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ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
 
ΘΕΜΑ : «∆ιευκρινίσεις αναφορικά µε την εφαρµογή Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών 
οικοδόµων» 
 
Σχετ.: Τα µε αριθ. Α41/ΟΕ/1/21-08-2009 και Α41/1/3.4.2012 Γενικά Έγγραφα. 
 
Με το µε αριθ. Α41/ΟΕ/1/21-08-2009 Γενικό Έγγραφο της ∆ιεύθυνσή µας, σας 
κοινοποιήθηκε η από 14-07-2009 Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών οικοδόµων και συναφών 
κλάδων, µε την οποία καθορίζονταν τα κατώτατα όρια των βασικών ηµεροµισθίων, 
από 1-1-2009. 
 
Μετά την από 14/02/2012 ισχύ διατάξεων του νόµου 4046/2012 (ΦΕΚ 28 Α΄) και της 
µε αριθ. Π.Υ.Σ. αρ. 6 της 28.2.2012 (ΦΕΚ 38 Α'), κοινοποιήθηκαν τα κατώτατα όρια 
µισθών και ηµεροµισθίων εργατοτεχνιτών, για το έτος 2012 της Εθνικής Γενικής 
Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.). µε το Α41/1/3.4.2012 Γενικό Έγγραφο. 
 
∆ια του παρόντος εγγράφου, µετά και από τις απαραίτητες διευκρινίσεις από το 
αρµόδιο Υπουργείο και όσον αφορά την «Σ.Σ.Ε. για τους όρους αµοιβής και 
συνθηκών εργασίας των εργαζοµένων οικοδόµων και συναφών κλάδων όλης της 
χώρας» (Π.Κ. 45/2009) διευκρινίζονται και επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 
 
Η αρµόδια ∆ιεύθυνση Αµοιβής Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης µας γνώρισε ότι, η από 14-7-2009 «Σ.Σ.Ε. για τους όρους αµοιβής και 
συνθηκών εργασίας των εργαζοµένων οικοδόµων και συναφών κλάδων όλης της 
χώρας» (Π.Κ. 45/2009), έπαυσε να ισχύει και για τους εργαζόµενους σε εργοδότες 
οικοδοµοτεχνικών έργων, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της συγκεκριµένης 
κλαδικής σύµβασης εργασίας, οι όροι της έχουν µεταφερθεί στην «ατοµική 
σύµβαση» εργασίας. 
 
Τούτο, σύµφωνα µε το Υπουργείο, σηµαίνει ότι, υπάρχει η δυνατότητα, µετά από 
συµφωνία των µερών να περιορισθούν οι όροι της από 14-07-2009 «Σ.Σ.Ε. για τους 



 

 

 όρους αµοιβής και συνθηκών εργασίας των εργαζοµένων οικοδόµων και συναφών 
κλάδων όλης της χώρας» έως τα οριζόµενα στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση, 
όπως αυτή ισχύει µετά τον νόµο 4046/2012 (ΦΕΚ 28 Α΄) και την µε αριθ. Π.Υ.Σ. αρ. 
6 της 28.2.2012 (ΦΕΚ 38 Α'). 
 
Όσον αφορά τους προσλαµβανόµενους σήµερα, από εργοδότες οικοδοµοτεχνικών 
έργων εργατοτεχνίτες, µετά το νόµο 4046/2012, έχουν εφαρµογή τα κατ’ ελάχιστον 
οριζόµενα για αυτούς από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.. Ασφαλώς όµως και για αυτούς, µε ή χωρίς 
σύναψη ατοµικών συµβάσεων, δύνανται το ηµεροµίσθιό τους να είναι µεγαλύτερο 
από το οριζόµενο από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.. 
 
Έχοντας υπόψη τα προαναφερόµενα και µέχρι υπογραφής νέας Σ.Σ.Ε εργατοτεχνιτών 
οικοδόµων, κατά τον έλεγχο των αρµοδίων ασφαλιστικών οργάνων για την ορθή ή 
όχι ασφαλιστική τακτοποίηση εργατοτεχνιτών, από τους εργοδότες οικοδοµικών 
έργων θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι: 
 
α) Για τους απασχολούµενους εργατοτεχνίτες οικοδόµους, αυτούς δηλαδή που έχουν 
σε ισχύ συµβάσεις εργασίας µε εργοδότες οικοδοµοτεχνικών έργων, µπορούν να 
γίνονται δεκτές Α.Π.∆. οικοδοµοτεχνικού έργου µε ηµεροµίσθια χαµηλότερα από τα 
οριζόµενα στην από 14-07-2009 Σ.Σ.Ε. και µέχρι τα οριζόµενα από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., 
όπως αυτά προσδιορίζονται στα πραγµατικά τους ασφαλιστικά στοιχεία, (άγαµος, 
έγγαµος, τριετίες κ.λπ.). Απαραίτητη όµως προϋπόθεση, για την αποδοχή αυτή, 
αποτελεί η πλήρωση των προϋποθέσεων που προαναφέρονται, δηλαδή σύναψης 
µεταξύ των µερών «ατοµικών συµβάσεων εργασίας» και της κατάθεσης αυτών στο 
αρµόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και επιπροσθέτως, της 
απόδειξης εκ µέρους των εργοδοτών και υπόχρεων καταβολής εισφορών των 
πράγµατι καταβαλλοµένων αποδοχών στους εργατοτεχνίτες. 
 
