ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Φ21/478/18.3.1997 ΦΕΚ 252/τ. Β/1.4.1997
Απόφαση
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 861/1979 (Α2). 2. Τις διατάξεις του άρθρου
16 του α.ν. 1846/51, όπως ισχύουν σήµερα. 3. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 21 του
Ν. 1902/1990 (Α138). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 2434/1996 (Α 188). 5. Τις υπ
αριθ. 19 και 32 αποφάσεις του ∆.Σ. του ΙΚΑ που λήφθηκαν κατά τις υπ αριθ. 3/23.1.97 και
4/30.1.97 συνεδριάσεις του αντίστοιχα. 6. Τις διατάξεις του Π.∆. 372/95 (Α201) και Π.∆.
213/92 (Α102). 7. Την υπ αριθ. 80078/4.10.1996 (ΦΕΚ β 924) κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ανάθεση
αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 8. Τις διατάξεις
του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α154). 9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν
προκαλείται επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισµό, ούτε στον προϋπολογισµό του
ΙΚΑ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Η παρ. 1 του άρθρου 38 του Κανονισµού Ασφάλισης Οικοδόµων, όπως ισχύει µετά την
τροποποίησή της µε την Φ21/2930/10.11.92 υπουργική απόφαση (Β686), αντικαθίσταται
ως εξής:
1. Οι ελάχιστες εισφορές που πρέπει να καταβληθούν, για την κατασκευή ιδιωτικών
οικοδοµικών έργων και των λειτουργικών παραρτηµάτων τους, ανεξάρτητα αν γι αυτά έχει ή
όχι εκδοθεί άδεια πολεοδοµικού γραφείου ή άλλης αρµόδιας αρχής, είναι αυτές που
αντιστοιχούν στην εργατική δαπάνη των ηµερών εργασίας που υπολογίζονται, κατά τα
κατωτέρω, για τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 35, παρ. 1, εδάφ. α του παρόντος
Κανονισµού, µε την επιφύλαξη της εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 40 αυτού. Ο
αριθµός των ηµερών εργασίας προσδιορίζεται, ανάλογα µε το είδος του κτιρίου ή της
οικοδοµικής εργασίας, µε συντελεστές που αναγράφονται στους πίνακες 1, 2 και 3. Στον
πίνακα 1 περιλαµβάνονται: α) Οι συντελεστές, µε τους οποίους υπολογίζονται οι ηµέρες
εργασίας, για την κατασκευή ενός τετραγωνικού µέτρου κτιρίου βασικής ή άλλης χρήσης
συµβατικής κατασκευής και Ειδικών κτιρίων. β) Οι συντελεστές, µε τους οποίους
επιµερίζονται, οι κατά τα ανωτέρω υπολογιζόµενες ηµέρες εργασίας, στις ενδιάµεσες
κατασκευαστικές φάσεις. Ο έλεγχος των ελάχιστων εισφορών, που αντιστοιχούν στις κατά
τα ανωτέρω υπολογιζόµενες ηµέρες εργασίας, διενεργείται ανακεφαλαιωτικά µετά την
περαίωση των επιχρισµάτων του κτιρίου για τις τρεις πρώτες φάσεις και µετά την πλήρη
αποπεράτωση για τις υπόλοιπες. Στον πίνακα 2 περιλαµβάνονται: Οι συντελεστές, µε τους
οποίους υπολογίζονται οι ηµέρες εργασίας για την κατασκευή ενός τετραγωνικού µέτρου
χώρου βασικής ή άλλης χρήσης, έργων, των οποίων ο φέρων οργανισµός κατασκευάζεται
από συνεργεία εστεγασµένων επαγγελµάτων.
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 3 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.
Κατ εξαίρεση για κτίρια εφαπτόµενα σε ήδη υπάρχοντα και ισόγεια κτίρια κατοικιών χωρίς
φέροντα οργανισµό από ωπλισµένο σκυρόδεµα ισχύουν τα εξής:

α) Κτίρια εφαπτόµενα σε ήδη υπάρχοντα: Μείωση των, κατά τα ανωτέρω,
απαιτούµενων ηµερών εργασίας κατά τις ηµέρες που αντιστοιχούν στις οικοδοµικές
εργασίες που δε θα εκτελεσθούν στις εφαπτόµενες πλευρές. Οι µειούµενες ηµέρες
εργασίας υπολογίζονται µε τον πίνακα 3.
β) Ισόγεια κτίρια κατοικιών χωρίς φέροντα οργανισµό από ωπλισµένο σκυρόδεµα.
Μείωση των, κατά τα ανωτέρω, απαιτούµενων ηµερών εργασίας της φάσης εκσκαφών και
οικοδοµικού σκελετού του κτιρίου κατά τα 2/3. Κατά την εφαρµογή των πινάκων 1 ή 2 δεν
λαµβάνονται υπόψη κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες πέραν των αναφεροµένων στην
παρούσα απόφαση ή τοπικά κατασκευαστικά έθιµα.
2. Τα τέσσερα πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του Κανονισµού
Ασφάλισης Οικοδόµων, όπως ισχύουν µετά την τροποποίησή τους µε την Φ21/2930/92
Υπουργική Απόφαση, αντικαθίστανται ως εξής:
"1. Προκειµένου περί των οικοδοµικών και των τεχνικών εργασιών, που αναφέρονται στο
άρθρο 35, παρ. 1, εδάφ. α του παρόντος Κανονισµού, ο κύριος του έργου, στην πρώτη
περίπτωση και ο κύριος του έργου ή ο εργολάβος, στη δεύτερη περίπτωση, υποχρεούνται
να προκαταβάλουν, πριν από την έναρξη των εργασιών, που αναφέρονται στο άρθρο 35,
παρ. 1, εδάφ. α του παρόντος Κανονισµού, ο κύριος του έργου, στην πρώτη περίπτωση και
ο κύριος του έργου ή ο εργολάβος, στη δεύτερη περίπτωση, υποχρεούνται να
προκαταβάλουν, πριν από την έναρξη των εργασιών, ποσό εισφορών που αναλογεί στη
δαπάνη του 1% των, κατά το προηγούµενο άρθρο καθοριζόµενων, ηµερών εργασίας. Το
ποσό αυτό δεν µπορεί να είναι µικρότερο του τεκµαρτού ηµεροµισθίου (Τ.Η.) της 8ης
ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά, προκαταβάλλεται εξολοκλήρου. Στις
περιπτώσεις που απαιτείται η έκδοση άδειας, η ανωτέρω προκαταβολή εισφορών
καταβάλλεται πριν από τη λήψη της άδειας".
3. Οι παράγραφοι 2 έως και 4 του άρθρου 40, όπως ισχύουν µετά την τροποποίησή τους
µε την υπ' αριθ. Φ21/2930/92 Υπουργική Απόφαση, αντικαθίστανται ως εξής:
"2. Εάν αντίστροφα, το κατά το άρθρο 38 υπολογιζόµενο ποσό ασφαλιστικών εισφορών,
υπερβαίνει τις πράγµατι οφειλόµενες εισφορές, συνεπεία µεταβολής του αρχικού σχεδίου ή
διακοπής, ή αναστολής των εργασιών για µια τουλάχιστον διετία κατά πρόβλεψη ή εάν δεν
λήφθηκαν υπόψη στοιχεία του έργου στις περιπτώσεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 38,
οι τυχόν επιπλέον καταβληθείσες εισφορές επιστρέφονται άτοκα ως αχρεωστήτως
καταβληθείσες.
Επίσης µειώνονται οι κατά το άρθρο 38 υπολογιζόµενες υποχρεωτικά καταβλητέες
εισφορές, συνεπεία αποδεδειγµένης προσωπικής απασχόλησης του κυρίου του έργου και
των πρώτου βαθµού συγγενών του, εφόσον είναι οικοδόµοι και απασχολούνται σε εργασίες
πρώτης µόνο κατοικίας, η οποία ανεγείρεται µετά από άδεια πολεοδοµικού γραφείου ή
άλλης δηµόσιας αρχής και η επιφάνειά της είναι έως 150 τ.µ.
Η προσωπική απασχόληση του οικοδόµου λαµβάνεται υπόψη για µεν την ειδικότητα του
τεχνίτη, εφόσον αποδεδειγµένα έχει ασφαλιστεί, οποτεδήποτε, µε τις διατάξεις του ίδιου
κεφαλαίου για 100 τουλάχιστον ηµέρες εργασίας.
Η µείωση των εισφορών λόγω προσωπικής απασχόλησης του κυρίου του έργου και των
πρώτου βαθµού συγγενών του, δεν µπορεί να υπερβαίνει, κατά φάση, το 30% των κατά το
άρθρο 38 υπολογιζόµενων ως υποχρεωτικά καταβλητέων εισφορών.
Ειδικά προκειµένου για εργασίες επαναχρωµατισµών και µόνο γι' αυτές, αφενός δεν είναι
απαραίτητη η ιδιότητα του οικοδόµου, αφετέρου δεν τίθεται περιορισµός συµµετοχής της
προσωπικής απασχόλησης για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.

