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ΙΔΡΥΜΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

      
 
     Αθήνα      09/09/2011 
 
     Αριθμ. Πρωτ. 
     A21/449/1 
 
     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
     ΑΡ. :68  
 
      
     ΠΡΟΣ: 
    Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α΄ 
 
     
    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 
     Ως ο συν/νος πίνακας διανομής 
 

 
 
ΘΕΜΑ :  Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων με  

την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής:    
«Εργόσημο». 

 
 
 
Σας κοινοποιούμε, τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 24 του 

ν.3863/2010 με θέμα: «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, 
ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ 115/2010/τ.Α΄), τις διατάξεις του 
άρθρου 76 (παρ.8.Α) του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/2011/τ.Α΄)  καθώς και την  με 
αριθ. 14913/343/Φ10034/2011 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 1586/2011/τ.Β΄) με θέμα «Προδιαγραφές 
Εργοσήμου» και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους :  
 

Α.  ΓΕΝΙΚΑ  
 

Με τις ανωτέρω διατάξεις επέρχεται σημαντική μεταβολή  στον 
τρόπο αμοιβής και ασφάλισης του κατ’ οίκον απασχολούμενου προσωπικού 
που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες, αμειβόμενο με την ώρα ή την 
ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν, είτε προς 
περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, που 
καλύπτεται από την ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.. 

 
 
 



ΑΔΑ: 4Α874691ΩΓ-ΟΒΩ 

ε
ά η διαδικασία έκδοσης και 

εξαργύρωσ

 δέχεται ή χρησιμοποιεί τις εργασίες ή υπηρεσίες των εν λόγω 
προσώπων

πο δηλαδή που παρείχε προς τον υπόχρεο έκδοσης την 
εργασία ή υ

έρ του οικείου 
ασφαλιστικ

Φορείς

ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινων

ουμένως έχουν παρακρατηθεί οι αναλογούσες 
ασφαλιστικές εισφορές.  

 

Β΄ ΥΠ ΠΟ 
ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ   

 

ισφορών μέσω 
Εργοσήμου  ενδεικτικά οι εξής εργασίες ή υπηρεσίες: 

α) τικής φροντίδας (οικιακή 
αθαριότητα, γενικό νοικοκυριό). 

γ) στικές εργασίες, που δεν 
υνιστούν οικοδομικές εργασίες. 

δ)  παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων. 

ε)  φύλαξη και μεταφορά παιδιών, νηπίων και βρεφών. 

 
Ειδικότερα, για την αμοιβή και την παρακράτηση ισφορών των 

ανωτέρω προσώπων τηρείται υποχρεωτικ
ης ειδικής επιταγής, «Εργόσημο». 
Υπόχρεος έκδοσης του Εργοσήμου είναι κάθε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο που
.  
Δικαίωμα εξαργύρωσης έχει αποκλειστικά ο αποδέκτης του 

Eργοσήμου, το πρόσω
πηρεσία.  
Το Εργόσημο εκδίδεται υπό τύπο πολύπτυχης ή δίπτυχης επιταγής 

αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη χρηματική αξία στην οποία περιλαμβάνονται το 
ποσό της αμοιβής του εργαζόμενου και το ποσό της εισφοράς υπ

ού φορέα, εν προκειμένω, υπέρ του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. 
Τα Εργόσημα μπορούν να διατίθενται στον εργοδότη από τις 

συνεργαζόμενες, με τους  Κοινωνικής Ασφάλισης, Τράπεζες και τα 
Υποκαταστήματα αυτών, από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), τα 
Υποκαταστήματα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, τα Κ.Ε.Π. αλλά και 
άλλους φορείς ή δίκτυα, που καθ

ικής Ασφάλισης.      
Η καταβολής της αμοιβής στον εργαζόμενο για την παρασχεθείσα 

εργασία πραγματοποιείται με την εξαργύρωση του Εργοσήμου από τους φορείς 
διάθεσης, αφού προηγ

 
ΑΓΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΤΡΟ

 
  Στη νέα διαδικασία αμοιβής και παρακράτησης ε

 υπάγονται
 

Οι Υπηρεσίες οικογενειακής βοηθη
κ
 

β) Οι κηπουρικές εργασίες. 
Οι μεμονωμένες μικροεπισκευα
σ
 
Η
 
Η
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στ) 
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, ψυχαγωγικές 
αι κοινωνικές δραστηριότητες. 

ζ) α
ρ

πηρία, που 
αρακτηρίζονται από νοητική στέρηση (Σ.Υ.Δ.). 

η) οντίδες (κομμωτική, περιποίηση προσώπου 
αι σώματος). 

θ) οσηλευτική φροντίδα αρρώστων ή 
ατάκοιτων ατόμων. 

ι)  
(φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, συνοδεία εκτός οικίας). 

 

εργ  ή 
υπηρε παρ ατ ον τη.

ν οικοδομικές εργασίες, 
λογίζε

 
κ

ές, σιδηρουργικές εργασίες, 
καθαρ

 
Η υποστήριξη με  την παροχή κάθε μορφής βοήθειας και 
φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα, καθώς και σε άτομα με 
ειδικές ανάγκες συμπεριλαμβανομένης και της διευκόλυνσης 
για συμμετοχή σε πολιτιστικές, θρησκευτικές
κ
 
Η συμμετοχή σε προγράμματα ποκατάστασης ατόμων σε 
Ιδρύματα μη κε δοσκοπικού χαρακτήρα ή σε Στέγες 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Ανα
χ
 
Οι αισθητικές φρ
κ
 
Η περιποίηση ή ν
κ
 
Η βοήθεια σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας

 
 Προς αποφυγή προβλημάτων διευκρινίζεται ότι οι προαναφερθείσες 

εργασίες – υπηρεσίες, εκτός  από την συμμετοχή σε προγράμματα 
αποκατάστασης ατόμων σε Ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σε Στέγες 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ατόμων με αναπηρία, αφορούν κάθε ασία

σία που έχεται αποκλειστικά κ ’ οίκ του εργοδό            
Επίσης διευκρινίζεται ότι, στη κατηγορία μεμονωμένων 

μικροεπισκευαστικών εργασιών που δεν συνιστού
ται κάθε εργασία που εκτελείται σε κατοικίες.  
Τέτοιες εργασίες συνήθως είναι, οι εργασίες επισκευής υδραυλικών, 

επισκευής ερμαρίων, ντουλαπιών, επισκευές ουφωμάτων και γενικά 
ξυλουργικές, μηχανολογικές, ηλεκτρολογικ

ισμοί χώρων κ.λ.π. εντός των οικιών.  
Αντίθετα, εργασίες κατ’ οίκον που συνιστούν κατά την έννοια του 

νόμου οικοδομικές εργασίες και εξαιρούνται από την ασφάλιση με τις 
κοινοποιούμενες διατάξεις,  είναι αυτές για τις οποίες, η παροχή εργασίας 
υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις ειδικές διατάξει  του ΣΤ΄ ΚΕΦ 
του Κανονισμού σφάλισης του Ιδρύματος, δηλαδή οι εργασίες που 
εκτελούνται

ς
Α  

 από εργαζόμενους που ασφαλίζονται ως εργατοτεχνίτες 
οικοδόμοι.  
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Οι εργασίες αυτές, είναι οι περιλαμβανόμενες στη παράγραφο 1 του 

άρθρου 35 του ίδιου Κανονισμού και ρόκειται κυρίως για τις εργασίες 
επαναχρωματισμού κτιρίων, επισκευής κεραμοσκεπής ή άλλου είδους 
σκεπής, επισκευής δαπέδων πάσης φύσεως, επισκευής 

 
π

τοιχοποιίας, 
επένδυσης με πέτρα ή άλλο υλικό, επισκευής σοβάδων, πατωμάτων, 
κατασκευής διαφόρων λιθοδομών, κατασκευή τοιχίων, κ.λ.π.  

 
 

Γ. ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

άλισης των 

δηλαδή με υποβολή Α.Π.Δ. Γ΄ και Δ΄ τριμήνου 
του

σχόλησης μέχρι την 31-10-2011 θα 
ά  

 γ) Για

ι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.2084/1992 (περί νέων 
σφαλισμένων), δεν έχουν εφαρμογή για τους υπαγόμενους στο ανωτέρω 
καθεστώς. 
 

Δ. ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ων 
προσώπων από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δέχεται τις 
προαναφερθείσες υπηρεσίες – εργασίες, γίνεται με τους παρακάτω τρόπους: 

 
 

 
 

                Ο νέος τρόπος καταβολής της αμοιβής και ασφ
προσώπων που απασχολούνται ή θα απασχοληθούν στις προαναφερθείσες 
εργασίες – υπηρεσίες, θα έχει έναρξη εφαρμογής, ως ακολούθως:  
 α) Για τους κατ’ οίκον απασχολούμενους σε έναν εργοδότη που ήδη 
ασφαλίζονται από αυτόν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.2639/98, η 
ασφάλισή τους θα συνεχιστεί με τις διατάξεις αυτές για χρονική περίοδο 
απασχόλησης μέχρι 31-12-2011 (

 2011). Η εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων για την κατηγορία  
αυτή θα αρχίσει από 1-1-2012. 

β) Για τους κατ’ οίκον  απασχολούμενους σε περισσότερους του ενός 
εργοδότες, οι οποίοι ασφαλίζονται με βάση το δελτίο παροχής υπηρεσιών 
(μπλόκ), η ασφάλιση με τις κοινοποιούμενες διατάξεις θα αρχίσει από 1-11-
2011. Συνεπώς, για χρονική περίοδο απα
ασφαλίζονται με τις διατάξεις του ρθρου 26 του ν.2639/98, δηλαδή με την 
έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών.  

 τα λοιπά υπαγόμενα πρόσωπα ο νέος τρόπος αμοιβής και 
παρακράτησης εισφορών εφαρμόζεται υποχρεωτικά από 12-9-2011. 

Ο
α

 

 
 

Η καταβολή της αμοιβής των περιστασιακά απασχολουμέν
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α) γής, ή 

ς σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών 

δ) Με ειδικού τύπου έμβασμα κατά την έννοια των άρθρων 1 
και 4 παρ. 3 του Ν. 3862/2010 

ΕΚΔΟΣΗ
 

ι
 οι οποίοι 

έχουν ακο

ατά το 
χρόνο αγορ

ο αξίας από τη στιγμή της έκδοσής του. 
έ

ν, διαδικτυακούς 
τόπους που ανήκουν στους συνεργαζόμενους φορείς έκδοσης (web banking, 
portals πληρωμών), κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, κλπ..  