β) Για τους προσλαµβανόµενους σήµερα από εργοδότες οικoδοµοτεχνικών έργων 
εργατοτεχνίτες που ασφαλίζονται ως οικοδόµοι, εφόσον δεν έχει συναφθεί έγγραφη ή 
άτυπη «ατοµική σύµβαση εργασίας» που να ορίζει διαφορετικούς όρους, µπορεί να 
γίνει δεκτή ασφάλιση επί αποδοχών ηµεροµισθίου που ορίζεται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., 
όπως προσδιορίζεται στα πραγµατικά ασφαλιστικά στοιχεία ενός εκάστου (άγαµος, 
έγγαµος, τριετίες κ.λπ.) υπό την προϋπόθεση βεβαίως της απόδειξης εκ µέρους των 
εργοδοτών και υπόχρεων καταβολής εισφορών των πράγµατι καταβαλλοµένων 
αποδοχών στους εργατοτεχνίτες. 
 
Υπενθυµίζουµε ότι: 
 
- Νόµιµος µισθός ή ηµεροµίσθιο είναι ο καθοριζόµενος από νόµο, συλλογική 
σύµβαση εργασίας, διαιτητική απόφαση, κ.λπ. και αποτελεί τον ελάχιστο µισθό ή 
ηµεροµίσθιο που υποχρεούται ο εργοδότης να καταβάλλει στον µισθωτό. 
 
-Συµβατικός όµως µισθός ή ηµεροµίσθιο, επί του οποίου και υπολογίζονται οι 
ασφαλιστικές εισφορές (άρθρο 17 παρ. 1 του Κ.Α. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.), είναι ο 
καθοριζόµενος ελεύθερα, από τον εργοδότη και τον µισθωτό µε βάση κυρίως τις 
συνθήκες αγοράς εργασίας. Η συµβατική αυτή ελευθερία δεν είναι απόλυτη, αλλά 
περιορίζεται, κατά τα προαναφερόµενα, από την καθιέρωση του ελαχίστου µισθού ή 
ηµεροµισθίου. 
 



 

 

 Τον συµβατικό αυτό µισθό ή ηµεροµίσθιο θα προσπαθούν να διαπιστώνουν οι 
υπάλληλοι και να επιβάλλουν τις εισφορές. 
 
-Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται το ηµεροµίσθιο της σύµβασης 
εργασίας, µε το διαπιστούµενο από τις υπηρεσίες µας ύψος του καταβαλλόµενου 
πραγµατικού µικτού ηµεροµισθίου (συµβατικού), επί του οποίου θα επιβάλλονται οι 
ασφαλιστικές εισφορές. 
 
-Το ηµεροµίσθιο µε βάση το οποίο θα υπολογίζεται η προκαταβολή, κατά την έκδοση 
αδείας οικοδοµής και δεδοµένου ότι αυτή συµψηφίζεται µε εισφορές βάσει Α.Π.∆., 
θα συνεχίσει να είναι (61,93) ευρώ (άγαµος τεχνίτης χωρίς τριετία). 
 
-Επειδή σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, είναι δυνατή η συνέχιση της ασφάλισης 
για οικοδόµους µε βάση την από 14/7/2009 Σ.Σ.Ε. αλλά και επί των πράγµατι 
καταβαλλόµενων αποδοχών σε αυτούς, που δεν µπορούν να προσδιορισθούν εκ των 
προτέρων, στις περιπτώσεις που συντάσσονται πράξεις επιβολής από τις υπηρεσίες 
µας για διαφορές εισφορών µε βάση τους συντελεστές του άρθρου 38 του ΚΑ Ι.Κ.Α. 
– Ε.Τ.Α.Μ., πέραν των υποβληθεισών Α.Π.∆. και χωρίς αναγνώριση ηµερών 
ασφάλισης σε συγκεκριµένα πρόσωπα, οι διαφορές αυτές θα συνεχίσουν να 
υπολογίζονται επί των κατωτάτων ηµεροµισθίων των εκάστοτε ισχυουσών κατά το 
χρόνο αναφοράς εισφορών συλλογικών συµβάσεων εργασίας οικοδόµων, µε 
τελευταία την συναφθείσα από 14/7/2009 που σήµερα έχει παύσει να ισχύει. Για 
περιόδους αναφοράς από της κοινοποιήσεως του παρόντος και µέχρι υπογραφής νέας 
Σ.Σ.Ε οικοδόµων θα λαµβάνεται υπόψη το αντίστοιχο ηµεροµίσθιο της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.. 
 
-Σε περίπτωση που αµφισβητείται το ύψος του ηµεροµισθίου πρέπει να 
παραλαµβάνονται οι Α.Π.∆. µε επιφύλαξη για περαιτέρω έλεγχο. 
 
Εάν υπογραφεί νέα «Σ.Σ.Ε. για τους όρους αµοιβής και συνθηκών εργασίας των 
εργαζοµένων οικοδόµων και συναφών κλάδων όλης της χώρας» για το 2012, αυτή θα 
σας κοινοποιηθεί µε νέο έγγραφο. 
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