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ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8 ΠΡΟΣ Όλα τα Υποκ/τα και Παρ/τα ΙΚΑ
Πληροφορίες: Ε.Νάθενα-Η.Αεράκης (Τμήματα Εσόδων)
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ΘΕΜΑ : « Μείωση Συντελεστών Ιδιωτικών Οικοδ/κών Έργων - Υπόχρεος εργοδότης
Ιδιωτικών Οικοδ/κών Έργων, Εργασιών - Υπόχρεος εργοδότης Δημοσίων
Έργων.»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 88 και της
παρ. 1 του άρθρου 60 του Ν. 2676/99 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1/τ.Α / 5-1-99 και σας
γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 1,2 ΚΑΙ 3

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 38 ΤΟΥ ΚΑ ΙΚΑ

1. ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Από τους Πίνακες 1,2 και 3 του άρθρου 38 του ΚΑ ΙΚΑ προβλέπονται συντελεστές

υπολογισμού των κατ'ελάχιστα απαιτουμένων ημερών εργασίας, με βάση τις οποίες
υπολογίζονται οι καταβλητέες εισφορές για τα ιδιωτικά οικοδομικοτεχνικά έργα.

Η υπηρεσία 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 εξελισόμενη τεχνολογία.

Συναρμόδιοι   φορείς   (ΤΕΕ -Ενωση   Κατασκευαστών, κλπ), επικαλούμενοι την
εξέλιξη της τεχνολογίας, είχαν υποβάλει σειρά αιτημάτων -προτάσεων για μείωση των
συντελεστών ιδιωτικών οικοδομικοτεχνικών έργων.

2.ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Με την κοινοποιούμενη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 88 Ν. 2676/99, μειώνονται

κατά 10% οι προβλεπόμενοι από τους πίνακες 1, 2 και 3 συντελεστές υπολογισμού των
κατ'ελάχιστα απαιτουμένων ημερών εργασίας (ιδιωτικά οικοδομικοτεχνικά έργα).

Οι νέοι συντελεστές έχουν εφαρμογή για έργα των πινάκων 1 και 2 ή εργασιών του
πίνακα 3 που θα απογραφούν από 1-3-99 και μετά, καθώς και για τα έργα ή εργασίες που
απεγράφησαν πριν και δεν έχει εκτελεσθεί 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 1-3-99, οι νέοι συντελεστές έχουν εφαρμογή μόνο για όσες φάσεις
εργασιών του πίνακα 1 ή εργασίες του πίνακα 3 θα ξεκινήσουν μετά την 1-3-99 (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).



Από 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'ελάχιστα
απαιτουμένων ημερών εργασίας, να κοινοποιηθεί στους εργοδότες ενημερωτικό σημείωμα
(ΣΧΕΔΙΟ 4Α 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.

Ειδικά για έργα του πίνακα 2, των οποίων ο κατ'ελάχιστα απαιτούμενος αριθμός
ημερών εργασίας δεν επιμερίζεται σε ενδιάμεσες φάσεις, οι νέοι συντελεστές έχουν
εφαρμογή για έργα που θα απογραφούν μετά την 1-3-99, καθώς και για έργα που έχουν
απογραφεί πριν και δεν έχει εκτελεσθεί οποιαδήποτε εργασία σ'αυτά μέχρι την παραπάνω
ημερομηνία.

Συνημμένα συναποστέλλουμε πίνακες  1, 2 και 3 με τους νέους συντελεστές τους
οποίους συνέταξε η Δ/νση Τεχνικής και Στέγασης.

Με τους παραπάνω πίνακες, θα συμπληρώσετε τις εγκυκλίους διαταγές 7/93 και
16/97, οι οδηγίες των οποίων εξακολουθούν να ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. ΠΡΟΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Σύμφωνα με το εδ. γ. της παρ. 5 του άρθρ. 8 του Α.Ν 1846/51, υπόχρεος εργοδότης

για την καταβολή των ασφ/κών εισφορών επί οικοδομικών εργασιών που εκτελούνται δια
μεσολαβήσεως τρίτων προσώπων (εργολάβων και υπεργολάβων) θεωρείται ο κύριος του
ανεγειρομένου, συμπληρουμένου, μεταρρυθμιζομένου, επισκευαζόμενου ή
κατεδαφιζομένου κτίσματος.