 
 

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ 

από τους προαναφερόμενους φορείς διαθέσεως με 
καταβολή υν παρακρατηθεί οι 
ασφαλιστικ

 (

Ασφάλισης εν προκειμένω του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., και το είδος της 
παρεχόμενης  εργασίας  (π.χ.  οικιακές εργασίες ) και καταθέτει   το   ποσό   του  
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Με την έκδοση ειδικού εργοσήμου υπό τύπο επιτα
β) Μέσω λογαριασμών που τηρούν ο εργοδότης και ο 

εργαζόμενο
γ) Με κατάθεση και είσπραξη μετρητών σε πάροχο υπηρεσιών 

πληρωμών 

 
 
 

Ε.  ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ 

 
Η έκδοση κα  η εξαργύρωση Eργοσήμου γίνεται από τους 

συμβεβλημένους φορείς υπηρεσιών πληρωμής (Τράπεζες - ΕΛΤΑ),
λουθήσει τις προδιαγραφές και έχουν προσαρμοστεί με τις 

διαδικασίες έκδοσης, ενημέρωσης και εξαργύρωσης του Eργοσήμου. 
Το Εργόσημο εκδίδεται σε διπλότυπο ή σε δύο αποκόμματα, κ
άς του, φέρει μοναδικό αλγοριθμικό αριθμό που εξασφαλίζει την 

γνησιότητά του και αποτελεί τίτλ
Το να αντίτυπο ή απόκομμα του Eργοσήμου αφορά τον εργοδότη 

και το δεύτερο τον εργαζόμενο. 
Το Εργόσημο μπορεί να εκδοθεί και εξαργυρωθεί από τους 

συνεργαζόμενους φορείς έκδοσης (Τράπεζες -  ΕΛΤΑ) αξιοποιώντας όλα τα 
διαθέσιμα κανάλια εξυπηρέτησης των πολιτών (καταστήματα με ταμεία ή άλλα 
σημεία εξυπηρέτησης, ΑΤΜ, Αυτόματα μηχανήματα πληρωμώ

 

 
 

Τα Εργόσημα μεταβιβάζονται ονομαστικώς από τον εργοδότη στους 
εν λόγω εργαζόμενους, ως αμοιβή για την παρασχεθείσα εργασία και στην 
συνέχεια εξοφλούνται 

του αντίστοιχου ποσού, αφού προηγουμένως έχο
ές εισφορές. 
Συγκεκριμένα ακολουθείται η εξής διαδικασία: 
Ο εργοδότης απευθύνεται στο φορέα έκδοσης Τράπεζες – ΕΛΤΑ) 

του Εργοσήμου με τον ΑΜΚΑ  του, δηλώνει τον αρμόδιο Φορέα Κοινωνικής 
, 
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Εργοσήμου, το οποίο αντιστοιχεί στην αμοιβή του εργαζόμενου 
συμπεριλαμ

ό 
χρόνο και α

γοδότη αναγράφονται 
κατά την έκδοση του Εργοσήμου τα ακόλουθα στοιχεία: 

β) ς φορέας κοινωνικής ασφάλισης (Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 

Εργοσήμου 

ε) όπως αυτά 

στ) Εργοσήμου, το οποίο αποτελεί την αμοιβή του 

υ 

γ γραφή ονοματεπώνυμου του εργαζομένου 

ύπου – αποκόμματος για τον εργαζόμενο αναγράφονται τα 
ακόλουθα ιχ

γ) κά κατά

βανομένων των ασφαλιστικών εισφορών. 
Ο φορέας έκδοσης, με βάση τον ΑΜΚΑ του εργοδότη, συνδέεται με 

το αρχείο του ΑΜΚΑ – ΕΜΑΕΣ που τηρείται στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. σε πραγματικ
φού επιβεβαιώσει τα στοιχεία του εργοδότη, εκδίδει το Εργόσημο. 
Επί του αντιτύπου – αποκόμματος για τον ερ

 
α) Ο φορέας έκδοσης του Εργοσήμου 

Ο αρμόδιο
ή Ο.Γ.Α.) 

γ) Ο μοναδικός αριθμός του 
δ) Ο ΑΜΚΑ  του εργοδότη 

Τα ονομαστικά στοιχεία του εργοδότη, 
αναφέρονται στο Αρχείο του ΑΜΚΑ – ΕΜΑΕΣ 
Το ποσό του 
εργαζομένου 

ζ) Οι ασφαλιστικές εισφορές  
η) Η ημερομηνία έκδοσης του Εργοσήμο
θ) Η ημερομηνία λήξης του Εργοσήμου 
ι) Θέση ια ανα
   

Επί του αντιτ
στο εία: 
α) Όλα τα παραπάνω στοιχεία 
β) Η ημερομηνία πληρωμής   

Γραμμωτός κώδικας, ο οποίος θα λειτουργήσει βοηθητι τ
τη στιγμή εξαργύρωσης του Εργοσήμου (προαιρετικά). 

 
Ζ. ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ  ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ 

 
ω

υ αντιτύπου για τον εργοδότη, επιβεβαιώνοντας 
την παρ

ού με τον ΑΜΚΑ του, εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος 
του Εργοσήμου. 
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Ο εργοδότης, όπως προαναφέρθηκε ς αμοιβή για την παρεχόμενη 
εργασία, παραδίδει στον εργαζόμενο το Εργόσημο (αντίτυπο για τον 
εργαζόμενο), αφού συμπληρώσει επί του αντιτύπου του, τα στοιχεία του 
εργαζόμενου (ΑΜΚΑ, ονομαστικά στοιχεία) και την ημερομηνία πληρωμής και 
ο εργαζόμενος υπογράφει επί το

αλαβή του Εργοσήμου. 
Ο εργαζόμενος απευθύνεται για την εξαργύρωση στον πιστωτικό φορέα 

έκδοσης του Εργοσήμου ή και σε άλλο πιστωτικό φορέα που έχει τη δυνατότητα 
εξαργύρωσης αυτ
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Ο φορέας εξαργύρωσης ελέγχει με βάση το μοναδικό αριθμό του 
Εργοσήμου την γνησιότητα αυτού και την ισχύ του (μη λήξη, μη είσπραξη κ.α.). 

Στη συνέχεια, με βάση τον ΑΜΚΑ του εργαζόμενου συνδέεται με το 
Αρχείο του ΑΜΚΑ – ΕΜΑΕΣ και αφού επιβεβαιώσει τα στοιχεία του 
εργαζόμενου, καταβάλλει στον εργαζόμενο το καθαρό πληρωτέο ποσό, 
παρακρατώντας τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες πιστώνονται 
στο λογαριασμό του αρμόδιου φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Στο τέλος κάθε έτους ο φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης στέλνει ετήσια 
συγκεντρωτική κατάσταση σε εργοδότη και εργαζόμενο. 

Οι ετήσιες καταβληθείσες εισφορές εκπίπτουν κατά τα 2/3 από το 
φορολογητέο εισόδημα του εργοδότη και κατά το 1/3 από το φορολογητέο 
εισόδημα του εργαζόμενου. 

Ως δικαιολογητικό για την προαναφερθείσα έκπτωση του φόρου 
εισοδήματος συνυποβάλλεται με την φορολογική δήλωση η ετήσια 
απολογιστική κατάσταση του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει σταλεί 
στον εργοδότη. 

 
 

Η. ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 
 

Με το άρθρο 21 του ιδίου νόμου (Ν.3863/10) ορίζεται ότι οι 
κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου υπολογίζονται 
σε ποσοστό 20% επί της αναγραφόμενης τιμής του Εργόσημου. 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
ύστερα από εισήγηση των Διοικητικών Συμβουλίων των κατά περίπτωση 
αρμοδίων φορέων και μετά από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, το 
ποσοστό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται προσαρμοζόμενο στις εκάστοτε 
κοινωνικοασφαλιστικές συνθήκες. 

Οι ανωτέρω εργαζόμενοι ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για 
τους κλάδους Σύνταξης και Ασθένειας, καθώς και στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και στον 
Ο.Ε.Κ.  

Με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. γίνεται επιμερισμός 
του ποσοστού αυτού (20%) ανά κλάδο ασφάλισης.   

 
 

Θ. ΑΚΥΡΩΣΗ – ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 
 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της κοινοποιούμενης Υπουργικής 
Απόφασης το ποσόν του Εργοσήμου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5 €.           
Ο χρόνος ισχύος του ορίζεται στους τέσσερεις (4) μήνες από την ημερομηνία 
έκδοσής του. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής το Εργόσημο δεν μπορεί να  
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εξαργυρωθεί από τον εργαζόμενο. Εργόσημο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από 
τον εργοδότη μπορεί να ακυρωθεί και να εξαργυρωθεί από τον ίδιο εντός τριών 
(3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του.  

Μετά τη λήξη ισχύος του, το Εργόσημο ακυρώνεται αυτομάτως από 
τον φορέα έκδοσης και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη για 
πληρωμή ή να εξαργυρωθεί από τον εργαζόμενο. 

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής Εργοσήμου που δεν έχει 
εξαργυρωθεί, μόνο ο εργοδότης έχει δικαίωμα να ζητήσει την επανέκδοσή του 
υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στον φορέα έκδοσης. 

 
 

Ι. ΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ 
 

 
Όσον αφορά τον επιμερισμό του ποσοστού 20% ανά κλάδο 

ασφάλισης που προαναφέρθηκε στην ενότητα κλάδοι ασφάλισης, τον 
υπολογισμό ημερών ασφάλισης των ανωτέρω προσώπων και τις κυρώσεις, που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.3863/2010 και θα 
επιβάλλονται στις περιπτώσεις μη πληρωμής με Εργόσημο, καθώς και την 
εφαρμογή του άρθρου 23 του ν.3863/2010, θα ακολουθήσουν αναλυτικές 
οδηγίες με νεότερη εγκύκλιό μας.    
 
Συν/να: 17  φύλλα 

                                                                                                                                                              
       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                             Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  
          Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

 
                                                                           ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 

1. Γραφείο κ. Διοικητή  
2. Γραφείο κ. κ. Υποδιοικητών 
3.  Γραφείο κ.κ. Γενικών Διευθυντών  
4. Γραφείο κ.κ. Συντονιστών  
5. Διευθύνσεις Διοίκησης 
6. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης  

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών  
Σταδίου 29 
101 10 – Αθήνα   

7.  Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών  
Πατησίων 12, Αθήνα 

8.  Ομάδα Εκπαιδευτών Αθήνας  
Πατησίων 12, Αθήνα 

9. Ομάδα Εκπαιδευτών Θεσσαλονίκης  
(Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πύλης Αξιού) 

10. Ομάδα Υποδομών Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης 
& Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 
Πατησίων 12, Αθήνα   

11. Ομάδα Υποδομών Λειτουργικών Παρεμβάσεων & Διαδικασιών  
Πατησίων 12, Αθήνα  

12. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.  
Πατησίων 12, Αθήνα  

13. Ομάδα Υποδομών Προετοιμασίας & Συλλογής Στοιχείων  
Πατησίων 12, Αθήνα 

14. Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.  
Πατησίων 12, Αθήνα  
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1586
1 Ιουλίου 2011

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  14913/343/Φ10034

Προδιαγραφές του Εργοσήμου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 

(ΦΕΚ 115/Α/15−7−2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συνα−
φείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 3607/2007, με τον οποίο συ−
στήθηκε η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και στο οποίο εμπεριέχεται το 
Καταστατικό της (ΦΕΚ 245/Α/1−11−2007). 

3. Το π.δ. 63/2011 (ΦΕΚ 145/Α΄/17−6−2011) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Τα πρακτικά της ομάδας σύνταξης προδιαγραφών 
του Εργοσήμου, η οποία συστήθηκε με το Α.Π. Φ80000/
οικ. 11699/664 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων.

