ΘΕΜΑ:. "Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ προσώπων, που απασχολούνται σε
επιχειρήσεις μελών, της οικογένειας τους".
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου Ι παρ. Ι του ν.
1759/88 (ΦΕΚ 50/13.3.88 τ.Α) "Ασφαλιστική κάλυψη ανασφάλιστων ομάδων,
βελτίωση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και άλλες διατάξεις"
καθώς και την με αριθ. Φ2Ι/3288/20.12.88 απόφαση του Υπουργού Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 4/9-Ι-88τ.β) με την οποία
εγκρίθηκε ο Κανονισμός ασφάλισης στο ΙΚΑ των προσώπων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις μελών της οικογένειάς τους και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Ι. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ 1759/88
Κατά την ασφαλιστική πρακτική που ακολουθούσε το Ίδρυμα παλιότερα αλλά και από την τότε νομολογία των δικαστηρίων, η απασχόληση
του ενός από τους συζύγους στην ατομική επιχείρηση του άλλου, καθώς
και η απασχόληση των ανύπανδρων παιδιών σε ατομικές επιχειρήσεις των
γονιών, με τους οποίους συγκατοικούσαν και από τους οποίους διατρέφονταν και αντίστροφα (απασχόληση γονιών σε επιχειρήσεις των παιδιών
τους), δεν θεωρείτο κατά κανόνα ότι δημιουργεί σχέση εξαρτημένης
εργασίας.
Και τούτο γιατί η απασχόληση παρέχεται συνήθως είτε από λόγους
ηθικής υποχρέωσης, είτε από λόγους κοινού οικογενειακού συμφέροντος.
Η πιο πρόσφατη όμως νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας,
αλλά και των Διοικητικών Δικαστηρίων σε ασφαλιστικές διαφορές με θέμα την ασφάλιση μελών οικογένειας, δέχεται την ασφάλιση παρά την
ύπαρξη στενού συγγενικού δεσμού, αρκεί αποδεδειγμένα να υπάρχουν
οι προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στη νομοθεσία του Ιδρύματος
για όλους τους εργαζόμενους, που υπάγονται στην ασφάλισή του. Έπρεπε
δηλαδή να υπάρχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. Ι του α.ν.
1846/51, (παροχή, εξαρτημένης εργασίας έναντι αμοιβής και κατά κύριο
επάγγελμα).
./. . .

Με τον τρόπο αυτό είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση του Ιδρύματος
πολλά από αυτά τα άτομα, πλην όμως αρκετά άλλα, που ήταν στην πλειοψηφία τους γυναίκες, ενώ πραγματικά παρείχαν εργασία σε οικογενειακές επιχειρήσεις παρέμειναν ανασφάλιστα και το πρόβλημα της ασφαλιστικής τακτοποίησης τους εμφανιζόταν πιεστικό.
Το παραπάνω θέμα αντιμετωπίστηκε νομοθετικά με το ν. 1759/88
(ΦΕΚ 50/18.3.88τ.Α).
ΙΙ. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟ ΤΟ Ν.1759/88
Με τις διατάξεις της παρ. Ι του άρθρου Ι του νόμου 1759/88, στο
τέλος του άρθρου 2 του αν. 1846/51 όπως αυτό τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε, προστέθηκε διάταξη που ορίζει ότι:
α)Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ υπάγονται τα πρόσωπα, που
παρέχουν εργασία μέσα στα όρια της χώρας κατά κύριο επάγγελμα σε
εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α' και β' βαθμού
συγγένειας, εφόσον όμως για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται
υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης.
β)Οι ασφαλιστικές εισφορές για την υλοποίηση της ασφάλισης αυτής
δεν μπορούν να υπολογιστούν σε κατώτερη ασφαλιστική κλάση από αυτή
που αντιστοιχεί το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό
ισχύει κάθε φορά και γ)οι όροι και οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της ασφάλισης των προσώπων αυτών θα οριστούν με Κανονισμό.
