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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3480
23 Δεκεμβρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.11321/19423/1405
Αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 38, του άρ−
θρου 39 και των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 40 του
Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 «Διαδικασία θεσπίσεως
Κανονισμών» του Α.Ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 189 Α΄).
2. Τις διατάξεις των αριθμ. Φ21/2930/10.11.1992 (ΦΕΚ 686,
Β΄) «Αναμόρφωση του συστήματος υπολογισμού των
καταβλητέων εισφορών στα οικοδομοτεχνικά έργα»,
Φ21/478/18.3.1997 (ΦΕΚ 252 Β΄) «Τροποποίηση του συ−
στήματος υπολογισμού των καταβλητέων εισφορών
στα οικοδομοτεχνικά έργα» και Φ21/405/28.3.2002 (ΦΕΚ
418 Β΄) «Αντικατάσταση των διατάξεων του άρθρου 38
του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ» υπουργικών αποφά−
σεων και του άρθρου 88 παρ. 4 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ
1 Α΄) «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των
φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 21 του
Ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138, Α΄) «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών
και άλλων συναφών θεμάτων».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του Κώ−
δικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.
63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2014 (Φ.Ε.Κ. 180 Α΄) «Ορ−
γανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ.
141 Α΄) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά
και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το
Π.Δ. 88/2012 (Φ.Ε.Κ. 143 Α΄) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και
κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α΄)».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (Φ.Ε.Κ. 141 Α΄) «Διο−
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».
8. Τη γνώμη του Δ.Σ του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ όπως αυτή δια−
τυπώθηκε με τις αριθμ. 112 και 92 αποφάσεις του Δ.Σ.,

οι οποίες ελήφθησαν κατά τις αριθμ. 27/11.9.2014 και
21/26.6.2014 συνεδριάσεις του.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, ούτε του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, αποφασίζουμε:
1) Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 38 του Κ.Α του Ι.Κ.Α.
– Ε.Τ.Α.Μ., όπως έχουν αντικατασταθεί με την αριθμ.
Φ21/2930/10.11.1992 (ΦΕΚ 686 Β΄) υπουργική απόφαση,
με την αριθμ. Φ21/478/18.3.1997 (ΦΕΚ 252, Β΄) υπουργική
απόφαση, το άρθρο 88 παρ. 4 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α΄)
και την αριθμ. Φ21/405/28.3.2002 (ΦΕΚ 418 Β΄) υπουργική
απόφαση, αντικαθίστανται ως εξής:
Καθορισμός καταβλητέων εισφορών
1. Οι ελάχιστες εισφορές που καταβάλλονται για
την κατασκευή ιδιωτικών οικοδομικών έργων και των
λειτουργικών παραρτημάτων τους, ανεξάρτητα αν για
αυτά έχει εκδοθεί ή όχι άδεια πολεοδομικού γραφείου
ή άλλης δημόσιας αρχής, είναι αυτές που αντιστοιχούν
στην εργατική δαπάνη των ημερών εργασίας που υπο−
λογίζονται, 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.
Ο αριθμός των ημερών εργασίας προσδιορίζεται, ανά−
λογα με το είδος του κτιρίου ή της οικοδομικής εργα−
σίας, με βάση τους συντελεστές των πινάκων 1, 2 και 3.
Ειδικά για τους πίνακες 1 και 2 ο προσδιορισμός γί−
νεται με βάση τους συντελεστές των πινάκων αυτών
λαμβανομένου υπόψη του Μέσου Ζυγισμένου Μειωτικού
Συντελεστή: 1,00 για συνολικό αριθμό ημερομισθίων πί−
νακα 1 και 2 από (1) έως (3.000), 0,90 από (3.001) έως
(10.000), 0,85 από (10.001) έως (30.000) και 0,80 από
(30.001) και πάνω.
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 εργασί−
ας διενεργείται ανακεφαλαιωτικά μετά το πέρας των
εργασιών για όλες τις φάσεις εργασιών.
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Σε περίπτωση διενέργειας επιτόπιου ελέγχου, ο έλεγ−
χος διενεργείται ανακεφαλαιωτικά για τις φάσεις ερ−
γασιών που έχουν ολοκληρωθεί.
Αν κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθεί η μη υπο−
βολή Α.Π.Δ. για εκτέλεση εργασιών φάσης που δεν έχει
περατωθεί, τα αναλογούντα ημερομίσθια για την φάση
αυτή προσδιορίζονται κατά την κρίση του ασφαλιστικού
οργάνου που ενεργεί τον έλεγχο.
Στον πίνακα 2 περιλαμβάνονται:
Οι συντελεστές, με τους οποίους υπολογίζονται οι
ημέρες εργασίας για την κατασκευή ενός τετραγω−
νικού μέτρου χώρου βασικής ή άλλης χρήσης έργων,
των οποίων ο φέρων οργανισμός κατασκευάζεται από
προσωπικό επιχείρησης που ασφαλίζεται στο Ι.Κ.Α. –
Ε.Τ.Α.Μ. με τις κοινές διατάξεις (συνεργεία στεγασμένων
επαγγελμάτων).
Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κτιρίων για χρήση
κατοικίας με φέροντα οργανισμό κατασκευασμένο από
προσωπικό στεγασμένης επιχείρησης και εκτέλεσης
όλων των υπόλοιπων εργασιών επί τόπου του έργου
με συμβατική κατασκευή, για τα οποία έχει εφαρμογή
ο πίνακας 1 του παρόντος άρθρου, αφαιρουμένων των
ημερών για την φάση εργασιών «Εκσκαφές και οικοδο−
μικός σκελετός του κτιρίου» (κατασκευαστική φάση 01).
Ο έλεγχος των ελάχιστων εισφορών, που αντιστοιχούν
στις κατά τα ανωτέρω υπολογιζόμενες ημέρες εργα−
σίας, διενεργείται ανακεφαλαιωτικά μετά την πλήρη
αποπεράτωση του έργου.
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 κ.λπ.)
οικοδομικών εργασιών, που εκτελούνται σε προϋπάρ−
χοντα έργα (ενδεικτικά: περιπτώσεις επισκευών, διαρ−
ρυθμίσεων, αλλαγής χρήσης υπαρχόντων κτισμάτων,
νέων κατασκευών που δεν είναι κτίρια, περιτοιχίσεων,
στεγάστρων χωρίς περιμετρική τοιχοποιία σε υπάρ−
χοντα κτίρια, περιφράξεων από μπετόν ή άλλο υλικό,
τοποθετήσεων υαλοπινάκων σε διαμορφούμενο χώρο
χωρίς τοιχοποιία σε κτίρια για επαγγελματική ή άλλη
χρήση, διαμορφώσεων βάσεων για τοποθέτηση ολό−
κληρων έτοιμων κατασκευών, όπως οικίσκων, αιθουσών
ή δωματίων, εργασιών φωτοβολταϊκών συστημάτων).
Οι 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.
Ο έλεγχος των ελάχιστων εισφορών που αντιστοιχούν
στις κατά τα ανωτέρω υπολογιζόμενες ημέρες εργασίας
διενεργείται ανακεφαλαιωτικά μετά την πλήρη αποπε−
ράτωση όλων των εργασιών.
Κατ’ εξαίρεση, οι ανωτέρω κατ’ ελάχιστον υπολογιζό−
μενες ημέρες εργασίας για κτίρια του πίνακα 1 και για
εργασίες του πίνακα 3 μειώνονται στις περιπτώσεις:
α) Κτιρίων εφαπτόμενων σε ήδη υπάρχοντα. Η μείωση
των ημερών εργασίας είναι ίση με τις ημέρες που αντι−
στοιχούν στις οικοδομικές εργασίες που δεν εκτελού−
νται στις εφαπτόμενες πλευρές. Οι μειούμενες ημέρες
υπολογίζονται αναλογικά, με βάση το ποσοστό των
εργασιών που δεν εκτελέστηκαν σε σχέση με το σύνολο
των εργασιών αυτών.
β) Ισογείων κτιρίων ή προσθήκης καθ’ ύψος ή κατ’ επέ−
κταση αυτών για χρήση κατοικίας χωρίς φέροντα οργα−

νισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η μείωση των ημερών
εργασίας στην περίπτωση αυτή είναι ίση με τα 2/3 των
ημερών της φάσης «εκσκαφές και οικοδομικός σκελετός
του κτιρίου».
Για τις περιπτώσεις συμβατικής κατασκευής για όλες
τις εργασίες πλην αυτής του φέροντα οργανισμού κα−
τασκευασμένου από προσωπικό στεγασμένης επιχείρη−
σης, η μείωση για την φάση «εκσκαφές και οικοδομικός
σκελετός του κτιρίου», μετά από αιτιολογημένη έκθεση
του επιβλέποντα το έργο μηχανικού, μπορεί να ανέλθει
μέχρι και 100%.
γ) Για τις περιπτώσεις μετατροπής χώρων υπάρ−
χουσας πιλοτής σε χώρους κύριας χρήσης, η μείωση
ανέρχεται σε ποσοστό 100% για την φάση εργασιών
«εκσκαφές και οικοδομικός σκελετός του κτιρίου» και
αναλογικά επέρχονται μειώσεις και για φάσεις εργασιών
που το σύνολο ή μέρος αυτών έχουν εκτελεστεί.
Οι μειούμενες ημέρες υπολογίζονται αναλογικά, με
βάση το ποσοστό των εργασιών που δεν εκτελέστηκαν
σε σχέση με το σύνολο των εργασιών που προβλέπο−
νται για την κατασκευή και αφού προσκομισθεί ανάλογη
έκθεση μηχανικού με προμέτρηση των εργασιών που
έχουν εκτελεσθεί.
δ) Ο προβλεπόμενος από τον πίνακα 1 συντελεστής
για αντικατάσταση στέγης, καθώς και οι συντελεστές
του πίνακα 3 του παρόντος άρθρου για επισκευές και
μεταρρυθμίσεις παλαιών οικιών που βρίσκονται σε πε−
ριοχές δημοτικών, κοινοτικών διαμερισμάτων και κοινο−
τήτων μέχρι δύο χιλιάδων κατοίκων, σύμφωνα με την
τελευταία απογραφή πληθυσμού, μειώνονται κατά 50%,
όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 9 του
ν. 3232/2004. Μειώσεις που προβλέπονται από άλλες
διατάξεις δεν ισχύουν σωρευτικά.
ε) Το ποσοστό μείωσης των εν λόγω συντελεστών
λόγω προσωπικής απασχόλησης για τους Έλληνες υπη−
κόους ποντιακής καταγωγής που εκτέλεσαν ή εκτελούν
οι ίδιοι ή τα μέλη της οικογένειάς τους εργασίες σε οι−
κοδομικά έργα για τα οποία εκδόθηκε οικοδομική άδεια
μέχρι 31.12.2010, με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7
του άρθρου 4 του Ν. 2556/1997, όπως ισχύουν, ορίζεται
στο 50%.
στ) Για τις αγροτικές κατασκευές, όπως ο όρος «αγρο−
τικές κατασκευές» προσδιορίζεται εννοιολογικά από το
άρθρο 26 του Ν. 2520/97, που κατασκευάζονται αποκλει−
στικά από αγρότες, νέους αγρότες, νεοεισερχόμενους
στον αγροτικό τομέα, ομογενείς και εργάτες γής εντός
των αγροτικών περιοχών του Ν. 2520/97 (ΦΕΚ 173 Α΄), κα−
θώς και για την πρώτη κατοικία των μονίμων κατοίκων
ορεινών περιοχών, μειώνεται στο πενήντα τοις εκατό
(50%) ο αριθμός των ημερών εργασίας που προβλέπε−
ται ως ελάχιστος υποχρεωτικά απαιτούμενος για τον
υπολογισμό των καταβλητέων εισφορών προς το Ι.Κ.Α.
– Ε.Τ.Α.Μ. για τα οικοδομικά έργα.
Προκειμένου να χωρήσουν οι μειώσεις των περιπτώ−
σεων α), β) και γ) του παρόντος άρθρου απαιτείται
προσκόμιση τεχνικής περιγραφής πολιτικού μηχανικού
στο αρμόδιο υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
Κατά την εφαρμογή των πινάκων 1 ή 2 δεν λαμβάνο−
νται υπόψη κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες πέραν των
αναφερόμενων στο άρθρο αυτό, καθώς και στο άρθρο
40 του παρόντος Κανονισμού ή τοπικά κατασκευαστικά
έθιμα.
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ǹȞȦįȠȝȒ İȚįȚțȫȞ țĲȚȡȓȦȞ ȖȡĮĳİȓȦȞ, țĮĲĮıĲȘȝȐĲȦȞ țĮȚ
İȝʌȠȡȚțȫȞ țȑȞĲȡȦȞ, ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ĮșȡȠȚıĲȚțȐ ȠȚ ȩȥİȚȢ
ʌȡȠȢ țȠȚȞȩȤȡȘıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ, ĲĮ įȐʌİįĮ țĮȚ ĲĮ
İıȦĲİȡȚțȐ ȤȦȡȓıȝĮĲĮ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ İȡȖĮıȓĮȢ įȚĮȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ıȣȞİȡȖİȓĮ İıĲİȖĮıȝȑȞȦȞ İʌĮȖȖİȜȝȐĲȦȞ.

