
 

 

 Εγκύκλιος 16 
 
Θέµα: "Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων των άρθρων 38, 39 και 40 του 
Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ" 
 
Κοινοποιούµε, για ενηµέρωση και εφαρµογή, την υπ αριθµ. Φ21/478/18.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
252/τ.Β/1.4.1997, και µε την οποία: 
 
α) Αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του άρθρου 38 του ΚΑ ΙΚΑ, που αναφέρεται στον τρόπο 
υπολογισµού των, κατ ελάχιστα υποχρεωτικά, καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών των 
ιδιωτικών οικοδοµικοτεχνικών έργων και των λειτουργικών παραρτηµάτων τους. 
 
β) Αντικαταστάθηκαν τα εδ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 39 του ΚΑ ΙΚΑ, που 
αναφέρονται στο ύψος της προκαταβολής και το όριο του κατώτατου ποσού αυτής. 
 
γ) Αντικαταστάθηκαν οι παρ. 2 και 4 του άρθρου 40 του ΚΑ ΙΚΑ, που αναφέρονται στην 
προσωπική απασχόληση, στο έργο του κυρίου αυτού και των συγγενών του πρώτου 
βαθµού. 
 
 
 
1. Γενικά 
 
1.1. Οπως είναι γνωστό, κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 6 του άρθρου 21 του Ν. 
1902/90, αναµορφώθηκε το σύστηµα υπολογισµού εισφορών για τα ιδιωτικά 
οικοδοµικοτεχνικά έργα και, από 1.1.93, εφαρµόζεται αντικειµενικό σύστηµα υπολογισµού 
καταβλητέων εισφορών, µε βάση τον απαιτούµενο για την εκτέλεσή τους αριθµό ηµερών 
εργασίας (σχετική η µε αριθµ. Φ21/2930/10-24.11.92 απόφαση Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που σας κοινοποιήθηκε µε την εγκύκλιο 7/93). 
 
Κατά την µέχρι σήµερα εφαρµογή του νέου συστήµατος υπολογισµού εισφορών, µε τη 
φιλοσοφία του οποίου συµφωνούν όλοι οι συναρµόδιοι φορείς (ΤΕΕ, Οµοσπονδία 
Κατασκευαστών, Οµοσπονδία Οικοδόµων), επισηµάνθηκαν αδυναµίες, παραλείψεις κλπ., οι 
οποίες είχαν ως αποτέλεσµα τις διαµαρτυρίες των κατασκευαστικών οργανώσεων και των 
ιδιοκτητών ιδιωτικών οικοδοµικών έργων. Σε πολλές δε περιπτώσεις, η ∆/νσή µας βρέθηκε 
σε αδυναµία να δώσει ικανοποιητικές λύσεις σε προβλήµατα µονάδων µας που αναφέρονταν 
στην εφαρµογή του νέου συστήµατος. 
 
1.2. Το ΣτΕ, µε την µε αριθµ. 3309/96 απόφαση του Α τµήµατος, µετά από αίτηση της 
Οµοσπονδίας Κατασκευαστών για ακύρωση της µε αριθµ. Φ21/2930/10-24.11.92 
Υπουργικής Απόφασης, έκρινε ότι η διάταξη της παραγράφου 3 της παραπάνω απόφασης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ΚΑ ΙΚΑ είναι ατελής και, κατά 
συνέπεια, µη νόµιµη, επειδή δεν καθιερώνει σύστηµα εκκαθάρισης των καταβληθεισών µε 
βάση τα αντικειµενικά κριτήρια ασφαλιστικών εισφορών, ώστε το τελικά εισπραττόµενο από 
το ΙΚΑ ποσό εισφορών να µην υπερβαίνει σε καµιά περίπτωση το αναλογούν στην 
πραγµατική δαπάνη και δεν προβλέπει τίποτε για τον ασφαλισµένο, υπέρ του οποίου 
καταβάλλονται οι, µε βάση τα αντικειµενικά κριτήρια, ασφαλιστικές εισφορές. 
 
Τα παραπάνω ρυθµίστηκαν νοµοθετικά µε το άρθρο 23, Ν. 2434/96 (εγκ. 74/96), από το 
οποίο ορίζεται ρητά ότι οι κατά το άρθρο 38 του ΚΑ ΙΚΑ υπολογιζόµενες ηµέρες εργασίας, 
χωρίς να συναρτώνται κατ ανάγκη µε την απασχόληση συγκεκριµένου προσώπου, 
λογίζονται ως πραγµατοποιηθείσες και οι αναλογούσες σ αυτές εισφορές καθίστανται 
απαιτητές χωρίς καµιά περαιτέρω εκκαθάριση, πλην αν ρητώς από διάταξη νόµου ή από, 
κατ εξουσιοδότηση νόµου, εκδοθέντα κανονισµό ορίζεται άλλως. 
 
1.3. Για την επίλυση των προβληµάτων που αναφέρονται στην παρ. 1.1. της παρούσας, την 
άρση των αδικιών και την απλούστευση των διαδικασιών, η υπηρεσία µας, λαµβάνοντας 
υπόψη απόψεις των µονάδων µας και των συναρµόδιων φορέων, εισηγήθηκε την 
τροποποίηση και συµπλήρωση των αναφερόµενων στο θέµα διατάξεων. 
 
Με την παρούσα, αντικαθίστανται οι οδηγίες των Κεφαλαίων Α, Γ και ∆ της Εγκ. 7/93 και, 
από 1.5.97 (ηµεροµηνία ισχύος της κοινοποιούµενης Υπουργικής Απόφασης), ισχύουν οι 



 

 

 οδηγίες που ακολουθούν. 
 
2. Πολεοδοµικές έννοιες 
 
2.1. Για την κατανόηση της µεθόδου υπολογισµού των ηµερών εργασίας µε χρήση των 
συντελεστών των πινάκων 1 και 2 του άρθρου 38 του ΚΑ του ΙΚΑ, διευκρινίζουµε τη 
σηµασία µερικών πολεοδοµικών εννοιών που θα συναντήσουµε παρακάτω: 
 
α) Φέρουσα κατασκευή είναι το τµήµα του κτιρίου που µεταφέρει άµεσα ή έµµεσα στο 
έδαφος τα µόνιµα και ωφέλιµα φορτία του κτιρίου, καθώς και τις επιρροές γενικά των 
δυνάµεων που ενεργούν σ αυτό. 
 
β) Pilotis (πυλωτή) είναι το ισόγειο ενός κτιρίου, όταν αυτό, στο µεγαλύτερο µέρος του, 
είναι ελεύθερο από διαχωριστικούς τοίχους. 
 
γ) Υπόγειο είναι ο όροφος ή τµήµα ορόφου, του οποίου η οροφή βρίσκεται έως 1.50µ. 
ψηλότερα από την οριστική (φυσική ή διαµορφωµένη) στάθµη του εδάφους (σχ. 1 και 2). 
 
δ) Στεγασµένοι χώροι στάθµευσης είναι οι στεγασµένοι χώροι που χρησιµοποιούνται για 
στάθµευση οχηµάτων. Οι χώροι αυτοί µπορεί να αποτελούν τµήµα ενός κτιρίου (π.χ. να 
βρίσκονται στο υπόγειό του) ή να είναι αυτοτελές κτίριο. 
 
ε) Ηµιυπαίθριος χώρος είναι ο στεγασµένος χώρος, του οποίου η µία τουλάχιστον πλευρά 
είναι ανοικτή προς κοινόχρηστο χώρο(δρόµο, πλατεία κλπ.) ή τους ακάλυπτους χώρους του 
οικοπέδου και οι υπόλοιπες πλευρές ορίζονται από τοίχους ή κολόνες (σχ. 3 και 4). 
 
στ) Ακάλυπτος χώρος ή ακάλυπτη επιφάνεια ή περιβάλλων χώρος είναι ο χώρος του 
οικοπέδου που δεν καλύπτεται από κτίρια. 
 
ζ) ∆ιαµόρφωση του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου είναι το σύνολο των κατασκευών που 
γίνονται στον ακάλυπτο χώρο για τη διαµόρφωσή του (περίφραξη, κηποτεχνικά έργα, 
δρόµοι πεζών και αυτοκινήτων, διακοσµητικές κατασκευές, διαµόρφωση υπαίθριων χώρων 
στάθµευσης, κλπ.). 
 
η) Χώροι βοηθητικής χρήσης είναι οι χώροι που δεν προορίζονται για παραµονή ατόµων 
(έστω και ενός) επί δύο τουλάχιστον ώρες το εικοσιτετράωρο και, έναντι των χώρων κύριας 
χρήσης, είναι κατασκευαστικά απλούστεροι (όπως µηχανοστάσια, επαγγελµατικές και 
γεωργικές αποθήκες, σταύλοι κλπ.). 
 
3. Αρθρο 38 του ΚΑ ΙΚΑ, σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των, κατ ελάχιστα 
υποχρεωτικά, καταβλητέων εισφορών στα ιδιωτικά οικοδοµικοτεχνικά έργα 
 
3.1. Επελθούσες τροποποιήσεις 
 
Με την κοινοποιούµενη διάταξη του άρθρου 38 του ΚΑ ΙΚΑ: 
 
α) Ενοποιούνται οι πίνακες 1 και 2 της τροποποιούµενης διάταξης. 
 
β) Οι συντελεστές αναγωγής ειδικών χώρων σε χώρους βασικής χρήσης αντικαθίστανται µε 
συντελεστές υπολογισµού ηµερών εργασίας. 
 
γ) Επανακαθορίζονται οι συντελεστές των ενδιάµεσων φάσεων της κατασκευής. 
 
δ) Ορίζεται ρητά ότι ο έλεγχος των καταβλητέων εισφορών, για έργα του Πίνακα 1, 
διενεργείται σε δύο στάδια. Συγκεκριµένα, µετά τη φάση των επιχρισµάτων, 
ανακεφαλαιωτικά, για τις τρεις πρώτες φάσεις (οικοδοµικός σκελετός, τοιχοποιία και 
επιχρίσµατα) και, µετά την αποπεράτωση του κτιρίου, ανακεφαλαιωτικά, για τις υπόλοιπες 
φάσεις (δάπεδα, χρωµατισµοί και λοιπές εργασίες πλήρους αποπεράτωσης). 
 