5. Τις αποφάσεις των υπ’ αριθμ. 22/23−6−2011 και 
1330/19/9−6−2011 συνεδριάσεων των Διοικητικών Συμ−
βουλίων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και ΟΓΑ αντίστοιχα.

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της Απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατι−
κού Προϋπολογισμού ούτε στους Προϋπολογισμούς των 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και ΟΓΑ, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις προδιαγραφές του «Εργοσήμου», που 
θεσπίστηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/
Α/15−07−2010), ως εξής:

Άρθρο 1
ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ – 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. Για την αμοιβή και παρακράτηση εισφορών των 
προσώπων που ορίζονται στο ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/
Α/15−07−2010 Κεφ. 4 Άρθρο 20), όπως ισχύει, τηρείται 
υποχρεωτικά διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ει−
δικής επιταγής, «εργόσημο», σύμφωνα με τις προδιαγρα−
φές της παρούσας. Υπόχρεος έκδοσης του εργοσήμου 
είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δέχεται ή 
χρησιμοποιεί τις εργασίες ή υπηρεσίες των ανωτέρω 
προσώπων. Δικαίωμα εξαργύρωσης έχει αποκλειστικά 
ο αποδέκτης του εργοσήμου. 

2. Η έκδοση και εξαργύρωση του εργοσήμου αντικαθι−
στά, κατά τρόπο αποκλειστικό, την αποζημίωση των ως 
άνω απασχολουμένων με οποιαδήποτε απευθείας δο−
σοληψία χρηματικής φύσης. Κατά την εξαργύρωση του 
εργοσήμου παρακρατείται μέρος της αναγραφόμενης 
αξίας έναντι ασφαλιστικών εισφορών και αποδίδεται 
στον ασφαλιστικό φορέα κάλυψης του απασχολούμε−
νου. 

3. Στη φυσική του μορφή, το εργόσημο φέρει συ−
γκεκριμένα στοιχεία για τον εκδότη, τον ασφαλιστικό 
φορέα, την ονομαστική αξία και την κράτηση υπέρ του 
ασφαλιστικού φορέα, το φορέα έκδοσης, την ημερομη−
νία έκδοσης και την ημερομηνία λήξης. Αποτυπώνεται, 
επίσης, μοναδικός αριθμός που χαρακτηρίζει μονοσή−
μαντα το συγκεκριμένο εργόσημο και εγγυάται τη γνη−
σιότητα αυτού. 

4. Κατά την έκδοση του εργοσήμου παράγονται δύο 
στελέχη. Το ένα από αυτά κρατείται και φυλάσσεται, 
προαιρετικά, από τον εργοδότη ως αποδεικτικό πλη−
ρωμής και για την απόλαυση οικονομικών ελαφρύνσεων 
που προβλέπονται στο ν. 3863/2010, ενώ το δεύτερο 
αποδίδεται από τον εργοδότη στον απασχολούμενο 
ως μέσο εξαργύρωσης, αλλά και ως, προαιρετικό, απο−
δεικτικό απασχόλησης. 

5. Για την έκδοση και εξαργύρωση του εργοσήμου 
οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), δύνανται να 
συνάπτουν σύμβαση με παρόχους υπηρεσιών πλη−
ρωμής. Οι ανωτέρω πάροχοι υπηρεσιών οφείλουν να 
ακολουθούν αυστηρά τις προδιαγραφές που ορίζονται 
στην παρούσα και να τηρούν τη διαδικασία έκδοσης 
και εξαργύρωσης, όπως αυτή περιγράφεται στη συ−
νέχεια.

6. Η καταβολή της αμοιβής των περιστασιακά απασχο−
λουμένων που προβλέπονται στο ν. 3863/2010, γίνεται 
με τους παρακάτω τρόπους:

α. Με την έκδοση ειδικού εργοσήμου υπό τύπο επι−
ταγής. 

β. Μέσω λογαριασμών που τηρούν ο εργοδότης και ο 
εργαζόμενος σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

γ. Με κατάθεση και είσπραξη μετρητών σε πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών.

δ. Με ειδικού τύπου έμβασμα κατά την έννοια των άρθρων 
1 και 4 παράγραφος 3 του ν. 3862/2010 (ΦΕΚ 113 Α΄). 
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Οι φορείς υπηρεσιών πληρωμής δύνανται να αξιο−
ποιούν βοηθητικά κανάλια επικοινωνίας για την πραγ−
ματοποίηση της έκδοσης ή της εξαργύρωσης του ερ−
γοσήμου, με την αυστηρή προϋπόθεση να τηρούνται 
όλες οι προδιαγραφές που προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση. 

7. Ανεξάρτητα από το κανάλι επικοινωνίας που χρη−
σιμοποιείται από τους φορείς υπηρεσιών πληρωμής για 
την έκδοση και εξαργύρωση του εργοσήμου, ο φορέας 
υποχρεούται να παραδίδει στον εκδότη τα δύο στε−
λέχη του εργοσήμου, με τα στοιχεία που περιγράφει 
η παρούσα, σε φυσική, έντυπη, μορφή. Για τις περι−
πτώσεις επικοινωνίας όπου δεν υπάρχει φυσική επαφή 
του φορέα με τον εργοδότη ή τον απασχολούμενο, ο 
φορέας υποχρεούται, κατόπιν αιτήματος, να παρέχει 
άμεσα στον εκδότη ή τον αποδέκτη του εργοσήμου 
έντυπο, συγκεντρωτικό, αποδεικτικό το οποίο πιστοποιεί 
την πραγματοποίηση των συνολικών, ειδικά χαρακτηρι−
σμένων, συναλλαγών για τις οποίες διαμεσολάβησε ο 
φορέας κατά το ζητούμενο χρονικό διάστημα. 

Άρθρο 2
ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ

1. Η έκδοση και η εξαργύρωση εργοσήμου γίνεται από 
τους συμβεβλημένους φορείς υπηρεσιών πληρωμής, οι 
οποίοι έχουν ακολουθήσει τις προδιαγραφές και έχουν 
προσαρμοστεί με τις διαδικασίες έκδοσης, ενημέρωσης 
και εξαργύρωσης εργοσήμου, που ορίζει η παρούσα. Για 
το σκοπό αυτό οι συνεργαζόμενοι φορείς διασυνδέονται 
μηχανογραφικά με τη βάση δεδομένων ΑΜΚΑ−ΕΜΑΕΣ που 
τηρείται στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ενώ επίσης ανταλλάσουν στοιχεία 
σε δομημένη μορφή στη συχνότητα που απαιτείται για την 
εύρυθμη λειτουργία του μηχανισμού του εργοσήμου. 

2. Το εργόσημο εκδίδεται, σε διπλότυπο ή σε δύο 
αποκόμματα, κατά το χρόνο αγοράς του, φέρει μοναδικό 
αλγοριθμικό αριθμό που εξασφαλίζει τη γνησιότητά του 
και αποτελεί τίτλο αξίας από τη στιγμή της έκδοσής 
του. Το ένα αντίτυπο ή απόκομμα του εργοσήμου αφορά 
στον εργοδότη και το δεύτερο στον εργαζόμενο. Προαι−
ρετικά, μπορεί να φέρει γραμμωτό κώδικα ο οποίος να 
εμπεριέχει τον μοναδικό αλγοριθμικό αριθμό, προκειμέ−
νου να διευκολύνεται ο εργαζόμενος κατά τη διαδικασία 
εξαργύρωσης του εργοσήμου. Η έκδοση γίνεται από 
τους συμβεβλημένους φορείς στους οποίους μπορεί να 
απευθύνεται ο εργοδότης (φορείς έκδοσης), για λογα−
ριασμό του αρμόδιου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, ο 
οποίος και αναγράφεται ευκρινώς επί του εργοσήμου.

3. Το εργόσημο μπορεί να εκδοθεί και να εξαργυρω−
θεί από τους συνεργαζόμενους φορείς έκδοσης αξι−
οποιώντας όλα τα διαθέσιμα κανάλια εξυπηρέτησης 
των πολιτών (καταστήματα με ταμεία ή άλλα σημεία 
εξυπηρέτησης, ATM, Αυτόματα Μηχανήματα Πληρωμών 
(ΑΜΠ), διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν στους συ−
νεργαζόμενους φορείς έκδοσης (web banking, portals 
πληρωμών), κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, φορη−
τές εφαρμογές που λειτουργούν σε κινητά τηλέφωνα, 
υπολογιστικές ταμπλέτες, κ.α. Ανεξάρτητα του καναλι−
ού εξυπηρέτησης του εργαζόμενου ή του εργοδότη, οι 
φορείς έκδοσης και εξαργύρωσης αντίστοιχα οφείλουν 
να ακολουθήσουν τα ίδια βήματα και διαδικασίες, όσον 
αφορά την επικοινωνία με τη βάση δεδομένων ΑΜΚΑ−
ΕΜΑΕΣ και την πληροφόρηση που θα αποστέλλουν στην 
ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

4. Δεν υπάρχει δυνατότητα ένας φορέας να προσφέ−
ρει αποκλειστικά υπηρεσίες έκδοσης εργοσήμου ή εξαρ−
γύρωσης εργοσήμου αντίστοιχα. Οι εν λόγω υπηρεσίες 
οφείλουν να παρέχονται συνδυαστικά.

Άρθρο 3
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ – 

ΡΟΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Ο εργοδότης απευθύνεται στο φορέα έκδοσης του 
εργοσήμου με τον ΑΜΚΑ του, δηλώνει τον αρμόδιο 
Φ.Κ.Α και το είδος της παρεχόμενης εργασίας και κα−
ταθέτει το ποσό του εργοσήμου το οποίο αντιστοιχεί 
στην αμοιβή του εργαζόμενου συμπεριλαμβανομένων 
των ασφαλιστικών εισφορών.

Ο φορέας έκδοσης, αξιοποιώντας τον ΑΜΚΑ, συν−
δέεται με τη βάση δεδομένων του ΑΜΚΑ−ΕΜΑΕΣ σε 
πραγματικό χρόνο κατά τη στιγμή της έκδοσης και 
αναζητά τα στοιχεία του εργοδότη στη βάση δεδομέ−
νων του ΑΜΚΑ−ΕΜΑΕΣ. Στη συνέχεια παρουσιάζει τα 
στοιχεία για επιβεβαίωση στον εργοδότη, ο οποίος με 
την σειρά του τα επιβεβαιώνει. Πριν την έκδοση του 
εργοσήμου, ο φορέας έκδοσης αποστέλλει ηλεκτρονικό 
μήνυμα στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. με τα στοιχεία του εργοσήμου 
προς έκδοση.

2. Επί του αντιτύπου – αποκόμματος για τον εργοδό−
τη αναγράφονται κατά την έκδοση του εργοσήμου τα 
ακόλουθα στοιχεία:

α) Ο φορέας έκδοσης του εργοσήμου.
β) Ο αρμόδιος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΓΑ 

ή ΙΚΑ).
γ) Ο μοναδικός αριθμός του εργοσήμου.
δ) Ο ΑΜΚΑ του εργοδότη (με «κρυμμένο» ένα μέρος 

του ώστε να μην είναι εμφανής)
ε) Τα ονομαστικά στοιχεία του εργοδότη, όπως αυτά 

έχουν ταυτοποιηθεί και αναφέρονται στο Αρχείο του 
ΑΜΚΑ–ΕΜΑΕΣ.