ȉȠȣȡȚıĲȚțȐ țĲȓȡȚĮ ȖİȞȚțȫȢ.(ȄİȞȠįȠȤİȓĮ,
ȂȠĲȑȜ ț.Ȝ.ʌ.). ȃȠıȠțȠȝİȓĮ. ȀȜȚȞȚțȑȢ.

ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ țĮȚ ȕȚȠĲİȤȞȚțȐ țĲȓȡȚĮ. ȈȣȞİȡȖİȓĮ ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ. ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȑȢ ĮʌȠșȒțİȢ ʌȜȘȞ ĮȖȡȠĲȚțȫȞ.

ȆȡĮĲȒȡȚĮ ȕİȞȗȓȞȘȢ, ʌȜȣȞĲȒȡȚĮ

2.

3.

4.

5.

6.

ȂǽȂȈ = _ , _ _ _ _ (4 įİțĮįȚțȐ ȥȘĳȓĮ)

ȀĮĲİįĮĳȓıİȚȢ (μİ ȝȘȤĮȞȚțȐ ȝȑıĮ)

------

------

------

------

------

------

------

1.29 X
=
0.51 X
=
0.76 X
=
0.51 X
=
0.31 X
=
0.27 X
=
0.04 X
=

0.65 X
=

0.99 X
=

1.35 X
=

(9)

ȁȠȚʌȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ (ȤȫȡȠȚ
țȪȡȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ, İȓıȠįȠȚ,
ʌȜĮĲȪıțĮȜĮ, țȜȚμĮțȠıĲȐıȚĮ, W.C., ĮʌȠșȒțİȢ ıİ
ȚıȩȖİȚĮ țĮȚ ȠȡȩĳȠȣȢ ț.Ȝ.ʌ.)

x

(ʌȠıȠıĲȩ ʌȡȠțĮĲĮȕȠȜȒȢ ȋ ȉİȜȚțȩ ǹȡȚșȝȩ ǾȝİȡȠȝȚıșȓȦȞ ȋ
ȘȝİȡȠȝȓıșȚȠ) ȋ ʌȠıȠıĲȩ İȚıĳȠȡȐȢ)

ȆȡȠțĮĲĮȕȠȜȒ ǿȀǹ-ǼȉǹȂ = __,__ x ____x _____ x__,__=

0,85 ȖȚĮ ĲȠȞ Įȡ. ȘȝİȡȠȝ. Įʌȩ 10.001 ȑȦȢ 30.000 țĮȚ 0,80 ȖȚĮ ĲȠȞ Įȡ. ȘȝİȡȠȝ. ʌȐȞȦ Įʌȩ 30.000 .
ȋ ĲİțȝĮȡĲȩ
ıĲ. ȅ ĮȡȚșȝȩȢ ȘȝİȡȠȝȚıșȓȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĲȘȢ ıĲȒȜȘȢ (8) ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ʌİȡȓĳȡĮȟȘ ĲȠȣ
ȠȚțȠʌȑįȠȣ ȝİ ıȣȡȝĮĲȩʌȜİȖȝĮ. īȚĮ įȚĮĳȠȡİĲȚțȩ ĲȡȩʌȠ ʌİȡȓĳȡĮȟȘȢ țĮȚ ȖȚĮ ȐȜȜİȢ İȡȖĮıȓİȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȤȫȡȠȣ (ĲȠȚȤİȓĮ, ĮȞĮȕĮșȝȠȓ, ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȚȢ țȜʌ.) ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ İʌȚʌȡȩıșİĲĮ Ƞ ȆȓȞĮțĮȢ 3.
Ș
ȗ. Ǿ 7 ȖȡĮȝȝȒ «ʌȠȜȣȩȡȠĳĮ țĲȓȡȚĮ ʌȐȡțȚȞȖț» ĮĳȠȡȐ ȠȜȩțȜȘȡĮ țĲȓȡȚĮ Ȓ ȝȑȡȘ ĮȣĲȫȞ, İȓĲİ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ İȓĲİ ıİ ȐȜȜĮ İʌȓʌİįĮ.

0,90 ȖȚĮ ĲȠȞ Įȡ. ȘȝİȡȠȝ. Įʌȩ 3.001 ȑȦȢ 10.000 ,

ȩʌȠȣ (ȉ.ǹ.Ǿ.) = ȉİȜȚțȩȢ ĮȡȚșȝȩȢ ȘȝİȡȠȝȚıșȓȦȞ.
ȩʌȦȢ ĮȣĲȩ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ǿ.Ȁ.ǹ

=
(ȉ.Ǿ.) = ȉİțȝĮȡĲȩ ȘȝİȡȠȝȓıșȚȠ

ǼȡȖĮĲȚțȒ įĮʌȐȞȘ = (ȉ.ǹ.Ǿ.) x (ȉ.H) =

ȈȣȞȠȜȚțȩȢ ĮȡȚșȝȩȢ ȘȝİȡȠȝȚıșȓȦȞ (ǹ.Ǿ.)

€

€

ȉİȜȚțȩȢ
ǹȡȚșȝȩȢ
ǾȝİȡȠȝȚıșȓȦȞ
= (10) ȋ ȂǽȂȈ
(11)

ǹȡȚșȝȩȢ
ǾȝİȡȠȝȚıșȓȦȞ

(10)

ȅ ȈȊȃȉǹȄǹȈ

ǹĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ȘȝİȡȠȝȓıșȚĮ Įʌȩ ĲȘȞ ĳȐıȘ İțıțĮĳȑȢ țĮȚ ȠȚțȠįȠȝȚțȩȢ ıțİȜİĲȩȢ ȓıĮ μİ ĲĮ 2/3 ĲȦȞ ȘȝİȡȠȝȚıșȓȦȞ ĲȘȢ ĳȐıȘȢ ĮȣĲȒȢ (ǿıȤȪİȚ μȩȞȠ ȖȚĮ țĲȓȡȚĮ
țĮĲȠȚțȚȫȞ ȤȦȡȓȢ ıțİȜİĲȩ Įʌȩ ȠʌȜȚıȝȑȞȠ ıțȣȡȩįİȝĮ).

ȕ. ȅ ʌĮȡȫȞ ʌȓȞĮțĮȢ įİȞ ȚıȤȪİȚ ȖȚĮ țĲȓȡȚĮ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ, Ș ĳȑȡȠȣıĮ țĮĲĮıțİȣȒ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ Įʌȩ
ıȣȞİȡȖİȓĮ ıĲİȖĮıȝȑȞȦȞ İʌĮȖȖİȜȝȐĲȦȞ. īȚĮ ĲĮ țĲȓȡȚĮ ĮȣĲȐ ȚıȤȪİȚ Ƞ ʌȓȞĮțĮȢ 2.
Ȗ. ȍȢ ĮțȐȜȣʌĲȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ șĮ ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ȩıȠ Ș ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȠȪȝİȞȘ Įʌȩ ĲȠ țĲȓȡȚȠ țȐȜȣȥȘ țĮȚ ıİ
țĮȝȚȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒ ĮțȐȜȣʌĲȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ. ǼȚįȚțȐ ıĲȚȢ ʌȡȠıșȒțİȢ țĲȚȡȓȦȞ
țĮȚ ıĲĮ țĲȓȡȚĮ ȖİȦȡȖȚțȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ įİȞ șĮ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĮțȐȜȣʌĲȠȣ ȤȫȡȠȣ.
į. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĲȚȡȓȠȣ țĮĲȠȚțȓĮȢ ȤȦȡȓȢ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıȝȩ Įʌȩ ȠʌȜȚıȝȑȞȠ ıțȣȡȩįİȝĮ, ȖȓȞİĲĮȚ ȝİȓȦıȘ
ĲȦȞ ȘȝİȡȫȞ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĳȐıȘȢ İțıțĮĳȫȞ țĮȚ ȠȚțȠįȠȝȚțȠȪ ıțİȜİĲȠȪ țĮĲȐ ĲĮ 2/3.
İ. Ǿ ıĲȒȜȘ (11) ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȘȞ ıĲȒȜȘ (10) ʌȠȜ/ȞĲĮȢ ȝİ ȂȑıȠ ǽȣȖȚıȝȑȞȠ ȂİȚȦĲȚțȩ ȈȣȞĲİȜİıĲȒ (ȂǽȂȈ):

1,00 ȖȚĮ ĲȠȞ Įȡ. ȘȝİȡȠȝ. Įʌȩ 1 ȑȦȢ 3.000 ,

(8)

------

0.06 X
=
0.03 X
=
0.04 X
=
0.04 X
=

0.05 X
=

0.05 X
=

0.06 X
=

ǹțȐȜȣʌĲȠȚ
ȤȫȡȠȚ

(ȅ ȠʌȠȓȠȢ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİȚ ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ ĲȦȞ ȘȝİȡȠȝȚıșȓȦȞ
İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚĲȫȞ ȝȘ İıĲİȖĮıȝȑȞȦȞ İʌĮȖȖİȜȝȐĲȦȞ ĮȞȐ Ĳ.μ.
țĲȚȡȓȠȣ μİ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ țĮĲǯ İȜȐȤȚıĲȠȞ
țĮĲĮȕȜȘĲȑİȢ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȑȢ İȚıĳȠȡȑȢ)

ǹĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ȘȝİȡȠȝȓıșȚĮ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ıİ μȘ İțĲİȜȠȪȝİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ ıĲȚȢ İĳĮʌĲȩȝİȞİȢ ʌȜİȣȡȑȢ țĲȚȡȓȦȞ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ
ıİ İʌĮĳȒ μİ ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ țĲȓȡȚĮ.

ǹșȡȠȓıȝĮĲĮ

------

------

------

Į. ǼȐȞ ĲȠ țĲȓȡȚȠ ȑȤİȚ ȤȫȡȠȣȢ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ıİ șȑıİȚȢ ĲȠȣ ʌȓȞĮțĮ ȩʌȠȣ ĮȞĲȓ ıȣȞĲİȜİıĲȫȞ, ȣʌȐȡȤȠȣȞ
ʌĮȪȜİȢ, ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ĮȣĲȫȞ țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ȜȠȚʌȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ įȘȜ. ıĲȘ ıĲȒȜȘ (9).

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

10.

ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ıĲȑȖȘȢ

9.

------

------

-----------

------

(7)

------

------

0.86 X
=
0.51 X
=

1.04 X
=

0.71 X
=

0.62 X
=
0.51 X
=
0.51 X
=
0.48 X
=
0.31 X
=

0.79 X
=

0.89 X
=

0.78 X
=
0.51 X
=
0.51 X
=
0.48 X
=
0.31 X
=
------

------

8.

(6)

1.03 X
=

0.71 X
=

(5)

ǹıțİʌİȓȢ
ʌȚıȓȞİȢ
țĮȚ ıȚȞĲȡȚȕȐȞȚĮ

0.79 X
=

0.51 X
=

0.59 X
=

ǾȝȚȣʌĮȓșȡȚȠȚ
ȤȫȡȠȚ

0.51 X
=

(4)

ȈĲİȖĮıȝȑȞȠȚ
ǿıȩȖİȚȠȚ
ȤȫȡȠȚ
ıĲȐșȝİȣıȘȢ

0.60 X
=

0.60 X
=

0.86 X
=

ȊʌȩȖİȚĮ
ǺȠȘșȘĲȚțȫȞ
ȤȫȡȦȞ

------

------

ȆȠȜȣȫȡȠĳĮ țĲȓȡȚĮ ʌȐȡțȚȞȖț

ȅȡȞȚșȠĲȡȠĳİȓĮ, ȖİȦȡȖȚțȑȢ ĮʌȠșȒțİȢ, ȕȠȣıĲȐıȚĮ,
ȤȠȚȡȠıĲȐıȚĮ țĮȚ ıȣȞĮĳȒ.

7.