ε) Προστίθεται ειδική κατηγορία µε τον τίτλο Ανωδοµή 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 µόνιµο 
προσωπικό εστεγασµένων επιχειρήσεων (α/α 3 των Πινάκων 1 και 2). 



 

 

  
στ) Προστίθεται πίνακας 2, από τον οποίο καθορίζονται συντελεστές υπολογισµού ηµερών 
εργασίας κτιρίων, των οποίων η φέρουσα κατασκευή κατασκευάζεται από µόνιµο προσωπικό 
εστεγασµένων επιχειρήσεων (προκατασκευασµένα - λυόµενα). 
 
ζ) Ορίζεται ρητά ότι ως ακάλυπτη επιφάνεια θα λαµβάνεται όση η πραγµατοποιούµενη από 
το κτίριο κάλυψη και, σε καµιά περίπτωση, µεγαλύτερη από την πραγµατική και ότι στις 
προσθήκες κτιρίων και στα κτίρια γεωργικών εγκαταστάσεων δε θα υπολογίζεται επιφάνεια 
ακαλύπτου. 
 
η) Προστίθεται στήλη (6), από την οποία καθορίζονται συντελεστές υπολογισµού ηµερών 
εργασίας για ασκεπείς πισίνες και σιντριβάνια. 
 
θ) Προβλέπεται, ειδικά για κτίρια εφαπτόµενα σε ήδη υπάρχοντα και για ισόγεια κτίρια 
κατοικιών χωρίς φέρουσα κατασκευή από ωπλισµένο σκυρόδεµα, µείωση των, µε βάση τους 
συντελεστές του πίνακα 1 ή 2, απαιτούµενων ηµερών εργασίας. 
 
ι) Συµπληρώνεται ο πίνακας 3 µε νέα είδη εργασιών, επανακαθορίζονται οι συντελεστές του 
και ορίζεται ρητά ότι εφαρµόζεται σε οικοδοµικές εργασίες που εκτελούνται σε 
προϋπάρχοντα έργα (επισκευές, διαρρυθµίσεις, αλλαγή χρήσης). 
 
3.2.1. Περιγραφή: Ο Πίνακας 1 του άρθρου 38 του ΚΑ ΙΚΑ αναφέρεται σε κτίρια 
συµβατικής κατασκευής και σε ειδικά κτίρια γραφείων - καταστηµάτων... στη γραµµή 3. Τα 
κτίρια, ανάλογα µε τη χρήση τους, κατατάσσονται σε κατηγορίες, οι οποίες αναγράφονται 
στη στήλη (2) αυτού. Με τον Πίνακα αυτόν, καθορίζονται αφενός συντελεστές υπολογισµού 
των απαιτούµενων ηµεροµισθίων για την πλήρη αποπεράτωση ενός τετραγωνικού µέτρου 
κάθε είδους χώρου, όπως αυτοί περιγράφονται στις στήλες (3) έως (9), αφετέρου δείκτες 
κατανοµής των ηµεροµισθίων σε ενδιάµεσες φάσεις. Συγκεκριµένα: 
 
Οριζόντιες γραµµές: Στις οριζόντιες γραµµές 1 έως 10 αναγράφονται τα είδη κτιρίων 
ανάλογα µε τη χρήση τους και είδη εργασιών (αντικατάσταση στέγης, κατεδαφίσεις). Για 
κάθε είδος χώρου του κτιρίου (κύριας ή µη χρήσης), αναγράφεται ο συντελεστής που, 
πολλαπλασιαζόµενος µε τα τ.µ. της επιφάνειας (του κάθε χώρου), προσδιορίζει τις ηµέρες 
εργασίας που απαιτούνται για την κατασκευή αυτών. 
 
Κάθετες στήλες: Στις κάθετες στήλες (3) έως (9), αναγράφονται τα είδη των χώρων του 
κτιρίου και, κάτωθι αυτών, οι συντελεστές µε βάση τους οποίους υπολογίζονται οι ηµέρες 
εργασίας για τον κάθε χώρο. 
 
Στις κάθετες στήλες (10) έως (15), αναφέρονται οι κατασκευαστικές φάσεις του κτιρίου και, 
κάτωθι αυτών, οι δείκτες κατανοµής, µε βάση τους οποίους κατανέµεται το σύνολο των 
ηµερών εργασίας στην καθεµία από τις φάσεις αυτές. 
 
3.2.2. ∆ιευκρινίσεις επί των οριζόντιων γραµµών 
 
3.2.2.1. Στη γραµµή 3, περιέχεται νέα κατηγορία ανωδοµή ειδικών κτιρίων γραφείων, 
καταστηµάτων... εστεγασµένων επαγγελµάτων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα 
κτίρια, των οποίων αθροιστικά οι όψεις που βλέπουν σε κοινόχρηστους χώρους, τα 
πατώµατα και τα εσωτερικά χωρίσµατα των χώρων εργασίας κατασκευάζονται από µόνιµο 
προσωπικό εστεγασµένων επιχειρήσεων. 
 
Για τη νέα αυτή κατηγορία, κρίνουµε απαραίτητο να επισηµάνουµε τα παρακάτω: 
 
α) Οι αναφερόµενες στην περιγραφή της νέας κατηγορίας κτιρίων κατασκευαστικές 
απαιτήσεις, δηλαδή η διαµόρφωση, από µόνιµο προσωπικό εστεγασµένων επιχειρήσεων, 
αθροιστικά, 
 
- των όψεων του κτιρίου προς κοινόχρηστους χώρους (δρόµους, πλατείες), 
 
- των δαπέδων, και 
 
- των εσωτερικών χωρισµάτων των χώρων εργασίας, 
 



 

 

 είναι απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης κτιρίου στην κατηγορία αυτή. 
 
Εάν, για παράδειγµα, σε κτίριο γραφείων οι τοίχοι µεταξύ των χώρων εργασίας (γραφείων) 
είναι από πλινθοδοµές (εργασία που εκτελείται από εργατοτεχνίτες οικοδόµους), αυτό δεν 
µπορεί να ενταχθεί στην ειδική κατηγορία της γραµµής 3, αφού δεν καλύπτει αθροιστικά τις 
προαναφερόµενες προϋποθέσεις. 
 
β) Οι παραπάνω κατασκευαστικές απαιτήσεις δεν περιλαµβάνουν τα δάπεδα της κύριας 
εισόδου του κτιρίου, των πλατύσκαλων και των διαδρόµων που είναι συνεχόµενα µε αυτά, 
των WC, τη διαµόρφωση των κλιµακοστασίων και τυχόν στοών, τους εσωτερικούς τοίχους 
που βλέπουν προς την κύρια είσοδο ή κλιµακοστάσιο ή πλατύσκαλο κλιµακοστασίου και το 
συνεχόµενο µε αυτό διάδροµο ή προς W.C. 
 
γ) Η ειδική κατηγορία αναφέρεται στην ανωδοµή κτιρίων (ισόγειο και όροφοι) και όχι στους 
υπόγειους χώρους. 
 
3.2.2.2. Στη γραµµή 8 αναφέρονται κτίρια γεωργικών εγκαταστάσεων (ορνιθοτροφεία, 
γεωργικές αποθήκες, βουστάσια, χοιροστάσια και συναφή), για τα οποία δεν λαµβάνεται 
υπόψη ακάλυπτος χώρος. 
 
3.2.2.3. Στη γραµµή 9 αναφέρεται εργασία αντικατάσταση στέγης, για την οποία ως 
επιφάνεια υπολογισµού ηµερών εργασίας λαµβάνεται ο οριζόντιος χώρος που αυτή καλύπτει 
(επιφάνεια οριζόντιας προβολής). 3.2.2.4. Στη γραµµή 10 αναφέρεται εργασία κατεδαφίσεις 
µε µηχανικά µέσα, για την οποία ως επιφάνεια υπολογισµού ηµερών εργασίας λαµβάνεται 
το άθροισµα των επιφανειών του κατεδαφιζόµενου κτιρίου (υπόγειου, ισογείου και 
ορόφων). 
 
3.2.3. ∆ιευκρινίσεις επί των κάθετων στηλών 
 
3.2.3.1. Η στήλη (5) αναφέρεται αποκλειστικά σε ισόγειους χώρους στάθµευσης. Εποµένως, 
εάν π.χ. σε µια πολυκατοικία µέρος του υπογείου είναι χώρος στάθµευσης, η αντίστοιχη 
επιφάνεια κατατάσσεται στη στήλη (4) και όχι στη στήλη (5). 
 
3.2.3.2. Η στήλη (7) αναφέρεται σε ασκεπείς πισίνες και σιντριβάνια. 
 
Για την απλοποίηση των υπολογισµών, ως επιφάνεια πισίνας θα λαµβάνεται η επιφάνεια του 
νερού, όταν είναι πλήρης η πισίνα. Η επιφάνεια τυχόν υπάρχοντος µηχανοστασίου ή 
αντλιοστασίου για την εξυπηρέτηση της πισίνας, θα κατατάσσεται στη στήλη (4). Η 
επιφάνεια της πισίνας, όπως και η επιφάνεια µηχανοστασίου ή αντλιοστασίου που την 
εξυπηρετεί, δεν θα αφαιρείται από την επιφάνεια του ακάλυπτου χώρου. 
 
3.2.3.3. Η στήλη (8) αναφέρεται στο τµήµα του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου, για τη 
διαµόρφωση του οποίου υπολογίζονται ηµέρες εργασίας. Ως ακάλυπτος χώρος λαµβάνεται 
όση η καλυπτόµενη από το κτίριο επιφάνεια και σε καµιά περίπτωση µεγαλύτερη από την 
πραγµατική (παρατήρηση γ του Πίνακα). 
 