στ) Το ποσό του εργοσήμου, το οποίο ουσιαστικά 
αποτελεί και την ονομαστική αξία του εργοσήμου και 
κατ’ επέκταση την αμοιβή του εργαζομένου.

ζ) Με βάση την επιλογή ΦΚΑ και το είδος της πα−
ρεχόμενης εργασίας, αναγράφονται στο εργόσημο οι 
κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές της συγκεκριμέ−
νης κατηγορίας και 

η) Η ημερομηνία έκδοσης του εργοσήμου.
θ) Η ημερομηνία λήξης του εργοσήμου.
ι) Θέση για αναγραφή ονοματεπώνυμου.
Επί του αντιτύπου – αποκόμματος για τον εργαζόμενο 

αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Όλα τα παραπάνω στοιχεία και
β) Προαιρετικά, γραμμωτός κώδικας ο οποίος θα λει−

τουργήσει βοηθητικά κατά τη στιγμή της εξαργύρωσης 
του εργοσήμου.

Είναι επιθυμητό στην πίσω πλευρά των στελεχών να 
τυπώνονται οδηγίες σχετικές με το εργόσημο, κατόπιν 
συμφωνίας του παρόχου υπηρεσιών πληρωμής με τους 
ασφαλιστικούς φορείς.

Προκειμένου να είναι εφικτή η έκδοση εργοσήμου από 
ετερόρρυθμες, ομόρρυθμες εταιρείες ή νομικά πρόσω−
πα, αυτό θα είναι δυνατό, μόνο με την καταχώρηση 
του ΑΜΚΑ του εκπροσώπου της εταιρείας. Για το λόγο 
αυτό, μετά την καταχώρηση του ΑΜΚΑ του εργοδότη, 
αν το εργόσημο εκδίδεται για λογαριασμό Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή 
νομικού προσώπου θα καταχωρείται συμπληρωματικά 
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ο ΑΦΜ της επιχείρησης. Σε αυτή την περίπτωση, το 
ΑΦΜ θα αναγράφεται πάνω στο εργόσημο και θα συ−
μπεριλαμβάνεται στα στοιχεία που οι φορείς έκδοσης 
θα αποστέλλουν προς την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

3. Ο Κωδικός Πληρωμής που θα αναγράφεται στο 
εργόσημο είναι ένας μοναδικός κωδικός αριθμός που 
παράγεται από τον φορέα έκδοσης με χρήση σύγχρο−
νου αλγόριθμου ο οποίος θα προσφέρει ασφάλεια και 
θα αποκλείει την περίπτωση τυχαίας εύρεσής του.

Ο κωδικός αριθμός θα αποτελείται από τα δυνατόν 
λιγότερα ψηφία προκειμένου να διευκολύνεται η ει−
σαγωγή του σε διάφορα κανάλια/μέσα είσπραξης του 
αντιτίμου. Τα πρώτα δύο ψηφία θα αποτυπώνουν το 
φορέα έκδοσης. Στα υπόλοιπα θα περιλαμβάνεται και 
check−digit για αποφυγή λαθών στη χρήση/πληκτρολό−
γηση του κωδικού.

4. Ο εργοδότης ως αμοιβή για την παρεχόμενη σε αυ−
τόν εργασία παραδίδει στον εργαζόμενο το εργόσημο 
(αντίτυπο για τον εργαζόμενο), αφού συμπληρώσει επί 
του αντιτύπου που προορίζεται για τον ίδιο τα στοιχεία 
του εργαζομένου (ΑΜΚΑ ή ονομαστικά στοιχεία) και την 
ημερομηνία πληρωμής και ο εργαζόμενος υπογράφει 
επί του αντιτύπου για τον εργοδότη, επιβεβαιώνοντας 
την παραλαβή του εργοσήμου. Από τη στιγμή της πα−
ράδοσης ως εργόσημο νοείται το αντίτυπο−απόκομμα 
για τον εργαζόμενο.

5. Ο εργαζόμενος απευθύνεται για την εξαργύρωση 
στον πιστωτικό φορέα που εξέδωσε το εργόσημο − ή 
και σε άλλο πιστωτικό φορέα που έχει τη δυνατότητα 
εξαργύρωσης αυτού − με τον ΑΜΚΑ του, εντός του 
χρονικού διαστήματος ισχύος του εργοσήμου.

Ο φορέας εξαργύρωσης ελέγχει με βάση το μοναδικό 
αριθμό του εργοσήμου τη γνησιότητα αυτού καθώς και 
την ισχύ του (μη λήξη, μη είσπραξη, κ.α.) μέσω ηλε−
κτρονικού μηνύματος σε πραγματικό χρόνο το οποίο 
απευθύνεται στο φορέα έκδοσης του συγκεκριμένου 
εργοσήμου. Στη συνέχεια, με χρήση του ΑΜΚΑ του 
εργαζομένου, συνδέεται με τη βάση δεδομένων του 
ΑΜΚΑ−ΕΜΑΕΣ και διασταυρώνει – ταυτοποιεί τα στοι−
χεία του εργαζομένου με τα στοιχεία του Αρχείου του 
ΑΜΚΑ−ΕΜΑΕΣ. 

Μετά την ταυτοποίηση και έλεγχο των παραπάνω 
στοιχείων, καταβάλλεται στον ενδιαφερόμενο το καθα−
ρό πληρωτέο ποσό και μεταφέρονται σε πίστωση του 
λογαριασμού του αρμόδιου φορέα Κοινωνικής Ασφάλι−
σης οι αναλογούσες προεισπραχθείσες ασφαλιστικές 
εισφορές. Με τη σειρά του ο φορέας έκδοσης, με ηλε−
κτρονικό μήνυμα προς το πληροφοριακό σύστημα της 
ΗΔΙΚΑ ΑΕ για το εργόσημο, καταχωρεί το συγκεκριμένο 
εργόσημο ως «εξαργυρωμένο».

Κατά την εξαργύρωση, ο φορέας εξαργύρωσης εκδί−
δει απόδειξη η οποία περιλαμβάνει τα εξής:

α) Ο μοναδικός αριθμός του εργοσήμου.
β) Ο ΑΜΚΑ και τα ονομαστικά στοιχεία του εργαζο−

μένου.
γ) Το ποσό του εργοσήμου, το καθαρό πληρωτέο ποσό 

και το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών.
δ) Η ημερομηνία και ο φορέας εξαργύρωσης.
Τα παραπάνω στοιχεία δύναται να εκτυπώνονται 

εναλλακτικά επί του εξαργυρωμένου εργοσήμου.
6. Στην περίπτωση όπου τόσο ο εργαζόμενος όσο και 

ο εργοδότης τηρούν τραπεζικό λογαριασμό σε οποι−
αδήποτε τράπεζα, θα μπορεί να διενεργείται από τον 

εργοδότη ειδική συναλλαγή «εργοσήμου» όπου ο εργο−
δότης καταθέτει το συνολικό ποσό αμοιβής του εργα−
ζόμενου και ασφαλιστικών εισφορών στο λογαριασμό 
του εργαζόμενου. Η ειδική συναλλαγή φροντίζει για τις 
λειτουργίες που είναι απαραίτητες για τον υπολογισμό 
των ασφαλιστικών εισφορών προκειμένου στον λογαρι−
ασμό του εργαζόμενου να κατατεθεί το καθαρό ποσό 
πληρωμής (μικτή αμοιβή − ασφαλιστικές εισφορές). Κατά 
τη διαδικασία έκδοσης ισχύουν όσα αναφέρονται στην 
παρ.  3. Συμπληρωματικά, ο εργοδότης συμπληρώνει τον 
αριθμό λογαριασμού IBAN του εργαζόμενου.

Η συναλλαγή θα μπορεί να είναι διαθέσιμη από πολ−
λαπλά κανάλια των φορέων έκδοσης εργοσήμου (π.χ. 
κατάστημα, internet, κ.λπ.).

Ο φορέας εξαργύρωσης δύναται να είναι διαφορετι−
κός από το φορέα έκδοσης. Σε αυτή την περίπτωση, 
με ευθύνη και συντονισμό των συνεργαζομένων φορέ−
ων, εκτελείται διατραπεζική συναλλαγή. Κατά τα άλλα, 
ισχύουν οι έλεγχοι και διαδικασίες όπως αναφέρονται 
σε άλλα σημεία της παρούσας.

7. Για τη διευκόλυνση των συναλλασσομένων, μπορεί 
να χρησιμοποιείται ειδική προπληρωμένη ή άλλη τραπε−
ζική κάρτα, με την ένδειξη «Εργοκάρτα» ή άλλο δηλωτικό 
αναγνωριστικό, την οποία μπορούν να προμηθεύονται οι 
εργαζόμενοι από τα συμβεβλημένα τραπεζικά ιδρύματα 
τα οποία θα παρέχουν αυτή τη δυνατότητα ή και από 
τους ΦΚΑ ή και άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή ΚΕΠ, τα 
οποία για το λόγο αυτό θα έχουν συνεργαστεί με τα 
τραπεζικά ιδρύματα.

Η ειδική αυτή κάρτα, θα εκδίδεται από οποιονδήποτε 
πιστωτικό φορέα και θα έχει τα ακόλουθα χαρακτη−
ριστικά:

α) Θα φέρει το λογότυπο ενός διεθνή οργανισμού 
πληρωμών (π.χ. Visa, MasterCard).

β) Θα δύναται να χρησιμοποιηθεί τόσο εντός Ελλάδος 
όσο και στο εξωτερικό.

γ) Θα δύναται να εκτελεί αναλήψεις σε ΑΤΜ και αγο−
ρές σε μηχανήματα EFT/POS 

δ) Η κάρτα θα παραδίδεται (μαζί με το αντίστοιχο PIN 
της) σε σφραγισμένο φάκελο και θα φέρει chip.

ε) Η κάρτα θα μπορεί να διατεθεί και σε εργαζόμενους 
οι οποίοι δεν διατηρούν τραπεζική σχέση.

στ) Κατά την έκδοση της κάρτας θα γίνεται ταυτο−
ποίηση του ΑΜΚΑ και του ονοματεπώνυμου του κατό−
χου οπότε σε κάθε συναλλαγή με την κάρτα αυτή δεν 
απαιτείται η ταυτοποίηση των στοιχείων αυτών μέσω 
της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. 

Κατά τη διαδικασία εξαργύρωσης του εργοσήμου, 
ο εργαζόμενος δύναται, κάνοντας χρήση της ειδικής 
κάρτας να απευθύνεται για την εξαργύρωση του ερ−
γοσήμου είτε σε Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές 
(ΑΤΜ) είτε σε Αυτόματα Μηχανήματα Πληρωμών (ΑΜΠ) 
του πιστωτικού φορέα που εξέδωσε το εργόσημο – ή 
και σε άλλο πιστωτικό φορέα που έχει τη δυνατότητα 
εξαργύρωσης σε ΑΤΜ ή/και ΑΜΠ. Θα εισάγει την κάρτα 
στην ειδική υποδοχή και στη συνέχεια θα πληκτρο−
λογεί τον ΑΜΚΑ του ή το pin που του έχει δοθεί και 
τον μοναδικό αριθμό του εργοσήμου. Στη συνέχεια θα 
ακολουθούνται οι διαδικασίες όπως περιγράφονται σε 
άλλο σημείο του παρόντος κειμένου. 