------

------

------

īȡĮĳİȓĮ, ȀĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ, ǼȝʌȠȡȚțȐ țȑȞĲȡĮ, țȜİȚıĲȐ
șȑĮĲȡĮ țĮȚ țȚȞȘȝĮĲȠȖȡȐĳȠȚ, ǼțʌĮȚįİȣĲȒȡȚĮ, ȇĮįȚȠĲȘȜİȠʌĲȚțȠȓ ıĲĮșȝȠȓ, țȜİȚıĲȐ țȑȞĲȡĮ ĮȞĮȥȣȤȒȢ țĮȚ
İıĲȚȐıİȦȢ, ȀȠȚȞȦĳİȜȒ ȚįȡȪȝĮĲĮ, ȆȞİȣȝĮĲȚțȐ țȑȞĲȡĮ,
ĮȓșȠȣıİȢ įȚĮȜȑȟİȦȞ, ǹȡĲȠʌȠȚİȓĮ, ǼȡȖĮıĲȒȡȚĮ ȗĮȤĮȡȠʌȜĮıĲȚțȒȢ, ǿįȚȦĲȚțȑȢ İțțȜȘıȓİȢ, ȀȜİȚıĲȐ ȖȣȝȞĮıĲȒȡȚĮ.

0.62 X
=

ȀĮĲȠȚțȓİȢ ȖİȞȚțȫȢ

(2)

Pilotis
(İȜİȪșİȡȠȢ
ȋȫȡȠȢ)

1.

(1)

ǼȓįȠȢ țĲȚȡȓȠȣ Ȓ İȡȖĮıȓĮȢ (ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ
ĲȘ ȤȡȒıȘ țĮȚ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ)

ȆǿȃǹȀǹȈ 1ǹ

ǹȡȚșȝȩȢ ȘȝİȡȠȝȚıșȓȦȞ ĮȞȐ Ĳ.ȝ. ( ȖȚĮ țȐșİ İȓįȠȢ ȤȫȡȠȣ)

ǿǻǿȅȀȉǾȉǾȈ: ______________________________________________________________
Ǽȇīȅ:
_____________________________________________________________
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ ǼȇīȅȊ: _______________________________________________________
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ȀĮĲĮȞȠȝȒ ȘȝİȡȠȝȚıșȓȦȞ ıİ İȞįȚȐȝİıİȢ
ĳȐıİȚȢ

ǹĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ȘȝİȡȠȝȓıșȚĮ Įʌȩ ĲȘȞ ĳȐıȘ İțıțĮĳȑȢ țĮȚ
ȠȚțȠįȠȝȚțȩȢ ıțİȜİĲȩȢ ȓıĮ μİ ĲĮ 2/3 ĲȦȞ ȘȝİȡȠȝȚıșȓȦȞ ĲȘȢ ĳȐıȘȢ
ĮȣĲȒȢ (ǿıȤȪİȚ μȩȞȠ ȖȚĮ țĲȓȡȚĮ țĮĲȠȚțȚȫȞ ȤȦȡȓȢ ıțİȜİĲȩ
Įʌȩ ȦʌȜȚıȝȑȞȠ ıțȣȡȩįİȝĮ).

ǹĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ȘȝİȡȠȝȓıșȚĮ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ıİ μȘ İțĲİȜȠȪȝİȞİȢ
İȡȖĮıȓİȢ ıĲȚȢ İĳĮʌĲȩȝİȞİȢ ʌȜİȣȡȑȢ țĲȚȡȓȦȞ ʌȠȣ
țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ μİ ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ țĲȓȡȚĮ.

ǹșȡȠȓıȝĮĲĮ

ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ıĲȑȖȘȢ

ȀĮĲİįĮĳȓıİȚȢ (μİ ȝȘȤĮȞȚțȐ ȝȑıĮ)

9.

0.83 x

ȅȡȞȚșȠĲȡȠĳİȓĮ, ȖİȦȡȖȚțȑȢ ĮʌȠșȒțİȢ, ȕȠȣıĲȐıȚĮ,
ȤȠȚȡȠıĲȐıȚĮ țĮȚ ıȣȞĮĳȒ.

8.

10.

0.82 x

ȆȠȜȣȫȡȠĳĮ țĲȓȡȚĮ ʌȐȡțȚȞȖț

7.

-----

=

=

=

0.56 x

ȆȡĮĲȒȡȚĮ ȕİȞȗȓȞȘȢ, ʌȜȣȞĲȒȡȚĮ

6.

=

=

=

=

=

(12)

0.75 x

ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ țĮȚ ȕȚȠĲİȤȞȚțȐ țĲȓȡȚĮ. ȈȣȞİȡȖİȓĮ ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ. ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȑȢ ĮʌȠșȒțİȢ ʌȜȘȞ ĮȖȡȠĲȚțȫȞ.

5.

0.32 x

ȉȠȣȡȚıĲȚțȐ țĲȓȡȚĮ ȖİȞȚțȫȢ (ȄİȞȠįȠȤİȓĮ,
ȂȠĲȑȜ țȜʌ), ȃȠıȠțȠȝİȓĮ, ȀȜȚȞȚțȑȢ.

4.

0.62 x

2.

ǹȞȦįȠȝȒ İȚįȚțȫȞ țĲȚȡȓȦȞ ȖȡĮĳİȓȦȞ, țĮĲĮıĲȘȝȐĲȦȞ țĮȚ
İȝʌȠȡȚțȫȞ țȑȞĲȡȦȞ ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ĮșȡȠȚıĲȚțȐ ȠȚ ȩȥİȚȢ ʌȡȠȢ
țȠȚȞȩȤȡȘıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ, ĲĮ įȐʌİįĮ țĮȚ ĲĮ İıȦĲİȡȚțȐ
ȤȦȡȓıȝĮĲĮ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ İȡȖĮıȓĮȢ įȚĮȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ
ıȣȞİȡȖİȓĮ İıĲİȖĮıȝȑȞȦȞ İʌĮȖȖİȜȝȐĲȦȞ.

0.41 x

īȡĮĳİȓĮ, ȀĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ, ǼȝʌȠȡȚțȐ țȑȞĲȡĮ, țȜİȚıĲȐ
șȑĮĲȡĮ țĮȚ țȚȞȘȝĮĲȠȖȡȐĳȠȚ, ǼțʌĮȚįİȣĲȒȡȚĮ, ȇĮįȚȠĲȘȜİȠʌĲȚțȠȓ ıĲĮșȝȠȓ, țȜİȚıĲȐ țȑȞĲȡĮ ĮȞĮȥȣȤȒȢ țĮȚ
İıĲȚȐıİȦȢ, ȀȠȚȞȦĳİȜȒ ȚįȡȪȝĮĲĮ, ȆȞİȣȝĮĲȚțȐ țȑȞĲȡĮ,
ĮȓșȠȣıİȢ įȚĮȜȑȟİȦȞ, ǹȡĲȠʌȠȚİȓĮ, ǼȡȖĮıĲȒȡȚĮ ȗĮȤĮȡȠʌȜĮıĲȚțȒȢ, ǿįȚȦĲȚțȑȢ İțțȜȘıȓİȢ, ȀȜİȚıĲȐ ȖȣȝȞĮıĲȒȡȚĮ.

3.

0.30 x

(11)

ȀĮĲȠȚțȓİȢ ȖİȞȚțȫȢ

(2)

ȉİȜȚțȩȢ
ǹȡȚșȝȩȢ
ǾȝİȡȠȝȚıșȓȦȞ

ǼțıțĮĳȑȢ țĮȚ
ȠȚțȠįȠȝȚțȩȢ
ıțİȜİĲȩȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ
(ȀĮĲĮıț. ĭȐıȘ 01)

1.

(1)

ǼȓįȠȢ țĲȚȡȓȠȣ Ȓ İȡȖĮıȓĮȢ (ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ
ĲȘ ȤȡȒıȘ țĮȚ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ)

ȆǿȃǹȀǹȈ 1Ǻ

0.07 x

0.05 x

0.14 x

0.06 x

0.10 x

0.15 x

-----

-----

=

=

=

=

=

=

(13)

ȉȠȚȤȠʌȠȚȓİȢ
ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ
(ȀĮĲĮıț. ĭȐıȘ 02)

=
=

1.00 x
1.00 x

0.18 x
=

-----

=

=

=

=

=

=

(14)

0.17 x

0.12 x

0.07 x

0.21 x

0.08 x

0.15 x

0.22 x

ǼʌȚȤȡȓıȝĮĲĮ
ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ
(ȀĮĲĮıț. ĭȐıȘ 03)

0.16 x

0.07 x

0.16 x

0.11 x

0.21 x

0.16 x

=

0.04 x

0.04 x

0.11 x

0.04 x

0.07 x

0.11 x

------

=

=

=

=

=

=

(16)

ȋȡȦȝĮĲȚıȝȩȢ
ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ
(ȀĮĲĮıț. ĭȐıȘ 05)

ȅ ȈȊȃȉǹȄǹȈ

-----

-----

=

=

=

=

=

=

(15)

ǻȐʌİįĮ
ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ
(ȀĮĲĮıț. ĭȐıȘ 04)

-----

-----

0.05 x

0.02 x

0.06 x

0.09 x

0.06 x

0.06 x

(17)

=

=

=

=

=

=

ȁȠȚʌȑȢ
İȡȖĮıȓİȢ
ʌȜȒȡȠȣȢ
ĮʌȠʌİȡȐĲȦ
ıȘȢ
(ȀĮĲĮıț.
ĭȐıȘ 06)

(ȅ ȠʌȠȓȠȢ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİȚ ĲȘȞ țĮĲĮȞȠȝȒ ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ
ĮȡȚșȝȠȪ ĲȦȞ ȘȝİȡȠȝȚıșȓȦȞ ıİ İȞįȚȐȝİıİȢ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ ĳȐıİȚȢ)

ǻİȓțĲİȢ țĮĲĮȞȠȝȒȢ ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ĮȡȚșȝȠȪ ĲȦȞ ȘȝİȡȠȝȚıșȓȦȞ ıİ İȞįȚȐȝİıİȢ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ ĳȐıİȚȢ

ǿǻǿȅȀȉǾȉǾȈ:
_______________________________________________________________
Ǽȇīȅ:
_______________________________________________________________
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ ǼȇīȅȊ: ____________________________________________________________

40318
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

-----------

-----------

ȉȠȣȡȚıĲȚțȐ țĲȓȡȚĮ ȖİȞȚțȫȢ (ȄİȞȠįȠȤİȓĮ,
ȂȠĲȑȜ țȜʌ), ȃȠıȠțȠȝİȓĮ, ȀȜȚȞȚțȑȢ.

ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ țĮȚ ȕȚȠĲİȤȞȚțȐ țĲȓȡȚĮ, ıȣȞİȡȖİȓĮ ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ, İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȑȢ ĮʌȠșȒțİȢ ʌȜȘȞ ĮȖȡȠĲȚțȫȞ.

ȆȡĮĲȒȡȚĮ ȕİȞȗȓȞȘȢ, ʌȜȣȞĲȒȡȚĮ

ȆȠȜȣȫȡȠĳĮ țĲȓȡȚĮ ʌȐȡțȚȞȖț

ȅȡȞȚșȠĲȡȠĳİȓĮ, ȖİȦȡȖȚțȑȢ ĮʌȠșȒțİȢ, ȕȠȣıĲȐıȚĮ,
ȤȠȚȡȠıĲȐıȚĮ țĮȚ ıȣȞĮĳȒ.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

0.14 X
=
0.14 X
=
0.14 X
=
0.13 X
=

0.51 X
=
0.51 X
=
0.48 X
=
0.31 X
=

(5)

0.46 X
=

0.36 X
=

0.36 X
=

0.39 X
=

------

------

------

------

(6)

ǾȝȚȣʌĮȓșȡȚȠȚ
ȤȫȡȠȚ

ȩʌȠȣ (ǹ.Ǿ.) = ȉİȜȚțȩȢ ĮȡȚșȝȩȢ ȘȝİȡȠȝȚıșȓȦȞ.

------

x ___,__ =

(9)

=

€

(ȉ.Ǿ.) = ĲİțȝĮȡĲȩ ȘȝİȡȠȝȓıșȚȠ ȩʌȦȢ ĮȣĲȩ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ǿ.Ȁ.ǹ

ǼȡȖĮĲȚțȒ įĮʌȐȞȘ = (ȉ.ǹ.Ǿ.)x (ȉ.H) =

ȈȣȞȠȜȚțȩȢ ĮȡȚșȝȩȢ ȘȝİȡȠȝȚıșȓȦȞ (ǹ.Ǿ.) :
€

0.32 X
=
0.16 X
=
0.13 X
=

0.04 X
=
0.04 X
=
------

0.16 X
=

0.61 X
=

0.41 X
=

0.47 X
=

0.54 X
=

0.03 X
=

------

(8)

0.45 X
=

0.05 X
=

0.05 X
=

0.06 X
=

ȁȠȚʌȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ (ȤȫȡȠȚ
țȪȡȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ, İȓıȠįȠȚ,
ʌȜĮĲȪıțĮȜĮ, țȜȚμĮțȠıĲȐıȚĮ, W.C., ĮʌȠșȒțİȢ ıİ
ȚıȩȖİȚĮ țĮȚ ȠȡȩĳȠȣȢ ț.Ȝ.ʌ.)