Η επιφάνεια του ακάλυπτου χώρου θα λαµβάνεται υπόψη µόνο µια φορά, δηλαδή κατά την 
ανέγερση της πρώτης οικοδοµής στο κάθε οικόπεδο και όχι κατά την ανέγερση προσθηκών 
ή άλλων ανεξάρτητων κτιρίων στο ίδιο οικόπεδο. 
 
Εάν υπάρχει σύσταση κατακόρυφης συνιδιοκτησίας και οικοδοµείται µόνο µια συγκεκριµένη 
µερίδα του οικοπέδου, τότε ακάλυπτος χώρος λαµβάνεται αυτός που αντιστοιχεί στη µερίδα 
αυτή. 
 
Στα κτίρια γεωργικών εγκαταστάσεων δε θα υπολογίζονται ηµέρες εργασίας για τη 
διαµόρφωση του ακάλυπτου χώρου. 
 
3.2.3.4. Στη στήλη (9) κατατάσσονται, εκτός των άλλων, και όλοι οι χώροι κύριας χρήσης 
έστω και αν είναι υπόγειοι, όπως π.χ. υπόγεια που έχουν χρήση κατοικίας, θεάτρου, 
εργαστηρίου, καταστήµατος, βιοτεχνίας ή βιοµηχανικής εγκατάστασης (χώροι στους οποίους 
απασχολούνται εργαζόµενοι) και γενικά οι επιφάνειες υπόγειων χώρων στους οποίους 
διαµένουν και εργάζονται άνθρωποι. Επίσης, στη στήλη (9) κατατάσσονται οι χώροι 
αποθηκών που υπάρχουν σε ισόγεια και ορόφους. Τέλος, όπως προκύπτει από την 



 

 

 παρατήρηση (α) που αναγράφεται στον πίνακα, χώροι του κτιρίου που αντιστοιχούν σε 
θέσεις του πίνακα, όπου αντί συντελεστών υπάρχουν παύλες, κατατάσσονται στη στήλη (9). 
Ετσι, η τυχόν προβλεπόµενη επιφάνεια pilotis σε κτίριο καταστηµάτων θα αναγραφεί στη 
στήλη (9) και όχι στη στήλη (3), εκτός αν πρόκειται για επιφάνεια υποχρεωτικής στοάς που 
µπορεί να αναγραφεί στη στήλη (6). 
 
3.2.3.5. Στη στήλη (15), περιλαµβάνεται κάθε εργασία που έπεται των χρωµατισµών του 
κτιρίου, όπως είναι εργασίες αποκατάστασης µερεµετιών, τροποποιήσεων που 
αποφασίζονται την τελευταία στιγµή, καθαρισµού και αποκοµιδής µπαζών, εργασιών 
αποπεράτωσης του περιβάλλοντα χώρου κλπ. 
 
3.2.4. Υπολογισµός ηµερών εργασίας µε τον Πίνακα 1 
 
3.2.4.1. Για κάθε κτίριο συµβατικής κατασκευής (κτίριο του οποίου η φέρουσα κατασκευή 
κατασκευάζεται επιτόπου του έργου από εργατοτεχνίτες οικοδόµους), οι ηµέρες εργασίας, 
µε βάση τις οποίες υπολογίζονται οι καταβλητέες εισφορές, υπολογίζονται µε τον Πίνακα 1. 
 
Στις στήλες (3) έως και (9), αναγράφονται οι επιφάνειες του κτιρίου, στη γραµµή της 
χρήσης του, οι οποίες πολλαπλασιαζόµενες µε τους αντίστοιχους συντελεστές, δίδουν τον 
αριθµό των ηµερών εργασίας. 
 
3.2.4.2. Οταν έχουµε κτίριο µιας και µόνο χρήσης, θα συµπληρώσουµε µόνο τη γραµµή του 
πίνακα της χρήσης, στην οποία ανήκει. ∆ηλαδή, αν έχουµε κτίριο κατοικιών 
συµπληρώνουµε τη γραµµή 1, ενώ αν έχουµε πρατήριο βενζίνης τη γραµµή 6. 
 
Εάν όµως έχουµε κτίριο δύο ή περισσότερων χρήσεων, γίνεται διαχωρισµός των επιφανειών 
του κατά χρήση και συµπληρώνονται οι αντίστοιχες γραµµές του πίνακα. Για το διαχωρισµό 
κατά χρήση λαµβάνεται υπόψη η συγκεκριµένη χρήση κάθε χώρου ή αυτή που βάσιµα 
τεκµαίρεται ότι εξυπηρετεί. ∆ηλαδή, η επιφάνεια εισόδου µιας πολυκατοικίας, που οδηγεί 
στους ορόφους µε αποκλειστική χρήση κατοικίες, κατατάσσεται στη χρήση κατοικίες, άσχετα 
αν το ισόγειο της ίδιας πολυκατοικίας στεγάζει καταστήµατα. Στο ίδιο παράδειγµα, οι 
κατασκευές στο δώµα (κουβούκλιο κλιµακοστασίου, µηχανοστάσιο ανελκυστήρα) 
κατατάσσονται οµοίως στην χρήση κατοικίες, γιατί βάσιµα τεκµαίρεται ότι εξυπηρετούν µόνο 
κατοικίες. 
 
Αν το υπόγειο είναι χωρισµένο σε δύο τµήµατα, και το µεν πρώτο είναι παράρτηµα των 
καταστηµάτων µε τα οποία επικοινωνούν µε εσωτερικές σκάλες, το δε δεύτερο είναι 
βοηθητικοί χώροι των κατοικιών των ορόφων (αποθήκες κλπ.), τότε η επιφάνεια του 
πρώτου τµήµατος του υπογείου κατατάσσεται στη χρήση καταστήµατα και η επιφάνεια του 
δεύτερου τµήµατος στη χρήση κατοικίες. Ειδικά, για χώρους που δεν έχουν σαφή κατάταξη 
σε µια και µόνο χρήση (υπόγειο, χώροι στάθµευσης, ελεύθεροι χώροι pilotis, κοινόχρηστοι 
χώροι ορόφων, ακάλυπτος χώρος οικοπέδου κλπ.) γίνεται επιµερισµός των επιφανειών τους 
σε µέρη ανάλογα του συνολικού εµβαδού κάθε χρήσης κτιρίου, όπως στα παραδείγµατα που 
συνοδεύουν την παρούσα εγκύκλιο. 
 
3.2.4.3. Κατ εξαίρεση, για τον υπολογισµό ηµερών εργασίας κτιρίων που εφάπτονται σε ήδη 
υπάρχοντα και ισόγειων κτιρίων κατοικιών χωρίς φέρουσα κατασκευή από ωπλισµένο 
σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τη διάταξη του εδαφ. ε της παρ. 1 του άρθρου 
38, ισχύουν τα παρακάτω: 
 
α) Κτίρια εφαπτόµενα σε ήδη υπάρχοντα 
 
Μειώνονται οι υπολογιζόµενες µε τον Πίνακα 1 ηµέρες εργασίας κατά τις ηµέρες που 
αντιστοιχούν στις οικοδοµικές εργασίες που δεν θα εκτελεσθούν στις εφαπτόµενες πλευρές, 
οι οποίες υπολογίζονται µε τον Πίνακα 3. 
 
β) Ισόγεια κτίρια κατοικιών χωρίς φέρουσα κατασκευή από ωπλισµένο σκυρόδεµα 
 
Μειώνονται οι υπολογιζόµενες µε τον Πίνακα 1 ηµέρες εργασίας της φάσης εκσκαφές και 
οικοδοµικός σκελετός κατά τα 2/3. 
 
3.2.4.4. Οι συντελεστές του Πίνακα 1, µε εξαίρεση τους συντελεστές της κατηγορίας 
ειδικών κτιρίων - γραφείων.... (γραµµή 3 του Πίνακα), έχουν εφαρµογή για έργα που θα 



 

 

 απογραφούν από 1/5/97 και µετά, καθώς και για έργα που έχουν απογραφεί πριν την 
1/5/97 και δεν έχει εκτελεσθεί οποιαδήποτε εργασία σ αυτά µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. 
 
Οι συντελεστές της κατηγορίας ειδικών κτιρίων γραφείων... (γραµµή 3 του Πίνακα), έχουν 
αναδροµική ισχύ, όπως από τη διάταξη ορίζεται και έχουν εφαρµογή για έργα ή εργασίες 
που εκτελέσθηκαν πριν την 1/1/93, εφόσον µέχρι την ηµεροµηνία αυτή δεν είχαν 
καταβληθεί ή καταλογισθεί ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και σε όσα από αυτά έχουν 
εκτελεσθεί ή εκτελούνται εργασίες από 1/1/93 και µετά. 
 
 
 
3.3. Πίνακας 2 
 
3.3.1. Είναι γνωστά τα πολλά και σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µονάδες µας 
από 1/1/93 µε τα προκατασκευασµένα - λυόµενα κτίρια, για τα οποία, λόγω κενού της 
διάταξης, οι καταβλητέες εισφορές υπολογίζονται µε τους προβλεπόµενους συντελεστές 
έργων συµβατικής κατασκευής. 
 
Θεωρούµε ότι η θεσµοθέτηση των συντελεστών του Πίνακα 2, που αναφέρονται σε κτίρια 
προκατασκευασµένα - λυόµενα και η αναδροµική εφαρµογή τους, θα λύσουν τα 
προβλήµατα που µέχρι σήµερα αντιµετωπίζουν οι υπηρεσίες µας. 
 
3.3.2. Ο Πίνακας 2 του άρθρου 38 αναφέρεται αποκλειστικά σε κτίρια ή τµήµατα κτιρίων, 
των οποίων η φέρουσα κατασκευή κατασκευάζεται από µόνιµο προσωπικό εστεγασµένων 
επιχειρήσεων. 
 
