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Θέμα : Καταλογισμός Πράξεων  Επιβολής Εισφορών σε εργολήπτες  δημοσίων έργων 

 

Κύριε Διοικητά, 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή σε  ένα θέμα 

που απασχολεί τα μέλη μας, εργολήπτες δημοσίων έργων, και χρήζει της 

παρεμβάσεώς σας. 

υγκεκριμένα το τελευταίο διάστημα  παρατηρείται το φαινόμενο κατά τη διάρκεια 

κατασκευής των  δημοσίων έργων, τα τοπικά υποκαταστήματα ΙΚΑ να καταλογίζουν 

Πράξεις  Επιβολής Εισφορών στους αναδόχους,  όταν διαπιστώνουν διαφοροποίηση 

μεταξύ του υντελεστή Εργατικής Δαπάνης (ΕΔ) και των υποβληθέντων 

Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) εκ μέρους των αναδόχων. 

Ως γνωστόν  κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων οι ανάδοχοι καταβάλλουν τις 

εισφορές τους βάσει των  Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων και  του υντελεστή 

Εργατικής Δαπάνης, ο οποίος σημειωτέον στο στάδιο αυτό είναι προσωρινός  και 

μετά από την υποβολή του τελικού λογαριασμού διενεργείται εκκαθάριση του 

λογαριασμού εισφορών βάσει των πραγματικών ημερομισθίων του  έργου. (Ε94/07 

ΙΚΑ). 

Αν και ο ανάδοχος έχει εκπληρώσει στο σύνολό τους τις υποχρεώσεις του στο στάδιο 

αυτό, παρά ταύτα καλείται να καταβάλλει και πρόστιμα, ως να αμφισβητείται η 

ακρίβεια των υποβληθέντων ΑΠΔ. 

Όμως σύμφωνα με την ως άνω εγκύκλιο σε έργα, που διαπιστώνεται απόκλιση 

εργατικής δαπάνης μεταξύ ΑΠΔ και ΕΔ από τους πρώτους λογαριασμούς, θα 

πρέπει να διενεργούνται κατά προτεραιότητα  επιτόπιοι έλεγχοι για όλες τις 

επιμέρους εργασίες που πιστοποιούνται με τους τμηματικούς λογαριασμούς και όχι 



να σπεύδουν οι υπηρεσίες του Ιδρύματος  να καταλογίζουν αυθαίρετα   Πράξεις  

Επιβολής Εισφορών. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως δώσετε σαφείς οδηγίες , κυρίως προς τα 

τοπικά υποκαταστήματα του Ιδρύματός σας,  για την  τήρηση της νομοθεσίας  και τη  

μη επιβολή κυρώσεων κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων  στους  καθ΄όλα 

συνεπείς αναδόχους κατά τη διάρκεια κατασκευής ενός δημοσίου έργου. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

Ο Πρόεδρος       Ο Γεν. Γραμματέας 
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