0.06 X
=

------

(7)

ǹțȐȜȣʌĲȠȚ
ȤȫȡȠȚ
(10)

(11)

ȉİȜȚțȩȢ ǹȡȚșȝȩȢ
ǾȝİȡȠȝȚıșȓȦȞ

ȅ ȈȊȃȉǹȄǹȈ

ǹȡȚșȝȩȢ
ǾȝİȡȠȝȚıșȓȦȞ

(īȚĮ țĲȓȡȚĮ Ȓ ĲȝȒȝĮĲĮ țĲȚȡȓȦȞ, ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș ĳȑȡȠȣıĮ țĮĲĮıțİȣȒ
țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ Įʌȩ ıȣȞİȡȖİȓĮ İıĲİȖĮıȝȑȞȦȞ İʌĮȖȖİȜȝȐĲȦȞ),
Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİȚ ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ ĲȦȞ ȘȝİȡȠȝȚıșȓȦȞ İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚĲȫȞ (ȝȘ
İıĲİȖĮıȝȑȞȦȞ İʌĮȖȖİȜȝȐĲȦȞ) ĮȞȐ Ĳ.ȝ. țĲȚȡȓȠȣ ȝİ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ,
țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ, țĮĲĮȕȜȘĲȑİȢ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȑȢ İȚıĳȠȡȑȢ.

0.45 X
=

0.45 X
=

0.45 X
=

0.45 X
=

ǹıțİʌİȓȢ
ʌȚıȓȞİȢ
țĮȚ ıȚȞĲȡȚȕȐȞȚĮ

ȈȣȞȠȜȚțȩȢ ĮȡȚșȝȩȢ ȘȝİȡȠȝȚıșȓȦȞ (ǹ.Ǿ.) ȆȓȞĮțĮ 1 (İĳȩıȠȞ ȑȤİȚ ıȣȝʌȜȘȡȦșİȓ ĲȑĲȠȚȠȢ)

ȈȣȞȠȜȚțȩȢ ĮȡȚșȝȩȢ ȘȝİȡȠȝȚıșȓȦȞ (ǹ.Ǿ.) ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȆȓȞĮțĮ 2

0.17 X
=

0.78 X
=

0.15 X
=

0.15 X
=

0.15 X
=

(4)

ȈĲİȖĮıȝȑȞȠȚ
ǿıȩȖİȚȠȚ
ȤȫȡȠȚ
ıĲȐșȝİȣıȘȢ

0.60 X
=

0.60 X
=

0.81 X
=

ȊʌȩȖİȚĮ
ǺȠȘșȘĲȚțȫȞ
ȤȫȡȦȞ

Į. ǼȐȞ ĲȠ țĲȓȡȚȠ ȑȤİȚ ȤȫȡȠȣȢ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ıİ șȑıİȚȢ ĲȠȣ ʌȓȞĮțĮ ȩʌȠȣ ĮȞĲȓ ıȣȞĲİȜİıĲȫȞ,
ȣʌȐȡȤȠȣȞ ʌĮȪȜİȢ, ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ĮȣĲȫȞ țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ȜȠȚʌȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ įȘȜ. ıĲȘ
ıĲȒȜȘ (9).
ȕ. ȍȢ ĮțȐȜȣʌĲȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ șĮ ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ȩıȠ Ș ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȠȪȝİȞȘ Įʌȩ ĲȠ țĲȓȡȚȠ țȐȜȣȥȘ țĮȚ ıİ
ȆȡȠțĮĲĮȕȠȜȒ ǿȀǹ-ǼȉǹȂ = __,__ x______ x ______ x__,__
țĮȝȚȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒ ĮțȐȜȣʌĲȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ. ǼȚįȚțȐ ıĲȚȢ ʌȡȠıșȒțİȢ
țĲȚȡȓȦȞ țĮȚ ıĲĮ țĲȓȡȚĮ ȖİȦȡȖȚțȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ įİȞ șĮ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĮțȐȜȣʌĲȠȣ ȤȫȡȠȣ.
Ȗ. Ǿ ıĲȒȜȘ (11) ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȘȞ ıĲȒȜȘ (10) ʌȠȜ/ȞĲĮȢ ȝİ ȂȑıȠ ǽȣȖȚıȝȑȞȠ ȂİȚȦĲȚțȩ ȈȣȞĲİȜİıĲȒ
(ȂǽȂȈ):
1,00 ȖȚĮ ĲȠȞ Įȡ. ȘȝİȡȠȝ. Įʌȩ 1 ȑȦȢ 3.000 , 0,90 ȖȚĮ ĲȠȞ Įȡ. ȘȝİȡȠȝ. Įʌȩ 3.001 ȑȦȢ 10.000 ,
0,85 ȖȚĮ ĲȠȞ Įȡ. ȘȝİȡȠȝ. Įʌȩ 10.001 ȑȦȢ 30.000 țĮȚ 0,80 ȖȚĮ ĲȠȞ Įȡ. ȘȝİȡȠȝ. ʌȐȞȦ Įʌȩ 30.000 .
(ʌȠıȠıĲȩ ʌȡȠțĮĲĮȕȠȜȒȢ ȋ ȉİȜȚțȩ ǹȡȚșȝȩ ǾȝİȡȠȝȚıșȓȦȞ ȋ
į. ȅ ĮȡȚșȝȩȢ ȘȝİȡȠȝȚıșȓȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĲȘȢ ıĲȒȜȘȢ (8) ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ʌİȡȓĳȡĮȟȘ ĲȠȣ
ȋ ĲİțȝĮȡĲȩ ȘȝİȡȠȝȓıșȚȠ) ȋ ʌȠıȠıĲȩ İȚıĳȠȡȐȢ)
ȠȚțȠʌȑįȠȣ ȝİ ıȣȡȝĮĲȩʌȜİȖȝĮ. īȚĮ įȚĮĳȠȡİĲȚțȩ ĲȡȩʌȠ ʌİȡȓĳȡĮȟȘȢ țĮȚ ȖȚĮ ȐȜȜİȢ İȡȖĮıȓİȢ ĲȠȣ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȤȫȡȠȣ (ĲȠȚȤİȓĮ, ĮȞĮȕĮșȝȠȓ, ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȚȢ țȜʌ.) ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ İʌȚʌȡȩıșİĲĮ Ƞ
ȆȓȞĮțĮȢ 3.
Ș
İ. Ǿ 7 ȖȡĮȝȝȒ «ʌȠȜȣȩȡȠĳĮ țĲȓȡȚĮ ʌȐȡțȚȞȖț» ĮĳȠȡȐ ȠȜȩțȜȘȡĮ țĲȓȡȚĮ Ȓ ȝȑȡȘ ĮȣĲȫȞ, İȓĲİ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ İȓĲİ ıİ ȐȜȜĮ İʌȓʌİįĮ.

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

ȂǽȂȈ = _ , _ _ _ _ (4 įİțĮįȚțȐ ȥȘĳȓĮ)

------

ǹȞȦįȠȝȒ İȚįȚțȫȞ țĲȚȡȓȦȞ ȖȡĮĳİȓȦȞ, țĮĲĮıĲȘȝȐĲȦȞ țĮȚ
İȝʌȠȡȚțȫȞ țȑȞĲȡȦȞ, ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ĮșȡȠȚıĲȚțȐ ȠȚ ȩȥİȚȢ
ʌȡȠȢ țȠȚȞȩȤȡȘıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ, ĲĮ įȐʌİįĮ țĮȚ ĲĮ
İıȦĲİȡȚțȐ ȤȦȡȓıȝĮĲĮ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ İȡȖĮıȓĮȢ
įȚĮȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ıȣȞİȡȖİȓĮ İıĲİȖĮıȝȑȞȦȞ
İʌĮȖȖİȜȝȐĲȦȞ.

------

------

2.

(3)

īȡĮĳİȓĮ, ȀĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ, ǼȝʌȠȡȚțȐ țȑȞĲȡĮ, țȜİȚıĲȐ
șȑĮĲȡĮ țĮȚ țȚȞȘȝĮĲȠȖȡȐĳȠȚ, ǼțʌĮȚįİȣĲȒȡȚĮ, ȇĮįȚȠĲȘȜİȠʌĲȚțȠȓ ıĲĮșȝȠȓ, țȜİȚıĲȐ țȑȞĲȡĮ ĮȞĮȥȣȤȒȢ țĮȚ
İıĲȚȐıİȦȢ, ȀȠȚȞȦĳİȜȒ ȚįȡȪȝĮĲĮ, ȆȞİȣȝĮĲȚțȐ țȑȞĲȡĮ,
ĮȓșȠȣıİȢ įȚĮȜȑȟİȦȞ, ǹȡĲȠʌȠȚİȓĮ, ǼȡȖĮıĲȒȡȚĮ ȗĮȤĮȡȠʌȜĮıĲȚțȒȢ, ǿįȚȦĲȚțȑȢ İțțȜȘıȓİȢ, ȀȜİȚıĲȐ ȖȣȝȞĮıĲȒȡȚĮ.

0.15 X
=

ȀĮĲȠȚțȓİȢ ȖİȞȚțȫȢ

(2)

Pilotis
(İȜİȪșİȡȠȢ
ȋȫȡȠȢ)

1.

(1)

ǼȓįȠȢ țĲȚȡȓȠȣ Ȓ İȡȖĮıȓĮȢ (ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ
ĲȘ ȤȡȒıȘ țĮȚ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ)

ȆǿȃǹȀǹȈ 2

ǹȡȚșȝȩȢ ȘȝİȡȠȝȚıșȓȦȞ ĮȞȐ Ĳ.ȝ. ( ȖȚĮ țȐșİ İȓįȠȢ ȤȫȡȠȣ)

ǿǻǿȅȀȉǾȉǾȈ: ___________________________________________________________________
Ǽȇīȅ:
___________________________________________________________________
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ ǼȇīȅȊ: ____________________________________________________________
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ǿǻǿȅȀȉǾȉǾȈ
: ___________________________________________________________________
Ǽȇīȅ
: ___________________________________________________________________
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ ǼȇīȅȊ : ___________________________________________________________________

ȆǿȃǹȀǹȈ 3
ȆȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİȚ ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ ĲȦȞ ȘȝİȡȠȝȚıșȓȦȞ ĮȞȐ ȝȠȞȐįĮ ȠȚțȠįȠȝȚțȒȢ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ĮȞĮȜȣĲȚțȩ ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

ǼȇīǹȈǿǹ

ǹ/ǹ
(1)

(2)

Ȃȅȃǹǻǹ
(3)

ǹȇǿĬȂȅȈ ǾȂǼȇȅȂǿȈĬǿȍȃ ǹȃǹ
Ȃȅȃǹǻǹ
ǼȇīǹȈǿǹȈ
(4)

ȂȅȃǹǻǼ
Ȉ
ǼȇīǹȈǿǹ
Ȉ

ǹȇǿĬȂȅȈ
ǾȂǼȇȅȂǿȈĬǿȍȃ

(5)

(6)

ȀǹȉǹȈȀǼȊǹȈȉǿ ȀǾ ĭǹȈǾ
(7)

1.

ȋȍȂǹȉȅȊȇīǿȀǹ

1.01

īİȞȚțȑȢ İțıțĮĳȑȢ ȖĮȚȫįİȚȢ ȝİ ȝȘȤĮȞȚțȐ ȝȑıĮ (ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ĳȩȡĲȦıȘ, ȝİĲĮĳȠȡȐ țȜʌ.)

Ȃ3

0,002

01

1.02

īİȞȚțȑȢ İțıțĮĳȑȢ ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȚȢ ȝİ ȝȘȤĮȞȚțȐ ȝȑıĮ İțĲȩȢ țȠȝʌȡİıȑȡ (ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ĳȩȡĲȦıȘ, ȝİĲĮĳȠȡȐ țȜʌ.)

Ȃ3

0,004

01

1.03

īİȞȚțȑȢ İțıțĮĳȑȢ ȕȡĮȤȫįİȚȢ ȝİ ȝȘȤĮȞȚțȐ ȝȑıĮ İțĲȩȢ țȠȝʌȡİıȑȡ (ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ĳȩȡĲȦıȘ, ȝİĲĮĳȠȡȐ țȜʌ.)

