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6213/2017 ΔΠΡ ΘΕΣΣΑΛ ( 704501)
  
 

(Α΄ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Σε περίπτωση εκτέλεσης οικοδοµικών ή τεχνικών εργασιών από εργολάβο ή υπεργολάβο, για 
λογαριασµό του Δηµοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή των Ο.Τ.Α., όπου ισχύει ίδιον σύστηµα καταβολής εισφορών 
πρέπει να αναγράφεται στην συντασσόµενη σε βάρος του υπόχρεου προσώπου Π.Ε.Ε. ή τη συνοδεύουσα 
αυτή έκθεση ελέγχου τα στοιχεία του εργοδότη σε βάρος του οποίου συντάσσεται η Π.Ε.Ε., το σύνολο 
των οφειλόµενων εισφορών, καθώς και τη χρονική περίοδο στην οποία ανάγονται αυτές. Συναφώς, 
ενόψει των ιδιαίτερων νοµοθετικών ρυθµίσεων που ισχύουν στα οικοδοµικά και τεχνικά έργα και ιδίως 
αυτών που αφορούν σε εκτέλεση δηµοσίων έργων πρέπει επί ποινή ακυρότητας µε σαφήνεια να 
προκύπτει είτε από την Π.Ε.Ε. είτε από την έκθεση ελέγχου είτε ακόµα και από τα στοιχεία του φακέλου 
η αξία του έργου, ο εφαρµοστέος συντελεστής ανά κατηγορία δαπάνης, η διαδικασία της εκκαθάρισης 
και το πράγµατι οφειλόµενο ποσό, προκειµένου αφενός να µπορεί τόσο ο ενδιαφερόµενος όσο και σε 
περίπτωση αµφισβήτησης τα Διοικητικά Δικαστήρια να µπορέσουν να ελέγξουν τις σχετικές πράξεις. Σε 
περίπτωση που τα ανωτέρω στοιχεία δεν προκύπτουν ούτε από την Π.Ε.Ε., ούτε από την έκθεση ελέγχου 
ούτε από τα στοιχεία του φακέλου η προσβαλλόµενη πράξη είναι ακυρωτέα.
 

  

Αριθµός απόφασης: 6213/2017

                                                                              ΤΟ

                                                   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                                                                        ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

                                                                         (Τµήµα Ε`)

 Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 12 Ιανουάριου 2017, µε Δικαστή την Σύρµω Βουγιουκλή, 
Πρωτόδικη Δ.Δ. και γραµµατέα την Ανατολή Χαζαρίδου, δικαστική υπάλληλο,
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 Για να δικάσει την προσφυγή µε χρονολογία κατάθεσης 7-12-2007,

 Της τελούσας σε εκκαθάριση οµόρρυθµης εταιρίας µε την επωνυµία «...» µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, οδός 
.... αριθ. .., Εύοσµος, όπως νοµίµως εκπροσωπείται από τον εκκαθαριστή της, για την οποία 
παραστάθηκε η πληρεξούσια δικηγόρος Μαρία Πρωτοπαπαδάκη,

 Κατά του Ν.Π.Δ.Δ., µε την επωνυµία «Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης 
Μισθωτών (Ι.Κ.Α - Ε.Τ.ΑΜ )» και ήδη Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής 
Ασφάλισης» (Ε.Φ.Κ.Α.), (άρθρα 51 και 53 του ν. 4387/2016, Α’ 85,) ως οιονεί καθολικός διάδοχος του 
ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται από τον Διοικητή του, για το οποίο 
παραστάθηκε ο φερόµενος ως πληρεξούσιος δικηγόρος Παναγιώτης Γατέας.

 Κατά τη συζήτηση οι διάδικοι που παραστάθηκαν ανέπτυξαν τους ισχυρισµούς τους και ζήτησαν όσα 
αναφέρονται στα Πρακτικά.

 Το Δικαστήριο σκέφθηκε κατά το Νόµο.

 Η κρίση του είναι η εξής:

 1. Επειδή µε την κρινόµενη προσφυγή, για την άσκηση της οποίας έχει καταβληθεί το νόµιµο παράβολο 
(βλ. τα υπ’αριθ. 5961486, 3076122, 3076121, 4046625, 4033181 σειράς Α’ ειδικά γραµµάτια 
παραβόλου) ζητείται παραδεκτώς, κατ` ορθή ερµηνεία του δικογράφου, η ακύρωση της υπ`αριθ. 
989/συν. 85/26-9-2007 απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) του Τοπικού 
Υποκαταστήµατος ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Ευόσµου κατά το µέρος ως προς το οποίο απορρίφθηκε η υπ’ αριθ. 
.../4-1-2007 ένσταση της προσφεύγουσας εταιρίας κατά της 2140/2006 Πράξης Επιβολής Εισφορών 
(Π.Ε.Ε.) και της υπ’αριθ. 1123/2006 Πράξης Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών του ως άνω 
Υποκαταστήµατος. Με τις τελευταίας πράξεις είχαν επιβληθεί σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρίας 
συµπληρωµατικές εισφορές ύψους 21.722,48 ευρώ και πρόσθετες επιβαρύνσεις ύψους 11.598,38 ευρώ.