Ο πίνακας αυτός εφαρµόζεται για κάθε λυόµενο ή προκατασκευασµένο κτίριο, αρκεί ο 
σκελετός του κτιρίου που εξασφαλίζει την αντοχή του, άσχετα από το είδος του υλικού που 
είναι κατασκευασµένος, να έχει κατασκευασθεί και συναρµολογηθεί από µόνιµο προσωπικό 
εστεγασµένων επιχειρήσεων. Ο τρόπος κατασκευής των υπόλοιπων εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για να ολοκληρωθεί το κτίριο (όπως πατώµατα, πλακάκια, χρώµατα κλπ.) ή οι 
οποιεσδήποτε κατασκευαστικές ιδιαιτερότητές του δε λαµβάνονται υπόψη, ούτε για την 
εφαρµογή ή µη του πίνακα, ούτε για τον υπολογισµό των, κατ ελάχιστα, καταβλητέων 
ασφαλιστικών εισφορών, διότι στο άρθρο 38 του Κανονισµού Ασφάλισης Οικοδόµων, όπως 
ισχύει σήµερα, αναφέρεται ότι κατά την εφαρµογή των πινάκων 1 ή 2 δεν λαµβάνονται 
υπόψη κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες πέραν των αναφεροµένων στην παρούσα απόφαση ή 
τοπικά κατασκευαστικά έθιµα. 
 
3.3.3. Περιγραφή: Ο νέος Πίνακας 2 του άρθρου 38 του ΚΑ ΙΚΑ που αφορά κτίρια ή 
τµήµατα κτιρίων, των οποίων η φέρουσα κατασκευή κατασκευάζεται από µόνιµο προσωπικό 
εστεγασµένων επιχειρήσεων (προκατασκευασµένα - λυόµενα) περιέχει: 
 
Οριζόντιες γραµµές: Στις οριζόντιες γραµµές 1 έως 8 αναγράφονται τα είδη κτιρίων 
ανάλογα µε τη χρήση τους. 
 
Για κάθε είδος χώρου του κτιρίου (κύριας ή µη χρήσης) αναγράφεται ο συντελεστής που, 
πολλαπλασιαζόµενος µε τα τ.µ. της επιφάνειάς του, προσδιορίζει τα ηµεροµίσθια που 
απαιτούνται για την κατασκευή του. 
 
Κάθετες στήλες: Στις κάθετες στήλες (3) έως (9) αναγράφονται τα είδη των χώρων του 
κτιρίου και κάτωθι αυτών οι συντελεστές, µε βάση τους οποίους υπολογίζονται οι ηµέρες 
εργασίας για τον κάθε χώρο. 
 
Οι κατά τα ανωτέρω υπολογιζόµενες ηµέρες εργασίας δεν επιµερίζονται σε ενδιάµεσες 
κατασκευαστικές φάσεις. 
 
3.3.4. ∆ιευκρινίσεις: Οι αναφερόµενες στις παρ. 3.2.2. και 3.2.3. διευκρινίσεις του Πίνακα 1 
καλύπτουν - πιστεύουµε - τις ανάγκες κατανόησης του Πίνακα 2. 
 
3.3.5. Υπολογισµός ηµερών εργασίας µε τον Πίνακα 2 
 
3.3.5.1. Για κάθε κτίριο ή τµήµα κτιρίου, του οποίου η φέρουσα κατασκευή κατασκευάζεται 
από µόνιµο προσωπικό εστεγασµένων επιχειρήσεων (προκατασκευασµένα - λυόµενα), οι 



 

 

 ηµέρες εργασίας, µε βάση τις οποίες υπολογίζονται οι καταβλητέες εισφορές, υπολογίζονται 
µε τον Πίνακα 2. 
 
Στις στήλες (3) έως (9) αναγράφονται οι επιφάνειες του κτιρίου και του ακάλυπτου χώρου, 
οι οποίες πολλαπλασιαζόµενες µε τους αντίστοιχους συντελεστές, δίδουν τον αριθµό των 
ηµερών εργασίας. 
 
3.3.5.2. Εάν σε τµήµα της επιφάνειας του ισογείου ή των ορόφων του κτιρίου δεν 
ικανοποιείται το κριτήριο για τη φέρουσα κατασκευή του, όπως το κριτήριο αυτό 
προσδιορίστηκε παραπάνω, δεν πρέπει να εφαρµοσθεί ο πίνακας 2 για το τµήµα αυτό. Αυτό 
προκύπτει από τον τίτλο του πίνακα, όπου γίνεται αναφορά για κτίρια ή τµήµατα κτιρίων, 
που ικανοποιούν το κριτήριο της φέρουσας κατασκευής. Επειδή είναι γνωστό ότι γενικώς τα 
υπόγεια των κτιρίων κατασκευάζονται κατά τον συνήθη τρόπο, δε µορφώνεται δηλαδή η 
φέρουσα κατασκευή τους από µόνιµο προσωπικό εστεγασµένων επιχειρήσεων, έγινε 
κατάλληλος προσδιορισµός των συντελεστών της στήλης 4 του πίνακα, ώστε να είναι 
δυνατή η χρησιµοποίησή του στην περίπτωση αυτή. Οµως, για τα υπόγεια που 
χρησιµοποιούνται για µη βοηθητική χρήση (κατοικία, εργαστήριο, κατάστηµα, βιοτεχνία 
κλπ.) δηλαδή αν σ αυτά διαµένουν και εργάζονται άτοµα θα γίνεται υπολογισµός µε τον 
πίνακα 1 και όχι µε τον πίνακα 2. 
 
3.3.5.3. Για την κατανόηση της προηγούµενης παραγράφου αναφέρουµε τα παρακάτω 
παραδείγµατα: 
 
α) Ενα ισόγειο λυόµενο κτίριο προορίζεται να εγκατασταθεί σε οικόπεδο, στο οποίο δεν 
υπάρχει άλλο κτίριο. Η αντοχή του, προς εγκατάσταση, κτιρίου εξασφαλίζεται εξολοκλήρου 
από µεταλλικό σκελετό, ο οποίος διαµορφώνεται και συναρµολογείται από µόνιµο 
προσωπικό εστεγασµένης επιχείρησης. 
 
Για την περίπτωση αυτή χρησιµοποιούµε τον πίνακα 2, µε συµπλήρωση των στηλών 8 και 9. 
Τον ίδιο υπολογισµό θα κάνουµε, αν ο σκελετός του κτιρίου είναι ξύλινος ή ακόµα και από 
ωπλισµένο σκυρόδεµα, αρκεί η µόρφωση των επιµέρους τµηµάτων του σκελετού (από ξύλο 
ή µπετόν), όπως και η επιτόπου συναρµολόγησή τους, να πραγµατοποιείται από µόνιµο 
προσωπικό εστεγασµένης επιχείρησης. Για τον υπολογισµό δηλαδή των, κατ ελάχιστα, 
καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών χρησιµοποιούµε τον πίνακα 2, χωρίς να λαµβάνουµε 
υπόψη τον τρόπο κατασκευής των υπόλοιπων εργασιών, που είναι απαραίτητες για την 
ολοκλήρωση του κτιρίου. 
 
β) Κάτω από το ισόγειο λυόµενο του προηγούµενου παραδείγµατος προβλέπεται η 
κατασκευή υπογείου για βοηθητική χρήση. 
 
Για την περίπτωση αυτή χρησιµοποιούµε τον πίνακα 2, µε συµπλήρωση των στηλών 4, 8 και 
9, χωρίς να έχει σηµασία αν ο σκελετός του υπογείου κατασκευάζεται από ωπλισµένο 
σκυρόδεµα από εργατοτεχνίτες οικοδόµους. 
 
Αν όµως κατά δήλωση του ιδιοκτήτη ή µετά από αυτοψία διαπιστωθεί ότι η χρήση του 
υπογείου δεν είναι βοηθητική, θα πρέπει να γίνει χρήση του πίνακα 1 για το υπόγειο µε τη 
συµπλήρωση της στήλης 9 και χρήση του πίνακα 2 για το ισόγειο µε τη συµπλήρωση των 
στηλών 8 και 9. 
 
γ) Ενα ισόγειο σούπερ - µάρκετ αποτελείται από την αίθουσα πωλήσεων, της οποίας η 
φέρουσα κατασκευή προβλέπεται να κατασκευασθεί από µόνιµο προσωπικό εστεγασµένης 
επιχείρησης (π.χ. από σιδηροκατασκευή) και από τµήµα διοικητικής υποστήριξης - 
γραφείων, το οποίο προβλέπεται να κατασκευασθεί µε συνήθη κατασκευή. 
 
Για την περίπτωση αυτή, χρησιµοποιούµε αφενός τον πίνακα 2 µε συµπλήρωση των στηλών 
8 και 9 για την αίθουσα πωλήσεων και αφετέρου τον πίνακα 1 µε συµπλήρωση των στηλών 
οµοίως 8 και 9 για το τµήµα διοικητικής υποστήριξης - γραφείων. Η επιφάνεια του 
ακάλυπτου χώρου επιµερίζεται σε µέρη ανάλογα των επιφανειών της αίθουσας πωλήσεων 
και των γραφείων διοικητικής υποστήριξης. 
 
δ) Σε βιοτεχνία η κατασκευή προβλέπεται να γίνει από πέδιλα, κολόνες και δοκούς 
ωπλισµένου σκυροδέµατος συνήθους κατασκευής από εργατοτεχνίτες οικοδόµους, η δε 
στέγη σιδηροκατασκευή από προσωπικό εστεγασµένης επιχείρησης. 



 

 

  
Για την περίπτωση αυτή θα χρησιµοποιήσουµε τη γραµµή 5 του Πίνακα 1, γιατί µέρος µόνο 
της φέρουσας κατασκευής του κτιρίου πραγµατοποιείται από προσωπικό εστεγασµένης 
επιχείρησης. 
 