Ȃ3

0,005

01

1.04

ǼțıțĮĳȑȢ șİȝİȜȓȦȞ ȖĮȚȫįİȚȢ ȝİ ȝȘȤĮȞȚțȐ ȝȑıĮ (ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ĳȩȡĲȦıȘ, ȝİĲĮĳȠȡȐ țȜʌ.)

Ȃ3

0,003

01

1.05

ǼțıțĮĳȑȢ șİȝİȜȓȦȞ ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȚȢ ȝİ ȝȘȤĮȞȚțȐ ȝȑıĮ İțĲȩȢ țȠȝʌȡİıȑȡ (ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ĳȩȡĲȦıȘ, ȝİĲĮĳȠȡȐ
țȜʌ.)

Ȃ3

0,004

01

1.06

ǼțıțĮĳȑȢ șİȝİȜȓȦȞ ȕȡĮȤȫįİȚȢ ȝİ ȝȘȤĮȞȚțȐ ȝȑıĮ İțĲȩȢ țȠȝʌȡİıȑȡ (ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ĳȩȡĲȦıȘ, ȝİĲĮĳȠȡȐ țȜʌ.)

Ȃ3

0,006

01

1.07

ǼʌȚȤȫıİȚȢ ȝİ ȝȘȤĮȞȚțȐ ȝȑıĮ (ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ĳȩȡĲȦıȘ, ȝİĲĮĳȠȡȐ, įȚȐıĲȡȦıȘ, ıȣȝʌȪțȞȦıȘ țȜʌ.)

Ȃ3

0,002

01

1.08

ǼțıțĮĳȑȢ ȖĮȚȫįİȚȢ ȝİ ĲĮ ȤȑȡȚĮ (ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ĳȩȡĲȦıȘ, ȝİĲĮĳȠȡȐ țȜʌ.)

Ȃ3

0,360

01

1.09

ǼțıțĮĳȑȢ ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȚȢ ȝİ ĲĮ ȤȑȡȚĮ Ȓ țȠȝʌȡİıȑȡ (ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ĳȩȡĲȦıȘ, ȝİĲĮĳȠȡȐ țȜʌ.)

Ȃ3

0,450

01

1.10

ǼțıțĮĳȑȢ ȕȡĮȤȫįİȚȢ ȝİ ĲĮ ȤȑȡȚĮ Ȓ țȠȝʌȡİıȑȡ (ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ĳȩȡĲȦıȘ, ȝİĲĮĳȠȡȐ țȜʌ.)

Ȃ3

0,720

01

1.11

ǼʌȚȤȫıİȚȢ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȝİ ĲĮ ȤȑȡȚĮ (ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ĳȩȡĲȦıȘ, ȝİĲĮĳȠȡȐ, įȚȐıĲȡȦıȘ, ıȣȝʌȪțȞȦıȘ țȜʌ.)

Ȃ3

0,180

01

2.

ȀǹĬǹǿȇǼȈǼǿȈ (ȝİ ĲĮ ȤȑȡȚĮ Ȓ țȠȝʌȡİıȑȡ)

2.01

ȀĮșĮȓȡİıȘ ȦʌȜ. ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ

Ȃ3

1,440

01

2.02

ȀĮșĮȚȡȑıİȚȢ ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ (ȐȠʌȜȠ Ȓ ȦʌȜȚıȝȑȞȠ ȝİ ʌȜȑȖȝĮ)

Ȃ3

0,900

01

2.03

ȀĮșĮȓȡİıȘ ʌȜȚȞșȠįȠȝȒȢ ıȣȞȒșȠȣȢ țȠȞȚȐȝĮĲȠȢ

Ȃ3

0,270

01

2.04

ȀĮșĮȓȡİıȘ ʌȜȚȞșȠįȠȝȒȢ ȚıȤȣȡȠȪ țȠȞȚȐȝĮĲȠȢ

Ȃ3

0,360

01

2.05

ȀĮșĮȓȡİıȘ ʌȜȚȞșȠįȠȝȫȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ

Ȃ3

0,450

01

2.06

ȀĮșĮȓȡİıȘ İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ

Ȃ2

0,090

01

2.07

ȀĮșĮȓȡİıȘ ĲȠȓȤȦȞ, İț ʌȜȚȞșȠįȠȝȫȞ ȖȚĮ įȚȐȞȠȚȟȘ ĮȞȠȓȖȝĮĲȠȢ (șȣȡȫȞ, ʌĮȡĮșȪȡȦȞ țȜʌ.)

Ĳİȝ.

0,333

01

2.08

ǹʌȠȟȒȜȦıȘ ȟȪȜȚȞȦȞ Ȓ ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ ȝİĲȐ ĲȦȞ țĮıȦȝȐĲȦȞ ĲȠȣȢ

Ȃ2

0,202

01

2.09

ǹʌȠȟȒȜȦıȘ țİȡĮȝȚįȚȫȞ ıĲȑȖȘȢ (țİȡĮȝȓįȚĮ țĮȡĳȦĲȐ, įİĲȐ Ȓ țȠȜȣȝʌȘĲȐ)

Ȃ2

0,018

01

2.10

ǹʌȠȟȒȜȦıȘ ıțİȜİĲȠȪ (ȗİȣțĲȫȞ țȜʌ.) ıĲȑȖȘȢ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ

Ȃ2

0,036

01

2.11

ǹʌȠȟȒȜȦıȘ țȣȝĮĲȠİȚįȫȞ ĳȪȜȜȦȞ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ (ĮȝȚĮȞĲȠĲıȚȝȑȞĲȠȣ, ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ țȜʌ.)

Ȃ2

0,013

01

2.12

ǹʌȠȟȒȜȦıȘ įĮʌȑįȦȞ İț ĳȣıȚțȫȞ Ȓ ĲİȤȞȚțȫȞ ʌȜĮțȫȞ Ȓ ʌȜĮțȚįȓȦȞ Ȓ ȝĮȡȝȐȡȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ

Ȃ2

0,027

01

2.13

ǹʌȠȟȒȜȦıȘ ȟȪȜȚȞȦȞ įĮʌȑįȦȞ

Ȃ2

0,022

01

2.14

ǹʌȠȟȒȜȦıȘ ȣȖȡȠȝȩȞȦıȘȢ ȝİ ĮıĳĮȜĲȩʌĮȞȠ Ȓ ȝİȝȕȡȐȞȘ

Ȃ2

0,009

01

2.15

ǹʌȠȟȒȜȦıȘ șİȡȝȠȝȩȞȦıȘȢ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ

Ȃ2

0,007

01

2.16

ǹʌȠȝȐțȡȣȞıȘ țĮȚ ĳȩȡĲȦıȘ įȚĮ ȤİȚȡȫȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țĮșĮȚȡȑıİȦȞ Ȓ ĮʌȠȟȘȜȫıİȦȞ

Ȃ3

0,270

01

3.

ȈȀȊȇȅǻǼȂǹȉǹ

3.01

ȍʌȜȚıȝȑȞĮ ıțȣȡȠįȑȝĮĲĮ

Ȃ3

0,810

01

3.02

ǼȜĮĳȡȐ ȦʌȜ. ıțȣȡȠįȑȝĮĲĮ (ȝİ ʌȜȑȖȝĮ)

Ȃ3

0,450

01

3.03

ǼȜĮĳȡȠȝʌİĲȩȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ (BETOCEL, ʌİȡȜȚĲȩįİȝĮ țȜʌ.)

Ȃ3

0,270

01

3.04

ǱȠʌȜȠ ıțȣȡȩįİȝĮ (GROS-BETON)

Ȃ3

0,315

01

3.05

ǼȟȚıȦĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ (ȖİȝȓıȝĮĲĮ įĮʌȑįȦȞ ȝİ ȖĮȡȝʌȚȜȠȝʌİĲȩȞ, İȜĮĳȡȠȝʌİĲȩȞ țȜʌ)

Ȃ2

0,018

01

3.06

ǼʌȚĳȐȞİȚİȢ İȝĳĮȞȠȪȢ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ

Ȃ2

0,027

01

3.07

ȈİȞȐȗ įȡȠȝȚțȐ

Ȃ.Ȃ.

0,036

01

3.08

ȈİȞȐȗ ȝʌĮĲȚțȐ

Ȃ.Ȃ.

0,063

01

3.09

ȂĮȞįȪİȢ ȑȖȤȣĲȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ (ȠʌȜȚıȝȩȢ, ȟȣȜȩĲȣʌȠȢ, ıțȣȡȩįİȝĮ)

Ȃ3

1,350

01

3.10

ȂĮȞįȪİȢ İțĲȠȟİȣȩȝİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ(ȠʌȜȚıȝȩȢ, ıțȣȡȩįİȝĮ)

Ȃ2

0,225

01

3.11

ǺȐıİȚȢ ĮȞİȝȠȖİȞȞȘĲȡȚȫȞ (İĳȩıȠȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ)

Ȃ3

0,180

01

3.12

ȍʌȜȚıȝȑȞȠ ıțȣȡȩįİȝĮ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ ʌȡĮȞȫȞ ȕĮșȑȦȞ İțıțĮĳȫȞ

Ȃ3

0,200

01

3.13

ȍʌȜȚıȝȑȞĮ ıțȣȡȠįȑȝĮĲĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȤȫȡȠȣ

Ȃ3

0,400

01

4.

ȉȅǿȋȅȆȅǿȎǼȈ

4.01

ȁȚșȠįȠȝȑȢ ȝİ ĮȡȖȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ

Ȃ2

0,270

02

4.02

ȁȚșȠįȠȝȑȢ ȝİ ȜĮȟİȣĲȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ (ȜȐȟİȣȝĮ İʌȚ ĲȩʌȠȣ)

Ȃ2

0,630

02

4.03

ȆȜȚȞșȠįȠȝȑȢ įȡȠȝȚțȑȢ

Ȃ2

0,054

02

4.04

ȆȜȚȞșȠįȠȝȑȢ ȝʌĮĲȚțȑȢ

Ȃ2

0,090

02

4.05

ȉıȚȝİȞĲȠʌȜȚȞșȠįȠȝȑȢ

Ȃ2

0,036

02

4.06

ȆȜȚȞșȠįȠȝȑȢ İȟ İȜĮĳȡȫȞ ʌȜȓȞșȦȞ (țȚııȘȡȠʌȜȚȞșȠįȠȝȑȢ, ĲȪʌȠȣ ALFA-BLOCK țȜʌ.)

Ȃ2

0,031

02

4.07

ǻȚĮțȠıȝȘĲȚțȐ ĲȠȪȕȜĮ țĮȚ ȣĮȜȩĲȠȣȕȜĮ

Ȃ2

0,180

02

5.

ǼȆǿȋȇǿȈȂǹȉǹ

5.01

ǹıȕİıĲȠĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲĮ ĲȡȚʌĲȐ

Ȃ2

0,040

03

5.02

ȉıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲĮ ĲȡȚʌĲȐ (ȝİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ȝȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȩıȝȚțĲĮ)

Ȃ2

0,072

03

5.03

ǹıȕİıĲȠĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲĮ ȝİ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ıĲȡȫıȘ ıĮȖȡȑ

Ȃ2

0,045

03

5.04

ǼʌȚȤȡȓıȝĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮȡĲȚĳȚıȚȑȜ

Ȃ2

0,063

03

5.05

ǼʌȚȤȡȓıȝĮĲĮ ȝİ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ıĲȡȫıȘ ʌİĲĮȤĲȒ (ȤȦȡȚȐĲȚțȠȣ ĲȪʌȠȣ)

Ȃ2

0,036

03

5.06

ǼʌȚȤȡȓıȝĮĲĮ ĲȡĮȕȘȤĲȐ

Ȃ.Ȃ.

0,198

03

6.

ǼȆǼȃǻȊȈǼǿȈ ȉȅǿȋȍȃ

6.01

Ȃİ țİȡĮȝȚțȐ ʌȜĮțȐțȚĮ țȠȜȜȘĲȐ

Ȃ2

0,090

03

6.02

Ȃİ țİȡĮȝȚțȐ ʌȜĮțȐțȚĮ ȝİ ȤȡȒıȘ ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ

Ȃ2

0,108

03

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

40321

------

6.03

Ȃİ ȟȪȜȠ

Ȃ2

6.04

Ȃİ įȚĮțȠıȝȘĲȚțȐ ĲȠȪȕȜĮ

Ȃ2

0,162

03

6.05

Ȃİ ĲİȤȞȘĲȑȢ Ȓ ĳȣıȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ Ȓ ʌȑĲȡĮ (ʌ.Ȥ. ıȤȚıĲȩȜȚșȠȚ țȜʌ.)