 2. Επειδή, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στο Δικαστήριο εµφανίσθηκε και δήλωσε ότι παρίσταται ως 
πληρεξούσιος δικηγόρος του Ε.Φ.Κ.Α. {οιονεί καθολικού διαδόχου του προσφεύγοντος Ιδρύµατος) ο 
δικηγόρος Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Γατέας. Ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψη ότι το υπ`αριθ.πρωτ. 
..../2017 συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο του Διοικητή του ΕΦΚΑ προς τον ως άνω δικηγόρο 
συντάχθηκε στις 31-1-2017, κατατέθηκε δε στο Δικαστήριο στις 3-2-
2017, ο δε ως άνω δικηγόρος δεν ζήτησε προθεσµία από το Δικαστήριο για την προσκόµιση των 
σχετικών νοµιµοποιητικών, το Δικαστήριο κρίνει ότι η παράσταση του ανωτέρω δικηγόρου είναι άκυρη 
κατ` άρθρα 26, 29 και 62 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (Ν. 2717/1997 ΦΕΚ Α` 97 όπως ισχύει εν 
προκειµένω).

 3. Επειδή, µε το άρθρο 8 του αν.ν. 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α` 179), όπως το 
άρθρο αυτό ίσχυε κατά τον κρίσιµο στην προκειµένη περίπτωση χρόνο, ορίζεται ότι: «Οι κάτωθι εν τω 
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παρόντι χρησιµοποιούµενοι όροι σηµαίνουσιν αντιστοίχως: 1...5. Εργοδότης:
α) Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου δια λογαριασµιόν των οποίων τα 
υπαγόµενα εις την ασφάλισιν πρόσωπα προσφέρουν την εργασίαν των, β) ....ε) Για εργασίες, 
επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις, που διεξάγονται για λογαριασµό του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ ΟΤΑ. Μετά από 
παραχώρηση ή εργολαβία, ως εργοδότες Θεωρούνται οι ανάδοχοι ή εργολάβοι. Στις περιπτώσεις αυτές, 
η δηµόσια αρχή το Ν.Π.Δ.Δ. και ο Ο.Τ.Α. υποχρεούται, πριν από κάθε εξόφληση ή οποιαδήποτε 
τµηµατική καταβολή χρηµάτων να απαιτεί την προσκόµιση βεβαίωσης του Ι.Κ.Α. για την καταβολή των 
οφειλόµενων προς αυτό ασφαλιστικών εισφορών ή άλλων συναφών οφειλών. Στην αντίθετη περίπτωση 
θα παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό και θα το καταβάλλει απευθείας στο Ι.Κ.Α (όπως το ανωτέρω εδάφιο 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 21 παρ. 5 του ν. 1902/1990 ΦΕΚ Α`138). Περαιτέρω, µιε την παρ 6 του 
άρθρου 21 του ν. 1902/1990 αντικαταστάθηκε ως εξής η πρώτη περίοδος του δευτέρου εδαφίου της 
παρ. 2 του άρθρου 26 του αν.ν. 1846/1951, περίοδος που είχε προστεθεί µε την παρ. 2 του άρθρου 40 
του ν.δ. 2698/1953 (φεκ Α’315): «Ιδιο σύστηµα υπολογισµού των κατ’ ελάχιστον υποχρεωτικά 
καταβλητέων βάσει αντικειµενικών κριτηρίων και καταβολής αυτών µπορεί να θεσπισθεί µε κανονισµό 
και για την ασφάλιση των εργατών οικοδοµικών ή τεχνικών εν γένει εργασιών και των υπεργολάβων». 
Κατ` επίκληση της εξουσιοδότησης αυτής εκδόθηκε η Φ.21/2930/1992 απόφαση του Υπουργού Υγείας 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ Β` 686), µε την οποία αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 38, 39 
και 40 του Κανονισµού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α. (Α.Υ.Ε. 55575/1479/1965 - Β` 816) και αναµορφώθηκε το 
σύστηµα υπολογισµού των καταβλητέων στο ΙΚΑ ασφαλιστικών εισφορών για την ασφάλιση των 
ασχολουµένων σε οικοδοµικά και τεχνικά έργα. Ειδικότερα, στο άρθρο 35 του Κανονισµιού Ασφάλισης 
του ΙΚΑ, ορίζεται ότι. «1. Η καταβολή εισφορών δια την ασφάλισιν προσώπων απασχολουµιένων εις 
οικοδοµικός ή τεχνικός εν γένει εργασίας πάσης φύσεως... η αναγνώρισις του χρόνου ασφαλίσεως και 
πάσα εν γένει λεπτοµέρεια αφορώσα τον τρόπον ασφαλίσεως των ανωτέρω προσώπων διέπονται υπό 
των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου (αρθρ. 35-51) των γενικών διατάξεων των αρθρ. 1-30 και 33 
εχουσών συµπληρωµατικήν µόνον εφαρµογήν, εφ` ων σηµείων δεν τροποποιούνται δια του 
παρόντος.... Εάν αι εργασίαι του εδαφ. κ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ανατίθενται υπό των κυρίων 
των έργων, των εργολάβων ή των εργολάβων του δηµοσίου εις υπεργολάβους ούτοι υποχρεούνται όπως 
υποβάλλουν εις τους κυρίους των έργων, τους εργολάβους ή τους εργολάβους του δηµοσίου, 
εβδοµαδιαίας καταστάσεις των υπ` αυτών απασχοληθέντων εργοτοτεχνιτών οικοδόµων, αντίγραφον των 
οποίων υποχρεούνται άµα όπως υποβάλλουν εις την αρµοδίαν Υπηρεσίαν του IΚΑ» και στο άρθρο 37 του 
ίδιου Κανονισµού ορίζεται ότι. «1.0 κύριος του έργου υποχρεούται όπως προ πάσης ενάρξεως εργασίας 
αναγγείλη εις το αρµόδιον Υποκ/µα του ΙΚΑ την σκοπουµένην υπ` αυτού εκτέλεσιν του έργου, παρέχων 
και πλήρη περί τούτου στοιχεία (είδος, τοποθεσία, προϋπολογισµός, εργολάβος κλπ.), κατά τα 
ειδικώτερον δι` αποφάσεως του Διοικητού του Ιδρύµατος οριζόµενα. Ωσαύτως, υποχρεούται όπως 
αναγγείλη τυχόν επιγενοµένην µεταβολήν του αρχικού σχεδίου ή του προσώπου του εργολάβου ή 
πρόσληψιν τοιούτου µετά την έναρξιν του έργου. 2. Προκειµένου περί των δια λογαριασµών του 
Δηµοσίου, Δήµων και Κοινοτήτων, Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου εν γένει και παντός 
Οργανισµού Κοινωνικής Πολιτικής δυνάµει παραχωρήσεως ή εργολαβίας εκτελουµένων εργασιών 
οικοδοµικών και συναφών τεχνικών, την κατά την προηγούµενην παράγραφον υποχρέωσιν υπέχει ο 
οικείος ανάδοχος ή εργολάβος. Εν τη περιπτώσει ταύτη ο αναθέτων την εκτέλεσιν του έργου 
υποχρεούται όπως κοινοποιήση εις το αρµόδιον Υποκ/µα του ΙΚΑ αντίγραφον του πρωτοκόλλου 
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εγκαταστάσεως του αναδόχου ή εργολάβου (εις το έργον)», ακόµη, στο άρθρο 38 ορίζεται ότι: «1 . Οι 
ελάχιστες εισφορές που καταβάλλονται για την κατασκευή ιδιωτικών οικοδοµικών έργων και των 
λειτουργικών παραρτηµάτων τους, ανεξάρτητα αν γι αυτά έχει εκδοθεί, ή όχι, άδεια πολεοδοµικού 
γραφείου ή άλλης δηµόσιας αρχής, είναι αυτές που αντιστοιχούν στην εργατική δαπάνη των ηµερών 
εργασίας που υπολογίζονται, σύµφωνα µε τα παρακάτω, για τις εργασίες που αναφέρονται στο α` 
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 35 του παρόντος Κανονισµού, µε την επιφύλαξη της εφαρµογής των 
διατάξεων του άρθρου 40 αυτού.... Ο αριθµός των µερών εργασίας προσδιορίζεται, ανάλογα µε το είδος 
του κτιρίου ή της οικοδοµικής εργασίας, µε βάση τους συντελεστές των πινάκων 1, 2 και 3 .. Στον 
πίνακα 3 περιλαµβάνονται: Οι συντελεστές, µε τους οποίους υπολογίζονται οι ηµέρες εργασίας για την 
κατασκευή της κάθε µονάδας (τετραγωνικό µέτρο, κυβικό µέτρο, µέτρο µήκους κλπ.) οικοδοµικών 