Για τη µείωση του ποσού των εισφορών στις προαναφερόµενες περιπτώσεις απαιτείται η
προσωπική απασχόληση του κυρίου του έργου και των πρώτου βαθµού συγγενών του να
γνωστοποιείται στην υπηρεσία του Ιδρύµατος πριν από την έναρξη της απασχόλησης.
∆εν λαµβάνεται υπόψη κάθε εκ των υστέρων γνωστοποίηση προσωπικής απασχόλησης
στην Υπηρεσία του Ιδρύµατος.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το ποσό των εισφορών που επιστρέφεται, υπολογίζεται
ανάλογα µε το µέγεθος των εργασιών των περιπτώσεων που αναφέρονται στα εδάφ. α και
β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και σύµφωνα µε τα οριζόµενα του παρόντος.
3. Προκειµένου για έργα που ανήκουν στο ∆ηµόσιο, εφόσον προκύψει ότι το σύνολο των
εισφορών που καταβλήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 39, υπολείπεται από τις
υπολογιζόµενες ως καταβληθείσες, σύµφωνα µε το άρθρο 38 και την παρ. 2 του παρόντος
εισφορές, δεν συντρέχει δε λόγος µείωσης του ποσού της εισφοράς για λόγους που
αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, υποχρεούται ο εργολάβος ή ο ανάδοχος του
∆ηµοσίου να καταβάλει εξολοκλήρου την επιπλέον διαφορά ασφαλιστικών εισφορών που
προέκυψε, εντός 30 ηµερών, από τη γνωστοποίηση σ' αυτόν από την αρµόδια Υπηρεσία
του Ιδρύµατος της σχετικής οφειλής.
4. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται:
α) Για έργα ή εργασίες που θα απογραφούν από την πρώτη του επόµενου µήνα της
δηµοσιεύσεως της παρούσας και µετά, καθώς και για έργα ή εργασίες που απεγράφησαν
πριν και δεν έχει εκτελεσθεί οποιαδήποτε εργασία σ' αυτά µέχρι την ηµεροµηνία αυτή.
β) Για έργα ή εργασίες του Πίνακα 2 και της ειδικής κατηγορίας κτιρίων α/α/ 3 του Πίνακα 1,
που εκτελέσθηκαν πριν από την 1.1.93 και µετά.
γ. Ειδικά για έργα ή εργασίες των Πινάκων 1 και 3, που έχουν απογραφεί και έχει γίνει
έναρξη εργασιών µε βάση τις διατάξεις της Φ21/2930/10/11/1992 απόφασης, πλην της
κατηγορίας "ειδικών κτιρίων" α/α3 του πίνακα 1, ισχύουν οι διατάξεις της προαναφερόµενης
απόφασης.
Κατ' εξαίρεση, ο έλεγχος των κατ' ελάχιστον καταβλητέων εισφορών για τα παραπάνω έργα
ή εργασίες γίνεται ανακεφαλαιωτικά µετά τις τρεις πρώτες φάσεις, καθώς και στο τέλος των
υπολοίπων τριών φάσεων, εφόσον δεν έχουν βεβαιωθεί η καταβληθεί ασφαλιστικές
εισφορές για το σύνολο των αντίστοιχων φάσεων".
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

EΓKYKΛIOΣ TOY IKA
Oι συντελεστές των εισφορών για τα οικοδοµικά έργα
Eγκύκλιος 13 και διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 88 και της
παραγράφου 1 του άρθρου 60 του νόµου 2676/99, που δηµοσιεύτηκε στο ΦEK
(1/τ.A/5-1-99) και αφορά τη Mείωση Συντελεστών Iδιωτικών Oικοδ/κών Eργων Yπόχρεος εργοδότης Iδιωτικών Oικοδ/κών Eργων, Eργασιών - Yπόχρεος εργοδότης
∆ηµοσίων Eργων.
KEΦAΛAIO A' MEIΩΣH ΣYNTEΛEΣTΩN TΩN ΠINAKΩN 1, 2 KAI 3 TOY APΘPOY 38
TOY KA IKA