Ȃ2

0,144

03

6.06

Ȃİ ȠȡșȠȝĮȡȝȐȡȦıȘ

Ȃ2

0,135

03

6.07

Ȃİ ĳȪȜȜĮ ȝİĲĮȜȜȚțȐ (ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ țȜʌ)

Ȃ2

-----

7.

ǼȆǿȈȉȇȍȈǼǿȈ ǻǹȆǼǻȍȃ

7.01

Ȃİ ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ

Ȃ2

0,036

04

7.02

Ȃİ ĲıȚȝİȞĲȩʌȜĮțİȢ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ

Ȃ2

0,045

04

7.03

Ȃİ ȖĮȡȝʌȚȜȠȝȦıĮȧțȩ (ȤȦȡȓȢ ȜİȚȩĲȡȚȥȘ țĮȚ ıĲȓȜȕȦıȘ)

Ȃ2

0,045

04

7.04

Ȃİ ȝȦıĮȧțȩ ȜİȣțȠȪ ĲıȚȝȑȞĲȠȣ (ȤȦȡȓȢ ȜİȚȩĲȡȚȥȘ țĮȚ ıĲȓȜȕȦıȘ)

Ȃ2

0,054

04

7.05

Ȃİ ĳȣıȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ (ȀĮȡȪıĲȠȣ țȜʌ.)

Ȃ2

0,099

04

7.06

Ȃİ ʌȜȐțİȢ ȝĮȡȝȐȡȠȣ (ȤȦȡȓȢ ȜİȚȩĲȡȚȥȘ țĮȚ ıĲȓȜȕȦıȘ)

Ȃ2

0,108

04

7.07

Ȃİ țİȡĮȝȚțȐ ʌȜĮțȐțȚĮ

Ȃ2

0,099

04

7.08

Ȃİ ȟȪȜȚȞĮ įȐʌİįĮ țĮȡĳȦĲȐ İʌȓ țĮįȡȠȞȓȦȞ (ȤȦȡȓȢ ĲȡȓȥȚȝȠ țĮȚ ȕİȡȞȓțȦȝĮ )

0,126

04

7.09

Ȃİ ȟȪȜȚȞĮ țȠȜȜȘĲȐ įȐʌİįĮ (ȤȦȡȓȢ ĲȡȓȥȚȝȠ țĮȚ ȕİȡȞȓțȦȝĮ)

Ȃ2

0,081

04

7.10

Ȃİ ʌȜĮıĲȚțȐ ʌȜĮțȐțȚĮ Ȓ ĲȐʌȘĲĮ (ʌȜĮıĲȚțȩ, ȝȠțȑĲĮ țȜʌ.)

Ȃ2

-----

7.11

ȁİȚȩĲȡȚȥȘ țĮȚ ıĲȓȜȕȦıȘ įĮʌȑįȦȞ ȝȦıĮȧțȫȞ Ȓ ȝĮȡȝȐȡȦȞ

Ȃ2

0,036

04

7.12

ȉȡȓȥȚȝȠ țĮȚ ȕİȡȞȓțȦȝĮ ȟȪȜȚȞȦȞ įĮʌȑįȦȞ

Ȃ2

0,031

04

8.

ȂȅȃȍȈǼǿȈ - ȈȉǼīǹȃȍȈǼǿȈ

8.01

ȊȖȡȠȝȩȞȦıȘ ȝİ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȝİȝȕȡȐȞİȢ Ȓ ĮıĳĮȜĲȩʌĮȞĮ

Ȃ2

0,018

05

8.02

ȊȖȡȠȝȩȞȦıȘ ȝİ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ İʌĮȜİȚĳȩȝİȞȠ ȣȜȚțȩ

Ȃ2

0,009

05

8.03

ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ ȝİ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȫȞ ʌȜĮțȫȞ

Ȃ2

0,006

05

9.

ȂǹȇȂǹȇǿȀǹ

9.01

ȆȠįȚȑȢ, țĮĲȫĳȜȚĮ, İʌȓıĲȡȦıȘ ıĲȑȥİȦȞ ıĲȘșĮȓȦȞ

0,045

04

9.02

ǼʌȑȞįȣıȘ ȕĮșȝȓįȦȞ (ʌȐĲȘȝĮ, ȡȓȤĲȚ )

0,090

04

9.03

ȈțĮȜȠȝȑȡȚĮ

0,018

04

0,022

04

03

Ȃ2

Ȃ.Ȃ.
Ȃ.Ȃ.
ǽİȪȖȠ
Ȣ

9.04

ȈȠȕĮĲİʌȚȐ

10.

ȌǼȊǻȅȇȅĭǼȈ

10.01

ǼʌȓȤȡȚıȝĮ ıİ ȝİĲĮȜȜȚțȩ ʌȜȑȖȝĮ

Ȃ2

0,090

10.02

ǹʌȩ ȖȣȥȠıĮȞȓįİȢ

Ȃ2

-----

10.03

ǹʌȩ ʌȜȐțİȢ ȠȡȣțĲȫȞ ȚȞȫȞ ȝİ ȝİĲĮȜȜȚțȩ ıțİȜİĲȩ

Ȃ2

-----

10.04

ǹʌȩ ȟȪȜȠ

Ȃ2

-----

11.

ǼȆǿȀǹȁȊȌǼǿȈ

11.01

ǼʌȚțİȡȐȝȦıȘ ȝİ țİȡĮȝȓįȚĮ țȠȜȣȝʌȘĲȐ

Ȃ2

0,081

01

11.02

ǼʌȚțİȡȐȝȦıȘ ȝİ țİȡĮȝȓįȚĮ țĮȡĳȦĲȐ Ȓ įİĲȐ

Ȃ2

0,031

01

11.03

ȄȪȜȚȞȠȢ ıțİȜİĲȩȢ ıĲȑȖȘȢ İįȡĮȗȩȝİȞȠȢ

Ȃ2

0,045

01

11.04

ȄȪȜȚȞȠȢ ıțİȜİĲȩȢ ıĲȑȖȘȢ ĮȣĲȠĳİȡȩȝİȞȠȢ

Ȃ2

0,108

01

11.05

ǼʌȚțȐȜȣȥȘ ȝİ ıȤȚıĲȩʌȜĮțİȢ İȞ ȟȘȡȫ

Ȃ2

0,031

01

11.06

ǼʌȚțȐȜȣȥȘ ȝİ ıȤȚıĲȩʌȜĮțİȢ țȠȜȣȝʌȘĲȑȢ

Ȃ2

0,090

01

11.07

ǼʌȚțȐȜȣȥȘ ȝİ țȣȝĮĲȠİȚįİȓȢ ʌȜȐțİȢ ĮȝȚĮȞĲȠĲıȚȝİȞĲȠȣ, ʌȜĮıĲȚțȠȪ, ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ țȜʌ.

Ȃ2

0,009

01

12.

ȈȉǾĬǹǿǹ
Ȃ.Ȃ.

0,090

01

Ȃ.Ȃ.

12.01

ǹʌȩ ȦʌȜȚıȝȑȞȠ ıțȣȡȩįİȝĮ

13.

ȋȇȍȂǹȉǿȈȂȅǿ

13.01

ȊįȡȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ

Ȃ2

0,009

05

13.02

ȆȜĮıĲȚțȐ ĮʌȜȐ İʌȓ ĲȠȓȤȠȣ

Ȃ2

0,027

05

13.03

ȆȜĮıĲȚțȐ Ȓ ȡȚʌȠȜȓȞİȢ ıʌĮĲȠȣȜĮȡȚıĲȐ İʌȓ ĲȠȓȤȠȣ

Ȃ2

0,040

05

13.04

ǼʌĮȞĮȤȡȦȝĮĲȚıȝȩȢ ĲȠȓȤȦȞ ȝİ ʌȜĮıĲȚțȐ Ȓ ȡȚʌȠȜȓȞİȢ

Ȃ2

0,027

05

13.05

ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ Ȓ İʌĮȞĮȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ ȝİ ĮțȡȣȜȚțȩ Ȓ ĲıȚȝİȞĲȩȤȡȦȝĮ

Ȃ2

0,027

05

13.06

ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ Ȓ İʌĮȞĮȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ ȝİ ȡİȜȚȑĳ

Ȃ2

0,036

05

13.07

ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ ȟȪȜȚȞȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ

Ȃ2

0,063

05

13.08

ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ ıȚįȘȡȫȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ

Ȃ2

0,072

05

13.09

ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ ıȦȜȒȞȦȞ țĮȚ ȟȪȜȚȞȦȞ Ȓ ıȚįȘȡȫȞ țȠȣʌĮıĲȫȞ

Ȃ.Ȃ.

0,027

05

13.10

ǼʌĮȞĮȤȡȦȝĮĲȚıȝȩȢ ȟȪȜȚȞȦȞ Ȓ ıȚįȘȡȫȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ

Ȃ2

0,045

05

13.11

ǺİȡȞȚțȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ ȟȪȜȚȞȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ

Ȃ2

0,135

05

14.

ǻǿǹĭȅȇǹ

14.01

ȀĮĲĮıțİȣȒ ĲȗĮțȚȠȪ

Ĳİȝ.

2,700

06

14.02

ȀĮȝȚȞȐįĮ ȝİĲȐ ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ

Ȃ.Ȃ.

0,225

06

14.03

ǿțȡȚȫȝĮĲĮ ȟȪȜȚȞĮ Ȓ ıȚįȘȡȐ

Ȃ2

0,013

06

15.

ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃ ȋȍȇȅȈ
ȅ ĮȡȚșȝȩȢ ȘȝİȡȠȝȚıșȓȦȞ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȤȫȡȠȣ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȝİ ĲȘȞ ʌȡȠȝȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢ ʌȓȞĮțȠȢ.

ȈȊȃȅȁȅ ǾȂǼȇȅȂǿȈĬǿȍȃ :
ȆȡȠțĮĲĮȕȠȜȒ ǿȀǹ-ǼȉǹȂ = __,__ x _____ x ____ x __,__ = __________ €
ȅ ȈȊȃȉǹȄǹȈ

(ʌȠıȠıĲȩ ʌȡȠțĮĲĮȕȠȜȒȢ ȋ ȈȪȞȠȜȠ ǾȝİȡȠȝȚıșȓȦȞ ȋ
ȋ ȂȑıȠ ȘȝİȡȠȝȓıșȚȠ ȋ ʌȠıȠıĲȩ İȚıĳȠȡȐȢ)

06
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2. Προκειμένου για ιδιωτικά τεχνικά έργα, οι καταβλη−
τέες εισφορές υπολογίζονται επί της εργατικής δαπά−
νης, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Διευθυντού
του αρμοδίου Υποκαταστήματος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, μετά από
γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικής και Στέγασης,
που συντάσσεται με βάση τον αναλυτικό προϋπολο−
γισμό των έργων, ο οποίος υποβάλλεται υπό μορφή
ποσών δαπανών.
Ο έλεγχος εισφορών διενεργείται κατά την εκκαθάρι−
ση των έργων με βάση το τελικώς υπολογισθέν Ποσο−
στό Εργατικής Δαπάνης (Π.Ε.Δ), κατ’ ανάλογη εφαρμογή
των ισχυόντων στα σχετικά εδάφια της παρ. 3 του
άρθρου 40 του παρόντος.
2) Οι διατάξεις του άρθρου 39 του Κ.Α του ΙΚΑ−
Ε.Τ.Α.Μ., όπως έχουν αντικατασταθεί με την αριθμ.
Φ21/2930/10.11.1992 (ΦΕΚ 686, Β΄) υπουργική απόφαση
και την αριθμ. Φ21/478/18.3.1997 (ΦΕΚ 252 Β΄) υπουργική
απόφαση, αντικαθίστανται ως εξής:
Προκαταβολή και καταβολή εισφορών.
1. Για οικοδομικές εργασίες σε οικοδομικά έργα, που
αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 1 εδάφιο α΄ του πα−
ρόντος Κανονισμού, ο κατά νόμο υπόχρεος καταβο−
λής εισφορών οφείλει να προκαταβάλει, πριν από την
έναρξη των εργασιών, ποσό εισφορών που αναλογεί
στην δαπάνη του 1% των συνολικών ημερών εργασίας
που καθορίζονται κατά το προηγούμενο άρθρο επί το
εκάστοτε ισχύον τεκμαρτό ημερομίσθιο της 8ης Ασφα−
λιστικής Κλάσης.
Αν η συνολική οφειλή εισφορών δεν υπερβαίνει το
διπλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της 8ης Ασφα−
λιστικής Κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά, τότε προκα−
ταβάλλεται εξ ολοκλήρου.
Στις περιπτώσεις που απαιτείται η έκδοση άδειας, η
ανωτέρω προκαταβολή εισφορών καταβάλλεται πριν
από την έκδοση της άδειας. Το ποσό της προκαταβολής
συμψηφίζεται με το ποσό των εισφορών που δηλώ−
νονται στις πρώτες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις
(Α.Π.Δ.).
Υποχρέωση για προκαταβολή δεν υπάρχει για τα ιδι−
ωτικά τεχνικά έργα και τα δημόσια έργα που διέπονται
από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου
38 του παρόντος Κανονισμού.
2. Η μη καταβολή των οφειλόμενων εισφορών μέσα
στην προθεσμία που προβλέπεται από το άρθρο 26
παρ. 3 του Α.Ν. 1846/51, όπως κάθε φορά ισχύει, συνε−
πάγεται την επιβολή των κυρώσεων (προσθέτων τελών)
που προβλέπονται από το άρθρο 27 του ιδίου νόμου
όπως ισχύει κάθε φορά.
3. Για οικοδομικά και τεχνικά έργα του Δημοσίου, των
Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των
Δημοσίων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας και γενικά
για έργα που διέπονται από τις διατάξεις της νομο−
θεσίας περί εκτελέσεως Δημοσίων έργων, το ολικό
ποσό των εισφορών που αναλογεί στην ασφάλιση των
εργατοτεχνιτών οικοδόμων που απασχολήθηκαν κατά
την διάρκεια του μήνα υπολογίζεται σύμφωνα με το
άρθρο 25 του Α.Ν. 1846/1951 και καταβάλλεται σε χρήμα
στην υπηρεσία του Ιδρύματος μέσα στην προθεσμία
του άρθρου 26 παρ. 3 του Α.Ν. 1846/1951, όπως ισχύει
κάθε φορά.
Αν οι εισφορές που πρέπει να καταβληθούν κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης του έργου και σε κάθε περίπτωση
πριν την τελική πιστοποίηση εργασιών, σύμφωνα με τα