Μετά την ολοκλήρωση των βημάτων της διαδικασίας 
(έλεγχος, ταυτοποίηση, κ.α.) το καθαρό πληρωτέο ποσό 
θα πιστώνεται στην κάρτα και οι αναλογούσες ασφα−
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λιστικές εισφορές θα πιστώνονται στον λογαριασμό 
του αρμόδιου φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Με την 
ολοκλήρωση της συναλλαγής, το ΑΤΜ ή/και το ΑΜΠ 
θα τυπώνει απόδειξη η οποία θα περιέχει τα στοιχεία 
όπως περιγράφονται στην παράγραφο 5. 

Άρθρο 4
ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Μετά την καταβολή από τον εργοδότη του χρηματικού 
αντιτίμου που αναλογεί στο εργόσημο και την έκδο−
ση του εργοσήμου, το συνολικό ποσό πιστώνεται σε 
εσωτερικό λογαριασμό της εκδότριας τράπεζας, όπου 
και παραμένει μέχρι να ζητηθεί από τον εργαζόμενο η 
εξαργύρωση του συγκεκριμένου εργοσήμου.

Οι αναλογούσες για τον αρμόδιο ΦΚΑ ασφαλιστικές 
εισφορές υπολογίζονται κατά την έκδοση του εργοσή−
μου, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 

Κατά την εξαργύρωση του εργοσήμου, το πληρω−
τέο μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών 
ποσό αποδίδεται στον εργαζόμενο, ενώ οι αναλογούσες 
ασφαλιστικές εισφορές μεταφέρονται στο τέλος της 
ημέρας, στο λογαριασμό που τηρεί ο ΦΚΑ στη διαχει−
ρίστρια τράπεζα. 

Άρθρο 5
ΑΚΥΡΩΣΗ – ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

1. Το ποσό του εργοσήμου δεν μπορεί να είναι μικρό−
τερο των 5 ευρώ. Ο χρόνος ισχύος του ορίζεται στους 
τέσσερεις (4) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του. 
Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής το εργόσημο δε 
μπορεί να εξαργυρωθεί από τον εργαζόμενο. Εργόσημο 
που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη μπορεί 
να ακυρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία 
έκδοσής του.

2. Μετά τη λήξη ισχύος του, το εργόσημο ακυρώνε−
ται αυτομάτως από το φορέα έκδοσης και δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη για πληρωμή ή 
να εξαργυρωθεί από τον εργαζόμενο. Στην περίπτωση 
αυτή η χρηματική αξία του εργοσήμου πιστώνεται από 
το φορέα έκδοσης στο φορέα κοινωνικής ασφάλισης 
που αναγράφεται στο εργόσημο.

Εργόσημο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον ερ−
γοδότη μπορεί να ακυρωθεί και να επιστραφεί το ποσό 
του στον εργοδότη μόνο και σε σημεία στα οποία είναι 
εφικτή η επιβεβαίωση της ταυτότητας του (όχι μέσω 
Αυτόματων Μηχανημάτων Πληρωμών (ΑΜΠ), ΑΤΜ, κ.λπ.). 
Η επιστροφή γίνεται αποκλειστικά από το φορέα έκδο−
σης, εντός του προβλεπόμενου χρόνου ακύρωσης και 
υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομιστούν στο φορέα 
έκδοσης και τα δύο αντίτυπα – αποκόμματα του εργοσή−
μου (αντίτυπο για τον εργοδότη και τον εργαζόμενο). 

3. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής εργοσή−
μου που δεν έχει εξαργυρωθεί, μόνο ο εργοδότης έχει 
δικαίωμα να ζητήσει την επανέκδοση του εργοσήμου 
υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στον φορέα έκδοσης 
καθώς και επίσημη δήλωση απώλειας. Το επανεκδοθέν 

εργόσημο θα είναι ταυτάριθμο όσον αφορά στον κωδι−
κό αριθμό πληρωμής με το κατεστραμμένο/απολεσθέν 
ενώ θα φέρει την ένδειξη «εκδίδεται σε αντικατάσταση 
κατεστραμμένου / απολεσθέντος εργοσήμου». 

Άρθρο 6 
ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ 

1. Στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε θα αναπτυχθεί πληροφοριακό σύ−
στημα Εργοσήμου, το οποίο θα τηρεί αρχείο Εργοσή−
μου. Με το σύστημα αυτό θα γίνονται οι επικοινωνίες 
των φορέων έκδοσης και εξαργύρωσης, όπως περιγρά−
φονται στην παρούσα, σε πραγματικό χρόνο (real time). 
Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. έχει την ευθύνη ενημέρωσης των εμπλε−
κόμενων φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και οι Φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
όλα τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος για 
το Εργόσημο σε κάθε φάση της διαδικασίας. 

Κάνοντας χρήση των δεδομένων του αρχείου για το 
Εργόσημο, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. υπολογίζει και γνωστοποιεί 
στους ασφαλιστικούς φορείς τις χρηματικές απαιτήσεις 
που δημιουργούνται από τις κρατήσεις επί της αξίας των 
εξαργυρωμένων εργοσήμων. Με αυτόν τον τρόπο, οι φο−
ρείς επιβεβαιώνουν την ορθότητα των ποσών που έχουν 
κατατεθεί στους σχετικούς λογαριασμούς πίστωσης από 
τους συνεργαζόμενους φορείς υπηρεσιών πληρωμής. 

2. Οι συνεργαζόμενοι φορείς έκδοσης θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα παροχής ενημέρωσης μέσω κα−
τάλληλα γραμμογραφημένων αρχείων προς την ΗΔΙΚΑ 
Α.Ε., σχετικά με τα εργόσημα που έχουν εκδοθεί καθώς 
και τα ανείσπρακτα (μη εξαργυρωμένα) εργόσημα σε 
τακτά χρονικά σημεία που θα οριστούν (στο τέλος της 
ημέρας). Αντίστοιχα ο φορέας έκδοσης θα στέλνει στην 
ΗΔΙΚΑ Α.Ε. κι όλα τα στοιχεία των εκδοθέντων εργοσή−
μων που έχουν εξαργυρωθεί στη συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο, προκειμένου να καταχωρηθούν τα απαραίτητα 
στοιχεία στην ασφαλιστική μερίδα του εργοδότη. Η ενη−
μέρωση αυτή έχει τον χαρακτήρα της επιβεβαίωσης των 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων που ανταλλάσσονται με την 
ΗΔΙΚΑ Α.Ε. σε πραγματικό χρόνο κατά την διαδικασία 
έκδοσης και εξαργύρωσης του εργοσήμου.

Με τον ίδιο τρόπο, μια φορά την ημέρα (στο τέλος 
της ημέρας), ο φορέας εξαργύρωσης στέλνει στη βάση 
δεδομένων για το Εργόσημο, που τηρείται στην ΗΔΙ−
ΚΑ Α.Ε, όλα τα στοιχεία εξαργύρωσης του εργοσήμου, 
προκειμένου να καταχωρηθούν τα απαραίτητα στοιχεία 
στην ασφαλιστική μερίδα του εργαζόμενου. 

Άρθρο 7
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατά την έκδοση και εξαργύρωση του Εργοσήμου οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμής οφείλουν να τηρούν απα−
ρέγκλιτα συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές που 
εξασφαλίζουν την επάρκεια, την εμπιστευτικότητα και 
την ακεραιότητα των δεδομένων που διακινούνται. Οι 
προδιαγραφές αυτές επισυνάπτονται στο Παράρτημα 
της παρούσας. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 115
 15 Ιουλίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3863

Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,
ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 1
Εγγυήσεις − Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

1. Το Δημόσιο εγγυάται τη βιωσιμότητα του Ασφαλι−
στικού Συστήματος της χώρας με σκοπό τη διασφάλι−
ση αξιοπρεπούς σύνταξης για κάθε δικαιούχο.

2. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν 
αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται 
μετά την 1.1.2015, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο 
νόμος αυτός.

3. Αναλογική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που ανα−
λογεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για τα έτη 
ασφάλισης, από 1.1.2011 και εφεξής, κάθε ασφαλισμένου 
που θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης μετά την 1.1.2015 σε 
φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο. Το αναλογικό 
ποσό σύνταξης βαρύνει τους προϋπολογισμούς των 
ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης ή το Δη−
μόσιο για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου.

4. Τα θέματα του νόμου αυτού που αναφέρονται 
στους τακτικούς υπαλλήλους και λειτουργούς του 
Δημοσίου, τους στρατιωτικούς και τους τακτικούς 
υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών τοπικής αυτο−
διοίκησης α΄ και β΄ βαθμίδας θα ρυθμιστούν με ειδικό 
συνταξιοδοτικό νόμο των αρμόδιων Υπουργών.

Για τους υπαλλήλους της Βουλής τα θέματα του 
νόμου αυτού θα κανονιστούν από τον Κανονισμό της 
Βουλής.

Άρθρο 2
Βασική σύνταξη

1. Από 1.1.2015 και εφεξής καθιερώνεται βασική σύ−
νταξη. Το ύψος της βασικής σύνταξης, για το έτος 

2010, καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα 
(360,00) ευρώ μηνιαίως, για 12 μήνες και αναπροσαρ−
μόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 
του άρθρου 11 του νόμου αυτού.

2. Την ανωτέρω βασική σύνταξη δικαιούνται:
Α. Οι ασφαλισμένοι των οργανισμών κύριας ασφά−

λισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και οι τακτικοί υπάλληλοι και 
λειτουργοί του Δημοσίου, οι στρατιωτικοί και οι τα−
κτικοί υπάλληλοι των νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 
α΄ και β΄ βαθμίδας, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής 
στην ασφάλιση, που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δι−
καίωμα από την 1.1.2015 και εφεξής.

Η βασική σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία 
συνταξιοδότησης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα ή 
το Δημόσιο. Στους ασφαλισμένους των οποίων η σύ−
νταξη, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κεφαλαίου αυτού, 
αποτελεί άθροισμα δύο τμημάτων, η βασική σύνταξη 
υπολογίζεται αναλογικά, με βάση τα έτη ασφάλισης 
από 1.1.2011 και εφεξής προς το συνολικό χρόνο ασφά−
λισης.