εργασιών, που εκτελούνται σε προϋπάρχοντα έργα (επισκευές, διαρρυθµίσεις, αλλαγή χρήσης). Οι 
συντελεστές του πίνακα αυτού εφαρµόζονται µόνο στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτός ο υπολογισµός 
µε βάση τις επιφάνειες του κτιρίου, δηλαδή, µε τους συντελεστές των πινάκων 1 ή 2. Ο έλεγχος των 
ελάχιστων εισφορών που αντιστοιχούν στις κατά τα ανωτέρω υπολογιζόµενες ηµέρες εργασίας 
διενεργείται ανακεφαλαιωτικά µετά την πλήρη αποπεράτωση όλων των εργασιών...2. Προκειµένου για 
ιδιωτικά έργα, οι καταβλητέες εισφορές υπολογίζονται επί της εργατικής δαπάνης, η οποία καθορίζεται 
µε απόφαση του Διευθυντού του αρµοδίου Υποκαταστήµατος ΙΚΑ µετά από έκθεση Τριµελούς Επιτροπής 
των τεχνικών της Διεύθυνσης Τεχνικής και Στέγασης, που συντάσσεται µε βάση τον αναλυτικό 
προϋπολογισµός των έργων, ο οποίος υποβάλλεται υπό µορφή ποσοτήτων εργασιών ή υπό µορφή 
ποσών δαπανών, Ο έλεγχος των εισφορών διενεργείται κατά την εκκαθάριση των έργων βάσει της 
πράγµατι αναλωθείσας εργατικής δαπάνης. 3. Οι καταβλητέες κατά νόµο εισφορές για εργασίες 
εκτελούµενες βάσει αναλυτικών λογαριασµών (πιστοποιήσεων) για λογαριασµό του δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ -, 
Ο.Τ.Α α ΄και β` βαθµίδας, δηµόσιων, δηµοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων δηµόσιας ή κοινής 
ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεων και οργανισµών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός 
καθορίζεται από την κάθε φορά ισχύουσα νοµιοθεσία, υπολογίζονται στο τµήµα της αξίας του έργου που 
αντιστοιχεί στη δαπάνη για αµιοιβή των απασχολούµενων. Ως συνολική αξία λαµβάνεται υπόψη η 
αναγραφόµενη στον εγκεκριµιένο προϋπολογισµό των έργων, µειωµένη κατά το ποσοστό τυχόν 
εκπτώσεων που επιτεύχθηκε κατά τη δηµιοπρασία και του ποσού του φόρου προστιθέµενης αξίας. Σε 
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση λαµβάνεται υπόψη η αναγραφόµενη στον εγκεκριµένο από το 
Πολεοδοµικό Γραφείο ή άλλη αρχή προϋπολογισµό. Η εργατική δαπάνη υπολογίζεται α) Για εργασίες 
θεωρούµενες ως οικοδοµικές σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4476/1965 και για ασφάλιση 
µισθωτών σύµφωνα µε τις διατάξεις του στ` Κεφαλαίου του παρόντος Κανονισµού µε τους 
προβλεπόµενους από τον πίνακα 4 συντελεστές...β) Για εργασίες µη θεωρούµενες οικοδοµικές
(εκτελούµενες από εργοδότες που διατηρούν επαγγελµατική στέγη, µε το µόνιµο προσωπικό τους) µε 
τους προβλεπόµενους από τον Πίνακα 5 συντελεστές....4. Για εργασίες εκτελούµενες κατ’ αποκοπή µε 
πρόγραµµα πληρωµών ή εργατική δαπάνη υπολογίζεται µε τους συντελεστές που προβλέπονται από τον 
πίνακα 10 για τη συγκεκριµένη κατηγορία εργασιών. 5. Το ποοοστό εργατικής δαπάνης για οικοδοµικές 
ή τεχνικές εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στον παρόντα κανονισµό όπως και για εργασίες που 
ορίζονται µε απόφαση του Διοικητή του Ιδρύµατος, καθορίζεται µε απόφαση του Διευθυντή του οικείου 
Υποκαταστήµατος ΙΚΑ, µετά από έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Ιδρύµατος. Κατά των αποφάσεων 
των Διευθυντών των οικείων Υποκαταστηµάτων µε τις οποίες καθορίζεται το ύψος της εργατικής 
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δαπάνης βάσει των παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου δύνανται να ασκούνται τα προβλεπόµενα από 
τις κείµενες διατάξεις διοικητικά ένδικα µέσα ....». Περαιτέρω, στο άρθρο 39 του ανωτέρω Κανονισµού, 
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ 2 της πιο πάνω υπουργικής απόφασης, ορίζεται ότι: «1... 5. 
Προκειµένου για έργα του Δηµοσίου, των ν.π.δ.δ των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των 
Οργανισµών δηµοσίων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και γενικά των έργων που διέπονται από τις 
διατάξεις της νοµοθεσίας περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων, ως χρόνος καταβολής των εισφορών 
ορίζεται η τελευταία ηµέρα του µήνα, εντός του οποίου παραστέθηκε η εργασία. Ο υπόχρεος για 
καταβολή των εισφορών υποχρεούται, µέσα στις προβλεπόµενες από τις διατάξεις της νοµοθεσίας του 
Ι.Κ.Α. προθεσµίες από τον κατά τα ανωτέρω χρόνο να καταβάλει εις χρήµα στην υπηρεσία του 
Ιδρύµατος το ολικό ποσό της εισφοράς που αναλογεί στην ασφάλιση των απασχοληθέντων κατά τη 
διάρκεια του µήνα εργατών, που υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 25 του αν.ν.
1846/1951. Σε περίπτωση που οι κατά τα παραπάνω καταβλητέες εισφορές υπολείπονται από τις 
υπολογιζόµενες ως καταβλητέες µε βάση το αρχικά καθορισθέν, σύµφωνα µε τσ άρθρο 38 παρ 2 εδ. Α` 
και παρ. 3 εδ. Α` του παρόντος Κανονισµού, ποσοστό εργατικής δαπάνης, υποχρεούται ο κατά νόµο 
υπόχρεος να καταβάλει την προκύπτουσα επί πλέον διαφορά εντός 30 ηµερών από της γνωστοποίησης 
σ` αυτόν από την αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος της πάρα πάνω διαφοράς. Μετά το πέρας των 
εργασιών, εφόσον από τα στοιχεία που προσκοµίσει ο ενδιαφερόµενος προκύψει ότι οι καταβληθείσες 
εισφορές υπερβαίνουν τις πράγµατι οφειλόµενες για την ασφάλιση των απασχοληθέντων εργατών, οι 
επιπλέον καταβληθείσες επιστρέφονται άτοκα στο δικαιούχο ύστερα από αίτησή του». Εξάλλου, κατά τη 
διάταξη του άρθρου 14 παρ. 8 του αν.ν. 1846/1951 ορίζεται ότι: «Οι Διευθυνταί των Υποκαταστηµάτων 
οριζόµενοι κατά τας διατάξεις του οικείου Κανονισµού, αποφασίζουν, κατά την ωσαύτως υπό των 
Κανονισµών ορισθησοµένην διαδικασίαν, περί της υπαγωγής εις την ασφάλισιν, της διαρκείας της 
ασφαλιστικής σχέσεως και της καταβολής των εισφορών...ως επί παντός ετέρου θέµατος ορισθησοµένου 
δια του αυτού Κανονισµού...». Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 119 παρ. 1 του Κανονισµού 
Ασφαλίσεως του I.Κ.Α «Εφόσον δεν ορίζεται άλλως υπό των καθέκαστα διατάξεων του παρόντος 
Κανονισµού, ο Διευθυντής του Υποκαταστήµατος είναι αρµόδιος να αποφασίζη επί υποθέσεων, αίτινες 
έχουν ως αντικείµενον τα υπό των διατάξεων αυτού ρυθµιζόµενα θέµατα...», κατά δε τη διάταξη της 
παρ. 1 του άρθρου 120 του Κανονισµού αυτού «Εν περιπτώσει αµφισβητήσεων γεννωµένων εξ 
αποφάσεως Διευθυντού Υποκαταστήµατος επί θέµατος εκ των εν τω προηγουµένω άρθρω 
περιλαµβανοµένων... .υποβάλλεται ένσταση στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή (Τ.Δ.Ε.) του 
υποκαταστήµατος του τόπου απασχόλησης.....».