παραπάνω, υπολείπονται αυτών που υπολογίζονται ως
καταβλητέες με βάση το ποσοστό εργατικής δαπάνης,
το οποίο καθορίστηκε αρχικά κατά το άρθρο 38 παρ.
3, 4 και 5 του παρόντος Κανονισμού, ο υπόχρεος κατα−
βάλλει την επιπλέον διαφορά που προκύπτει, μέχρι την
τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη
γνωστοποίησή της σ’ αυτόν από την αρμόδια Υπηρεσία
του Ιδρύματος.
3) Οι διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 40 του
Κ.Α. του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., όπως έχουν αντικατασταθεί με
την αριθμ. Φ21/2930/10.11.1992 (ΦΕΚ 686, Β΄) υπουργική
απόφαση και την αριθμ. Φ21/478/18.3.1997 (ΦΕΚ 252 Β΄)
υπουργική απόφαση, αντικαθίστανται ως εξής:
Συμπλήρωση εισφορών – επιστροφή επιπλέον κατα−
βληθεισών
1. Για τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα, αν προκύψει ότι οι
ημέρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν υπερβαίνουν
τις υπολογιζόμενες με τους συντελεστές του άρθρου
38 του παρόντος Κανονισμού, βάσει των οποίων κατα−
βλήθηκαν εισφορές, είτε λόγω μεταβολής του αρχικού
σχεδίου, είτε από τον έλεγχο των μισθολογικών ή ανα−
κεφαλαιωτικών καταστάσεων ή Αναλυτικών Περιοδικών
Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) κατά την παρ. 8α του άρθρου 26 του
α.ν. 1846/51, είτε από στοιχεία του έργου που δεν ελή−
φθησαν υπόψη στις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου
38, ο υπόχρεος καταβολής των εισφορών εργοδότης,
οφείλει να καταβάλει την επιπλέον διαφορά ασφαλι−
στικών εισφορών που προέκυψε.
2. Κατά την εκκαθάριση του λογαριασμού εισφορών
ιδιωτικών οικοδομικών έργων, που διενεργείται σύμ−
φωνα με τα επόμενα εδάφια της παραγράφου αυτής,
εφόσον δεν προκύψει λόγος μείωσης των ημερών ερ−
γασίας που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 38,
τότε αυτές λογίζονται ότι έχουν σε κάθε περίπτωση
πραγματοποιηθεί, έστω και εάν δεν συναρτώνται με την
απασχόληση συγκεκριμένων προσώπων, και οι εισφορές
που αναλογούν σε αυτές καθίστανται απαιτητές και κα−
ταλογίζονται από τα αρμόδια όργανα του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ..
Μετά την διενεργηθείσα εκκαθάριση, τυχόν επιπλέον
αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές επιστρέφονται
στους εργοδότες, μετά από αίτησή τους, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 7 του
α.ν. 1846/1951 όπως ισχύει.
Κατά τον σχετικό έλεγχο που διενεργείται προκειμέ−
νου να εκκαθαρισθεί το έργο, πέραν της διεκπεραίωσης
εκκρεμοτήτων (ορθή ασφαλιστική τακτοποίηση απα−
σχολουμένων, διεκπεραίωση δηλώσεων απασχολήσε−
ως εργατοτεχνιτών, διεκπεραίωση εκθέσεων επιτόπιων
ελέγχων των αρμοδίων οργάνων ή άλλων εκκρεμοτή−
των) και εφόσον το προκύπτον ποσό εισφορών από τις
Ανακεφαλαιωτικές Καταστάσεις ή Α.Π.Δ. υπολείπεται
του κατά το άρθρο 38 του παρόντος Κανονισμού υπο−
λογιζόμενου ποσού, εξετάζονται τα ακόλουθα:
α) Η τυχόν μεταβολή στο αρχικό σχέδιο,
β) εάν συντρέχουν οι περιπτώσεις για τις οποίες στο
άρθρο 38 παρ. 1 προβλέπεται μείωση των κατ’ ελάχιστα
υπολογιζόμενων ημερών εργασίας,
γ) εάν συντρέχει περίπτωση μείωσης των κατ’ ελάχι−
στα υπολογιζόμενων εισφορών λόγω προσωπικής απα−
σχόλησης του κυρίου του έργου, του συζύγου και των
α΄ βαθμού συγγενών του εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας,
Οι υπολογιζόμενες κατά το άρθρο 38 υποχρεωτικά κα−
ταβλητέες εισφορές, επί ιδιωτικών οικοδομικών έργων,
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μειώνονται συνεπεία αποδεδειγμένης προσωπικής απα−
σχόλησης του κυρίου του έργου, του συζύγου και των
α΄ βαθμού συγγενών του εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας,
εφόσον είναι οικοδόμοι και απασχολούνται σε εργασίες
πρώτης μόνον κατοικίας, η οποία ανεγείρεται μετά από
άδεια πολεοδομικού γραφείου ή άλλης δημόσιας αρχής
και για επιφάνεια έως 150 τ.μ. χώρων βασικής χρήσης.
Η προσωπική απασχόληση του οικοδόμου λαμβάνε−
ται υπόψη για μεν την ειδικότητα του τεχνίτη, εφόσον
αποδεδειγμένα έχει ασφαλισθεί, οποτεδήποτε, με τις
διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου για εξακόσιες (600)
τουλάχιστον ημέρες εργασίας, για δε την ειδικότητα
του βοηθού ή εργάτη, εφόσον αποδεδειγμένα έχει
ασφαλισθεί, οποτεδήποτε, με τις διατάξεις του ίδιου κε−
φαλαίου για εκατό (100) τουλάχιστον ημέρες εργασίας.
Η μείωση των εισφορών λόγω προσωπικής απασχό−
λησης του κυρίου του έργου, του συζύγου και του α΄
βαθμού συγγενών του δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά
φάση το 30% των κατά το άρθρο 38 υπολογιζόμενων ως
υποχρεωτικά καταβλητέων εισφορών του πίνακα 1 ή συ−
νολικά το 30% των κατά το άρθρο 38 υπολογιζόμενων
ως υποχρεωτικά καταβλητέων εισφορών του πίνακα 2.
Ειδικά, προκειμένου για εργασίες επαναχρωματισμών,
και μόνον γι’ αυτές, αφενός δεν αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφο−
ρών λόγω προσωπικής απασχόλησης η ιδιότητα του
οικοδόμου και αφετέρου δεν υφίσταται περιορισμός
ως προς το ποσοστό μείωσης των υποχρεωτικά κα−
ταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών λόγω προσωπικής
απασχόλησης.
Για τη μείωση του ποσού των εισφορών στις προ−
αναφερόμενες περιπτώσεις απαιτείται η προσωπική
απασχόληση του κυρίου του έργου, του συζύγου και των
α΄ βαθμού συγγενών του, εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας, να
γνωστοποιείται στην υπηρεσία του Ιδρύματος πριν από
την έναρξη της απασχόλησης σε κάθε φάση εργασίας.
Δεν λαμβάνεται υπόψη κάθε εκ των υστέρων γνωστο−
ποίηση προσωπικής απασχόλησης στην υπηρεσία του
Ιδρύματος,
δ) εάν συντρέχουν περιπτώσεις εργασιών κατασκευής
ξύλινων πατωμάτων, βιομηχανικών δαπέδων, εργασιών
τοιχοποιίας με γυψοσανίδες ή με άλλα υλικά, όπως
πάνελ, τσιμεντοσανίδες, έτοιμες τοιχοποιίες, εσωτερικά
και περιμετρικά, και μαρμαρικών εργασιών.
Οι μειούμενες ημέρες υπολογίζονται ποσοστιαία, με
βάση το ποσοστό της επιφάνειας εργασίας που εκτε−
λέστηκε από μόνιμο προσωπικό στεγασμένης επιχείρη−
σης μετά από προσκόμιση τεχνικής έκθεσης πολιτικού
μηχανικού. Καταλαμβάνει και τις φάσεις εργασιών που
δεν εκτελέσθηκαν εξ’ αιτίας των εργασιών αυτών, όπως
π.χ. εργασιών σοβάδων λόγω μη εκτέλεσης εργασιών
τοιχοποιίας,
ε) εάν συντρέχουν περιπτώσεις εργασιών κατασκευ−
ής μεταλλικών στεγών και ξύλινων αυτοφερόμενων. Ο
αριθμός των μειούμενων ημερών εργασίας προκύπτει
από το γινόμενο του πολλαπλασιασμού του συντελεστή
0,15 επί την επιφάνεια (τ.μ.) της στέγης.
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις (δ) και (ε) της παραγρά−
φου αυτής, προϋπόθεση για την μείωση των ημερών
εργασίας αποτελεί η απόδειξη της εκτέλεσης των ερ−
γασιών από προσωπικό επιχείρησης που ασφαλίζεται
στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. με τις κοινές διατάξεις ή από πρό−
σωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και για
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την ιδιότητα του αυτή υπάγεται σε άλλο φορέα κύριας
ασφάλισης,
στ) εάν συντρέχουν περιπτώσεις εργασιών τοιχοποιί−
ας από ελαφρού τύπου υλικά, όπως τσιμεντόλιθοι, τύπου
ALFA BLOCΚ, YTONG, οι μειούμενες ημέρες υπολογίζο−
νται σε ποσοστό 30% της κατασκευαστικής φάσης «τοι−
χοποιία» του πίνακα 1 του άρθρου 38 του παρόντος Κα−
νονισμού, που αντιστοιχούν στα τ.μ της τοιχοποιίας που
εκτελέστηκε με την μέθοδο αυτή. Προϋπόθεση αποτελεί
η προσκόμιση τεχνικής έκθεσης πολιτικού μηχανικού,
η οποία συνοδεύεται από σχετικό φωτογραφικό υλικό,
ζ) για έργα του πίνακα 1 και εργασίες του πίνακα 3,
εάν αποδεικνύεται ιδιαιτερότητα στην κατασκευή του
έργου ή μέρους αυτού ή μη εκτέλεση συγκεκριμένων
εργασιών δια των συμβατικών μεθόδων ή εκτέλεση
εργασιών με ειδικά υλικά, για τις οποίες απαιτούνται
ιδιαίτερες γνώσεις και τεχνικές που παρέχονται μόνο
από εξειδικευμένο προσωπικό ασφαλιζόμενο με τις κοι−
νές διατάξεις, δύνανται να μειωθούν οι κατά το άρθρο
38 υπολογιζόμενες κατ’ ελάχιστα απαιτούμενες ημέρες
ασφάλισης.
Οι μειωμένες ημέρες υπολογίζονται βάσει ποσοστού
μείωσης όπως προβλέπεται για κάθε περίπτωση. Αυτό
το ποσοστό μείωσης εφαρμόζεται στον αριθμό των
ημερομισθίων της κατασκευαστικής φάσης που αντι−
στοιχούν σε εργασίες που δεν εκτελέσθηκαν δια των
συμβατικών μεθόδων ή εκτελέσθηκαν από προσωπικό
στεγασμένης επιχείρησης.
Προϋποθέσεις για τη μείωση αποτελούν: η προσκόμι−
ση τεχνικής έκθεσης πολιτικού μηχανικού, η διαπίστωση
των επικαλουμένων ιδιαιτεροτήτων στα κτίρια από τα
αρμόδια ασφαλιστικά όργανα, η προσκόμιση τιμολογίων,
όπου απαιτείται, και η απόδειξη της ασφάλισης του
απασχοληθέντος προσωπικού από τις επιχειρήσεις που
τους απασχόλησαν (ασφάλιση με τις κοινές διατάξεις)
ή, εφόσον εκτελέσθηκαν από τους ίδιους τους στεγα−
σμένους επιχειρηματίες, η ασφάλισή τους στον Ο.Α.Ε.Ε.
ή σε άλλον φορέα Κύριας ασφάλισης.
Η περίπτωση (ζ) καταλαμβάνει και τις φάσεις εργασι−
ών οι οποίες δεν εκτελέσθηκαν εξ’ αιτίας του γεγονότος
ότι μια προγενέστερη φάση εργασιών δεν εκτελέστηκε,
όπως οι μειώσεις από τα κατ’ ελάχιστα απαιτούμενα
ημερομίσθια για τοιχοποιία με πάνελ, η οποία συνεπά−
γεται και μείωση από τη φάση των σοβάδων.
Ενδεικτικές περιπτώσεις:
Επενδύσεις τοίχων ή οροφής με γυψοσανίδες ή
άλλα υλικά. Δυνατότητα μείωσης έως και 100% από τα
ημερομίσθια που αναλογούν στα τ.μ. της φάσης εργα−
σιών «επιχρίσματα» του πίνακα 1 που δεν εκτελέστηκαν,
Εργασίες σοβάδων (κυρίως εξωτερικών) με ανάμιξη
χρώματος και εξ’ αυτού μη εκτελέσεως στις επιφάνειες
αυτές εργασιών χρωματισμών. Δυνατότητα μείωσης
έως και 80% από τα ημερομίσθια που αναλογούν στα
τ.μ. της φάσης εργασιών «χρωματισμοί» του πίνακα 1
που δεν εκτελέστηκαν,
Υπόγειων χώρων προοριζόμενων για κύρια χρήση
για τις φάσεις εργασιών που εξωτερικά του κτιρίου
δεν θα εκτελεσθούν λόγω του ότι καλύπτονται από
το έδαφος. Δυνατότητα μείωσης έως και 100% από
τα ημερομίσθια που αναλογούν στα τ.μ. των φάσεων
εργασιών «επιχρίσματα» και «χρωματισμοί» του πίνακα
1 που δεν εκτελέστηκαν,
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Εργασίες εξωτερικών ή εσωτερικών επενδύσεων
τοιχοποιίας με υλικά θερμομόνωσης. Δυνατότητα μεί−
ωσης έως και 100% από τα ημερομίσθια που αναλο−
γούν στα τ.μ. των φάσεων εργασιών «επιχρίσματα» και
«χρωματισμοί» του πίνακα 1 που εκτελέστηκαν με την
μέθοδο αυτή,
Εργασίες καθαίρεσης δομικών υλικών που περιέ−
χουν αμίαντο. Δυνατότητα μείωσης έως και 100% από
τις ημέρες εργασίας που προκύπτουν με βάση τον
πίνακα 3 και οι οποίες εκτελέστηκαν από προσωπικό
στεγασμένης επιχείρησης,
Επικαλύψεις δαπέδων από πλαστικά ειδικής μορφής
(πλαστικά πλακάκια) ή ειδικών μορφών επεξεργασμένου
ξύλου (Laminate). Δυνατότητα μείωσης έως και 30%
από τα ημερομίσθια που αναλογούν στα τ.μ. της φάσης
εργασιών «δάπεδα» του πίνακα 1 που εκτελέστηκαν με
την μέθοδο αυτή.
η) εάν για κτίρια για τα οποία ο φέρων οργανισμός
κατασκευάζεται από προσωπικό στεγασμένης επιχείρη−
σης που ασφαλίζεται στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. με τις κοινές
διατάξεις και λόγω αυτού ο κατ’ ελάχιστα απαιτούμενος
αριθμός ημερών εργασίας, κατά την αναγγελία του έρ−
γου στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, προσδιορίζεται με την χρήση του
πίνακα 2, διαπιστωθεί τόσο από την αυτοψία, όσο και
από έγγραφα στοιχεία (τεχνική περιγραφή, συμφωνη−
τικά κ.λπ.), ότι όλες οι εργασίες (τοιχοποιίας, σοβάδων,
χρωμάτων, δαπέδων κ.λπ.) εκτελούνται στην έδρα της
επιχείρησης που κατασκευάζει το κτίριο και μεταφέ−
ρεται ολόκληρο ή κατά τμήματα στο χώρο του έργου,
δύναται η εκκαθάριση να γίνει με τις πράγματι απαι−
τούμενες ημέρες για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν
επί τόπου του έργου, με προσδιορισμό αυτών με τον
πίνακα 3 και αντίστοιχη μείωση των ημερομισθίων που
υπολογίσθηκαν με τον πίνακα 2.
Προϋπόθεση είναι η ύπαρξη στοιχείων (συμφωνητικό
μεταξύ εργοδότη και εργολάβου εταιρείας, Υπεύθυνη
Δήλωση εργοδότη και εργολάβου για την μέθοδο κα−
τασκευής), η απόδειξη ασφάλισης των απασχολούμενων
από την κοινή επιχείρηση, καθώς και η διαπίστωση ή
η πιστοποίηση της μεθόδου κατασκευής και του τρό−
που μεταφοράς και τοποθετήσεως από τους αρμόδιους
υπαλλήλους των Υποκαταστημάτων ή από την Τεχνική
Υπηρεσία του Ιδρύματος.
Καταλαμβάνει και περιπτώσεις ολόκληρων ξύλινων
κατασκευών για κύρια ή βοηθητική χρήση.
3. Για οικοδομικά και τεχνικά έργα του Δημοσίου, των
Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των
Δημοσίων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας και γενικά για
έργα που διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας
περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων:
α) Για συμβάσεις έργων μέχρι του ύψους του 100πλα−
σίου μηνιαίου ορίου αποδοχών υπολογιζόμενου με το
25πλάσιο τεκμαρτό ημερομίσθιο της 28ης ασφαλιστικής
κλάσης, το ποσοστό εργατικής δαπάνης (Π.Ε.Δ.) υπολο−
γίζεται από τα αρμόδια όργανα του Υποκαταστήματος
ΙΚΑ–ΕΤΑΜ απογραφής των έργων.
β) Για συμβάσεις έργων ύψους μεταξύ του 100πλασίου
και 800πλασίου του μηνιαίου ορίου αποδοχών υπολογι−
ζόμενου με το 25πλάσιο τεκμαρτό ημερομίσθιο της 28ης
ασφαλιστικής κλάσης, για τον υπολογισμό του Π.Ε.Δ.
γνωμοδοτεί, πριν από την έκδοση απόφασης Δ/ντού
Υποκαταστήματος, η Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης
του Ιδρύματος.