3.3.5.4. Επισηµαίνεται ότι κατά την απογραφή των έργων του Πίνακα 2, ο κύριος του έργου 
(υπόχρεος εργοδότης) θα δηλώνει ενυπόγραφα στην υπηρεσία µας ότι θα προσκοµίσει, πριν 
την τοποθέτηση του κτιρίου: 
 
α) Συµβόλαιο ή συµφωνητικό για την κατασκευή του προκατασκευασµένου - λυόµενου 
κτιρίου, στο οποίο θα υπάρχει περιγραφή των εργασιών της φέρουσας κατασκευής, ώστε να 
προκύπτει βάσιµα ότι αυτός θα µορφωθεί κατά τµήµατα και θα συναρµολογηθεί επιτόπου 
του έργου µε συνεργείο της εστεγασµένης επιχείρησης. 
 
β) ∆ήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας ότι ανέλαβε να εκτελέσει, µε το µόνιµο 
προσωπικό της, το οποίο ασφαλίζει στο ΙΚΑ......................................., µε 
Α.Μ............................, το κτίριο .......................... του εργοδότη............................ 
επιφάνειας τ.µ........... 
 
γ) Φωτοαντίγραφο του τιµολογίου. 
 
3.3.5.5. Οι συντελεστές του Πίνακα 2 ισχύουν για έργα ή εργασίες που εκτελέσθηκαν πριν 
από την 1.1.93, εφόσον µέχρι την ηµεροµηνία αυτή δεν είχαν καταβληθεί ή καταλογισθεί 
ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και σε όσα από αυτά έχουν εκτελεσθεί ή εκτελούνται 
εργασίες από 1.1.93 και µετά. 
 
 
 
3.4. Πίνακας 3 
 
3.4.1. Από την κοινοποιούµενη διάταξη, ορίζεται ρητά ότι ο πίνακας 3 (µε αναλυτική 
επιµέτρηση), του οποίου οι συντελεστές επανακαθορίστηκαν και συµπληρώθηκε µε νέες 
εργασίες, έτσι ώστε να παρουσιάζει την απαιτούµενη πληρότητα, εφαρµόζεται στις 
περιπτώσεις που δεν είναι εφικτός ο υπολογισµός µε βάση τις επιφάνειες του κτιρίου, 
δηλαδή µόνο στις περιπτώσεις: 
 
α) Επισκευών, διαρρυθµίσεων, αλλαγών χρήσης σε πρϋπάρχοντα έργα. 
 
β) Υπολογισµού των ηµερών εργασίας που αντιστοιχούν στις οικοδοµικές εργασίες που δεν 
θα εκτελεσθούν στις εφαπτόµενες πλευρές κτιρίου, το οποίο εφάπτεται σε ήδη υπάρχον. 
 
γ) Ιδιωτικών οικοδοµικών έργων που δεν είναι κτίρια (π.χ. για την κατασκευή 
υδατοδεξαµενών, περιφράξεων µε µπετόν ή τοιχοδοµές κλπ.). 
 
Ο πίνακας προϋποθέτει αναλυτική επιµέτρηση των προς εκτέλεση εργασιών, οι δε 
ποσότητες αναγράφονται στη στήλη (5). 
 
3.4.2. Υπολογισµός ηµερών εργασίας µε τον Πίνακα 3 
 
Πολλαπλασιάζοντας, σε κάθε γραµµή, τους αριθµούς των στηλών (4) και (5) βρίσκουµε τον 
αριθµό των ηµεροµισθίων, τον οποίο γράφουµε στη στήλη (6). 
 
 
 
3.4.3. Οι συντελεστές του Πίνακα 3 έχουν εφαρµογή για εργασίες που θα απογραφούν από 
1/5/97 και µετά, καθώς και για εργασίες που έχουν απογραφεί πριν την 1/5/97 και µέχρι 
την ηµεροµηνία αυτή δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών. 
 
 
 
3.5. Απογραφή έργων - εργασιών 
 
3.5.1. Για τη διευκόλυνση του υπολογισµού των ηµερών εργασίας, έγιναν ορισµένες 



 

 

 συµπληρώσεις στους πίνακες 1, 2 και 3 που θα υποβάλλονται, κατά περίπτωση, στις 
υπηρεσίες µας και τα γραφεία Πολεοδοµίας (συνηµµένα σχέδια 7, 8 και 9) και 
συγκεκριµένα: 
 
Στον Πίνακα 1: 
 
α) Προστέθηκε στήλη (9α) µετά τη στήλη (9) µε τον τίτλο Αριθµός ηµεροµισθίων, στην 
οποία θα αναγράφεται ο συνολικός αριθµός των ηµερών εργασίας των στηλών (3) έως και 
(9). 
 
β) Στις στήλες (3) έως και (15), σηµειώνονται οι πράξεις που πρέπει να γίνονται. 
 
γ) Στο τέλος του Πίνακα, προστέθηκαν δύο γραµµές µε τις ενδείξεις Α και Β, για τη µείωση 
των ηµερών εργασίας, προκειµένου για κτίρια εφαπτόµενα σε ήδη υπάρχοντα και ισόγειες 
κατοικίες χωρίς φέρουσα κατασκευή από ωπλισµένο σκυρόδεµα αντίστοιχα. 
 
δ) Προστέθηκε παρατήρηση δ για τον τρόπο µείωσης των ηµερών εργασίας για ισόγειες 
κατοικίες χωρίς φέρουσα κατασκευή από ωπλισµένο σκυρόδεµα. 
 
Στον Πίνακα 2: 
 
α) Προστέθηκε στήλη (9α) µετά τη στήλη (9) µε τον τίτλο Αριθµός ηµεροµισθίων, στην 
οποία θα αναγράφεται ο συνολικός αριθµός των ηµερών εργασίας των στηλών (3) έως και 
(9). 
 
β) Στις στήλες (3) έως και (9) σηµειώνονται οι πράξεις που πρέπει να γίνονται. 
 
Στον Πίνακα 3: 
 
Μετά τη στήλη (4) προστέθηκε στήλη (5) µε τον τίτλο Ποσότητες εργασιών, στην οποία θα 
αναγράφονται οι σχετικές ποσότητες εργασιών κατόπιν προµετρήσεως. Στη συνέχεια, 
προστέθηκε στήλη (6), µε τον τίτλο Ηµεροµίσθια, στην οποία θα αναγράφεται οαριθµός των 
ηµερών εργασίας για κάθε εργασία κατόπιν πολ/σµού των στηλών (4) και (5). 
 
3.5.2. Κατά την απογραφή του έργου ή εργασίας, υποβάλλεται από το µελετητή µηχανικό 
του έργου συµπληρωµένος Πίνακας 1, 2 ή 3, κατά περίπτωση, εις διπλούν. 
 
Το πρώτο αντίγραφο θα κρατείται από τις υπηρεσίες µας και θα τίθεται στον εργοδοτικό 
φάκελο, το δε δεύτερο, το οποίο θα υπογράφεται από τον προϊστάµενο του Τµήµατος, 
συνοδευόµενο από το γνωστό τρίχρωµο, θα υποβάλλεται στα πολεοδοµικά γραφεία. 
 
Ο υπολογισµός και έλεγχος των αναγραφόµενων στους πίνακες επιφανειών (προκειµένου 
για τους Πίνακες 1 και 2) ή εργασιών (προκειµένου για τον Πίνακα 3), θα γίνεται καταρχήν 
από τα γραφεία πολεοδοµίας, για την περίπτωση των νόµιµων κτιρίων. Φυσικά, η ∆ιοίκηση 
και τα κατά τόπους υποκ/τα και παρ/µατά µας διατηρούν το δικαίωµα δειγµατοληπτικού 
ελέγχου. 
 
3.5.3. Για τον υπολογισµό των νόµιµων απαιτήσεων του Ιδρύµατος για ασφαλιστικές 
εισφορές από την ανέγερση αυθαίρετων κτιρίων ή εργασιών θα ζητείται καταρχήν 
συµπληρωµένος ο Πίνακας 1, 2 ή 3 κατά περίπτωση. 
 
Σε όσες περιπτώσεις δεν υποβάλλεται συµπληρωµένος πίνακας, οι αρµόδιοι υπάλληλοι των 
υποκαταστηµάτων θα προβαίνουν, µε επιτόπου µετρήσεις, στον υπολογισµό των επιφανειών 
των κτιρίων αυτών. Επειδή τα αυθαίρετα κτίρια είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
απλού σχήµατος και µικρού µεγέθους, θεωρούµε ότι είναι µέσα στις δυνατότητες των 
υπαλλήλων των υποκαταστηµάτων µας η εργασία αυτή. Στο θέµα αυτό πρέπει να επιδειχθεί 
ιδιαίτερος ζήλος και επιµέλεια γιατί το Ιδρυµα χάνει εξαιρετικά µεγάλα ποσά από 
εισφοροδιαφυγή των ιδιοκτητών των αυθαίρετων κτιρίων. 
 
Κατά την εµβαδοµέτρηση των κτιρίων και για απλοποίηση των υπολογισµών, δεν θα 
λαµβάνονται υπόψη οι πάσης φύσεως διακοσµητικές προεξοχές, οι εξώστες (σχ. 4), η τυχόν 
ύπαρξη στέγης και η υπερύψωση του ισογείου (µε µπάζωµα). Οι επιφάνειες των 
φωταγωγών και εσοχών στο κτίριο θα αφαιρούνται µόνο αν έχουν πλάτος πάνω από 1,20 



 

 

 (σχ. 5 και 6). Επίσης, θα προσµετράται η επιφάνεια κάτοψης των υπαίθριων κλιµάκων 
ανόδου προς όροφο. 
 
Οι συντελεστές που προβλέπονται από τους πίνακες του άρθρου 38 του Κ.Α. ΙΚΑ, 
καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων κτιρίων και εργασιών. Σε εντελώς σπάνιες 
και ειδικές περιπτώσεις, όπου µπορεί να µην απαιτείται η έκδοση άδειας, θα ζητείται η 
συνδροµή της Τεχνικής ∆ιεύθυνσης. 
 
3.5.4 ∆ελτίο Απογραφής Νέου Οικοδοµικού Εργου 
 
Στην ένδειξη προϋπολογισµός και µόνο για τα ιδιωτικά έργα, θα αναγράφεται ο αριθµός των 
ηµερών εργασίας αντί του προϋπολογισµού. 
 