Το ποσό της βασικής σύνταξης μειώνεται για τους 
συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/35 για κάθε χρόνο 
που υπολείπεται των τριάντα πέντε (35) ετών διαμονής 
στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου και του 65ου έτους της 
ηλικίας. Το ποσό της βασικής σύνταξης μειώνεται στις 
περιπτώσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώμα−
τος σε μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος, σε μειωμένη 
σύνταξη λόγω αναπηρίας, καθώς και στην περίπτωση 
χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου. Η μείωση της βα−
σικής σύνταξης προκειμένου για τους ασφαλισμένους 
που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη γήρατος, ανέρχεται 
σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη συ−
μπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότη−
σης. Για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένη 
σύνταξη λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67% έως και 
79,99% χορηγείται το 75% της βασικής σύνταξης, και 
με ποσοστό από 50% έως και 66,99% χορηγείται το 
50% αυτής. Οι μειώσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή 
σε όσους συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του ν. 
612/1977 (ΦΕΚ 164 Α΄), καθώς και για τα πρόσωπα του 
τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α´ της παραγράφου 
1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α΄). 
Στις περιπτώσεις χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου, 
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ιδρύματα ή επιχορηγήσεως ή επιδοτήσεως από το 
Ελληνικό Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά 
με την επαγγελματική τους δραστηριότητα για την 
οποία ασφαλίζονται στον Κλάδο.»

5. Η παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4γ του άρθρου 7 του 
ν. 3050/2002 (ΦΕΚ 214 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Στις περιπτώσεις αποζημίωσης ή δανειοδότησης 
ή επιχορήγησης ή επιδότησης της παραγράφου 2 εί−
ναι δυνατή η μη προσκόμιση βεβαίωσης εξοφλήσεως 
των οφειλών του Κλάδου, εφόσον από τα αντίστοιχα 
ποσά παρακρατείται το σύνολο των οφειλών αυτών 
και αποδίδεται στον ΟΓΑ.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Άρθρο 20
Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά

απασχολούμενων

1. Στις ρυθμίσεις του κεφαλαίου αυτού υπάγονται 
υποχρεωτικά: α) Το κατ’ οίκον απασχολούμενο προ−
σωπικό που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες, 
αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη 
χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν είτε προς περισ−
σότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολο−
γική περίοδο, που καλύπτεται από την ασφάλιση του 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Ενδεικτικά υπάγονται οι εξής εργασίες ή 
υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής 
φροντίδας (οικιακή καθαριότητα, γενικό νοικοκυριό), οι 
κηπουρικές εργασίες, οι μεμονωμένες μικροεπισκευα−
στικές εργασίες που δεν συνιστούν οικοδομικές εργα−
σίες, η παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων, η φύλαξη και 
μεταφορά παιδιών νηπίων και βρεφών, η υποστήριξη 
με τη παροχή κάθε μορφής βοήθειας και φροντίδας 
σε ηλικιωμένα άτομα, καθώς και σε άτομα με ειδικές 
ανάγκες συμπεριλαμβανομένης και της διευκόλυνσης 
για συμμετοχή σε πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχα−
γωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες ή και σε συμ−
μετέχοντες σε προγράμματα αποκατάστασης ατόμων 
σε ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σε Στέγες 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, που 
χαρακτηρίζονται από νοητική στέρηση (Σ.Υ.Δ.), οι αι−
σθητικές φροντίδες (κομμωτική, περιποίηση προσώπου 
και σώματος), η περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδα 
αρρώστων ή κατάκοιτων ατόμων και η βοήθεια σε 
άτομα με προβλήματα κινητικότητας (φυσικοθεραπεία, 
κινησιοθεραπεία, συνοδεία εκτός οικίας). β) Οι απασχο−
λούμενοι ως εργάτες γης σε εργασίες καλυπτόμενες 
από την ασφάλιση του ΟΓΑ κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 27 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄).

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινω−
νικής Ασφάλισης και ύστερα από γνωμοδότηση του 
Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, επιλύεται κάθε 
ζήτημα περί υπαγωγής ή εξαίρεσης συγκεκριμένης 
μορφής απασχόλησης ή παροχής υπηρεσιών στις δι−
ατάξεις του παρόντος άρθρου.

3. Για την καταβολή της αμοιβής των ανωτέρω προ−
σώπων από κάθε φυσικό πρόσωπο που δέχεται ή χρη−
σιμοποιεί τις εργασίες ή υπηρεσίες τους, καθώς και 
των εισφορών (εργοδότη και εργαζόμενου) που ανα−

λογούν, τηρείται υποχρεωτικά η εξής διαδικασία: Από 
τους κατά περίπτωση αρμόδιους Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης εκδίδεται ειδικό εργόσημο, υπό τύπο πο−
λύπτυχης επιταγής, συγκεκριμένης χρηματικής αξίας 
στην οποία περιλαμβάνεται το ποσό της αμοιβής του 
εργαζομένου και το ποσό της εισφοράς υπέρ του οι−
κείου Φ.Κ.Α.. Τα εργόσημα δύναται να διατίθενται στον 
εργοδότη από τα κατά τόπους Υποκαταστήματα των 
Φ.Κ.Α., από τις συνεργαζόμενες με τους Φ.Κ.Α. τρά−
πεζες και υποκαταστήματα αυτών, από τα Ελληνικά 
Ταχυδρομεία, από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
και από οποιονδήποτε άλλον φορέα ή δίκτυο έπειτα 
από απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, με καταβολή του οικείου ποσού. Τα εργό−
σημα μεταβιβάζονται ονομαστικώς από τον εργοδότη 
στους εργαζόμενους της παραγράφου 1 ως καταβο−
λή για την αμοιβή της παρασχεθείσας εργασίας και 
στη συνέχεια εξοφλούνται από τους προαναφερόμε−
νους φορείς διαθέσεως με καταβολή του αντίστοιχου 
ποσού, αφού προηγουμένως έχουν παρακρατηθεί οι 
αναλογούσες εισφορές. Οι παρακρατηθείσες ασφαλι−
στικές εισφορές και το καθαρό ποσό αναγράφονται 
στην πολύπτυχη επιταγή εκ των οποίων το ένα τμήμα 
φυλάσσεται από τον φορέα που εξοφλεί, το άλλο φυ−
λάσσεται από τον εργοδότη. Στο τέλος κάθε έτους 
ο Φ.Κ.Α. στέλνει ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση σε 
εργοδότη και εργαζόμενο.

4. Ο τύπος του εργοσήμου, τα αναγραφόμενα σε 
αυτό στοιχεία εργοδότη και εργαζόμενου, το ποσό που 
αντιστοιχεί στην αμοιβή, οι ασφαλιστικές εισφορές, τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά διασφάλισης της γνησιότη−
τας του εργοσήμου, της διαδικασίας που θα τηρηθεί 
για την είσπραξη και απόδοση των εισφορών στους 
οικείους Φ.Κ.Α., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο−
μέρεια ή στοιχείο για την εφαρμογή των διατάξεων 
του παρόντος κεφαλαίου, καθορίζονται με αποφάσεις 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 
ύστερα από γνώμη των κατά περίπτωση αρμόδιων 
Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων.

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. (Κώδι−
κας Φορολογίας Εισοδήματος) όπως ισχύει, μετά την 
τροποποίηση από το άρθρο 2, παρ.1 του ν. 3842/2010 
(ΦΕΚ 58 Α΄) προστίθεται περίπτωση υπό στοιχείο ια΄ 
ως εξής:

«ια. Οι ετήσιες καταβληθείσες εισφορές εκπίπτουν 
κατά τα 2/3 από το φορολογητέο εισόδημα του εργο−
δότη και κατά το 1/3 από το φορολογητέο εισόδημα 
του εργαζομένου. Ως δικαιολογητικό για την εφαρμο−
γή του παρόντος συνυποβάλλεται με την φορολογική 
δήλωση η ετήσια απολογιστική κατάσταση του Φ.Κ.Α. 
που έχει σταλεί στον εργοδότη.»

Άρθρο 21
Ασφάλιση σε ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ, ΟΕΚ

1. Οι κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη 
και εργαζόμενου υπολογίζονται σε ποσοστό 20% και 
εμπεριέχονται στην αναγραφόμενη τιμή του εργοσή−
μου. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι−
κής Ασφάλισης, ύστερα από εισήγηση των Διοικητικών 
Συμβουλίων των κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων 
και μετά από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρ−
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χής, το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται προ−
σαρμοζόμενο στις εκάστοτε κοινωνικοασφαλιστικές 
συνθήκες. Οι ανωτέρω εργαζόμενοι ασφαλίζονται στο 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για τους Κλάδους Σύνταξης και Ασθένειας, 
καθώς και στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και στον Ο.Ε.Κ.. Με απόφαση 
του Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ γίνεται επιμερισμός του ποσο−
στού αυτού ανά κλάδο ασφάλισης.

2. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 περίπτωση α΄ 
του άρθρου 20 του παρόντος νόμου για τους οποίους 
έχουν καταβληθεί εισφορές με το εργόσημο, δικαιώ−
νονται διπλάσιες ημέρες ασφάλισης από όσες προκύ−
πτουν από τη διαίρεση του ποσού των εισφορών με 
το ανά ημέρα ή μήνα εργασίας ποσό εισφοράς που 
αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη 
της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους σύμ−
φωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και δεν μπορούν να υπερβούν 
τις 30 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα ή τις 360 ημέρες 
ασφάλισης κατά έτος.

3. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 περίπτωση α΄ 
του άρθρου 20 του παρόντος νόμου σε περίπτωση 
που ασφαλίζονται με αμοιβή που υπολείπεται κατά 
μήνα του 25πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου 
εργάτη, προκειμένου να τύχουν των παροχών ασθέ−
νειας σε είδος του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, θα πρέπει να έχουν 
πραγματοποιήσει τουλάχιστον 150 ημέρες εργασίας, 
είτε κατά το προηγούμενο της ημέρας της ασθένειας 
ή της πιθανής ημέρας τοκετού ημερολογιακό έτος, 
είτε κατά το τελευταίο πριν την εν λόγω αναγγελία 
15μηνο, μη συνυπολογιζόμενων των ημερών εργασίας 
που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο.

4. Κάθε ζήτημα ή αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά 
την ένταξη των προσώπων της παραγράφου 1 περί−
πτωση α΄ του άρθρου 20 του παρόντος νόμου στον 
Κανονισμό του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ του Ε.Τ.Ε.Α.Μ και του ΟΕΚ 
ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από γνώμη των Διοι−
κητικών Συμβουλίων των κατά περίπτωση αρμόδιων 
φορέων.

5. Το άρθρο 26 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄) παύει 
να ισχύει σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα έναρξης 
της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4 του 
παρόντος άρθρου.

6. Οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 
165 Α΄) δεν έχουν εφαρμογή για τους υπαγόμενους 
στο ανωτέρω καθεστώς.

Άρθρο 22
Ασφάλιση στον ΟΓΑ

1. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 περίπτωση β΄ του 
άρθρου 20 του παρόντος νόμου υπάγονται στην ασφά−
λιση του ΟΓΑ ανεξαρτήτως των ημερών εργασίας τους 
ανά έτος.

2. Οι παρακρατούμενες εισφορές ορίζονται σε ποσο−
στό 10% επί της αξίας των καταβαλλομένων αμοιβών 
και καλύπτουν τη σύνταξη, την ασθένεια και τον Λο−
γαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ). Με απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και 
ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του ΟΓΑ, το ποσοστό 
αυτό μπορεί να αυξομειώνεται προσαρμοζόμενο στις 
εκάστοτε κοινωνικοασφαλιστικές συνθήκες. Με απόφα−
ση του Δ.Σ. του ΟΓΑ γίνεται επιμερισμός του ποσοστού 
αυτού ανά κλάδο ασφάλισης.