1. ΠPOΣXYON KAΘEΣTΩΣ
Aπό τους πίνακες 1, 2 και 3 του άρθρου 38 του KA IKA προβλέπονται συντελεστές
υπολογισµού των κατ ελάχιστον απαιτουµένων ηµερών εργασίας µε βάση τις οποίες
υπολογίζονται οι καταβλητέες εισφορές για τα ιδιωτικά οικοδοµικοτεχνικά έργα.
H Yπηρεσία µας, στις σχετικές εισηγήσεις της για την εφαρµογή του αντικειµενικού
συστήµατος υπολογισµού εισφορών, είχε επισηµάνει την ανάγκη επανεξέτασης των
προτεινόµενων συντελεστών υπολογισµού ηµερών εργασίας, ανά τετραετία τουλάχιστον,
λαµβάνοντας υπόψη την συνεχώς εξελισσόµενη τεχνολογία.
Συναρµόδιοι φορείς (TEE - Eνωση Kατασκευαστών, κλπ.) επικαλούµενοι την εξέλιξη της
τεχνολογίας, είχαν υποβάλει σειρά αιτηµάτων - προτάσεων για µείωση των συντελεστών
ιδιωτικών οικοδοµικοτεχνικών έργων.
2. IΣXYON KAΘEΣTΩΣ
Mε την κοινοποιούµενη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 88 N. 2676/99, µειώνονται κατά
10% οι προβλεπόµενοι από τους πίνακες 1, 2 και 3 συντελεστές υπολογισµού των κατ
ελάχιστον απαιτούµενων ηµερών εργασίας (ιδιωτικά οικοδοµικοτεχνικά έργα).
Oι νέοι συντελεστές έχουν εφαρµογή για έργα των πινάκων 1 και 2 ή εργασιών του
πίνακα 3 που θα απογραφούν από την 1η-3-99 και µετά, καθώς και για έργα ή εργασίες
που απεγράφησαν πριν και δεν έχει εκτελεστεί οποιαδήποτε εργασία σ αυτά µέχρι την
παραπάνω ηµεροµηνία (εδάφιο 3 της παραγράφου 4).
Στις περιπτώσεις έργων του πίνακα 1 ή εργασιών του πίνακα 3, που έχει γίνει έναρξη
εργασιών πριν την 1η-3-99, οι νέοι συντελεστές έχουν εφαρµογή µόνο για όσες φάσεις
εργασιών του πίνακα 1 ή εργασίες του πίνακα 3 θα ξεκινήσουν µετά την 1η-3-99 (εδ. 4 της
παρ. 4).
Συνεπώς, για όλες τις ηµιτελείς φάσεις εργασιών του πίνακα 1 ή ηµιτελείς εργασίες του
πίνακα 3, έχουν εφαρµογή οι προϊσχύοντες συντελεστές (πίνακες 1 & 3, εγκ. 7/93 ή 16/97).
Aπό τα παραπάνω, γίνεται - φρονούµε - φανερό, ότι για όλα τα ηµιτελή έργα των
πινάκων 1 ή εργασίες του πίνακα 3, θα πρέπει να γίνει επανακαθορισµός των κατ
ελάχιστον απαιτούµενων ηµερών εργασίας, να κοινοποιηθεί στους εργοδότες ενηµερωτικό
σηµείωµα (ΣXE∆IO 4A εγκ. 16/97) και να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις στην πινακίδα
παρακολούθησης του έργου.
Λόγω του ανακεφαλαιωτικού ελέγχου σε δύο στάδια (οικοδοµικός σκελετός, τοιχοποιία,
επιχρίσµατα και δάπεδα, χρωµατισµοί, λοιπές εργασίες αποπεράτωσης του κτιρίου),
κρίνουµε σκόπιµο, για πληρέστερη ενηµέρωση των εργοδοτών, στο ενηµερωτικό σηµείωµα
να αναφέρετε τις απαιτούµενες ηµέρες εργασίας και για τις φάσεις εργασιών του πίνακα 1
που έχουν περαιωθεί, για τις οποίες δεν απαιτείται επανακαθορισµός.
Eιδικά για έργα του πίνακα 2, των οποίων ο κατ ελάχιστον απαιτούµενος αριθµός
ηµερών εργασίας δεν επιµερίζεται σε ενδιάµεσες φάσεις, οι νέοι συντελεστές έχουν
εφαρµογή για έργα που θα απογραφούν µετά την 1η-3-99, καθώς και για έργα που έχουν
απογραφεί πριν και δεν έχει εκτελεστεί οποιαδήποτε εργασία σ αυτά µέχρι την παραπάνω
ηµεροµηνία.
Συνηµµένα συναποστέλλουµε τους πίνακες 1, 2 και 3 µε τους νέους συντελεστές, τους
οποίους συνέταξε η ∆/νση Tεχνικής και Στέγασης.
Mε τους παραπάνω πίνακες, θα συµπληρώσετε τις εγκυκλίους διαταγές 7/93 και 16/97,
οι οδηγίες των οποίων εξακολουθούν να ισχύουν.
KEΦAΛAIO B' YΠOXPEOΣ EPΓO∆OTHΣ OIKO∆OMIKΩN EPΓAΣIΩN
1. ΠPOΣXYON KAΘEΣTΩΣ
Σύµφωνα µε το εδ. γ. της παρ. 5 του άρθρ. 8 του AN 1846/51, υπόχρεος εργοδότης για
την καταβολή των ασφ/κών εισφορών επί οικοδοµικών εργασιών που εκτελούνται διά
µεσολαβήσεως τρίτων προσώπων (εργολάβων και υπεργολάβων) θεωρείται ο κύριος του
ανεγειρόµενου, συµπληρωµένου, µεταρρυθµιζόµενου, επισκευαζόµενου ή κατεδαφιζόµενου
κτίσµατος.
Oπως είχε γίνει δεκτό από τα δικαστήρια (ΣTE 1039/85) και στις περιπτώσεις ανέγερσης
κτισµάτων µε το σύστηµα της αντιπαροχής, υπόχρεοι για την καταβολή των ασφ/κών
εισφορών θεωρούνται οι αρχικοί οικοπεδούχοι µέχρι την περαίωση των εργασιών του
έργου.
Στις περιπτώσεις αυτές, η εφαρµογή της διάταξης δηµιούργησε σοβαρά προβλήµατα
τόσο στις υπηρεσίες µας όσο και στους οικοπεδούχους, διότι παρά τα προαναφερόµενα
ισχύοντα, ως γνωστόν, οι κατασκευαστές αναλαµβάνουν µε εργολαβικό συµφωνικό (το