Αντίθετα, στα ∆ηµόσια Εργα θα εξακολουθήσουν να εφαρµόζονται τα µέχρι σήµερα 
ισχύοντα. 
 
3.5.5 Πινακίδα παρακολούθησης 
 
Εκτός από την αλλαγή στην ένδειξη προϋπολογισµός, που αποτυπώνεται στην πινακίδα από 
το καρµπονιζέ ∆ελτίο Απογραφής, κρίνεται απαραίτητο, σε εµφανές σηµείο της πινακίδας, 
να αναγράφονται οι ηµέρες εργασίας, κατά ενδιάµεση φάση, για να είναι ευχερής ο 
έλεγχος. 
 
 
 
3.6 Ελεγχος εισφορών 
 
3.6.1 Ο έλεγχος των ασφαλιστικών εισφορών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την 
κοινοποιούµενη διάταξη του άρθρου 38 θα διενεργείται: 
 
α) Για έργα του Πίνακα 1: 
 
- Για τα είδη κτιρίων των οριζόντιων γραµµών 1 έως 6 σε δύο στάδια και συγκεκριµένα, 
µετά τη φάση των επιχρισµάτων ανακεφαλαιωτικά για τις τρεις πρώτες φάσεις (οικοδοµικός 
σκελετός, τοιχοποιία και επιχρίσµατα) και µετά την αποπεράτωση του κτιρίου, 
ανακεφαλαιωτικά για τις υπόλοιπες φάσεις (δάπεδα, χρωµατισµοί και λοιπές εργασίες 
αποπεράτωσης του κτιρίου). 
 
- Για τα είδη κτιρίων των οριζόντιων γραµµών 7 και 8, στα στάδια που από τον Πίνακα 
ορίζονται, λόγω της ιδιοµορφίας που παρουσιάζουν στην κατασκευή τους. 
 
- Για τις εργασίες των οριζόντιων γραµµών 9 και 10, µετά την ολοκλήρωσή τους, χωρίς 
ενδιάµεσες κατασκευαστικές φάσεις. 
 
β) Για έργα του Πίνακα 2, µετά την αποπεράτωση των εργασιών και χωρίς ενδιάµεσες 
κατασκευαστικές φάσεις. 
 
γ) Για έργα του Πίνακα 3, γίνεται έλεγχος κατά εργασία, µετά την αποπεράτωση αυτής. 
 
Ο έλεγχος σε δύο στάδια, ανακεφαλαιωτικά, των έργων του Πίνακα 1 έχει εφαρµογή, όπως 
στην παρ. 4 περίπτωση γ της κοινοποιούµενης απόφασης ορίζεται, για έργα που θα 
απογραφούν από 1/5/97 και µετά, καθώς και για έργα που έχουν απογραφεί πριν την 
1/5/97 και µέχρι την ηµεροµηνία αυτή δεν έχουν βεβαιωθεί ή καταβληθεί εισφορές για το 
σύνολο των αντίστοιχων φάσεων του κάθε σταδίου ελέγχου. 
 
Με τη ρύθµιση αυτή, πιστεύουµε ότι λύνονται τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί από 
την περιοριστική εφαρµογή των επιµέρους συντελεστών στις περιπτώσεις που µία φάση 
επηρεάζει σηµαντικά την ή τις επόµενες, όπως για παράδειγµα στην κατασκευή σκελετού µε 
εµφανή µπετά, τα οποία επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τα επιχρίσµατα. 
 
Απαραίτητο στοιχείο για τον παραπάνω έλεγχο, προκειµένου για έργα του πίνακα 1 και 
εργασίες του πίνακα 3, είναι η αναγραφή στις ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις εντολών 
ασφάλισης της φάσης ή των φάσεων εργασιών και εργασίας αντίστοιχα, για τις οποίες 



 

 

 υποβάλλονται. 
 
Σε περίπτωση που από τον έλεγχο της Πινακίδας παρακολούθησης του έργου, διαπιστωθεί 
ότι εργοδότης δεν κάλυψε µε τις υποβληθείσες ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις τις 
υπολογισθείσες µε τους συντελεστές του άρθρου 38 του ΚΑ ΙΚΑ ηµέρες εργασίας, οι οποίες, 
όπως ρητά ορίζεται από το άρθρο 23 Ν. 2434/96, λογίζονται ως πραγµατοποιηθείσες και οι 
αναλογούσες σ αυτές εισφορές είναι απαιτητές, θα καταλογίζονται εισφορές που 
αντιστοιχούν στις υπολειπόµενες ηµέρες εργασίας µε την γνωστή διαδικασία (Σύνταξη 
Εκθεσης Ελέγχου, ΠΕΕ και ΠΕΠΕΕ ή ΠΕΠΕΟ όπου απαιτείται). 
 
Οι παραπάνω διαφορές των εισφορών θα καταλογίζονται για χρονική περίοδο 
απασχόλησης: 
 
α) Για έργα του Πίνακα 1, την αµέσως επόµενη χρονική περίοδο που αναφέρεται στην 
τελευταία υποβληθείσα ανακεφαλαιωτική κατάσταση της φάσης των επιχρισµάτων, για το 
πρώτο στάδιο ελέγχου και της φάσης των λοιπών εργασιών αποπεράτωσης, για το δεύτερο 
στάδιο ελέγχου. 
 
β) Για έργα του Πίνακα 2, την αµέσως επόµενη χρονική περίοδο που αναφέρεται στην 
τελευταία υποβληθείσα ανακεφαλαιωτική κατάσταση του έργου. 
 
γ) Για έργα του Πίνακα 3, στην αµέσως επόµενη χρονική περίοδο που αναφέρεται στην 
τελευταία υποβληθείσα ανακεφαλαιωτική κατάσταση για κάθε εργασία. 
 
Εξυπακούεται ότι, σε περίπτωση καταλογισµού εισφορών µετά από καταγγελία ή επιτόπιο 
έλεγχο (αναγνώριση ηµερών - διαφορές αποδοχών), οι οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές 
θα καταλογίζονται όχι µε βάση το στάδιο ελέγχου, αλλά µε βάση την πραγµατική χρονική 
περίοδο απασχόλησης. 
 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται στην αιτιολογία των εκθέσεων ελέγχου, στο 
σώµα των οποίων θα πρέπει να αναφέρονται: 
 
- Οι ηµέρες εργασίας, που καθορίστηκαν µε τους συντελεστές του άρθρου 38 του ΚΑ ΙΚΑ, 
µε βάση τις οποίες υπολογίζονται οι καταβλητέες εισφορές, για το συγκεκριµένο στάδιο 
ελέγχου (προκειµένου για έργα του Πίνακα 1), έργο ή εργασία (του Πίνακα 2 ή 3 
αντίστοιχα) τονίζοντας ιδιαίτερα ότι για τον καθορισµό των ηµερών εργασίας δεν 
λαµβάνονται υπόψη κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες ή τοπικά κατασκευαστικά έθιµα. 
 
- Οι ηµέρες εργασίας, για τις οποίες ο εργοδότης κατέβαλε εισφορές, όπως αυτές 
προκύπτουν από τις υποβληθείσες ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις εντολών ασφάλισης. 
 
- Η διαφορά των ηµερών (µε βάση τις οποίες υπολογίζονται οι οφειλόµενες ασφαλιστικές 
εισφορές), για τις οποίες θα πρέπει να τονίζεται ότι σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 23 
Ν. 2434/96, λογίζονται ως πραγµατοποιηθείσες και οι αναλογούσες σ αυτές εισφορές είναι 
απαιτητές χωρίς κατ ανάγκη να συναρτώνται µε απασχόληση συγκεκριµένων προσώπων. 
 
Κρίνουµε αναγκαίο να τονίσουµε ιδιαίτερα ότι στις περιπτώσεις που οι καθοριζόµενες από το 
άρθρο 38 ηµέρες εργασίας δεν καλύπτονται από τις υποβληθείσες ανακεφαλαιωτικές 
καταστάσεις, επιβάλλεται η άµεση σύνταξη έκθεσης ελέγχου, προς αποφυγήν επιβολής εις 
βάρος των εργοδοτών των προβλεπόµενων από τις ισχύουσες διατάξεις προσαυξήσεων και 
πρόσθετων τελών (εγκύκλιος 42/80, 185/88). 
 
3.6.2 Η ανάλυση των ηµεροµισθίων σε όλες τις φάσεις θα λαµβάνεται υπόψη για τον 
υπολογισµό των κατ ελάχιστα καταβλητέων εισφορών σε περίπτωση διακοπής των 
εργασιών. Στην περίπτωση αυτή, αν µεν η διακοπή δηλωθεί στο τέρµα κάποιας φάσης, ο 
υπολογισµός των οφειλόµενων εισφορών είναι προφανής, αν δε δηλωθεί στο ενδιάµεσο 
κάποιας φάσης γίνεται αποτίµηση, κατόπιν αυτοψίας, του ποσοστού των εργασιών που 
έχουν πραγµατοποιηθεί στη φάση διακοπής των εργασιών και, στη συνέχεια, γίνεται ο 
υπολογισµός των καταβλητέων εισφορών. 
 
3.6.3 Για τις µαρµαρικές εργασίες, οι οποίες σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 1 
εδ. β του ΚΑ ΙΚΑ, δεν θεωρούνται οικοδοµικές έχει, καταρχήν, εφαρµογή η διάταξη του 
άρθρου 8 παρ. 5 εδ. α του ΑΝ 1846/51, σύµφωνα µε την οποία, υπόχρεος εργοδότης για 



 

 

 την καταβολή των εισφορών είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου 
οι υπαγόµενοι στην ασφάλιση του Ιδρύµατος παρέχουν την εργασία τους. 
 