γ) Για συμβάσεις δημοσίων έργων ύψους μεγαλύτερου
από το 800πλάσιο μηνιαίου ορίου αποδοχών υπολο−
γιζόμενου με το 25πλάσιο τεκμαρτό ημερομίσθιο της
28ης ασφαλιστικής κλάσης, για τον υπολογισμό του
Π.Ε.Δ. απαιτείται, πριν από την έκδοση απόφασης Δ/ντού
Υποκαταστήματος, η γνωμοδότηση από το Ανώτατο
Τεχνικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, μετά από εισήγηση
της Δ/νσης Τεχνικής και Στέγασης.
δ) Για οικοδομικές και τεχνικές εργασίες που δεν
περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό, καθώς και
για εργασίες που ορίζονται με απόφαση του Διοικητή
του Ιδρύματος, το Π.Ε.Δ. καθορίζεται με απόφαση του
Δ/ντή του οικείου Υποκαταστήματος μετά από έκθεση
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος
ε) Κατά των αποφάσεων Διευθυντών για προσδιορι−
σμό του Π.Ε.Δ δύνανται να ασκούνται τα προβλεπόμενα
από τις κείμενες διατάξεις διοικητικά ένδικα μέσα.
στ) Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 120 του Κανονι−
σμού Ασφάλισης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ενστάσεις που υποβάλ−
λονται κατά των αποφάσεων Δ/ντών Υποκαταστημάτων,
είτε οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται μετά από έκθεση
του αρμοδίου ασφαλιστικού οργάνου του Υποκατα−
στήματος (υπολογισμός Π.Ε.Δ. από το υποκατάστημα)
είτε μετά από γνωμοδότηση των Τεχνικών Υπηρεσιών
του Ιδρύματος (Δ/νση Τεχνικής και Στέγασης, Ανώτα−
το Τεχνικό Συμβούλιο), αποστέλλονται και εξετάζονται,
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, από τις Τεχνικές
Υπηρεσίες του Ιδρύματος.
ζ) Μετά το πέρας των εργασιών και την προσκόμιση
τελικής πιστοποίησης εργασιών (τελικού λογαριασμού),
προσδιορίζεται από τα προαναφερόμενα όργανα η τε−
λική εργατική δαπάνη των εργασιών και ακολουθεί ο,
κατά τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, έλεγχος για
την εκκαθάριση των έργων και τη διεκπεραίωση εκκρε−
μοτήτων (ορθή ασφαλιστική τακτοποίηση απασχολου−
μένων, διεκπεραίωση δηλώσεων απασχολήσεως εργα−
τοτεχνιτών, διεκπεραίωση εκθέσεων επιτόπιων ελέγχων
των αρμοδίων οργάνων ή άλλων εκκρεμοτήτων).
Στο στάδιο αυτό, εφόσον από στοιχεία που προσκομί−
ζει ο ενδιαφερόμενος και από τον διενεργηθέντα έλεγχο
προκύψει ότι οι καταβληθείσες εισφορές υπερβαίνουν
τις πράγματι οφειλόμενες για την ασφάλιση των απα−
σχοληθέντων εργατών, όπως αυτές προσδιορίζονται
από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις και τις Εκ−
θέσεις Ελέγχου Οικοδομικών Εργασιών, οι επιπλέον
καταβληθείσες εισφορές επιστρέφονται άτοκα στο
δικαιούχο, ύστερα από αίτησή του.
Στις περιπτώσεις που οι, με βάση τις Αναλυτικές Πε−
ριοδικές Δηλώσεις ή τις Εκθέσεις Ελέγχου Οικοδομικών
Έργων, εισφορές υπολείπονται αυτών που προσδιορί−
ζονται με βάση την τελική προσδιορισθείσα εργατική
δαπάνη σε ποσοστό έως και 10%, η εκκαθάριση ενερ−
γείται χωρίς περαιτέρω έλεγχο.
Για τις περιπτώσεις που το ποσοστό του προηγού−
μενου εδαφίου είναι μεγαλύτερο του 10%, στο σχετικό
έλεγχο που ενεργείται, πέραν των στοιχείων που προ−
βλέπονται από την εργατική και ασφαλιστική νομοθε−
σία (στοιχεία απασχόλησης και αμοιβής), εξετάζονται
και συγκεκριμένα στοιχεία, όπως τυχόν μη προσκόμιση
Αναλυτικών Πινάκων Εργασιών, συμπληρωματικές συμ−
βάσεις, ημερολόγιο έργου, φορολογικά στοιχεία, κ.α..
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4) Οι διατάξεις της παρούσας Απόφασης ισχύουν
για έργα που θα απογραφούν στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ από την
πρώτη του επόμενου μήνα της δημοσίευσης της παρού−
σης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και για
έργα που έχουν απογραφεί πριν την ημερομηνία αυτή
και δεν έχει γίνει εκκαθάριση εισφορών, εξαιρουμένης
μόνο, για τα μη εκκαθαρισμένα έργα, της υποχρέωσης
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προσκόμισης πίνακα 3 για εκτέλεση εργασιών στον
ακάλυπτο χώρο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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