οποίο δεν δεσµεύει τις υπηρεσίες µας) την υποχρέωση καταβολής των ασφ/κών εισφορών.
Σε περίπτωση που αυτοί δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, οι υπηρεσίες µας, µε
βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις, αφενός καταλογίζουν τις οφειλόµενες ασφ/κές εισφορές
σε βάρος των οικοπεδούχων, αφετέρου, για τη διασφάλιση των συµφερόντων του
Iδρύµατος, προβαίνουν σε κατασχέσεις διαµερισµάτων τους, δεδοµένου ότι δεν είναι
δυνατή η κατάσχεση ακινήτου, το οποίο έχει µεταβιβαστεί σε νέο αγοραστή, µε συνέπεια τις
έντονες και δικαιολογηµένες από πλευράς τους διαµαρτυρίες.
Για την επίλυση των προβληµάτων αυτών, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση της
διάταξης.
2. IΣXYON KAΘEΣTΩΣ
Mε την κοινοποιούµενη διάταξη της παρ. 5 του άρθρ. 88, ορίζεται ότι ειδικά επί ανάθεσης
οικοδοµικών εργασιών εργολαβικώς κατά το σύστηµα της αντιπαροχής, εργοδότες
θεωρούνται για την καταβολή των εισφορών, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, ο αρχικός
κύριος ή οι αρχικοί συγκύριοι του οικοπέδου και ο εργολάβος κατασκευαστής.
H παραπάνω διάταξη έχει εφαρµογή για εργασίες που εκτελούνται από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης του Nόµου και µετά (5-1-99).
Συνεπώς, κατά την υποβολή ανακεφαλαιωτικών καταστάσεων εντολών ασφάλισης
χρονικής περιόδου απασχόλησης IANOYAPIOY 1999 και µετά, θα διενεργείται από τις
υπηρεσίες µας τροποποίηση των υπόχρεων για την καταβολή εισφορών εργοδοτών στις
περιπτώσεις ανέγερσης κτισµάτων µε το σύστηµα της αντιπαροχής (τόσο στην πινακίδα
του έργου όσο και στις καταστάσεις, γραµµάτια, κλπ.) και θα καθίσταται συνυπόχρεος για
τις µετά την εφαρµογή της διάταξης εκτελούµενες εργασίες και ο εργολάβος
κατασκευαστής, µε τη µορφή που αναφέρεται στο εργολαβικό συµφωνητικό.
Eπισηµαίνεται ότι, προσεχώς, θα λαµβάνονται όλα τα προβλεπόµενα υπό του KE∆E
αναγκαστικά µέτρα και κατά των εργολάβων, επιπλέον δε θα προβαίνουµε σε κατάσχεση
κλπ. και επί του εργολαβικού ανταλλάγµατος.
2.1. Mε αφορµή τις κοινοποιούµενες διατάξεις, θέτουµε υπόψη σας συµπληρωµατικά τα
κατωτέρω:
2.1.1. Στις περιπτώσεις που µετά το θάνατο ή την έκπτωση του εργολάβου και τη
µαταίωση του µετ αυτού καταρτισθέντος εργολαβικού συµφωνητικού, οι αρχικοί
οικοπεδούχοι και οι εν τω µεταξύ αποκτήσαντες ποσοστά συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο
(αγοραστές διαµερισµάτων), αναθέσουν από κοινού σε άλλο εργολάβο την αποπεράτωση
των εργασιών, υπόχρεοι για την καταβολή των εισφορών που αναλογούν στις εργασίες
που ανατίθενται στο νέο εργολάβο θεωρούνται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον οι αρχικοί
οικοπεδούχοι και οι εν τω µεταξύ αποκτήσαντες ποσοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου
(απόφ. ΣTE 3203/88).
2.1.2. Σε περίπτωση δε που µετά το θάνατο του εργολάβου ή τη λύση του αρχικού
εργολαβικού συµφωνητικού, καθένας από τους αρχικούς οικοπεδούχους και τους µετέπειτα
αποκτήσαντες ποσοστά επί του οικοπέδου αναθέσει χωριστά σε δικό του εργολάβο την
αποπεράτωση του διαµερίσµατός του, τότε υπόχρεος για την καταβολή των ασφ/κών
εισφορών που αναλογούν στις νεότερες αυτές εργασίες (αυτές δηλ. που γίνονται από
καθέναν χωριστά για την αποπεράτωση του διαµερίσµατός του) θεωρείται αυτός και µόνον,
δηλ. ο ιδιοκτήτης της (απόφ. ΣTE 4127/87).
Στην περίπτωση αυτή είναι ευνόητο ότι, για εργασίες που εκτελούνται στα κοινόχρηστα
και κοινόκτητα µέρη, υπόχρεοι εργοδότες για την καταβολή των εισφορών θεωρούνται οι
αρχικοί και µετέπειτα οικοπεδούχοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.
H παρακολούθηση του έργου από τις µονάδες, του IKA, στην ανωτέρω περίπτωση, θα
γίνεται για έκαστο των συνιδιοκτητών µε υποπινακίδα, η οποία θα συσχετίζεται µε την
αρχική πινακίδα του έργου, στην οποία και θα καταχωρίζονται πλέον µόνο οι εισφορές που
αναλογούν στις εργασίες των κοινοχρήστων και κοινοκτήτων χώρων.
2.2. Tέλος, µετά τα παραπάνω ανακαλούνται οι οδηγίες που είχαν δοθεί στις Mονάδες µε
το µε αριθµ. 17084/24-2-73 Γενικό Eγγραφο της ∆ιοίκησης σχετικά µε την υποβολή
ένστασης από εργολάβο.
KEΦAΛAIO Γ' YΠOXPEOΣ EPΓO∆OTHΣ ∆HMOΣIΩN EPΓΩN
1. ΠPOΣXYON KAΘEΣTΩΣ
Για έργα του ∆ηµοσίου, NΠ∆∆ και OTA, που εκτελούνται µετά από ανάθεση ή εργολαβία,
υπόχρεοι εργοδότες, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρ. 8, περ. 5, εδ. ε του AN 1846/51,

θεωρούνται οι ανάδοχοι ή εργολάβοι.
Για έργα του ευρύτερου ∆ηµόσιου Tοµέα που εκτελούνταν, µετά από ανάθεση ή
εργολαβία, για µεν τα οικοδοµικά υπόχρεος εργοδότης θεωρείτο, κατ εφαρµογή της
διάταξης του άρθ. 8 παρ. 5 εδ. γ του AN 1846/51, ο κύριος του έργου δηλ. ο φορέας που
ανέθετε, για δε τα τεχνικά, κατ εφαρµογή του άρθ. 8 παρ. 5 εδ. στ του AN 1846/51,
εργοδότες θεωρούντο αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο φορέας που ανέθετε και τα
πρόσωπα που συµβάλλονταν µ αυτόν για την εκτέλεση του έργου.
H τροποποίηση της διάταξης του άρθ. 8 παρ. 5 εδ. ε του AN 1846/51 κρίθηκε αναγκαία
µετά την εφαρµογή της παρ. 7 του άρθρου 39 του N. 2065/92 και για την είσπραξη
εκκαθαρισµένων απαιτήσεων από δηµόσιες, δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις
δηµόσιας ή κοινής ωφέλειας και επιχειρήσεις γενικά και οργανισµούς του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα (Γεν. Eγγραφο E57/4/29.1.99).
2. IΣXYON KAΘEΣTΩΣ
Mε την κοινοποιούµενη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 60 του N. 2676/99 και για τα έργα
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται από την κάθε φορά ισχύουσα
νοµοθεσία, που εκτελούνται µετά από ανάθεση ή εργολαβία, υπόχρεοι εργοδότες
θεωρούνται οι ανάδοχοι ή εργολάβοι και οι φορείς ανάθεσης υποχρεούνται, πριν από κάθε
εξόφληση ή οποιαδήποτε τµηµατική καταβολή χρηµάτων στους αναδόχους, να απαιτούν
την προσκόµιση βεβαίωσης του IKA, η οποία χορηγείται σύµφωνα µε την παρ. 7 του
άρθρου 39 του N. 2065/92, για την καταβολή των οφειλοµένων προς αυτό εισφορών ή
άλλων συναφών οφειλών. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακρατούν το αντίστοιχο ποσό και το
καταβάλλουν απευθείας στο IKA.
H κοινοποιούµενη διάταξη έχει ισχύ από 5-1-99, ηµεροµηνία δηµοσίευσης του N.
2676/99.
Mετά τα παραπάνω οι Yπηρεσίες µας θα πρέπει:
α) Nα αναπροσδιορίσουν τους υπόχρεους εργοδότες όλων των έργων του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα που εκτελούνται µε ανάθεση ή εργολαβία.
β) Nα χορηγούν βεβαιώσεις ασφ/κής ενηµερότητας για είσπραξη λογ/σµών στους
αναδόχους των έργων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7
του άρθρου 39 του N. 2065/92 (Γ.E. E57/4/29-1-99).
ΠΙΝΑΚΑΣ 1α
Ο οποίος προσδιορίζει τον αριθµό των ηµεροµισθίων (µη εστεγασµένων
επαγγελµάτων) ανά τ.µ. κτιρίου µε τον οποίο υπολογίζονται οι κατ΄ ελάχιστο
καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές .
Αριθµός ηµεροµισθίων ανά τ.µ. ( για κάθε είδος χώρου)
α/α

Είδος κτιρίου ή εργασίας (ανάλογα µε τη
χρήση και τον τρόπο κατασκευής)

(1)

(2)

1

Κατοικίες γενικώς

2

Γραφεία, Καταστήµατα, Εµπορικά κέντρα,
κλειστά θέατρα και κινηµατογράφοι
Εκπαιδευτήρια, Ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί,
κλειστά κέντρα αναψυχής και εστιάσεως,
Κοινωφελή ιδρύµατα, Πνευµατικά κέντρα,
αίθουσες διαλέξεων, Αρτοποιεία, Εργαστήρια
ζαχαροπλαστικής, Ιδιωτικές εκκλησίες,
Κλειστά γυµναστήρια.

