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ΠΡΟΣ :
1. Όλα τα Υποκαταστήματα και
Παραρτήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
2. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: Ποινική Ευθύνη Διοικούντων Νομικά Πρόσωπα – Αυτόφωρη Διαδικασία.

Με την παρούσα, σας κοινοποιούμε τις κάτωθι διατάξεις και σας γνωρίζουμε
τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους:
A)

Άρθρο 22 Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α'/14) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τη παρ. 8 του τρίτου άρθρου του Νόμου 4087/2012
(ΦΕΚ Α'/ 196) :
Ενίσχυση των διατάξεων του άρθρου 1 του Α.Ν. 86/1967
(Α'/136), αναφορικά με τα ποινικά αδικήματα της
παρακράτησης των εργοδοτικών εισφορών και της υπεξαίρεσης
των εργατικών εισφορών.

Β)

Άρθρο 25 παρ. 1 Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ Α'/89) :
Καθορισμός ηθικών αυτουργών των αδικημάτων της
παρακράτησης των εργοδοτικών εισφορών και της υπεξαίρεσης
των εργατικών εισφορών, για τους εργοδότες μη φυσικά
πρόσωπα, που δεν καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Ειδικότερα:
Α.1 Με το άρθρο 22 του Νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ Α'/14/2.2.2012) επαναρυθμίζεται
το προβλεπόμενο από το άρθρο 1 (παρ. 1 και 2) του Α.Ν. 86/1967 (Α'/136) ποινικό
αδίκημα της μη καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών
προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
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Συγκεκριμένα, με το άρθρο 1 (παρ. 1 και 2) του Α.Ν. 86/1967 (Α'/136) θεσπίζεται η
ποινική ευθύνη εκ της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών – εργοδοτικών και
εργατικών, προκειμένου δε περί των τελευταίων και εκ της μη αποδόσεως αυτών – προς
τους εις το Υπουργείο Εργασίας (ήδη και Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας)
υπαγομένους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως κ.λ.π., μεταξύ των οποίων και το
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., εφ’ όσον αυτές υπερβαίνουν, από της ισχύος του άρθρου 30 του
Ν.3904/2010 (ΦΕΚ Α'/218/23.10.2010), το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00
€) και δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €), αντιστοίχως.
Τα προβλεπόμενα εις βαθμό πλημμελήματος ιδιώνυμα αδικήματα, διωκόμενα
αυτεπαγγέλτως, είναι γνήσια εγκλήματα παραλείψεως, συντελούμενα δια της
παραλείψεως της εμπροθέσμου καταβολής (ή αποδόσεως) των εισφορών.
Με το πρώτο άρθρο της παρ. 6, που προστέθηκε στο τέλος του άρθρου 1 του
Α.Ν. 86/1967 δια του άρθρου 22 του Ν.4038/2012, θεσπίζεται ως διαρκές και επομένως,
ως συνεχές αυτόφωρο, το αδίκημα των παρ. 1 και 2 για όσους οφείλουν ασφαλιστικές
εισφορές άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €), με χρόνο τελέσεως του
αδικήματος το χρονικό διάστημα από την παρέλευση του μηνός από τότε που οι
ασφαλιστικές εισφορές κατέστησαν απαιτητές μέχρι την συμπλήρωση χρόνου
αντιστοίχου με το 1/3 της προθεσμίας παραγραφής (η οποία είναι πενταετής λόγω του
πλημμεληματικού χαρακτήρα αυτού).
Κατά συνέπεια, προκύπτουν οι κάτωθι διαπιστώσεις:
¾ Στοιχειοθέτηση
του
αυτόφωρου
αδικήματος
της
εισφοροδιαφυγής :
Απαιτείται αφενός μεν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
άρθρου 30 του Ν.3904/2010 (ΦΕΚ Α'/218/23.10.2010) για την
εφαρμογή των παραγράφων 1 & 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967,
αφετέρου δε το συνολικό ποσό της εκδοθείσης Πράξης Επιβολής
Εισφορών (Π.Ε.Ε.) να υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ
(150.000,00 €).
¾ Χρόνος
τέλεσης
του
αυτόφωρου
αδικήματος
της
εισφοροδιαφυγής :
Το χρονικό διάστημα 20 μηνών που αρχίζει μετά την πάροδο μηνός
από τότε που οι ασφαλιστικές εισφορές κατέστησαν απαιτητές
(5 έτη x 1/3 = 20 μήνες).
¾ Χρόνος παραγραφής του αυτόφωρου αδικήματος της
εισφοροδιαφυγής :
Η παραγραφή συμπληρώνεται μετά πέντε έτη από τη λήξη του
χρόνου τέλεσης αυτού (ήτοι από την πάροδο του ανωτέρω χρονικού
διαστήματος των 20 μηνών).
Σημειώνεται ότι, τα αδικήματα που τελέστηκαν μέχρι την ημερομηνία ισχύος του
νέου νόμου (2.2.2012) είναι στιγμιαία, με χρόνο τέλεσης αυτών την πάροδο μηνός από
τότε που οι ασφαλιστικές εισφορές κατέστησαν απαιτητές και η παραγραφή τους
συμπληρώνεται μετά την πάροδο πέντε ετών από την τέλεσή τους.
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Περαιτέρω, με το δεύτερο εδάφιο της ιδίας παραγράφου (6), όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει με τη παρ. 8 του τρίτου άρθρου του Νόμου 4087/2012
(ΦΕΚ Α'/196/16.10.2012), ορίζεται ρητώς η διαδικασία ενάρξεως της ποινικής διώξεως,
συνίσταται δε αυτή εις την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς, στην αρμόδια εισαγγελική
αρχή, η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικώς από πίνακα των οφειλομένων
ασφαλιστικών εισφορών, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους προσθέτων τελών
ή προσαυξήσεων.
Α.2 Διαδικασία έκδοσης Μηνυτήριων Αναφορών από τα τμήματα Ποινικής
Δίωξης.
Ως προς την διαδικασία έκδοσης και παρακολούθησης των μηνυτήριων αναφορών
από τα τμήματα Ποινικής Δίωξης εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο με αριθμ. πρωτ.
Γ99/1/14/25-1-2011 Γενικό Έγγραφο «Ποινική Δίωξη – Νέες Διαδικασίες έκδοσης
και παρακολούθησης των μηνύσεων», της Δ/νσης Ασφάλισης – Εσόδων της Διοίκησης
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
Επιπλέον, προκειμένου να αντιμετωπιστεί, μέσω διαφορετικής λογισμικής
εφαρμογής στο Πληροφοριακό Σύστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (Ο.Π.Σ.-Ι.Κ.Α.), η έκδοση των
μηνυτήριων αναφορών για τις οποίες θα ακολουθείται η αυτόφωρη διαδικασία δίωξης,
δημιουργείται νέα ροή στον ρόλο «Ποινική Δίωξη» με τίτλο «Ροή Δημιουργίας
Μηνύσεων – Διαδικασία Αυτοφώρου».
Κατά την διαδικασία έκδοσης Μηνυτήριας Αναφοράς με την αυτόφωρη
διαδικασία, πραγματοποιούνται οι παρακάτω έλεγχοι:
¾ Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικές) που βαρύνουν
τον υπόχρεο εργοδότη να υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ
(20.000,00 €) και/ή το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών των
εργαζομένων που παρακρατούνται να υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες
ευρώ (10.000,00 €) και το συνολικό ποσό αυτών να υπερβαίνει τις
εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00 €).
¾ Η Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) δεν έχει εξοφληθεί.
¾ Το Μητρώο Εργοδότη να είναι ενημερωμένο ως προς τους
υπευθύνους.
¾ Ο εργοδότης να μην ανήκει στην κατηγορία που δεν μηνύεται βάσει
νομικής μορφής.
¾ Οι οφειλές για τις οποίες συντάσσεται μήνυση να ανάγονται στο
εντός του χρονικού διαστήματος των 20 μηνών από τότε που
κατέστησαν απαιτητές.
¾