 4. Επειδή, από τις διατάξεις που παρατέθηκαν συνάγεται ότι καθιερώνεται ιδιαίτερο σύστηµα 
υπολογισµού των καταβλητέων στο Ι.Κ.Α. εισφορών για την ασφάλιση τεχνιτών και εργατών 
απασχολούµενων σε οικοδοµικές ή τεχνικές εργασίες για έργα του Δηµοσίου, των ν.π.δ.δ. των Ο.Τ.Α. 
κλπ. και γενικά των έργων που διέπονται από τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί εκτελέσεως δηµοσίων 
έργων. Κατά το σύστηµα αυτό, στο πρώτο στάδιο οι εισφορές υπολογίζονται προσωρινά µε τη 
χρησιµοποίηση συντελεστή επί του τµήµατος της αξίας του έργου που αντιστοιχεί στη δαπάνη για αµοιβή 
των µισθωτών. Μετά το ανωτέρω πρώτο στάδιο ακολουθεί το τελικό στάδιο της εκκαθάρισης κατά το 
οποίο ευρίσκεται πλέον το πράγµατι οφειλόµενο από εισφορές ποσό, και ή καταβάλλεται από τον 
υπόχρεο το επιπλέον οφειλόµενο ποσό ή, αντιθέτως, επιστρέφεται από το Ι.Κ.Α. το τυχόν επί πλέον 
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εισπραχθέν (Βλ. Σ.τ.Ε. 1294/2006, Δ.Εφ.Αθ. 2156/2013, 1206/2011).