3

Ανωδοµή ειδικών κτιρίων γραφείων,
καταστηµάτων και εµπορικών κέντρων στα
οποία αθροιστικά οι όψεις προς

Ελεύθερος Υπόγιοι
χώρος
βοηθηpilotis
τικοί
χώροι

Στεγ/νοι
ισόγειοι
χώροι
στάθµευσης

ΗµιΠισίνες
υπαίθριοι Συντριχώροι
βάνια

Ακάλυπτος Λοιπές
χώρος
επιφάνειες
(χώροι
κύριας χρήσης,
είσοδοι,
πλατύσκαλα,
κλιµακοστάσια, W.C.,
αποθήκες σε
ισόγεια και
ορόφους κ.λ.π.)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0,62x

0,86x

0,59x

1,03x

0,89x

0,06x

1,35x

-

0,60x

0,51x

0,79x

0,71x

0,05x

0,99x

Αριθµός
Ηµεροµισθίω
(Α.Η.)

(9α)

κοινόχρηστους χώρους, τα δάπεδα και τα
εσωτερικά χωρίσµατα των χώρων εργασίας
διαµορφώνονται από συνεργεία
εστεγασµένων επαγγελµάτων.

-

0,60x

0,51x

0,79x

0,71x

0,05x

0,65x

4

Tουριστικά κτίρια γενικώς.(Ξενοδοχεία,
Μοτέλ κ.λ.π). Νοσοκοµεία. Κλινικές.

-

0,78x

0,62x

1,04x

0,86x

0,06x

1,29x

5

Βιοµηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια. Συνεργεία
αυτοκινήτων. Επαγγελµατικές αποθήκες
πλην αγροτικών.

-

0,51x

0,51x

-

0,51x

0,03x

0,51x

6

Πρατήρια βενζίνης, πλυντήρια αυτοκινήτων

-

0,51x

0,51x

-

-

0,04x

0,76x

7

Πολυόροφα κτίρια Parking

-

0,48x

0,48x

-

-

0,04x

0,51x

8

Ορνιθοτροφεία, γεωργικές αποθήκες,
βουστάσια, χοιροστάσια και συναφή.

-

0,31x

0,31x

-

-

-

0,31x

9

Αντικατάσταση στέγης

-

-

-

-

-

-

0,27x

-

-

-

-

-

-

0,04x

10 Κατεδαφίσεις (µε µηχανικά µέσα)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α. Εάν το κτίριο έχει χώρους που αντιστοιχούν σε θέσεις του πίνακα όπου αντί συντελεστών, υπάρχουν παύλες, οι επιφάνειες των χώρων αυτών
κατατάσσονται στις λοιπές επιφάνειες δηλ. στη στήλη (9).
β. Ο παρών πίνακας δεν ισχύει για κτίρια των οποίων, η φέρουσα κατασκευή κατασκευάζεται από συνεργεία στεγασµένων επαγγελµάτων. Για τα κτίρια
αυτά ισχύει ο πίνακας 2.
γ. Ως ακάλυπτη επιφάνεια θα λαµβάνεται όσο η πραγµατοποιούµενη από το κτίριο κάλυψη και σε καµιά περίπτωση µεγαλύτερη από την πραγµατική. Ειδ
στις προσθήκες κτιρίων και στα κτίρια γεωργικών εγκαταστάσεων δεν θα υπολογίζεται επιφάνεια ακάλυπτου χώρου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1β
Ο οποίος προσδιορίζει την κατανοµή του συνολικού αριθµού των ηµεροµισθίων σε
ενδιάµεσες κατασκευαστικές φάσεις
∆είκτες κατανοµής του συνολικού αριθµού των ηµεροµισθίων σε ενδιάµεσες
κατασκευαστικές φάσεις
α/α

(1)

Είδος κτιρίου ή εργασίας
Εκσκαφές Τοιχοποιίες
(ανάλογα µε τη χρήση και τον και
του κτιρίου
τρόπο κατασκευής)
οικοδοµικός
σκελετός
του κτιρίου
(2)

Επιχρίσµατα ∆άπεδα Χρωµατισµός Ακάλυπτοι
του κτιρίου του
του κτιρίου
χώροι
κτιρίου

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

Κατοικίες γενικώς

0,30x

0,15x

0,22x

0,16x

0,11x

0,06x

2

Γραφεία, Καταστήµατα,
Εµπορικά κέντρα, κλειστά
θέατρα και κινηµατογράφοι
Εκπαιδευτήρια,
Ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί,
κλειστά κέντρα αναψυχής και
εστιάσεως, Κοινωφελή
ιδρύµατα, Πνευµατικά κέντρα,
αίθουσες διαλέξεων,
Αρτοποιεία, Εργαστήρια
ζαχαροπλαστικής, Ιδιωτικές
εκκλησίες, Κλειστά
γυµναστήρια.

0,41x

0,10x

0,15x

0,21x

0,07x

0,06x

3

Ανωδοµή ειδικών κτιρίων
γραφείων, καταστηµάτων και
εµπορικών κέντρων στα
οποία αθροιστικά οι όψεις
προς κοινόχρηστους χώρους,
τα δάπεδα και τα εσωτερικά
χωρίσµατα των χώρων
εργασίας διαµορφώνονται
από συνεργεία εστεγασµένων
επαγγελµάτων.

0,62x

0,06x

0,08x

0,11x

0,04x

0,09x

4

Tουριστικά κτίρια
γενικώς.(Ξενοδοχεία, Μοτέλ

0,32x

0,14x

0,21x

0,16x

0,11x

0,06x

κ.λ.π). Νοσοκοµεία. Κλινικές.

5

Βιοµηχανικά και βιοτεχνικά
κτίρια. Συνεργεία
αυτοκινήτων. Επαγγελµατικές
αποθήκες πλην αγροτικών.

0,75x

0,05x

0,07x

0,07x

0,04x

0,02x

6

Πρατήρια βενζίνης, πλυντήρια
αυτοκινήτων

0,56x

0,07x

0,12x

0,16x

0,04x

0,05x

7

Πολυόροφα κτίρια Parking

0,82x

8

Ορνιθοτροφεία, γεωργικές
αποθήκες, βουστάσια,
χοιροστάσια και συναφή

9

Αντικατάσταση στέγης

1,00x

Κατεδαφίσεις (µε µηχανικά
10
µέσα)

1,00x

0,18x

0,83x

0,17x

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Υπολογισµού των κατ' ελάχιστον απαιτουµένων Ηµεροµισθίων εργατοτεχνιτών
(εστεγασµένων επαγγελµάτων)
Αριθµός ηµεροµισθίων ανά τ.µ. ( για κάθε είδος χώρου)
α/α

Είδος κτιρίου ή εργασίας (ανάλογα µε τη
χρήση και τον τρόπο κατασκευής)

(1)

(2)

Ελεύθερος Υπόγιοι
χώρος
βοηθηpilotis
τικοί
χώροι

Στεγ/νοι
ισόγειοι
χώροι
στάθµευσης

ΗµιΠισίνες
υπαίθριοι Συντριχώροι
βάνια

Ακάλυπτος Λοιπές
χώρος
επιφάνειες
(χώροι
κύριας χρήσης,
είσοδοι,
πλατύσκαλα,
κλιµακοστάσια, W.C.,
αποθήκες σε
ισόγεια και
ορόφους κ.λ.π.)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0,15x

0,81x

0,15x

0,39x

0,83x

0,06x

0,54x

1

Κατοικίες γενικώς

2

Γραφεία, Καταστήµατα, Εµπορικά κέντρα,
κλειστά θέατρα και κινηµατογράφοι
Εκπαιδευτήρια, Ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί,
κλειστά κέντρα αναψυχής και εστιάσεως,
Κοινωφελή ιδρύµατα, Πνευµατικά κέντρα,
αίθουσες διαλέξεων, Αρτοποιεία, Εργαστήρια
ζαχαροπλαστικής, Ιδιωτικές εκκλησίες,
Κλειστά γυµναστήρια.