Όπως είχε γίνει δεκτό από τα δικαστήρια (ΣΤΕ 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 συμφωνητικό (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
Ιδρύματος, προβαίνουν σε κατασχέσεις διαμερισμάτων τους, δεδομένου ότι δεν είναι
δυνατή η κατάσχεση ακινήτου, το οποίο έχει μεταβιβασθεί 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. ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Με την κοινοποιούμενη διάταξη της παρ. 5 του άρθρ. 88, ορίζεται ότι, ειδικά επί

ανάθεσης οικοδομικών εργασιών εργολαβικός κατά το σύστημα της αντιπαροχής,
εργοδότες θεωρούνται για την καταβολή των εισφορών, αλληλεγγύως και εις
ολόκληρο, ο αρχικός κύριος ή οι αρχικοί συγκύριοι του οικοπέδου και ο εργολάβος
κατασκευαστής.

Η παραπάνω διάταξη έχει εφαρμογή για εργασίες που εκτελούνται από την
ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου και μετά (5-1-99).   Συνεπώς, κατά την υποβολή
ανακεφαλαιωτικών καταστάσεων εντολών  ασφάλισης χρονικής περιόδου απασχόλησης
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 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 την μορφή που αναφέρεται στο
εργολαβικό συμφωνητικό.

Επισημαίνεται, ότι, προσεχώς, θα λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα υπό του ΚΕΔΕ
αναγκαστικά μέτρα και κατά των εργολάβων, επί πλέον δε θα προβαίνουμε σε κατάσχεση
κλπ και επί του εργολαβικού ανταλλάγματος.

2.1. Με 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 ολόκληρο οι αρχικοί
οικοπεδούχοι και οι εν τω μεταξύ αποκτήσαντες ποσοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου
(αποφ. ΣΤΕ 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 νεώτερες αυτές εργασίες (αυτές δηλ. που γίνονται από
καθένα χωριστά για την αποπεράτωση του διαμερίσματός του) θεωρείται αυτός και μόνον,
δηλ ο ιδιοκτήτης της (απόφ. ΣΤΕ 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 ολόκληρο.

Η παρακολούθηση του έργου από τις μονάδες, του ΙΚΑ, 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 καταχωρούνται πλέον μόνο οι εισφορές που
αναλογούν στις εργασίες των κοινοχρήστων και κοινοκτήτων χώρων.

2.2. Τέλος, μετά τα παραπάνω ανακαλούνται οι οδηγίες που είχαν δοθεί στις Μονάδες
με το με αριθ. 17084/24-2-73 Γενικό Έγγραφο της Διοίκησης σχετικά με την υποβολή
ένστασης από εργολάβο.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

1. ΠΡΟΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Για έργα του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, που εκτελούνται μετά από ανάθεση ή

εργολαβία, υπόχρεοι εργοδότες, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ.8 περ. 5 εδ. ε του ΑΝ
1846/51, θεωρούνται οι ανάδοχοι ή εργολάβοι.

Για έργα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που εκτελούντο, μετά από ανάθεση ή
εργολαβία, για μεν τα οικοδομικά υπόχρεος εργοδότης θεωρείτο, κατ'εφαρμογή της
διάταξης του αρθ. 8 παρ. 5 εδ. γ του ΑΝ 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 ΑΝ 1846/51,
εργοδότες θεωρούντο αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο φορέας που ανέθετε και τα
πρόσωπα που συμβάλλονταν μ'αυτόν για την εκτέλεση του έργου.

Η τροποποίηση της διάταξης του αρθ. 8 παρ. 5 εδ. ε του ΑΝ 1846/51 κρίθηκε
αναγκαία μετά την εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 39 του Ν. 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.Εγγραφο Ε57/4/29.1.99).

2. ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Με την κοινοποιούμενη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 60 του Ν. 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 ΙΚΑ, η οποία χορηγείται σύμφωνα με την παρ. 7 του
άρθρου 39 του Ν. 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 ΙΚΑ.

Η κοινοποιουμενη διάταξη έχει ισχύ από 5-1-99, ημερομηνία δημοσίευσης του
Ν.2676/99.

Μετά τα παραπάνω οι Υπηρεσίες μας θα πρέπει:
α) Να αναπροσδιορίσουν τους υπόχρεους εργοδότες όλων των έργων του ευρύτερου
Δημόσιου τομέα που εκτελούνται με ανάθεση ή εργολαβία
β) Να 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 Ν. 2065/92 (Γ.Ε.Ε57/4/29-1-99).

Συν.: 3 πίνακες
    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
         ΣΤΑΘΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
