Οι νέες αυτές διατάξεις παρουσιάζουν ουσιαστικές διαφορές από
τις γενικές προϋποθέσεις ασφάλισης του άρθρου 2 παρ.Ι του αν Ι846/5Ι.
Καταρχήν δεν γίνεται λόγος για αυτοδίκαιη ασφάλιση αλλά μόνο
για υποχρεωτική, δεύτερο δεν περιέχεται στις νέες διατάξεις καθόλου ο
όρος εξαρτημένη εργασία, αλλά γίνεται λόγος μόνο για παροχή εργασίας
και τρίτο δεν αναφέρεται καθόλου ο όρος αμοιβή.
Παραπέρα όπως ήδη προαναφέρθηκε οι διατάξεις αυτές όριζαν ότι
οι όροι και οι προϋποθέσεις της ασφάλισης των προσώπων αυτών θα
ορίζονταν με Κανονισμό.
Με βάση την εξουσιοδοτική αυτή διάταξη εκδόθηκε ήδη ο κοινοποιούμενος Κανονισμός.
ΙΙΙ. Επί των διατάξεων του Κανονισμού
Ασφαλιζόμενα πρόσωπα - Προϋποθέσεις
Υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ για όλους τους κλάδους αυτού,
καθώς και του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, τα πρόσωπα εκείνα, που παρέχουν εργασία
μέσα στα όρια της χώρας σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή
συγγενείς α' και β' βαθμού συγγένειας με την προϋπόθεση όμως ότι για
την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην
ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.
. / . . .

- 3 Επειδή από το νόμο δεν προσδιορίζεται αν από τις διατάξεις αυτού καλύπτονται και οι συγγενείς εξ αγχιστείας α' και β' βαθμού.
συγγένειας του εργοδότη, φρονούμε καταρχή ότι καλύπτονται μόνο οι εξ
αίματος συγγενείς. Και τούτο γιατί οι εξ αγχιστείας συγγενείς του
εργοδότη υπάγονται και συνεχίζουν να υπάγονται στην ασφάλιση του
Ιδρύματος με βάση τις γενικές διατάξεις της νομοθεσίας αυτού
(άρθρο 2 παρ. 1 του αν. 1846/51). Αν όμως υπάρξουν περιπτώσεις συγγενών εξ αγχιστείας, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2
του αν 1846/51 για να υπαχθούν υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην
ασφάλιση του Ιδρύματος (π.χ. δεν υπάρχει καταβολή μισθού) τότε στις
περιπτώσεις αυτές θα μπορούν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του
παρόντος Κανονισμού.
Με την ευκαιρία θυμίζουμε ότι:
Συγγενείς πρώτου βαθμού εξ αίματος είναι τα παιδιά προς τους
γονείς τους και οι γονείς προς τα παιδιά τους. Δευτέρου βαθμού εξ
αίματος είναι κατ' ευθεία γραμμή ο παππούς προς τα εγγόνια και εκ
πλαγίου τα αδέλφια μεταξύ τους.
Συγγενείς πρώτου βαθμού εξ αγχιστείας είναι ο πεθερός ή η πεθερά προς τον γαμπρό ή τη νύφη και ο πρόγονος προς τη μητριά ή τον
πατριό.
Δευτέρου βαθμού εξ αγχιστείας είναι ο σύζυγος προς τα αδέλφια
της συζύγου του και η σύζυγος προς τα αδέλφια του συζύγου της
(κουνιάδος - κουνιάδα).
Εξάλλου το θετό τέκνο, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 1579 του
ΑΚ "από της υιοθεσίας επέχει τάξιν γνησίου έναντι του υιοθετήσαντος"
υπάγεται στην ασφάλιση του Ιδρύματος με βάση τις κοινοποιούμενες
διατάξεις.
