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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
 
ΘΕΜΑ :«Αντιµετώπιση θεµάτων ελέγχου οικοδοµοτεχνικών έργων από τα 
Παραρτήµατα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. µετά την αναστολή διενέργειας ταµειακών 
συναλλαγών από αυτά». 
 
Σχετ.: Το µε αριθ. Γ32/562/04-12-2013 Έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών. 
 
Για την ενιαία αντιµετώπιση προβληµάτων που ανακύπτουν κατά τον έλεγχο των 
οικοδοµοτεχνικών έργων, από την εφαρµογή των οδηγιών που έχουν δοθεί µε το µε 
αριθ. Γ32/562/04-12-2013 Έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του 
Ιδρύµατος και την µη δυνατότητα πλέον διενέργειας ταµειακών συναλλαγών από τα 
Παρατήµατα, γνωστοποιούµε τα ακόλουθα: 
 
1) Για την πληρωµή αδειοδωροσήµου Χριστουγέννων 2013, έχει ήδη γίνει 
µετάπτωση των ηλεκτρονικών αρχείων στα Τοπικά ή Περ/κά Υποκτα που υπάγονται 
τα Παραρτήµατα και η πληρωµή δωροσήµου σε εργατοτεχνίτες οικοδόµους θα 
γίνεται πλέον µόνο από αυτά. 
 
Οµοίως, περιπτώσεις χειρόγραφης διαδικασίας για «απορριφθέντες λογαριασµούς» 
τραπεζών ή άλλων ειδικών λόγων θα αντιµετωπίζονται µε την ίδια διαδικασία. 
 
Από τις καταστάσεις πληρωµών δωροσήµων (αρχικών ή συµπληρωµατικών) που 
έχουν σταλεί στα Παραρτήµατα να αναπαραχθούν αντίγραφα και να αποσταλούν στα 
αντίστοιχα τοπικά ή Περ/κά Υποκ/τα. 
 
2) Η απογραφή νέων Ιδιωτικών Οικοδοµικών Έργων θα γίνεται απ’ ευθείας από το 
Τοπικό ή το Περ/κό Υποκ/µα που υπάγεται το παράρτηµα ως έργο δικής του 
ασφαλιστικής αρµοδιότητας και αµέσως µετά, αφού γίνει η σχετική µεταβολή στο 
σύστηµα, θα αποστέλλεται ο φάκελος στο Παράρτηµα ενώ παράλληλα θα γίνεται 



 

 

 σχετική γνωστοποίηση στον εργοδότη. 
 
3) Η καταβολή για «τρέχουσες εισφορές» οικοδοµικών έργων µε αριθµό µητρώου 
εργοδότη που έχει εννέα ψηφία (απογραµµένο πριν την 01/01/2002) εξακολουθεί να 
γίνεται σε οποιοδήποτε Τοπικό ή Περ/κό Υποκ/µα του Ιδρύµατος. 
 
4) Για τα απογραµµένα δηµόσια έργα, για τα οποία ζητείται «βεβαίωση για είσπραξη 
λογαριασµού δηµοσίου έργου» εφόσον από τον έλεγχο των σχετικών πιστοποιήσεων 
εργασιών (λογαριασµών) προκύπτει καταβολή ποσών βάσει λογαριασµών ή όταν 
χορηγείται βεβαίωση οφειλής, µε βάση την οποία θα πρέπει να παρακρατήσουν οι 
αναθέτουσες υπηρεσίες ποσά και να αποδώσουν στις υπηρεσίες µας, θα πρέπει να 
µεταβιβάζονται ολόκληροι οι σχετικοί φάκελοι των Έργων στα Τοπικά ή Περ/κά 
Υποκ/µατα που υπάγονται, θα γίνεται η σχετική µεταβολή στο σύστηµα και θα 
παρακολουθούνται πλέον από αυτά µέχρι και την εκκαθάρισή τους. 
 
Για τυχόν αλλαγές διαδικασίας θα ενηµερωθείτε µε νέο Έγγραφο. 
 
 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
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