 5. Επειδή, µε το άρθρο 57 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ A` 1) (όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του Ν. 
2747/99 ΦΕΚ A 226) και ισχύει εν προκειµένω ορίζεται ότι «Ο εργοδότης σύµφωνα µε τις διατάξεις, 
όπως ισχύουν κάθε φορά, υποχρεούται να τηρεί τα ακριβή στοιχεία απασχόλησης, ασφάλισης και 
αµοιβής των εργαζοµένων του, τα οποία εντός των νοµίµων προθεσµιών. Πρέπει να καταχωρίζει στα 
προβλεπόµενα έντυπα ή µαγνητικά µέσα και να τα υποβάλλει στις υπηρεσίες του ΙΚΑ, Ο εργοδότης που 
παραβαίνει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του επιβαρύνεται µε πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών, ίση µε το 
30% των οφειλόµενων εισφορών από τις αιτίες αυτές, για δε τις επιχειρήσεις που ελέγχονται µέσω 
µηχανογραφικών συστηµάτων ίση µε 50%, πλην των περιπτώσεων εκπρόθεσµης υποβολής ή µη 
υποβολής Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου Απασχολουµένου (Α.Β.Α.) και Βιβλιαρίου Υποχρέωσης - Καταβολής 
Εισφορών (Β.Υ.Κ.Ε.), για τις οποίες η επιβάρυνση ανέρχεται σε 20% των εισφορών» ."