Το παιδί που έχει γεννηθεί εκτός γάμου, επέχει θέση γνησίου
απέναντι στη μητέρα του, ενώ όσον αφορά τον πατέρα του μόνο εφόσον
επακολουθήσει γάμος μεταξύ των γονέων και εκούσια ή δικαστική αναγνώριση.
Προϋποθέσεις ασφάλισης των παραπάνω προσώπων είναι η κατά
κύριο επάγγελμα απασχόληση και η μη υπαγωγή τους για τη συγκεκριμένη εργασία, που προσφέρουν στο σύζυγο η στο συγγενή, υποχρεωτικά
ή προαιρετικά στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης. Π.Χ.
Πολιτικός-Μηχανικός, που εργάζεται στο τεχνικό γραφείο του πατέρα
του και που είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένος στο ΤΣΜΕΔΕ δεν μπορεί να
ασφαλιστεί με τις διατάξεις αυτές.
./...

- 4 Αντίθετα, αν η εργασία που προσφέρει, στην επιχείρηση του πατέρα
του, είναι διάφορη από εκείνη, για την οποία ασφαλίζεται στο ΤΣΜΕΔΕ
π.χ. διευθυντής πωλήσεων, θα υπαχθεί στην ασφάλιση του Ιδρύματος για
την παράλληλη αυτή εργασία του με βάση τις κοινοποιούμενες διατάξεις.
Ακόμα θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι διατάξεις της πολλαπλής
ασφάλισης έχουν εφαρμογή και για τα συγκεκριμένα πρόσωπα π.χ.
λογιστής, που εργάζεται το πρωί σε κάποια επιχείρηση και ασφαλίζεται
και το απόγευμα απασχολείται στην επιχείρηση της συζύγου, μπορεί
να ασφαλιστεί και για την εργασία του αυτή.
Έναρξη και λήξη της ασφαλιστικής σχέσης.
Η ασφάλιση των παραπάνω προσώπων είναι μεν υποχρεωτική αλλά
όχι και αυτοδίκαιη. Αυτό σημαίνει ότι για να αρχίσει η ασφάλιση και
να τελειώσει πρέπει να αναγγελθεί έγγραφα στο Ίδρυμα η έναρξη της
απασχόλησης και η διακοπή της από το απασχολούμενο πρόσωπο ή από τον
αποδέκτη των υπηρεσιών του.
Λόγω της ιδιορυθμίας που παρουσιάζει η ασφαλιστική σχέση, που
δημιουργείται με τις διατάξεις αυτές (ασφάλιση και υποχρεώσεις μεταξύ συγγενικών προσώπων) η ανάγκη αναγγελίας, που θεσπίζεται με
τον Κανονισμό δεν προσβάλει την υποχρεωτικότητα της ασφάλισης και
τούτο γιατί από τη στιγμή που θα χωρήσει η αναγγελία, η ασφάλιση
είναι υποχρεωτική σε όλα τα στάδια αυτής μέχρι την αναγγελία της
διακοπής.
Προϋπόθεση βέβαια της έναρξης ή της διακοπής της ασφάλισης
είναι η διαπίστωση της έγγραφα αναγγελθείσας απασχόλησης από τα
όργανα της ασφάλισης.
Ειδικά η διακοπή της ασφάλισης θα μπορεί να γίνει και χωρίς
έγγραφη αναγγελία, εφόσον διαπιστωθεί διακοπή της απασχόλησης από τα
όργανα του Ιδρύματος.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κρίθηκε σκόπιμο να μην αρχίζει η
ασφάλιση ούτε από τη στιγμή που θα λάβει γνώση της απασχόλησης το
ασφαλιστικό όργανο, για να μη λειτουργήσει η ασφάλιση ως
ανασταλτικός παράγοντας λειτουργίας πολλών, ιδίως εποχιακών, καθαρά
οικογενειακών επιχειρήσεων. Και στις περιπτώσεις όμως αυτές, εφόσον
υπάρξει έγγραφη αναγγελία από τα ενδιαφερόμενα βάρη βεβαίως θα χωρήσει ασφάλιση.