3. Οι ημέρες εργασίας των προσώπων της παρα−
γράφου 1 περίπτωση β΄ του άρθρου 20 του παρόντος 
νόμου, υπολογίζονται ανά έτος με βάση τις αμοιβές 
τους και προκύπτουν από τη διαίρεση του συνόλου 
των καταβληθεισών εντός του έτους αμοιβών δια του 
ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δε−
κεμβρίου του προηγούμενου έτους σύμφωνα με την 
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. θεωρούνται δε ως πραγματοποιηθείσες κατά 
το μήνα εξόφλησης των εργοσήμων. Προκειμένου τα 
πρόσωπα αυτά να τύχουν των παροχών ασθενείας και 
ΛΑΕ του ΟΓΑ, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει 
150 τουλάχιστον ημέρες εργασίας το τρέχον ημερο−
λογιακό έτος ή το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

4. Ημέρες εργασίας άνω των 300 κατά έτος, που 
έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα διάταξη, δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν με−
ταφέρονται σε άλλο έτος.

5. Τα ανωτέρω πρόσωπα που έχουν πραγματοποιήσει 
150 ημέρες εργασίας και άνω κατ’ έτος, ασφαλίζονται 
στον ΟΓΑ για ολόκληρο το έτος. Για τους εργαζόμε−
νους που έχουν πραγματοποιήσει ημέρες εργασίας 
λιγότερες των 150 κατ’ έτος, ο χρόνος ασφάλισης υπο−
λογίζεται σε μήνες, όπως αυτοί προκύπτουν από τη 
διαίρεση του συνόλου των ημερών εργασίας δια του 
25. Υπόλοιπο ημερών εργασίας άνω των 12, ανά έτος, 
λογίζεται ως μήνας. Τα πρόσωπα αυτά κατατάσσονται 
για κάθε έτος απασχόλησής τους στην μεγαλύτερη 
δυνατή ασφαλιστική κατηγορία της παραγράφου1 του 
άρθρου 4 του ν. 2458/ 1997 (ΦΕΚ 15 Α΄), της οποίας οι 
αναλογούσες εισφορές καλύπτονται από το σύνολο 
των καταβληθεισών εντός του έτους εισφορών.

6. Οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 1140/1981 (ΦΕΚ 
68 Α΄) δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση των προ−
σώπων της παραγράφου1 περίπτωση β΄ του άρθρου 
20 του παρόντος νόμου.

7. Η έναρξη πληρωμής των ανωτέρω προσώπων με 
εργόσημο, καθώς και κάθε ζήτημα ή αναγκαία λεπτο−
μέρεια που αφορά την ένταξη των ανωτέρω προσώπων 
στον Κανονισμό του ΟΓΑ, ρυθμίζεται με απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα 
από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΓΑ.

Άρθρο 23
Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά

απασχολουμένων σε επιχειρήσεις επισιτισμού
και θεάματος−ακροάματος

Η διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του 
νόμου αυτού εφαρμόζεται και στους περιστασιακά 
απασχολουμένους στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις 
επισιτισμού και θεάματος−ακροάματος. Οι παρακρα−
τούμενες, στην περίπτωση αυτή, εισφορές εργοδότη 
και εργαζομένου, είναι εκείνες που αναλογούν κάθε 
φορά στην αμοιβή του προσωπικού αυτού, με βάση τις 
ισχύουσες διατάξεις ή τις γενικές ή τις ειδικές ή τις 
κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Οι ασφα−
λιστικές διατάξεις που ισχύουν για την ασφάλιση του 
προσωπικού αυτού διατηρούν την ισχύ τους.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, 
καθορίζονται οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στην ρύθ−
μιση αυτή.
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Άρθρο 24
Κυρώσεις

Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου 
και η μη πληρωμή με εργόσημο συνεπάγεται πρόστιμο 
ίσο με το 50πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευ−
του εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου 
έτους σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και επιβάλλεται από 
τον αντίστοιχο Φ.Κ.Α..

Οι διαδικασίες, που αφορούν τον έλεγχο από το 
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και τους αρμόδιους φο−
ρείς Κοινωνικής Ασφάλισης, διέπονται από τις διατά−
ξεις που ισχύουν κατά περίπτωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 25
Προσαυξήσεις συντάξεων πέραν των 35 ετών

1. H παράγραφος 1 του άρθρου 145 του ν. 3655/2008 
(ΦΕΚ 58 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το ποσό της σύνταξης, όσων συνταξιοδοτούνται 
από το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, μετά την έναρξη ισχύος του πα−
ρόντος, εφόσον συμπληρώνουν άνω των 10.500 ημε−
ρών ασφάλισης και το 60ό έτος της ηλικίας τους, 
προσαυξάνεται για κάθε 300 ημέρες ασφάλισης, άνω 
των 10.500 και μέχρι 900 κατ’ ανώτατο όριο, κατά το 
ποσό που αντιστοιχεί στο γινόμενο του 25πλάσιου του 
τεκμαρτού ημερομισθίου της κλάσης κατάταξης, επί 
το ποσοστό που προκύπτει από τη διαφορά του πο−
σοστού του πίνακα β΄ του άρθρου 29 του α.ν. 1846/1951 
(ΦΕΚ 179 Α΄), όπως ισχύει, της ίδιας κλάσης και του 
ποσοστού 3,5%.

Στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος δικαιούται και 
την πριμοδότηση που προβλέπεται από την παράγρα−
φο 8 του άρθρου 32 του ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α΄), για 
τον προσδιορισμό της διαφοράς μεταξύ του ποσοστού 
του ανωτέρω πίνακα β΄ της κλάσης κατάταξης και του 
3,5%, δεν λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό πριμοδότη−
σης της ανωτέρω διάταξης.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 51 του ν. 2084/1992 
(ΦΕΚ 165 Α΄), τροποποιείται ως εξής:

«2. Το ποσό της σύνταξης για όσους παραμένουν 
στην υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση 35ετούς συντά−
ξιμου χρόνου αυξάνεται κατά 2,5% για κάθε πλήρες 
έτος ασφάλισης ή 300 ημέρες υπηρεσίας πέραν του 
35ου έτους έως και του 37ου και κατά 3,5% για κάθε 
πλήρες έτος ασφάλισης ή 300 ημέρες υπηρεσίας πέ−
ραν του 37ου έτους μέχρι και του 40ού. Η προσαύξη−
ση αυτή χορηγείται και πέραν 80% των συνταξίμων 
αποδοχών της προηγούμενης παραγράφου. Από τις 
διατάξεις της παραγράφου αυτής εξαιρείται το ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ, για το οποίο έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της 
νομοθεσίας του.»

3. Οι προσαυξήσεις του παρόντος άρθρου, καθώς και 
η προσαύξηση που προβλέπεται από τη διάταξη του 
δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2α του άρθρου 3 
του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε 
με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγρά−
φου 2 του άρθρου 145 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄), 
δεν ισχύουν για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό 
δικαίωμα από 1.1.2011 και εφεξής.

Άρθρο 26
Προγράμματα εθελουσίας εξόδου

1. Ο πλασματικός χρόνος που προβλέπεται σε προ−
γράμματα επιχειρήσεων του ευρύτερου Δημόσιου Το−
μέα, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις της 
παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 
Α΄), για εθελούσια αποχώρηση του προσωπικού τους, 
τα οποία καταρτίζονται μετά την έναρξη ισχύος του 
νόμου αυτού, δεν αναγνωρίζεται από τους φορείς 
κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προκειμένου για 
θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξη−
ση του ποσού της σύνταξης.

2. Η εκ μέρους του εργοδότη παροχή οικονομικών 
κινήτρων πάσης φύσεως σε εργαζόμενους που έχουν 
συμπληρώσει ή συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις συ−
νταξιοδότησης, με σκοπό την αποχώρηση από την επι−
χείρηση και τη συνταξιοδότηση, γνωστοποιείται εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία καταβολής 
αυτής της παροχής στην αρμόδια ΔΟΥ του εργαζόμε−
νου. Στην περίπτωση αυτή το οικονομικό αυτό κίνητρο 
υπάγεται στο άρθρο 8 παρ. 14 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 
58 Α΄).

3. Τροποποίηση του άρθρου αυτού προϋποθέτει προ−
ηγούμενη εκπόνηση σχετικής αναλογιστικής μελέτης 
από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, γνώμη της Επιτρο−
πής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών 
Κοινής Ωφέλειας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 
της Βουλής, στο βαθμό που ο Κανονισμός της Βουλής 
της απονέμει την αρμοδιότητα αυτή και γνώμη της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 27
Εντάξεις στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ

1. Από 1.1.2013 ο κλάδος κύριας σύνταξης Ναυτικών 
του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) εντάσσεται 
στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Για την ένταξή 
του συντάσσεται, έως 31.7.2011, ειδική οικονομική με−
λέτη που καταρτίζεται από την Εθνική Αναλογιστική 
Αρχή (Ε.Α.Α.). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο−
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργα−
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις ένταξης των ήδη ασφαλισμένων, 
ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις εισφορές ασφαλι−
σμένων και εργοδοτών, καθώς και θέματα κάλυψης των 
ελλειμμάτων. Από της εντάξεως, οι νέοι εργαζόμενοι 
ασφαλίζονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στο ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ και διέπονται από τη νομοθεσία του. Με ίδια 
απόφαση ρυθμίζονται θέματα περιουσίας, καθώς και η 
κατανομή μεταξύ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και ΝΑΤ του συνόλου των 
οργανικών θέσεων και του υπηρετούντος με οποιαδή−
ποτε σχέση εργασίας προσωπικού.

2. Οι προσλαμβανόμενοι για πρώτη φορά στο Δη−
μόσιο από 1.1.2011 και μετά, τακτικοί και μετακλητοί 
υπάλληλοι, λειτουργοί και στρατιωτικοί, καθώς και οι 
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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996
Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, 

ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλ−
λες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ.ΕΠ.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ − ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 1

Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)

Συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), το 
οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνιστάται επίσης μία θέση με−
τακλητού Ειδικού Γραμματέα, ο οποίος προΐσταται του 
Σώματος αυτού (άρθρο 53 του π.δ. 63/2005, Α΄98).

Άρθρο 2

Έργο και αρμοδιότητες −
Ελεγκτική και υποστηρικτική δράση 

1. Έργο του Σ.ΕΠ.Ε. είναι η επίβλεψη και ο έλεγχος της 
εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, 
η έρευνα της ασφαλιστικής κάλυψης και παράνομης 
απασχόλησης των εργαζομένων, η συμφιλίωση και επί−
λυση των εργατικών διαφορών, καθώς και η παροχή 
πληροφοριών σε εργαζόμενους και εργοδότες σχετικά 
με τα πλέον αποτελεσματικά μέσα για την τήρηση των 
κείμενων διατάξεων. 