 6. Επειδή, περαιτέρω στην παρ. 11 του άρθρου 26 του αν.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ Α`,179), όπως ισχύει 
από 5-1-1999, µετά την αντικατάστασή της από την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 
Α`,1) ορίζονται τα εξής: «11. α. Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) συντάσσεται α.α. Σε βάρος των 
εργοδοτών οι οποίοι παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του 
παρόντος, άρθρου και δεν καταβάλλουν τις εισφορές ή δεν επικολλούν τα ελλείποντα ένσηµα, α.β. Σε 
βάρος των εργοδοτών οι οποίοι παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 9 του 
παρόντος άρθρου, µε συνέπεια να δυσχεραίνεται η εξακρίβωση των προσώπων που υπάγονται στην 
ασφάλιση, καθώς και οι εισφορές που πρέπει να καταβληθούν. Στην περίπτωση αυτή, η πράξη επιβολής 
εισφορών συντάσσεται κατά την κρίση των αρµόδιων οργάνων του Ι.Κ.Α. α.γ. Σε βάρος των εργοδοτών 
για τους οποίους, µε ειδικές διατάξεις, έχει οριστεί η παρακολούθηση, µε µηχανογραφικά συστήµατα, 
από το Ι.Κ.Α., των ασφαλιστικών στοιχείων των ασφαλισµένων του και του λογαριασµού των εισφορών 
και για τις περιπτώσεις που ορίζονται σε αυτές τις ειδικές διατάξεις, α.δ Σε βάρος των εργοδοτών 
οικοδοµικών εργασιών οι οποίοι δεν καλύπτουν τις εισφορές ΙΚΑ που υπολογίσθηκαν µε βάση το άρθρο 
38 του Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ, όπως τροποποιήθηκε µε τις Φ21/2930/1992 (Β.686) και 
Φ21/478/1997 (Β. 252) υπουργικές αποφάσεις .Β. Η πράξη επιβολής εισφορών πρέπει να περιέχει: β.α. 
Τα στοιχεία του εργοδότη σε βάρος του οποίου συντάσσεται το σύνολο των οφειλόµενων εισφορών, 
καθώς και τη χρονική περίοδο στην οποία ανάγονται αυτές και β.β. Τα ασφαλιστικά στοιχεία των 
ασφαλισµένων, για τους οποίους καταλογίστηκαν οι εισφορές, δηλαδή τον αριθµό µητρώου, 
ονοµατεπώνυµο, κλάδο ασφάλισης, αποδοχές, αριθµό ηµερών εργασίας, εισφορές και µισθολογική 
περίοδο στην οποία ανάγονται οι εισφορές κάθε ασφαλισµένου. Τυχόν έλλειψη του αριθµού µητρώου ή 
ανακριβής αναγραφή αυτού καθώς και του ονόµατος των ασφαλισµένων, από τα στοιχεία της 
προηγούµενης υποπερίπτωσης, δεν συνεπάγεται ακυρότητα των πράξεων επιβολής εισφορών, γ. Όταν 
συντάσσεται πράξη επιβολής εισφορών για µη καταβολή τους ή για µη επικόλληση των ελλειπόντων 
ενσήµων, αυτή πρέπει να περιέχει το σύνολο των στοιχείων που αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση 
β. Αντίθετα για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, για τις οποίες συντάσσεται πράξη επιβολής εισφορών, 
αρκεί η παράθεση σε αυτήν των στοιχείων που αναφέρονται στην υποπερίπτωση βα` αυτής».