Κατά την πρώτη εφαρμογή του κοινοποιούμενου Κανονισμού,
εφόσον διαπιστωθεί η απασχόληση, η ασφάλιση μπορεί να αρχίσει από
την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.1759/88 (18.3.88), αρκεί να υποβληθεί σχετικό αίτημα μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του
Κανονισμού, δηλαδή μέχρι 9.4.89.

- 5 Κλάδοι ασφάλισης_
Τα παραπάνω πρόσωπα θα ασφαλιστούν για όλους τους κλάδους του
ΙΚΑ (σύνταξης, παροχών ασθένειας σε είδος και σε χρήμα), καθώς και
του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, όπου δεν υπάρχει υποχρεωτική υπαγωγή σε άλλο φορέα
επικουρικής ασφάλισης.
Αντίθετα δεν θα υπαχθούν στην ασφάλιση του ΟΑΕΔ (ανεργίαστράτευση-ΔΛΟΕΜ) του ΟΕΚ και της Εργατικής Εστίας, ως μη θεωρούμενοι
ότι παρέχουν εξαρτημένη εργασία.
Αριθμός ημερών ασφάλισης
Ο αριθμός ημερών ασφάλισης κατά μήνα, ανεξάρτητα από την πραγματική διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησης ή αν ο εργαζόμενος απασχολείται όλες τις ημέρες του μήνα (κυριακές, αργίες κλπ) ή αν η επιχείρηση
εφαρμόζει το σύστημα της πενθήμερης εβδομάδας, καθορίζεται σε 25,
εκτός βέβαια και αν μεσολαβήσει ασθένεια, που να αποδεικνύεται από
βεβαιώσεις γιατρών του ΙΚΑ, νοσοκομείων κλπ, οπότε θα εφαρμόζονται
αναλογικά οι διατάξεις του άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα,
ή άλλο ανυπαίτιο κώλυμα (στράτευση, φυλάκιση, απουσία στο εξωτερικό
κλπ).
Υπολογισμός εισφορών
Οι εισφορές θα υπολογίζονται με βάση το ασφάλιστρο εργοδότη
και ασφαλισμένου των κλάδων ασφάλισης που αναφέρονται παραπάνω
και επί των αποδοχών, που προβλέπονται κάθε φορά από τις ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας για τη συγκεκριμένη απασχόληση.
Στις απασχολήσεις εκείνες, που ο υπολογισμός των εισφορών γίνεται
με βάση τα τεκμαρτά ημερομίσθια, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, θα ακολουθείται η ίδια τακτική υπολογισμού των εισφορών με βάση το καθοριζόμενο ημερομίσθιο. Σε καμμία
περίπτωση όμως δεν μπορεί να γίνει υπολογισμός των εισφορών σε κατώτερη κλάση από αυτή που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κάθε φορά.
Υπόχρεος εργοδότης
Υπεύθυνος για την καταβολή στο Ίδρυμα του συνόλου των ασφαλιστικοί εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου, είναι το συγγενικό
πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου τα πρόσωπα του άρθρου Ι του
Κανονισμού παρέχουν την εργασία τους.
./...

-6 Για το χρόνο καταβολής των εισφορών, την επιβάρυνση τούτων με
πρόσθετα τέλη και την επιδίωξη είσπραξής τους κατά τον ΚΕΔΕ, θα
εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις της νομοθεσίας του Ιδρύματος, όπως
ισχύουν και για τους λοιπούς εργοδότες.
Ειδικά για τις εισφορές, που θα προκύψουν, στην περίπτωση, που
θα ζητηθεί αναδρομική ασφάλιση από την ημερομηνία δημοσίευσης του
νόμου Ι8.3.88 μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Κανονισμού 9.Ι.89,
αυτές θα καταβληθούν σε δέκα (Ι0) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβαλλόμενης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της υποβολής της
αίτησης.