Κατ εξαίρεση, και κατ εφαρµογήν του άρθρου 35 παρ. 1 εδ. γ του ΚΑ ΙΚΑ, στις περιπτώσεις 
που οι παραπάνω εργασίες εκτελούνται µε αυτοτελώς απασχολούµενους, τους οποίους 
προσλαµβάνει ο κύριος του έργου, υπόχρεος για την ασφάλισή τους και την καταβολή των 
εισφορών είναι ο ίδιος (Σ.τ.Ε. 588/85). 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, εάν σε τµήµα δαπέδου κτιρίου τοποθετηθούν µάρµαρα και 
διαπιστωθεί ότι στην τοποθέτησή τους απασχολήθηκε µόνιµο προσωπικό εστεγασµένης 
επιχείρησης ή ο διατηρών επιχείρηση, ο οποίος υπάγεται σε άλλο ταµείο κύριας ασφάλισης 
(ΤΕΒΕ), θα µειώσουµε την µε βάση τον συντελεστή αυτό ελάχιστη υποχρέωση του 
εργοδότη προς το Ιδρυµα, κατά το τµήµα των εργασιών, για τις οποίες υπόχρεος δεν είναι ο 
κύριος του έργου, αλλά ο εργοδότης της εστεγασµένης επιχείρησης. 
 
3.6.4 Ξύλινα πατώµατα - Στέγες 
 
Οδηγίες που είχαν δοθεί (εγκ. 159/62) δηµιούργησαν σύγχυση αναφορικά µε την ασφάλιση 
ή µη των απασχολουµένων στις παραπάνω εργασίες προσώπων µε τις ειδικές διατάξεις του 
ΣΤ Κεφαλαίου του ΚΑ ΙΚΑ. Οι παραπάνω οδηγίες αποσαφηνίστηκαν µε την εγκ. 44/63, την 
ερµηνευτική διάταξη της παρ. 2 άρθρο 3 του Ν. 4476/65 (εγκ. 247/65) και Γ.Ε. 85349/17-
7-71, µε τα οποία τονίσθηκε, ότι οι εργασίες ξύλινων πατωµάτων και στεγών είναι 
οικοδοµικές και για το λόγο αυτό στο τµήµα της αξίας του έργου που αντιστοιχεί στη 
δαπάνη για την αµοιβή του απασχολούµενου στο έργο προσωπικού, µε βάση το οποίο 
καθορίζονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές, περιλαµβάνεται και η δαπάνη των 
απασχολουµένων στα ξύλινα δάπεδα και στέγες. Συνεπώς, οι απασχολούµενοι στις εργασίες 
ξύλινων πατωµάτων και στεγών, ασφαλίζονται µε τις διατάξεις του ΣΤ Κεφαλαίου του ΚΑ 
ΙΚΑ και υπόχρεος για την ασφαλιστική τους τακτοποίηση είναι ο κύριος του έργου. 
 
 
 
3.7 Ενηµέρωση των εργοδοτών για τις ηµέρες εργασίας µε βάση τις οποίες υπολογίζονται οι 
ασφαλιστικές εισφορές, τις υποχρεώσεις τους και τις αντίστοιχες κυρώσεις 
 
3.7.1 Απόφαση καθορισµού των κατ ελάχιστα απαιτούµενων ηµερών εργασίας 
 
Ως γνωστόν, σοβαρά προβλήµατα δηµιουργήθηκαν στις υπηρεσίες µας από την 
προβλεπόµενη από την εγκ. 7/93 διαδικασία έκδοσης και κοινοποίησης στους εργοδότες 
ιδιωτικών οικοδοµικοτεχνικών έργων απόφασης καθορισµού των κατ ελάχιστα 
απαιτούµενων, ηµερών εργασίας (υποβολή διπλών ενστάσεων για το ίδιο θέµα - 
αντικρουόµενες αποφάσεις, κλπ.). 
 
Επειδή, η παραπάνω διαδικασία σκοπό είχε να ενηµερώσει τους εργοδότες για τις 
υποχρεώσεις τους προς την υπηρεσία µας, κρίνουµε σκόπιµο, για έργα που θα απογραφούν 
από την λήψη της παρούσας και µετά, να τους χορηγείται ενηµερωτικό σηµείωµα (σχέδια 
Νο 4 και 4Α) αντί της προβλεπόµενης από την εγκ. 7/93 απόφασης (θα χορηγείται και αυτό 
µε την περιγραφόµενη στην παρ. 3.7.2 διαδικασία). 
 
3.7.2 Ενηµέρωση εργοδοτών 
 
Κατά τη γνώµη µας, τα προβλήµατα αναφορικά µε την ασφάλιση των εργαζοµένων, την 
καταβολή των εισφορών και επιβολή προσαυξήσεων και Π.Τ., θα ήταν πολύ λιγότερα, αν οι 
εργοδότες ήταν περισσότερο ενηµερωµένοι σχετικά µε τις κυρώσεις για τη µη τήρηση των 
 
υποχρεώσεών τους, που προβλέπονται από τη νοµοθεσία του Ιδρύµατος. 
 
Οι συνάδελφοι του τµήµατος ελέγχου οικοδοµικοτεχνικών έργων των Περ/κών Υποκ/των 
Ιωαννίνων και Καβάλας έθεσαν υπόψη µας ότι, κατά την απογραφή των έργων, χορηγούν 
στους εργοδότες, ενυπόγραφα, ενηµερωτικό σηµείωµα µε θέµα Υποχρεώσεις Εργοδοτών 
Οικοδοµικοτεχνικών Εργων - Κυρώσεις και ότι, µε τη διαδικασία αυτή, κατάφεραν να 
πετύχουν καλύτερη συνεργασία µε τους εργοδότες και να µειώσουν τα προβλήµατα. 
 
Εκτιµώντας τα θετικά αποτελέσµατα της παραπάνω πρωτοβουλίας, συντάξαµε υπόδειγµα 



 

 

 σχετικού ενηµερωτικού εγγράφου προς τους εργοδότες, λαµβάνοντας υπόψη τα 
υποδείγµατα των Περιφερειακών Υποκ/των Ιωαννίνων και Καβάλας, το οποίο και 
επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας (σχέδιο Νο 5). 
 
Το υπόδειγµα αυτό θα πρέπει να το πολυγραφήσετε, ώστε κατά την απογραφή των έργων 
να τους το επιδίδετε, συµπληρωµένο, βέβαια, ως προς των επωνυµία, ΑΓΜ έργο και την 
ηµεροµηνία. 
 
Η επίδοση πρέπει να γίνεται επί υπογραφή και γι αυτό, το έγγραφο θα πρέπει να 
συντάσσεται εις διπλούν, ώστε το πρώτο να παίρνει ο εργοδότης και στο δεύτερο να 
υπογράφει για την παραλαβή. Το δεύτερο αυτό αντίγραφο θα τίθεται στον οικείο φάκελο 
του έργου, ώστε να είναι ευχερής η διαπίστωση της ενηµέρωσης του εργοδότη, 
προκειµένου να του επιβληθούν οι προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία του Ιδρύµατος 
προσαυξήσεις (ΠΕΠΕΟ, ΠΤ), στην δε πινακίδα παρακολούθησης του έργου θα καταχωρείται 
σχετική παρατήρηση. 
 
Επειδή ενδιαφέρει να διασφαλισθεί η πραγµατική ενηµέρωση των εργοδοτών, πρέπει να 
καταβληθεί προσπάθεια, ώστε η ανωτέρω επίδοση να γίνεται στους ίδιους ή σε νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα. 
 
4. Αρθρο 39 του ΚΑ ΙΚΑ σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού της προκαταβολής 
 
4.1 Ως γνωστό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 εδ. α το ΚΑ ΙΚΑ, 
προκειµένου για ιδιωτικά οικοδοµικοτεχνικά έργα, υπάρχει υποχρέωση καταβολής 
προκαταβολής εισφορών, πριν την έναρξη των εργασιών, σε περίπτωση δε που απαιτείται 
άδεια, πριν από την έκδοση αυτής. 
 
Από 1/1/93, η προκαταβολή υπολογίζεται µε βάση τον αριθµό ηµερών εργασίας και 
συγκεκριµένα στην δαπάνη που αναλογεί στο 5% των ηµερών εργασίας, µε τα εκάστοτε 
ισχύοντα ασφάλιστρα. 
 
Το ποσό της προκαταβολής δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το Τ.Η. της 22ας 
ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά και αν είναι µέχρι το διπλάσιο του Τ.Η. της 
22ας ασφαλιστικής κλάσης, προκαταβάλλεται εξολοκλήρου. 
 
4.2 Από την κοινοποιούµενη διάταξη ορίζεται ότι: 
 
α) Η προκαταβολή εισφορών θα υπολογίζεται στην εργατική δαπάνη που αναλογεί στο 1% 
των καθοριζόµενων ηµερών εργασίας µε τα εκάστοτε ισχύοντα ασφάλιστρα υπέρ ΙΚΑ + 
ΤΕΑΜ και ΕΛ∆ΕΟ. Ηµεροµίσθιο, για τον υπολογισµό της δαπάνης επί της οποίας θα 
υπολογίζεται η προκαταβολή, θα λαµβάνεται και µόνο για τον υπολογισµό της 
προκαταβολής, το προβλεπόµενο από την οικεία σύµβαση άγαµου τεχνίτη, χωρίς τριετία. 
 
Για παράδειγµα, αν για οικοδοµικό έργο καθορίζονται κατ ελάχιστα 200 ηµέρες εργασίας, η 
προκαταβολή θα υπολογισθεί στην δαπάνη που αντιστοιχεί στις 2 ηµέρες εργασίας επί το 
ηµεροµίσθιο του άγαµου τεχνίτη χωρίς τριετία (2x10.330= 20.660 εργατική δαπάνη επί 
59,49%= 12.290 ΙΚΑ + ΤΕΑΜ, επί 25%= 5.165 ΕΛ∆ΕΟ). 
 
β) Το ποσό της προκαταβολής δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το ΤΗ της 8ης 
ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά, και αν το σύνολο των οφειλόµενων 
εισφορών είναι µέχρι το διπλάσιο της 8ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά, 
προκαταβάλλεται εξολοκλήρου. 
 