 7. Επειδή, από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι σε περίπτωση εκτέλεσης οικοδοµικών ή τεχνικών 
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εργασιών από εργολάβο ή υπεργολάβο, για λογαριασµό του Δηµοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή των Ο.Τ.Α., 
όπου ισχύει ίδιον σύστηµα καταβολής εισφορών πρέπει να αναγράφεται στην συντασσόµενη σε βάρος 
του υπόχρεου προσώπου Π.Ε.Ε. ή τη συνοδεύουσα αυτή έκθεση ελέγχου τα στοιχεία του εργοδότη σε 
βάρος του οποίου συντάσσεται η Π.Ε.Ε., το σύνολο των οφειλόµενων εισφορών, καθώς και τη χρονική 
περίοδο στην οποία ανάγονται αυτές. Συναφώς, ενόψει των ιδιαίτερων νοµοθετικών ρυθµίσεων που 
ισχύουν στα οικοδοµικά και τεχνικά έργα και ιδιώς αυτών που αφορούν σε εκτέλεση δηµοσίων έργων 
πρέπει επί ποινή ακυρότητας µε σαφήνεια να προκύπτει είτε από την Π.Ε.Ε. είτε από την έκθεση ελέγχου 
είτε ακόµα και από τα στοιχεία του φακέλου η αξία του έργου, ο εφαρµοστέος συντελεστής ανά 
κατηγορία δαπάνης, η διαδικασία της εκκαθάρισης και το πράγµατι οφειλόµενο ποσό, προκειµένου 
αφενός να µπορεί τόσο ο ενδιαφερόµενος όσο και σε περίπτωση αµφισβήτησης τα Διοικητικά Δικαστήρια 
να µπορέσουν να ελέγξουν τις σχετικές πράξεις. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω στοιχεία δεν 
προκύπτουν ούτε από την Π.Ε.Ε., ούτε από την έκθεση ελέγχου ούτε από τα στοιχεία του φακέλου η 
προσβαλλόµενη πράξη είναι ακυρωτέα.

 8. Επειδή, στη συγκεκριµένη περίπτωση από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης προκύπτουν τα 
ακόλουθα: Στις 28-11-2006 διενεργήθηκε εσωτερικός έλεγχος από το Τοπικό Υποκατάστηµα του ΙΚΑ - 
ΕΤΑΜ Ευόσµου στα στοιχεία του εργοδότη για την εκτέλεση των ακόλουθων τεχνικών έργων: α) για την 
εκτέλεση υδραυλικών έργων του έργου Διαµόρφωση κλειστού θεάτρου και εκθεσιακού χώρου Δήµου 
Νεάπολης” για τη χρονική περίοδο 12/1995, όπου διαπιστώθηκε ότι η αξία των εργασιών, σύµφωνα µε 
τα υπ`αριθ. ../96 και ../95 τιµολόγια ανερχόταν στο ποσό των 12.800.000 δρχ και η εργατική δαπάνη 
σε 9.158.292 δρχ και β) για την εκτέλεση υδραυλικών, αποχευτευτικών και ηλεκτρικών έργων για την 
ανέγερση του θεάτρου ..... η αξία εργασιών για τη χρονική περίοδο από 1-1-1996 έως 31-8-1997 
ανερχόταν σε 40.065.000 δρχ σύµφωνα µε τις υπεύθυνες δηλώσεις των εργολάβων και των 
υπεργολόβων η δε εργατική δαπάνη µε βάση τα υπ`αριθ. ../96, .../96 τιµολόγια ανερχόταν στο ποσό 
των 14.558.000 δρχ. Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές του ελέγχου και µε την αυτή αιτιολογία (που 
περιέχεται στο σώµα της συναχθείσας Π.Ε.Ε.) εκδόθηκαν σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρίας η 
υπ’αριθ. 2140/28-11-2006 Π.Ε.Ε. µε την οποία επιβλήθηκαν συµπληρωµατικές εισφορές ύψους 
21.722,48 ευρώ καθώς η υπ`αριθ. 1123/2006 Π.Ε.Π.Ε.Ε. µε την οποία επιβλήθηκαν πρόσθετες 
επιβαρύνσεις ύψους 11.598,38 ευρώ, λόγω µη τήρησης των ακριβών στοιχείων απασχόλησης των 
µισθωτών και µη υποβολής ΑΒΑ χρονικής περιόδου 5/96 έως 8/96. Κατά των πράξεων αυτών η 
προσφεύγουσα εταιρία άσκησε ενώπιον της Τ.Δ.Ε. την υπ`αριθ. .../4-1-2007 ένσταση ζητώντας την 
ακύρωσή της. Κατά τη συζήτηση ενώπιον της ΤΔΕ η προσφεύγουσα εταιρία προέβαλε ότι από κανένα 
στοιχείο δεν προέκυπτε η διαφορά των οφειλόµενων εισφορών, ότι εισφορές που καταβλήθηκαν 
καλύπτουν το απασχοληθέν προσωπικό καθώς και ότι τα οµόρρυθµα µέλη της εν λόγω εταιρίας 
απασχολήθηκαν προσωπικά στην εκτέλεση του έργου. Η Τ.Δ.Ε. µε την προσβαλλόµενη απόφασή της 
αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του φακέλου και την εισήγηση της Υπηρεσίας περί απόρριψης 
της ασκηθείσας ένστασης έκανε εν µέρει δεκτή την ένσταση αυτή δεχόµενη να ληφθεί υπόψη η 
προσωπική εργασία των οµόρρυθµων µελών της εταιρίας κατά το χρονικό διάστηµια εκτέλεσης των 
εργασιών.