-

0,60x

0,15x

0,36x

0,71x

0,05x

0,47x

3

Ανωδοµή ειδικών κτιρίων γραφείων,
καταστηµάτων και εµπορικών κέντρων στα
οποία αθροιστικά οι όψεις προς
κοινόχρηστους χώρους, τα δάπεδα και τα
εσωτερικά χωρίσµατα των χώρων εργασίας
διαµορφώνονται από συνεργεία
εστεγασµένων επαγγελµάτων.

-

0,60x

0,15x

0,36x

0,71x

0,05x

0,41x

4

Tουριστικά κτίρια γενικώς.(Ξενοδοχεία,
Μοτέλ κ.λ.π). Νοσοκοµεία. Κλινικές.

-

0,78x

0,17x

0,46x

0,86x

0,06x

0,61x

5

Βιοµηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια. Συνεργεία
αυτοκινήτων. Επαγγελµατικές αποθήκες
πλην αγροτικών.

-

0,51x

0,14x

-

0,51x

0,03x

0,16x

6

Πρατήρια βενζίνης, πλυντήρια αυτοκινήτων

-

0,51x

0,14x

-

-

0,04x

0,32x

7

Πολυόροφα κτίρια Parking

-

0,48x

0,14x

-

-

0,04x

0,16x

8

Ορνιθοτροφεία, γεωργικές αποθήκες,
βουστάσια, χοιροστάσια και συναφή.

-

0,31x

0,13x

-

-

-

0,13x

Αριθµός
Ηµεροµισθίω
(Α.Η.)

(9α)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α. Εάν το κτίριο έχει χώρους που αντιστοιχούν σε θέσεις του πίνακα όπου αντί συντελεστών, υπάρχουν παύλες, οι επιφάνειες των χώρων αυτών
κατατάσσονται στις λοιπές επιφάνειες δηλ. στη στήλη (9).
β. Ως ακάλυπτη επιφάνεια θα λαµβάνεται όσο η πραγµατοποιούµενη από το κτίριο κάλυψη και σε καµιά περίπτωση µεγαλύτερη από την πραγµατική. Ειδ
στις προσθήκες κτιρίων και στα κτίρια γεωργικών εγκαταστάσεων δεν θα υπολογίζεται επιφάνεια ακάλυπτου χώρου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Αριθµός ηµεροµισθίων εργατοτεχνιτών (µη εστεγασµένων επαγελµάτων) ανά µονάδα
οικοδοµικής εργασίας
α/α
(1)

(2)

Εργασία

Μονάδα
(3)

.1.00

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

01.01

Γενικές εκσκαφές γαιώδεις µε µηχανικά µέσα
(περιλαµβάνεται φόρτωση, µεταφορά κλπ)

µ³

0,002

01.02

Γενικές εκσκαφές ηµιβραχώδεις µε µηχανικά µέσα
εκτός κοµπρεσέρ (περιλαµβάνεται φόρτωση,
µεταφορά κ.λπ)

µ³

0,004

01.03

Γενικές εκσκαφές βραχώδεις µε µηχανικά µέσα
εκτός κοµπρεσέρ (περιλαµβάνεται φόρτωση,
µεταφορά κ.λπ)

µ³

0,005

01.04

Εκσκαφές θεµελίων γαιώδεις µε µηχανικά µέσα
εκτός κοµπρεσέρ (περιλαµβάνεται φόρτωση,
µεταφορά κλπ)

µ³

0,003

01.05

Εκσκαφές θεµελίων ηµιβραχώδεις µε µηχανικά
µέσα (περιλαµβάνεται φόρτωση, µεταφορά κλπ)

µ³

0,004

01.06

Εκσκαφές θεµελίων βραχώδεις µε µηχανικά µέσα
(περιλαµβάνεται φόρτωση, µεταφορά κλπ)

µ³

0,006

01.07

Επιχώσεις µε µηχανικά µέσα (περιλαµβάνεται
φόρτωση, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση
κλπ)

µ³

0,002

01.08

Εκσκαφές γαιώδεις µε χέρια (περιλαµβάνεται
φόρτωση, µεταφορά κλπ)

µ³

0,360

01.09

Εκσκαφές ηµιβραχώδεις µε χέρια ή κοµπρεσέρ
(περιλαµβάνεται φορτώση, µεταφορά κλπ)

µ³

0,450

01.10

Εκσκαφές βραχώδεις µε χέρια ή κοµπρεσέρ
(περιλαµβάνεται φορτώση, µεταφορά κλπ)

µ³

0,720

01.11

Εκσκαφές πάσης φύσεως µε χέρια (περιλαµβάνεται µ³
φορτώση, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση
κλπ)

0,180

02.00

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ (µε τα χέρια ή µε κοµπρεσέρ)

02.01

Καθαίρεση οπλισµένου σκυροδέµατος

µ³

Αριθµός ηµεροµισθίων
ανά µονάδα εργασίας

1,440

02.02

Καθαίρεση σκυροδεµάτων δαπέδων (άοπλο ή
οπλισµένο µε πλέγµα)

µ³

0,900

02.03

Καθαίρεση πλινθοδοµής κονιάµατος

µ³

0,270

02.04

Καθαίρεση πλινθοδοµής ισχυρού κονιάµατος

µ³

0,360

02.05

Καθαίρεση πλινθοδοµών πάσης φύσεως

µ³

0,450

02.06

Καθαίρεση επιχρισµάτων

µ²

0,090

02.07

Καθαίρεση τοίχων, εκ πλινθοδοµών δια την
διάνοιξη ανοίγµατος (θυρών, παραθύρων κλπ)

τεµ.

0,333

02.08

Αποξύλωση ξύλινων ή µεταλλικών κουφωµάτων
µετά των κασωµάτων τους

µ²

0,202

02.09

Αποξήλωση κεραµιδιών στέγης (κεραµίδια
καρφωτά, δετά ή κολυµπητά)

µ²

0,018

02.10

Αποξήλωση σκελετού (ζευκτών κλπ) στέγης πάσης
φύσεως

µ²

0,036

02.11

Αποξήλωση κυµατοειδών φύλλων επικαλύψεως
µ²
πάσης φύσεως (αµιαντοτσιµέντου, µεταλλικών κλπ)

0,013

02.12

Αποξήλωση δαπέδων εκ φυσικών ή τεχνητών
πλακών ή πλακιδίων ή µαρµάρων πάσης φύσεως

µ²

0,027

02.13

Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων

µ²

0,022

02.14

Αποξήλωση υγροµόνωσης µε ασφαλτόπανο ή
µεµβράνη

µ²

0,009

02.15

Αποξήλωση θερµοµόνωσης πάσης φύσεως

µ²

0,007

02.16

Αποµάκρυνση και φόρτωση δια χειρών πάσης
φύσεως προϊόντων καθαιρέσεων ή αποξηλώσεων

µ³

0,270

03.00

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ

03.01

Ωπλισµένο σκυρόδεµα

µ³

0,810

03.02

Ελαφρά ωπλισµένο σκυρόδεµα (µε πλέγµα)

µ³

0,450

03.03

Ελαφροµπετόν πάσης φύσεως (BETOCEL,
περλιτόδεµα κλπ)

µ³

0,270

03.04

Άοπλο σκυρόδεµα (GROS-BETON)

µ³

0,315

03.05

Εξισωτικές στρώσεις (γεµίσµατα δαπέδων µε
γαρµπιλοµπετόν, ελαφροµπετόν κλπ)

µ²

0,018

03.06

Επιφάνειες εµφανούς σκυροδέµατος

µ²

0,027

03.07

Σενάζ δροµικά

µ.µ.