4.3 Επισηµαίνεται ότι, η µετά την έναρξη οικοδοµικού ή τεχνικού έργου, για το οποίο 
υφίσταται υποχρέωση καταβολής προκαταβολής εισφορών, καθυστέρηση καταβολής της, 
συνεπάγεται την επιβάρυνσή της, µε πρόσθετα τέλη, τα οποία υπολογίζονται από την 
ηµεροµηνία ενάρξεως του έργου (εγκ. 113/67, Γ. Ε 88280/27.5.67). 
 
4.4 Η κοινοποιούµενη διάταξη του άρθρου 39 έχει εφαρµογή για έργα ή εργασίες που θα 
απογραφούν, από 1/5/97 και µετά. 
 
5. Αρθρο 40 του ΚΑ ΙΚΑ, σχετικά µε προσωπική απασχόληση στο έργο του κύριου του 
έργου και των πρώτου βαθµού συγγενών του 



 

 

  
5.1 Από τη διάνοιξη της παρ. 2 του άρθρου 40 του ΚΑ ΙΚΑ, όπως τροποποιήθηκε µε την 
Φ21/2930/10. 11. 92 Υπουργική Απόφαση, δεν ορίζεται ρητά η έκταση εφαρµογής της, το 
ποσοστό µείωσης των κατά το άρθρο 38 υπολογιζόµενων υποχρεωτικά καταβλητέων 
εισφορών, λόγω προσωπικής απασχόλησης και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο 
κύριος του έργου ή οι πρώτου βαθµού συγγενείς του, προκειµένου να γίνει δεκτή η 
προσωπική τους απασχόληση. 
 
Επειδή τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσµα να µην ακολουθείται ενιαία πρακτική από όλες 
τις µονάδες µας, κρίθηκε απαραίτητο, για λόγους χρηστής διοίκησης, η παραπάνω διάταξη 
να αντικατασταθεί. 
 
5.2 Από την κοινοποιούµενη διάταξη ορίζεται ρητά ότι: 
 
α) Μειώνονται οι κατά το άρθρο 38 του ΚΑ ΙΚΑ υπολογιζόµενες ως υποχρεωτικά 
καταβλητέες εισφορές, συνεπεία αποδεδειγµένης προσωπικής απασχόλησης του κυρίου του 
έργου και των πρώτου βαθµού συγγενών του (εξ αίµατος και εξ αγχιστείας) µόνο για 
εργασίες πρώτης κατοικίας, η οποία ανεγείρεται µετά από άδεια του Πολεοδοµικού Γραφείου 
ή άλλης αρµόδιας αρχής και η επιφάνεια χώρων βασικής χρήσης αυτής είναι έως 150 τ.µ. 
 
Συνεπώς, δεν µειώνονται, λόγω προσωπικής αποσχόλησης, οι κατά το άρθρο 38 του ΚΑ ΙΚΑ 
υπολογιζόµενες ως υποχρεωτικά καταβλητέες εισφορές, εάν οι εργασίες εκτελούνται: 
 
- σε άλλο είδος κτιρίου πλην κατοικιών, 
 
- σε δεύτερη ή τρίτη κατοικία, 
 
- σε πρώτη κατοικία της οποίας ο χώρος βασικής χρήσης ξεπερνά τα 150 τ.µ., 
 
- σε πρώτη κατοικία, η οποία ανεγείγεται χωρίς άδεια πολεοδοµικού γραφείου ή άλλης 
∆ηµόσιας Αρχής (αυθαίρετα). 
 
Ο κύριος του έργου, πέραν της δήλωσης προσωπικής απασχόλησης, θα υποβάλει στην 
υπηρεσία µας δήλωση του Ν. 1599/86, µε την οποία θα δηλώνει ότι οι εργασίες στις οποίες 
θα απασχοληθεί ο ίδιος ή οι πρώτου βαθµού συγγενείς αυτού αφορούν εργασίες πρώτης 
κατοικίας. 
 
β) Η προσωπική απασχόληση του οικοδόµου λαµβάνεται υπόψη για µεν την ειδικότητα του 
τεχνίτη, εφόσον αποδεδειγµένα έχει ασφαλισθεί, οποτεδήποε, µε τις διατάξεις του ΣΤ 
κεφαλαίου του ΚΑ ΙΚΑ για 600 τουλάχιστον ηµέρες εργασίας, για δε την ειδικότητα του 
εργάτη, εφόσον αποδεδειγµένα έχει ασφαλισθεί, οποτεδήποτε, µε τις διατάξεις του ιδίου 
κεφαλαίου για 100 τουλάχιστον ηµέρες εργασίας. 
 
Εξυπακούεται ότι, σε κάθε δήλωση προσωπικής απασχόλησης, πρέπει να διενεργείται 
έλεγχος των ασφαλιστικών στοιχείων (∆ΑΤΕ, Εκκαθαριστικά Σηµειώµατα ή στελέχη εντολών 
ασφάλισης επικυρωµένα), φωτοαντίγραφα δε αυτών πρέπει να επισυνάπτονται σε κάθε 
απόφαση µείωσης, των κατά το άρθρο 38 του ΚΑ ΙΚΑ υπολογιζοµένων ως υποχρεωτικά 
καταβλητέων εισφορών, συνεπεία προσωπικής απασχόλησης. 
 
Απορρίπτεται κάθε δήλωση προσωπικής απασχόλησης, εάν από τον έλεγχο των 
προαναφερόµενων στοιχείων διαπιστωθεί ότι ο κύριος του έργου ή οι πρώτου βαθµού 
συγγενείς του, έχουν ασφαλισθεί µε τις διατάξεις του ΣΤ Κεφαλαίου του ΚΑ ΙΚΑ για 
λιγότερες από 100 ηµέρες εργασίας. 
 
γ) 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 του ΚΑ ΙΚΑ υπολογιζόµενων ως υποχρεωτικά καταβλητέων εισφορών. 
 
Τονίζεται, ότι η προσωπική απασχόληση, εφόσον αυτή διαπιστώνεται, θα γίνεται δεκτή σε 
όλες τις φάσεις των εργασιών και όχι µόνο στη φάση της ειδικότητας του οικοδόµου, η δε 
µείωση κατά φάση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% ανεξάρτητα µε το εάν στις εργασίες 
απασχολούνται περισσότεροι του ενός οικοδόµοι (κύριος του έργου ή κύριος του έργου και 
πρώτου βαθµού συγγενείς του). 



 

 

  
Για παράδειγµα, εργοδότης, ο οποίος ανεγείρει πρώτη κατοικία 130 τ.µ. χώρων βασικής 
χρήσης, δηλώνει ότι στις εργασίες τοιχοποιίας και επιχρισµάτων θα απασχοληθεί ο ίδιος και 
ο πατέρας της συζύγου του. 
 
Από τον έλεγχο των ασφαλιστικών τους βιβλιαρίων, διαπιστώνεται ότι ο µεν πρώτος έχει 
ασφαλισθεί µε τις διατάξεις του ΣΤ Κεφαλαίου του ΚΑ ΙΚΑ για 750 ηµέρες εργασίας, ο δε 
δεύτερος για 310 ηµέρες εργασίας. 
 
Για την ανέγερση της οικοδοµής και τη διαµόρφωση του ακάλυπτου χώρου, απαιτούνται 
204 ηµέρες εργασίας, για δε τις φάσεις τοιχοποιίας και επιχρισµάτων 31 και 45 αντίστοιχα. 
 
Η µείωση λόγω της προσωπικής απασχόλησης του ιδίου, µε την ειδικότητα του τεχνίτη και 
του πατέρα της συζύγου του, µε την ειδικότητα του εργάτη, λαµβάνοντας υπόψη ότι η 
σύνθεση των συνεργείων είναι 2 τεχνίτες προς έναν εργάτη, θα είναι για µεν την φάση της 
τοιχοποιίας οι εισφορές που αντιστοιχούν σε 6 ηµέρες τεχνίτη και 3 ηµέρες εργάτη, για δε 
τη φάση των επιχρισµάτων οι εισφορές που αντιστοιχούν σε 9 ηµέρες τεχνίτη και 5 ηµέρες 
εργάτη (30% κατά φάση). 
 
δ) Ειδικά προκειµένου για εργασίες επαναχρωµατισµών και µόνο γι αυτές, δεν απαιτούνται 
οι προαναφερόµενες προϋποθέσεις προκειµένου να γίνει δεκτή η προσωπική απασχόληση. 
 
ε) 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 (και για εργασίες επαναχρωµατισµών). 
 
∆εν λαµβάνεται υπόψη, άρα απορρίπτεται, κάθε εκ των υστέρων γνωστοποίηση προσωπικής 
απασχόλησης στην υπηρεσία του Ιδρύµατος. 
 
5.3 Η κοινοποιούµενη διάταξη του άρθρου 40 έχει εφαρµογή για έργα ή εργασίες που θα 
απογραφούν από 1/5/97 και µετά, καθώς και για έργα ή εργασίες που έχουν απογραφεί 
πριν την 1/5/97 και δεν έχει εκτελεσθεί καµία εργασία σ αυτά µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. 
 
Συνεπώς, για έργα ή εργασίες που είχαν απογραφεί πριν την 1/5/97, και είχε γίνει έναρξη 
εργασιών µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της 
Φ21/2930/10-24/11/92 Υπουργικής Απόφασης (εγκ. 7/93). 
 
Τέλος, σας γνωρίζουµε ότι για την κατανόηση του τρόπου συµπλήρωσης των πινάκων 1 και 
2, ο ∆/ντής της Τεχνικής ∆/νσης κ. Μιχελινάκης, τον οποίο και ευχαριστούµε, συνέταξε 14 
παραδείγµατα, τα οποία θα σας διαβιβαστούν µε νέα αποστολή. 
 
 
 
"Ενηµερωτικό ∆ελτίο" Τ.Ε.Ε. Τεύχος 1960 ∆ευτέρα 23 Ιουνίου 1997 