 2. Για την εκτέλεση του έργου του, το Σ.ΕΠ.Ε. έχει τις 
εξής αρμοδιότητες:

α. Επιθεωρεί και ελέγχει τους χώρους εργασίας με 
κάθε πρόσφορο μέσο, προβαίνει σε κάθε είδους ανα−
γκαία εξέταση και έλεγχο σε όλες τις επιχειρήσεις 
και εκμεταλλεύσεις πρωτογενούς, δευτερογενούς και 
τριτογενούς τομέα και γενικότερα σε κάθε ιδιωτικό ή 
δημόσιο χώρο εργασίας ή εκμετάλλευσης ή χώρο όπου 

πιθανολογείται ότι απασχολούνται εργαζόμενοι, εκτός 
από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά από ει−
δικές διατάξεις, όπως της παραγράφου 5 του άρθρου 2 
και της παραγράφου 4 του άρθρου 69 του ν. 3850/2010 
(Α΄84), και επιβλέπει την τήρηση και εφαρμογή:

αα) των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας της 
σχετικής ιδίως με τους όρους και τις συνθήκες εργασί−
ας, τα χρονικά όρια εργασίας, την αμοιβή ή άλλες παρο−
χές, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, τους 
ειδικούς όρους και συνθήκες εργασίας των ευπαθών 
ομάδων εργαζομένων (όπως ανήλικοι, νέοι, γυναίκες σε 
κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας, άτομα με αναπηρία), 
καθώς και ειδικών κατηγοριών εργαζομένων, 

ββ) των όρων κάθε είδους συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας,

γγ) των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας της 
σχετικής με την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, 
την αδήλωτη εργασία και την παράνομη απασχόληση, 

δδ) των διατάξεων σχετικά με τη νομιμότητα της απα−
σχόλησης των εργαζομένων υπηκόων τρίτων χωρών 
και

εε) της νομοθεσίας για την προώθηση της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης στον τομέα της απασχόλησης και 
της εργασίας. 

β. Ερευνά, ανακαλύπτει, εντοπίζει και διώκει, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, παράλληλα και ανεξάρτητα 
από άλλες Αρχές και Οργανισμούς, τους παραβάτες των 
υποπεριπτώσεων αα έως εε της περίπτωσης α΄.

γ. Καταγράφει, αξιολογεί και αναφέρει προς τον 
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τις ελ−
λείψεις ή τις παραλείψεις που δεν καλύπτονται από την 
ισχύουσα εργατική νομοθεσία, καθώς και τα προβλήμα−
τα που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή της νομο−
θεσίας και ενημερώνει σχετικά τις καθ’ ύλην αρμόδιες 
υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης.

δ. Ερευνά οποιαδήποτε ώρα κατά τη διάρκεια της 
ημέρας ή της νύχτας τους χώρους εργασίας, όταν κρίνει 
αναγκαίο, χωρίς προειδοποίηση προς τον εργοδότη, 
και έχει ελεύθερη πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα 
βιβλία, μητρώα, έγγραφα, αρχεία και κάθε άλλου είδους 
στοιχείο που τηρούνται από την επιχείρηση, λαμβάνει 
αντίγραφα, καθώς και έχει πρόσβαση στη δομή της 
παραγωγικής διαδικασίας. Προβαίνει σε δειγματοληψίες 
και αναλύσεις δειγμάτων από τους χώρους εργασίας, 
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Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες 
των Γραφείων αυτών, ο αριθμός των υπηρετούντων 
υπαλλήλων, οι Υπηρεσίες του Οργανισμού στις οποίες 
θα ανήκουν οργανικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια για τη λειτουργία τους.

6. Για την υποβοήθηση του έργου του Διευθύνοντος 
Συμβούλου της ΗΔΙΚΑ, συνιστώνται μία (1) θέση ειδικού 
συμβούλου και δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών με 
σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι ανωτέρω πρέπει να έχουν πτυχίο Ανώτατου Εκ−
παιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο 
της αλλοδαπής.

Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Διευθύνοντος 
Συμβούλου, η δε διάρκειά της καθορίζεται στους έξι 
(6) μήνες, με δυνατότητα διακοπής ή ανανέωσής της 
με όμοια απόφαση.

Ο εν λόγω Ειδικός Σύμβουλος και οι Ειδικοί Συνερ−
γάτες αποχωρούν αυτοδίκαια χωρίς άλλη διαδικασία 
και ταυτόχρονα με την αποχώρηση για οποιονδήποτε 
λόγο του προσώπου που τους προσέλαβε, χωρίς να 
γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης ή οποιοδήποτε άλλο 
δικαίωμα ή αξίωση.

Η αμοιβή τους, καθώς και των συμβούλων του ΟΠΑΔ 
καθορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 
της υ.α. 2/70403/0022/2006 (ΦΕΚ 142/ΥΟΔΔ), όπως εκά−
στοτε ισχύει.

7. Οι διατάξεις του άρθρου 19 παρ.1 περίπτωση β΄ του 
ν. 2556/1997 (Α΄270) έχουν εφαρμογή και για το Ταμείο 
Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα.

8. Α. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 20 του ν. 3863/ 
2010 ( Α΄ 115) αντικαθίστανται ως εξής: 

«3. Η καταβολή της αμοιβής των ανωτέρω προσώπων 
από κάθε νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις 
ή φυσικό πρόσωπο που δέχεται ή χρησιμοποιεί τις εργα−
σίες ή τις υπηρεσίες τους, καθώς και των εισφορών (ερ−
γοδότη και εργαζόμενου) που αναλογούν και η απόδοσή 
τους υπέρ του οικείου φορέα κοινωνικής ασφάλισης 
(ΦΚΑ), γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:

α. Με την έκδοση ειδικού εργοσήμου υπό τύπο επι−
ταγής. 

β. Μέσω λογαριασμών που τηρούν ο εργοδότης και ο 
εργαζόμενος σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. 

γ. Με κατάθεση και είσπραξη μετρητών σε πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών. 

δ. Με ειδικού τύπου έμβασμα κατά την έννοια των άρ−
θρων 1 και 4 παράγραφος 3 του ν. 3862/2010 (Α΄ 113) 

Το ειδικό εργόσημο δύναται να διατίθεται στον εργο−
δότη με καταβολή του αντίστοιχου ποσού, από τα κατά 
τόπους υποκαταστήματα των ΦΚΑ, από τις συνεργαζό−
μενες με τους φορείς τράπεζες και τα υποκαταστήματά 
τους, από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, από τα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών και από οποιονδήποτε άλλο 
φορέα ή δίκτυο έπειτα από απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στο τέλος κάθε έτους ο ΦΚΑ στέλνει ετήσια συγκε−
ντρωτική κατάσταση σε εργοδότη και εργαζόμενο.

4. Η διαδικασία που τηρείται για την καταβολή και την 
είσπραξη της αμοιβής των ανωτέρω προσώπων, καθώς 
και για την παρακράτηση και απόδοση των εισφορών 
στους οικείους ΦΚΑ, ο τύπος και τα αναγραφόμενα 
στο εργόσημο στοιχεία, το ποσό των εισφορών που 
αναλογούν στην αμοιβή, την είσπραξη και απόδοσή τους 
στους οικείους ΦΚΑ, ο τύπος και τα τεχνικά χαρακτη−
ριστικά διασφάλισης της γνησιότητας του εργοσήμου, 

καθώς και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του 
παρόντος άρθρου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέ−
ρεια ή στοιχείο για την εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος κεφαλαίου, καθορίζονται με αποφάσεις του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα 
από γνώμη των κατά περίπτωση αρμόδιων Διοικητικών 
Συμβουλίων των φορέων.»

Β. Στο άρθρο 22 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) προστίθεται 
παράγραφος 6Α ως ακολούθως:

«6Α. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τους μήνες ασφά−
λισης κάθε έτους, όπως αυτοί υπολογίζονται σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 5 υπολογίζονται με 
βάση τα ποσά ασφαλιστικών εισφορών που ισχύουν κατά 
το έτος αυτό, ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία 
του απασχολούμενου και εξοφλούνται από τα ποσά που 
έχουν παρακρατηθεί εντός του έτους, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 20 και την παράγραφο 2 του πα−
ρόντος άρθρου, από τις αμοιβές του απασχολούμενου. 

Στην περίπτωση των απασχολουμένων που ασφαλί−
ζονται στον ΟΓΑ για ολόκληρο το έτος και εφόσον τα 
παρακρατούμενα εντός του έτους ποσά δεν επαρκούν 
για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών ολόκλη−
ρου του έτους, οι υπόλοιπες οφειλόμενες για το έτος 
αυτό εισφορές καταβάλλονται υποχρεωτικά, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα από τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 
12 και 14 του π.δ. 78/1998 (Α΄ 72).

Στην περίπτωση των απασχολουμένων με χρόνο ασφά−
λισης κάτω των έξι (6) μηνών ετησίως, εάν τα παρακρα−
τούμενα εντός εκάστου έτους ποσά δεν επαρκούν για 
την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών των μηνών 
ασφάλισης του έτους, όπως αυτοί έχουν υπολογιστεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5, ισχυροί 
μήνες ασφάλισης θεωρούνται μόνο οι μήνες οι οποίοι 
έχουν εξοφληθεί κατά τα ανωτέρω, μη αναζητουμένων 
από τον ΟΓΑ των εισφορών για τους υπόλοιπους μη εξο−
φλημένους μήνες του έτους. Οι εισφορές αυτές δύναται 
να εξοφληθούν, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά το χρόνο 
καταβολής ποσά εισφορών, μόνο κατόπιν αιτήσεως του 
ενδιαφερομένου, η οποία πρέπει να υποβληθεί πριν από 
την επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου.

Ποσά εισφορών που έχουν παρακρατηθεί σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 και την παράγραφο 2 
του παρόντος άρθρου δεν επιστρέφονται σε καμία πε−
ρίπτωση. 

Πλεονάζουσες ανά έτος παρακρατηθείσες εισφορές 
δεν μεταφέρονται σε άλλο έτος, ούτε συμψηφίζονται 
με οφειλόμενες εισφορές ή άλλες οφειλές του απασχο−
λούμενου στον ΟΓΑ, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που 
ο απασχολούμενος της παραγράφου 1 περίπτωση β΄ 
του άρθρου 20 είναι κατά το ίδιο έτος ασφαλισμένος 
του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ως αυτοτε−
λώς απασχολούμενος σε άλλες ασφαλιζόμενες στον 
ΟΓΑ εργασίες. Στις περιπτώσεις αυτές, οι παρακρα−
τηθείσες με εργόσημο εισφορές συμψηφίζονται με τις 
ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισμένου για το ίδιο 
έτος. Πλεονάζουσες για το έτος αυτό εισφορές δεν 
επιστρέφονται, αλλά ο ασφαλισμένος κατατάσσεται 
σε μεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία, ανάλογα με το 
σύνολο των εισφορών που έχουν καταβληθεί.»

9. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 24 του 
ν. 3965/2011 (Α΄ 113) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμο−
γή, από 2.3.2011, και στους λοιπούς Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης και για όλους τους εκκρεμείς λογαριασμούς 
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