0,036

03.08

Σενάζ µπατικά

µ.µ.

0,063

03.09

Μανδύας έγχυτου σκυροδέµατος (οπλισµός,
ξυλότυπος, σκυρόδεµα)

µ³

1,350

03.10

Μανδύας εκτοξευόµενου σκυροδέµατος (οπλισµός,

µ²

0,225

σκυρόδεµα)

04.00

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ

04.01

Λιθοδοµές µε αργούς λίθους

µ²

0,270

04.02

Λιθοδοµές µε λαξευτούς λίθους (λάξευµα επί
τόπου)

µ²

0,630

04.03

Πλινθοδοµές δροµικές

µ²

0,054

04.04

Πλινθοδοµές µπατικές

µ²

0,090

04.05

Τσιµεντολιθοδοµές

µ²

0,036

04.06

Πλινθοδοµές εξ΄ελαφρών πλίνθων
(κισσηρολιθοδοµές, τύπου ALFA-BLOCK κλπ)

µ²

0,031

04.07

∆ιακοσµητικά τούβλα και υαλότουβλα

µ²

0,180

05.00

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

05.01

Ασβεστοτσιµεντοκονιάµατα τριπτά

µ²

0,040

05.02

Τσιµεντοκονιάµατα τριπτά (µε ή χωρίς µονωτικά
πρόσµικτα)

µ²

0,072

05.03

Ασβεστοτσιµεντοκονιάµατα µε τελευταία στρώση
σαγρέ

µ²

0,045

05.04

Επιχρίσµατα τύπου αρτιφισιέλ

µ²

0,063

05.05

Επιχρίσµατα µε τελευταία στρώση πεταχτή
(χωριάτικου τύπου)

µ²

0,036

05.06

Επιχρίσµατα τραβηκτά

µ.µ.

0,198

06.00

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ

06.01

Με κεραµικά πλακάκια κολλητά

µ²

0,090

06.02

Με κεραµικά πλακάκια µε χρήση
τσιµεντοκονιάµατος

µ²

0,108

06.03

Με ξύλο

µ²

-

06.04

Με διακοσµητικά τούβλα

µ²

0,162

06.05

Με τεχνητές ή φυσικές πλάκες ή πέτρα (π.χ.
σχιστόλιθο)

µ²

0,144

06.06

Με πλάκες µαρµάρου (ορθοµαρµάρωση)

µ²

0,135

06.07

Με φύλλα µεταλλικά (αλουµινίου κλπ)

µ²

-

07.00

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ

07.01

Με τσιµεντοκονία

µ²

0,036

07.02

Με τσιµεντόπλακες πάσης φύσεως

µ²

0,045

07.03

Γαρµπιλοµωσαϊκό (χωρίς λειότριψη και στίλβωση)

µ²

0,045

07.04

Με µωσαϊκό λευκού τσιµέντου (χωρίς λειότριψη και
στίλβωση)

µ²

0,054

07.05

Με φυσικές πλάκες (Καρύστου κ.λπ.)

µ²

0,099

07.06

Με πλάκες µαρµάρου (χωρίς λειότριψη και
στίλβωση)

µ²

0,108

07.07

Με κεραµικά πλακάκια

µ²

0,099

07.08

Με ξύλινα δάπεδα καρφωτά επί καρδονίων (χωρίς
τρίψιµο και βερνίκωµα)

µ²

0,126

07.09

Με ξύλινα κολλητά δάπεδα (χωρίς τρίψιµο και
βερνίκωµα)

µ²

0,081

07.10

Με πλαστικά πλακάκια ή τάπητα (πλαστικό,
µοκέττα κλπ)

µ²

-

07.10

Λειότριψη και στίλβωση δαπέδων µωσαϊκών ή
µαρµάρων

µ²

0,036

07.12

Τρίψιµο και βερνίκωµα ξύλινων δαπέδων

µ²

0,031

08.00

ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ

08.01

Υγροµόνωση µε πάσης φύσεως µεµβράνες ή
ασφαλτόπανο

µ²

0,018

08.02

Υγροµόνωση µε πάσης φύσεως επαλειφόµενο
υλικό

µ²

0,009

08.03

Θερµοµόνωση µε τοποθέτηση πάσης φύσεως
θερµοµονωτικών πλακών

µ²

0,006

09.00

ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ

09.01

Ποδιές, κατώφλια, επίστρωση στέψεων στηθαίων

µ.µ.

0,045

09.02

Επένδυση βαθµίδων (πάτηµα, ρίχτι)

µ.µ.

0,090

09.03

Σκαλοµέρια

ζεύγος

0,018

09.04

Σοβατεπιά

µ.µ.

0,022

10.00

ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

10.01

Επίχρισµα σε µεταλλικό πλέγµα

µ²

0,090

10.02

Από γυψοσανίδες

µ²

10.03

Από πλάκες ορυκτών ινών σε µεταλλικό σκελετό

µ²

10.04

Από ξύλο

µ²

11.00

ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

11.01

Επικεράµωση µε κεραµίδια κολυµπητά

µ²

0,081

11.02

Επικεράµωση µε κεραµίδια καρφωτά ή δετά

µ²

0,031

11.03

Ξύλινος σκελετός στέγης εδραζόµενος

µ²

0,045

11.04

Ξύλινος σκελετός στέγης αυτοφερόµενος

µ²

0,108

11.05

Επικάλυψη µε σχιστόπλακες εν ξηρώ

µ²

0,031

11.06

Επικάλυψη µε σχιστόπλακες κολυµπητές

µ²

0,090

11.07

Επικάλυψη µε κυµατοειδείς πλάκες
αµιαντοτσιµέντου πλαστικού, µεταλλικές κλπ

µ²

0,009

12.00

ΣΤΗΘΑΙΑ

12.01

Από ωπλισµένο σκυρόδεµα

µ.µ.

0,090

13.00

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

13.01

Υδροχρωµατισµοί πάσης φύσεως

µ²

0,009

13.02

Πλαστικά απλά επί τοίχου

µ²

0,027

13.03

Πλαστικά ή ριπολίνες σπατουλαριστά επί τοίχου

µ²

0,040

13.04

Επαναχρωµατισµός τοίχων µε πλαστικά ή
ριπολίνες

µ²

0,027

13.05

Χρωµατισµοί ή επαναχρωµατισµοί µε ακρυλικό ή
τσιµεντόχρωµα

µ²

0,027

13.06

Χρωµατισµοί ή επαναχρωµατισµοί µε ρελιέφ

µ²

0,036

13.07

Χρωµατισµοί ξυλίνων επιφανειών

µ²

0,063

13.08

Χρωµατισµοί σιδηρών επιφανειών

µ²

0,072

13.09

Χρωµατισµοί σωλήνων και ξύλινων ή σιδηρών
κουπαστών

µ.µ.