Όσοι έχουν ήδη υποβάλλει, δήλωση έναρξης της απασχόλησης, θα
πρέπει να ενημερωθούν από τις υπηρεσίες μας, για το δικαίωμά τους να
αρχίσει η ασφάλιση (συντρέχουσας βέβαια της απασχόλησης) από
Ι8.3.88.
Ημερομηνία υποβολής όλων αυτών των αιτήσεων θα θεωρηθεί η
9.Ι.89.
Οι εισφορές χρονικής περιόδου 9.Ι.89 μέχρι 31.Ι.89 και η καταβολή της πρώτης δόσης όσων έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση για αναδρομική ασφάλιση μέχρι 9.Ι.89, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες αν καταβληθούν
μέχρι 3Ι.3.89.
Θεμελίωση δικαιώματος παροχών
Δεν θεμελιώνεται δικαίωμα στις κάθε φύσης παροχές του Ιδρύματος, αν
δεν εξοφληθούν οι εισφορές του αντίστοιχου χρόνου ασφάλισης. Συνεπώς
σε περίπτωση που εκδοθεί Πράξη Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ) δεν θα σφραγίζονται τα ασφαλιστικά βιβλιάρια, αν δεν εξοφληθούν σι αντίστοιχες
εισφορές.
Πρόσωπα μη υπαγόμενα στην ασφάλιση
Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής
και να καλύψουν ασφαλιστικά συζύγους ή συγγενείς α΄ βαθμού συγγένειας
για τις υπηρεσίες που προσφέρουν μέσα στην κοινή κατοικία τους,
εκτός αν πρόκειται για απασχόληση σε επιχείρηση με έδρα την κατοικία τους (π.χ. φασόν). Έτσι για παράδειγμα δεν μπορεί ο σύζυγος
να ασφαλίσει τη σύζυγο του για τις υπηρεσίες, που προσφέρει αυτή
μέσα στο σπίτι, απασχολούμενη με τα οικιακά ή περιποιούμενη τα
παιδιά τους ή ακόμα και τους γονείς τους με τους οποίους συγκατοικούν.
Αντίθετα στις περιπτώσεις εκείνες που το πρόσωπο που έχει
ανάγκη των υπηρεσιών συγγενικού του προσώπου α’ και β’ βαθμού, δεν
συγκατοικεί με τον προσφέροντα τις υπηρεσίες του, έχει υποχρέωση
να τον ασφαλίσει. Π.Χ. γονείς και των δύο συζύγων που κατοικούν
. / . . .

σε δική τους ξεχωριστή κατοικία και προσφέρουν τις υπηρεσίες προς
τους συζύγους, για μεγάλωμα των παιδιών τους είναι ασφαλιστέοι
στο ΙΚΑ με βάση τις κοινοποιούμενες διατάξεις.
Τέλος οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν θα τύχουν εφαρμογής για τους συζύγους και τους συγγενείς πρώτου βαθμού που προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους σε ανεγειρόμενες ή επισκευαζόμενες οικοδομές που
ανήκουν στις συζύγους ή σε συγγενείς πρώτου βαθμού.
Όπως είναι γνωστό στις περιπτώσεις αυτές η προαναγγελόμενη
και αποδεδειγμένη απασχόληση στο οικοδομικό έργο του κυρίου του έργου
(της συζύγου του) και του πρώτου βαθμού συγγενών του, με βάση τα
προβλεπόμενα από την παρ. 2 του άρθρου 40 του Κανονισμού Ασφάλισης του
ΙΚΑ επιφέρει υποχρέωση μείωσης των εισφορών του προϋπολογισμού και
επιστροφής των εισφορών που τυχόν έχουν καταβληθεί επί πλέον του
προϋπολογισμού.
Ακριβές Αντίγραφο
Με Εντολή του Διοικητή
Η ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ
Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
& ΠΡΩΤ/ΛΟΥ
Ε. ΛΥΡΑ
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