 9. Επειδή, κατά της πράξης αυτής και κατά το µέρος που απορρίφθηκε η ένστασή της η προσφεύγουσα 
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εταιρία άσκησε την κρινόµενη προσφυγή προβάλλοντας, µεταξύ άλλων, ότι οι Π.Ε.Ε. και Π.Ε.Π.Ε.Ε. είναι 
άκυρες, διότι δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο η διαφορά της εργατικής δαπάνης, για την οποία 
επιβλήθηκαν οι συµπληρωµατικές εισφορές.

 10. Επειδή, ούτε από το σώµα των ένδικων ΠΕΕ και ΠΕΠΕ ούτε από την έκθεση ελέγχου αλλά και από 
κανένα στοιχείο του φακέλου δεν προκύπτει η αξία του έργου που ανέλαβε να εκτελέσει η 
προσφεύγουσα εταιρία καθώς και ο εφαρµοστέος συντελεστής ανά κατηγορία δαπάνης προκειµένου να 
κριθεί το ύψος της ασφαλιστική δαπάνης και η νοµιµότητα των επιβληθεισών εισφορών. Με βάση τα 
δεδοµένα αυτά και κατά τα διαλαµβανόµενα στην έβδοµη σκέψη της παρούσας, το Δικαστήριο κρίνει ότι 
οι εκδοθείσες Π.Ε.Ε. και Π.Ε.Π.Ε.Ε είναι αόριστες, κατά τον βασίµως προβαλλόµενο λόγο της 
προσφυγής, συνεπώς, µη νοµίµως η Τ.Δ.Ε. µε την προσβαλλόµενη απόφασή της απέρριψε, κατά το 
µέρος αυτό, την ένσταση της προσφεύγουσας εταιρίας και, ως εκ τούτου πρέπει να ακυρωθεί.

 11. Επειδή, κατ’ακολουθίαν των ανωτέρω η κρινόµενη προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί 
η υπ`αριθ. 989/συν. 85/26-9-2007 απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) του Τοπικού 
Υποκαταστήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ευόσµου κατά το µέρος ως προς το οποίο απορρίφθηκε η υπ` αριθ. 
.../4-1-2007 ένσταση της προσφεύγουσας εταιρίας. Τέλος πρέπει να διαταχθεί η απόδοση του 
καταβληθέντος παραβόλου στην προσφεύγουσα (άρθρο 277 παρ. 9 εδ. α’ του Κώδικα Διοικητικής 
Δικονοµίας) όµως, να απαλλαγεί, κατ` εκτίµηση των περιστάσεων, το καθ` ου νοµικό πρόσωπα από τα 
δικαστικά έξοδα της προσφεύγουσας εταιρίας (άρθρο 275 παρ. 1 εδ. ε` του ίδιου ως άνω Κώδικα).

                                                                    ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

 Δέχεται την προσφυγή.

 Ακυρώνει την υπ`αριθ. 989/συν. 85/26-9-2007 απόφαση της Τ.Δ.Ε. του Τοπικού υποκαταστήµατος ΙΚΑ 
- ΕΤΑΜ Ευόσµου Θεσσαλονίκης, κατά το µέρος ως προς το οποίο απορρίφθηκε η υπ`αριθ. .../4-1-2007 
ένσταση της προσφεύγουσας εταιρίας.

 Διατάσσει την απόδοση στην προσφεύγουσα του καταβληθέντος παραβόλου.

 Απαλλάσσει το καθού νοµικό πρόσωπο από την καταβολή των δικαστικών εξόδων της προσφεύγουσας 
εταιρίας.

 Η απόφαση δηµοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκη σ’ έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του 
Δικαστηρίου αυτού στις 25-7-2017.

             Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΣΥΡΜΩ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ                                                                  ΑΝΑΤΟΛΗ ΧΑΖΑΡΙΔΟΥ
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