0,027

13.10

Επαναχρωµατισµός ξύλινων ή σιδηρών
επιφανειών

µ²

0,045

13.11

Βερνικοχρωµατισµοί ξυλίνων επιφανειών

µ²

0,135

14.00

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

14.01

Κατασκευή τζακιού

τεµ.

2,700

14.02

Καµινάδα µετά των ικριωµάτων

µ.µ.

0,225

14.03

Ικριώµατα ξύλινα ή σιδηρά

15.00

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ

µ²

Ο αριθµός ηµεροµισθίων περιβάλλοντος χώρου
προκύπτει µε προµέτρηση και εφαρµογή του
παρόντος πίνακα

ΑΠOΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ21/405
Αντικατάσταση των διατάξεων του άρθρου 38
του Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
O ΥΠOΥΡΓOΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚOΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 16 "∆ιαδικασία θεσπίσεως Κανονισµών" του Α.Ν. 1846/51 (ΦΕΚ 189 Α).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα"
(ΦΕΚ 137 Α).
3. Τις διατάξεις του Π.∆. 372/95 (ΦΕΚ 201 Α) και του Π.∆. 213/92 (ΦΕΚ 102 Α).
4. Την µε αριθµό 80088/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485 Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων "Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων".
5. Τη γνώµη του ∆.Σ. του ΙΚΑ, όπως διαµορφώθηκε στις µε αριθµό 1/10.1.2002 και
2/17.1.2002 συνεδριάσεις του.
6. Τις διατάξεις του αρ. 29Α του Ν. 1558/85, όπως συµπληρώθηκαν µε το άρθρο 27 του Ν.
2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α) και τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997
(ΦΕΚ 38Α).
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού,
αποφασίζουµε:
1. Το άρθρο 38 του Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ όπως ισχύει µετά την τροποποίηση του µε
την αρ. Φ21/478/18.3.97 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 252 Β) και την παρ. 4 του άρ. 88 του
Ν. 2676/99 (ΦΕΚ 1Α/5.1.1999) αντικαθίστανται ως εξής:
1. Oι 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 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.
O αριθµός των ηµερών εργασίας προσδιορίζεται, ανάλογα µε το είδος του κτιρίου ή της
οικοδοµικής εργασίας, µε βάση τους συντελεστές των πινάκων 1, 2 και 3.
Στον πίνακα 1 περιλαµβάνονται:
α) Oι συντελεστές, µε τους οποίους υπολογίζονται οι ηµέρες εργασίας για την κατασκευή
ενός τετραγωνικού µέτρου κτιρίου βασικής ή άλλης χρήσης συµβατικής κατασκευής και
"Ειδικών κτιρίων".
β) Oι συντελεστές, µε τους οποίους επιµερίζονται οι κατά τα ανωτέρω υπολογιζόµενες
ηµέρες εργασίας στις ενδιάµεσες κατασκευαστικές φάσεις. O έλεγχος των ελάχιστων
εισφορών που αντιστοιχούν στις κατά τα ανωτέρω υπολογιζόµενες ηµέρες εργασίας
διενεργείται ανακεφαλαιωτικά µετά την περαίωση των επιχρισµάτων του κτιρίου για τις τρεις
πρώτες φάσεις και µετά την πλήρη αποπεράτωση για τις υπόλοιπες.

0,013

Στον πίνακα 2 περιλαµβάνονται:
Oι συντελεστές µε τους οποίους υπολογίζονται οι ηµέρες εργασίας για την κατασκευή ενός
τετραγωνικού µέτρου χώρου βασικής ή άλλης χρήσης έργων, των οποίων ο φέρων
οργανισµός κατασκευάζεται από προσωπικό επιχείρησης που ασφαλίζεται στο ΙΚΑ µε τις
κοινές διατάξεις (συνεργεία εστεγασµένων επαγγελµάτων).
O έλεγχος των ελάχιστων εισφορών, που αντιστοιχούν στις κατά τα ανωτέρω
υπολογιζόµενες ηµέρες εργασίας, διενεργείται ανακεφαλαιωτικά µετά την πλήρη
αποπεράτωση του έργου.
Στον πίνακα 3 περιλαµβάνονται:
Oι συντελεστές, µε τους οποίους υπολογίζονται οι ηµέρες εργασίας για την κατασκευή της
κάθε µονάδας (τετραγωνικό µέτρο, κυβικό µέτρο, µέτρο µήκους κ.λπ.) οικοδοµικών
εργασιών, που εκτελούνται σε προϋπάρχοντα έργα (επισκευές, διαρρυθµίσεις, αλλαγή
χρήσης).
Oι 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.
O έλεγχος των ελάχιστων εισφορών που αντιστοιχούν στις κατά τα ανωτέρω
υπολογιζόµενες ηµέρες εργασίας διενεργείται ανακεφαλαιωτικά µετά την πλήρη
αποπεράτωση όλων των εργασιών.
Κατ' εξαίρεση οι ανωτέρω κατ' ελάχιστον υπολογιζόµενες ηµέρες εργασίας για κτίρια
του πίνακα 1 και εργασίες του πίνακα 3 µειώνονται στις περιπτώσεις:
α) Κτιρίων εφαπτόµενων σε ήδη υπάρχοντα. Η µείωση των ηµερών εργασίας είναι ίση µε
τις ηµέρες που αντιστοιχούν στις οικοδοµικές εργασίες που δεν εκτελούνται στις
εφαπτόµενες πλευρές. Oι µειούµενες ηµέρες υπολογίζονται µε τον πίνακα 3.
β) Ισογείων κτιρίων κατοικιών χωρίς φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα. Η
µείωση των ηµερών εργασίας στην περίπτωση αυτή είναι ίση µε τα 2/3 των ηµερών της
φάσης "εκσκαφών και οικοδοµικού σκελετού του κτιρίου".
γ) Εργασιών κατασκευής ξύλινων πατωµάτων, βιοµηχανικών δαπέδων, εργασιών
τοιχοποιίας µε γυψοσανίδες και µαρµαρικών εργασιών. Oι µειούµενες ηµέρες
υπολογίζονται µε τον πίνακα 3.
δ) Εργασιών κατασκευής µεταλλικών στεγών και ξύλινων αυτοφερόµενων. O αριθµός των
µειούµενων ηµερών εργασίας προκύπτει από το γινόµενο του πολλαπλασιασµού του
συντελεστή 0,15 επί την επιφάνεια (τ.µ.) της στέγης.
Προϋπόθεση για την µείωση των ηµερών εργασίας στις περιπτώσεις γ' και δ' αποτελεί η
απόδειξη της εκτέλεσης των εργασιών από προσωπικό επιχείρησης που ασφαλίζεται στο
ΙΚΑ µε τις κοινές διατάξεις ή από πρόσωπο που ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα και
για την ιδιότητά του αυτή υπάγεται σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.
Κατά την εφαρµογή των πινάκων 1 ή 2 δεν λαµβάνονται υπόψη κατασκευαστικές
ιδιαιτερότητες πέραν των αναφερόµενων στην παρούσα απόφαση ή τοπικά
κατασκευαστικά έθιµα.

