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   ΙΔΡΥΜΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

      
 
     Αθήνα      29/12/2011 
 
     Αριθμ. Πρωτ. 
     Α21/449/18 
 
 
     ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
     ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
      
 
     ΠΡΟΣ: 
     Όλα τα Υποκαταστήματα & 
       Παραρτήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 

 
     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 

Ως ο συν/νος πίνακας διανομής  

 
ΘΕΜΑ : «Σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 20 & 21 του Ν.3863/2010 και 

τον υπολογισμό ημερών ασφάλισης των προσώπων που αμείβονται με 
το εργόσημο» 

ΣΧΕΤ.  :      α) Εγκ. 68/2011 
                   β) Γενικό Έγγραφο Α21/449/3/21-10-2011    

 
Σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του 

Ν.3863/2010 καθώς και των διατάξεων του άρθρου 76 (παρ. 8Α΄) του          
Ν. 3996/2011 με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις των παρ.3 και 4 
του άρθρου 20 του Ν.3863/2010, δόθηκαν γενικές οδηγίες με τα ανωτέρω 
σχετικά, για τον τρόπο αμοιβής με «ΕΡΓΟΣΗΜΟ» 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. 

Επίσης, έχει γίνει γνωστό ότι από 1/1/2012 ή ανωτέρω κατηγορία 
προσώπων που ασφαλιζόταν με  τις διατάξεις του άρθρου 26 του 
Ν.2639/1998 θα υπαχθεί και αυτή στις νέες διατάξεις των άρθρων 20, 21 και 
24 του Ν.3863/2010. 

Στο πλαίσιο επομένως εφαρμογής των νέων διατάξεων τα 
Υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. παύουν να θεωρούν νέα μπλόκ 
παροχής υπηρεσιών. 
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Για τα ήδη θεωρημένα μπλόκ, καταβολή εισφορών και ασφάλιση θα 

χωρήσει

κομίσουν για 
ακύρωση

ι 31/12/2011 
(υποβολ

012 θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις των άρθρων 20 και 21  
του Ν.38

 
αρ. πρωτ

ω α 2

ντα (30) ημέρες ασφάλισης ανά μήνα ή τις 360 
ημέρες α

ω

ά δηλαδή    
Η.Α.Ε.  Χ

επί 2 και είναι οι ημέρες 
ασφάλισης που δικαιώνεται ο ασφαλισμένος. 

ΡΓΟΣΗΜΟ  100 €           Η .Ε    33,57  (31/12/2011) 

57   Χ   35,40%    =     11,88 
 

1,68   Χ       2      =     3  ημέρες   

Συν/

                           ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      
ΙΞΗΣ 

& ΔΙΟΙ
                                                                                  ΧΑΡΙΛΚΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ 

 

 για όσα δελτία έχουν εκδοθεί έως και 31/12/2011. 
Οι ασφαλισμένοι που έχουν μπλόκ με θεωρημένα Δελτία Παροχής 

Υπηρεσιών θα πρέπει από 1/1/2012 και εφεξής να τα προσ
 στο αρμόδιο Υποκατάστημα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.. 
Για το κατ΄ οίκον απασχολούμενο προσωπικό σε έναν εργοδότη που 

ασφαλιζόταν βάσει  του Ν.2639/1998 και η παρακολούθηση της ασφάλισης 
γινόταν μέσω Α.Π.Δ. η ίδια διαδικασία θα ισχύσει έως κα

ή Α.Π.Δ. τέταρτου τριμήνου 2011 έως και 31/1/2012). 
 Από  1/1/2
63/2010.  
Σχετικά με τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης των προσώπων 

που αμείβονται με το εργόσημο, η Γ.Γ.Κ.Α. σε σχετικό ερώτημά μας, με το
. Φ80000/26037/3292/15-12-2011 έγγραφό της, μας απάντησε ότι : 
Τα πρόσ πα της παραγράφου 1 περ. ΄ του άρθρου 0 του εν λόγω 

νόμου, για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές με το εργόσημο, 
δικαιώνονται διπλάσιες ημέρες ασφάλισης από όσες προκύπτουν 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 σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και δεν 
μπορούν να υπερβούν τις τριά

σφάλισης κατά έτος. 
Με βάση τα ανωτέρ , το ποσό που έχει παρακρατηθεί για 

ασφαλιστικές εισφορές μέσω εργοσήμου διαιρείται με  το ποσό που 
αντιστοιχεί στις εισφορές του Η.Α.Ε., όπως ισχύει κάθε φορ

   35,4%   =  ποσό που αντιστοιχεί στις εισφορές Η.Α.Ε.. 
Το αποτέλεσμα πολλαπλασιάζεται 

  
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ :  
Ε .Α .
 

                                                              33,
100   Χ   20%     =   20 €    εισφορές  
20      :    11,88   =  1,68 ημέρες  

 
να : 2  φύλλα 
                                                              
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                        Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ         
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡ

ΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
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