 
1. Στο τέλος του άρθρου τέταρτου του ν. 1305/1982 (Α΄ 

146), όπως προστέθηκε στην παρ. 3 του άρθρου 2 του 
α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179) και τροποποιήθηκε με την παρ. 
3 του άρθρου 1 του ν. 1759/1988 (Α΄ 50), προστίθεται 
εδάφιο ως εξής:

«Τα παραπάνω πρόσωπα υπάγονται και στην ασφάλι−
ση όλων των κλάδων και λογαριασμών του Ο.Α.Ε.Δ., του 
Ο.Ε.Κ. και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.»

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1759/1988 
(Α΄ 50), όπως προστέθηκε στο τέλος του άρθρου 2 του 
α.ν. 1846/1951 (Α΄179), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Τα παραπάνω πρόσωπα υπάγονται και στην ασφάλι−
ση όλων των κλάδων και λογαριασμών του Ο.Α.Ε.Δ., του 
Ο.Ε.Κ. και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.»

3. Στην ασφάλιση όλων των κλάδων και λογαριασμών 
του Ο.Α.Ε.Δ., του Ο.Ε.Κ. και του Οργανισμού Εργατικής 
Εστίας υπάγονται από τη δημοσίευση του νόμου αυ−
τού:

α) Οι Έλληνες πολίτες  που εργάζονται στο εξωτερικό 
εκτός χωρών Ε.Ε. για λογαριασμό εργοδότη που εδρεύει 
στην Ελλάδα. 

β) Οι υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. που 
κατά τη μονιμοποίησή τους επέλεξαν την πρότερή τους 
ασφάλιση στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

γ) Οι Ορκωτοί εκτιμητές μέλη του Σώματος Ορκωτών 
Εκτιμητών. 

δ) Τα μέλη των διοικήσεων αστικών συνεταιρισμών. 
ε) Οι αθλητές με αμοιβή και οι επαγγελματίες αθλη−

τές. 

στ) Οι εργάτες αλιείς που απασχολούνται σε πλοία 
με ξένη σημαία που ασφαλίζονται κατά τις διατάξεις 
του ν. 800/1978.

ζ) Οι εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας των ενόπλων 
δυνάμεων, καθώς και οι οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων 
που μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υπο−
χρεώσεων, ανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία 
περίοδο.

Άρθρο 2
Κατάργηση απαλλαγής από εργοδοτικές εισφορές

Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 25 του α.ν. 1846/1951 
(Α΄179), που προστέθηκε με το άρθρο έβδομο του ν. 
1305/1982 (Α΄146), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Απαλλαγές από εισφορές ή μειώσεις, που έχουν θε−
σπιστεί υπέρ των Ιδρυμάτων Κοινωφελούς Xαρακτήρα 
που περιλαμβάνονται στην παρούσα διάταξη με βασι−
λικά, προεδρικά ή νομοθετικά διατάγματα, καταργού−
νται.»

Άρθρο 3
Συγχώνευση του «Ειδικού Λογαριασμού 

Ξενοδοχοϋπαλλήλων» στον κλάδο 
ασθενείας του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ

Ο «Ειδικός Λογαριασμός Ξενοδοχοϋπαλλήλων», που 
συστήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3655/2008, 
συγχωνεύεται στον κλάδο ασθενείας του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ 
από την 1η του μεθεπόμενου μήνα μετά το μήνα δημο−
σίευσης του νόμου αυτού. 

Από την ημερομηνία αυτή, οι ασφαλισμένοι του Ειδι−
κού Λογαριασμού, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς 
τους γίνονται υποχρεωτικά ασφαλισμένοι του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 
και συνεχίζουν να διέπονται από τη νομοθεσία του  Ει−
δικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων,  ως προς τις 
παροχές σε χρήμα.

 Οι πόροι που προβλέπονται από τις ισχύουσες δι−
ατάξεις υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού, καθώς και η 
περιουσία του, περιέρχονται από την ημερομηνία της 
συγχώνευσης στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ ως καθολικό διάδοχο 
αυτού. 

Εκκρεμείς δίκες που προέκυψαν κατά τη λειτουργία 
του Κλάδου, συνεχίζονται υπέρ ή κατά του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ 
χωρίς διακοπή. 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του IKA − ETAM, 
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Στους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, πλην Δημο−
σίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού που 
καταβάλλουν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας 
τις τρέχουσες εισφορές τριών συνεχών μισθολογικών 
περιόδων παρέχεται η δυνατότητα εντός των επόμε−
νων 21 συνεχών μισθολογικών περιόδων καταβολής των 
τρεχουσών εισφορών μίας μισθολογικής περιόδου μέχρι 
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από το 
μήνα απασχόλησης και εάν τους έχει παρασχεθεί η 
έκπτωση της παραγράφου αυτής, παύουν εφεξής να 
τη δικαιούνται. 

Άρθρο 20
Προθεσμία καταβολής εισφορών

Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/ 
1951, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 13 του ν. 
2972/2001 και συμπληρώθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 
33 του ν. 3232/2004 και την παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 
3518/2006, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«3. Ως χρόνος υπολογισμού των εισφορών ορίζεται ο 
ημερολογιακός μήνας εντός του οποίου παρασχέθηκε 
η εργασία ή η υπηρεσία. Δεν μεταβάλλει τον παραπά−
νω χρόνο η καθυστέρηση, από οποιαδήποτε αιτία, της 
πληρωμής του μισθού πέραν του μηνός, όπως επίσης 
δεν μεταβάλλει αυτόν η καταβολή των πάσης φύσεως 
αποδοχών σε μακρότερα ή βραχύτερα χρονικά δια−
στήματα.

Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει τις εισφορές στο 
ΙΚΑ − ΕΤΑΜ μέχρι την πέμπτη (5η) για τις δημόσιες 
υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον 
παραπάνω οριζόμενο χρόνο.

Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για το Δημόσιο, τα 
Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επι−
δομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από όλους 
τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
του Ιανουαρίου και Μαΐου αντίστοιχα.»

Άρθρο 21
Πρόσθετα τέλη εκπρόθεσμης καταβολής εισφορών

Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του α.ν. 1846/ 
1951, όπως αντικαταστάθηκαν τελικά με το άρθρο 9 παρ. 
6 του ν. 3232/2004, αντικαθίστανται ως εξής: 

«1. Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, οι 
οποίες δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως, επιβαρύνονται 
με πρόσθετο τέλος από την επόμενη ημέρα εκείνης 
κατά την οποία έληξε η κατά νόμο προθεσμία κατα−
βολής τους. 

Ως ασφαλιστικές εισφορές νοούνται και οι εισφορές 
υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Δώρων Εργατοτεχνικών 
Οικοδόμων (ΕΔΔΕΟ), καθώς και οι εισφορές που συνει−
σπράττονται από το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ.

Κάθε φορά που εισπράττονται απαιτήσεις από τις 
παραπάνω αιτίες, συνεισπράττεται υποχρεωτικά και η 
προσαύξηση λόγω εκπρόθεσμης καταβολής που ανα−
λογεί στο καταβαλλόμενο ποσό.

Το ποσοστό του πρόσθετου τέλους ορίζεται σε 3% 
για το διάστημα καθυστέρησης που αντιστοιχεί στην 
επομένη της προθεσμίας λήξης της προθεσμίας κα−
ταβολής και μέχρι το ημερολογιακό τέλος του μήνα 
αυτού και σε 1% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι 100% 
συνολικά.

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής ως μήνας θε−
ωρείται ο ημερολογιακός μήνας.

Στις διατάξεις της παραγράφου αυτής υπάγονται όλες 
οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ανεξάρτητα από 
τις μισθολογικές περιόδους στις οποίες ανάγονται.»

Άρθρο 22
Κατάργηση αυτοτελούς προστίμου

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 καταχω−
ρίστηκαν στο μητρώο εργοδοτών, καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ

Άρθρο 23
Ρύθμιση οφειλών προς το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ

1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4038/ 
2012 προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:

«4. Επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένοι, για τους 
οποίους έχει ανοίξει και εκκρεμεί η διαδικασία συνδι−
αλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3588/2007, 
όπως τροποποιήθηκε και έλαβε την αρίθμηση 101 με το 
άρθρο 12 του ν. 4013/2011 −διαδικασία εξυγίανσης− και 
οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, 
μπορούν, αφού υποβάλλουν αντίστοιχη αίτηση στις αρ−
μόδιες υπηρεσίες μέχρι την 30.4.2012, να υπαχθούν:

 Στον προσωρινό διακανονισμό της περίπτωσης Α΄ 
του άρθρου 48 του ν. 3943/2011, με την κεφαλαιοποίηση 
της έως την 31.12.2011 οφειλής τους και την καταβολή 
ποσοστού 10% επί των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφο−
ρών. Ειδικά για την περίπτωση αυτή, δεν εφαρμόζεται ο 
περιορισμός του ποσοστού του 1,25% της περίπτωσης i 
και η παράγραφος 4 του ανωτέρω άρθρου.»

2. Η προθεσμία αναστολής λήψης αναγκαστικών μέ−
τρων του εδαφίου 1 της παρ. Α΄ του άρθρου 48 του 
ν. 3943/2011, όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι την 
31.12.2013.

3. Για τους οφειλέτες των Φορέων Κοινωνικής Ασφά−
λισης, παρατείνεται έως τις 30.4.2012 η προθεσμία του 
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του 
ν. 4038/2012 (Α΄ 14) για την υποβολή αίτησης υπαγωγής 
σε ρύθμιση και έως τις 31.5.2012 η προθεσμία του δεύτε−
ρου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 21 του ν. 4038/2012 για την εφάπαξ καταβολή 
και την καταβολή πρώτης δόσης.

Άρθρο 24
Αρμοδιότητες Οργάνων ΙΚΑ

1. Για τον καθορισμό του ποσού μέχρι του οποίου 
τυχόν αξίωση του ασφαλισμένου ή μελών της οικο−
γενείας του μεταβιβάζεται στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, σύμφωνα 
με την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν.δ. 4104/1960, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 18 του ν. 4476/1965 και 
για δαπάνες από 1.1.2012 και εφεξής, αρμόδιος είναι ο 
Διευθυντής του Υποκαταστήματος του τόπου κατοικίας 
του ασφαλισμένου. 

2. Επί αιτήματος συμφωνίας συνδιαλλαγής με το ΙΚΑ 
− ΕΤΑΜ κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 και επόμενα 
του ν. 3588/2007 (Α΄ 153), αρμόδιος να αποφασίζει είναι 
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