Η εκδιδόμενη μηνυτήρια αναφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από
πίνακα
των
οφειλόμενων
ασφαλιστικών
εισφορών,
συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους πρόσθετων τελών ή
προσαυξήσεων.
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Β. Ηθικοί Αυτουργοί του αδικήματος της εισφοροδιαφυγής στα Νομικά
Πρόσωπα.
Με το άρθρο 25 παρ. 1 του Νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ Α'/89) ορίζονται πλέον ρητά
τα φυσικά πρόσωπα που διώκονται ως αυτουργοί των αδικημάτων του άρθρου 1 του
Α.Ν. 86/1967 (Α'/136), για οφειλές των νομικών προσώπων, στα οποία ασκούν τη
διοίκηση ή διαχείριση.
Επισυνάπτεται πίνακας με τους υπεύθυνους ανά νομική μορφή, που θεωρούνται ως
αυτουργοί των αδικημάτων του άρθρου 1 του Α.Ν. 86/1967 (Α'/136).
Συν/να: 16 φύλλα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Γρ. κ. Διοικητή
Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών
Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών
Γρ. κ. κ. Συντονιστών
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών
Πατησίων 12, Αθήνα
Ομάδα Εκπαιδευτών Αθήνας
Πατησίων 12, Αθήνα
Ομάδα Εκπαιδευτών Θεσ/νίκης
(Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πύλης Αξιού)
Ομάδα Υποδομών Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιών
Πατησίων 12, Αθήνα
Ομάδα Υποδομών Λειτουργικών Παρεμβάσεων & Διαδικασιών
Πατησίων 12, Αθήνα
Ομάδα Υποδομών Προετοιμασίας & Συλλογής Στοιχείων
Πατησίων 12, Αθήνα
Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Πατησίων 12, Αθήνα

