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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 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 προσκομίσουν για
ακύρωση 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 και 31/12/2011
(υποβολή Α.Π.Δ. τέταρτου τριμήνου 2011 έως και 31/1/2012).
Από 1/1/2012 θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις των άρθρων 20 και 21
του Ν.3863/2010.
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
αρ. πρωτ. Φ80000/26037/3292/15-12-2011 έγγραφό της, μας απάντησε ότι :
Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 περ. α΄ του άρθρου 20 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 τριάντα (30) ημέρες ασφάλισης ανά μήνα ή τις 360
ημέρες ασφάλισης κατά έτος.
Με βάση τα ανωτέρω, 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 φορά δηλαδή
Η.Α.Ε. Χ 35,4% = ποσό που αντιστοιχεί στις εισφορές Η.Α.Ε..
Το αποτέλεσμα πολλαπλασιάζεται επί 2 και είναι οι ημέρες
ασφάλισης που δικαιώνεται ο ασφαλισμένος.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ :
ΕΡΓΟΣΗΜΟ 100 €

100 Χ 20% = 20 € εισφορές
20
: 11,88 = 1,68 ημέρες
1,68 Χ
2 = 3 ημέρες

Η.Α.Ε. 33,57 (31/12/2011)

33,57 Χ 35,40% =

11,88

Συν/να : 2 φύλλα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΛΚΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ
Δ/ΝΗ ΚΤΡΙΑ ΑΦ/Η ΜΙΘΩΣΩΝ
ΣΜΗΜΑ Α΄
Δ/ΝΗ ΑΦΑΛΙΗ ΑΘΕΝΕΙΑ
& ΜΗΣΡΟΣΗΣΑ
ΣΑΥ. Δ/ΝΗ
: Σηαδίνπ 29
ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Δ.Βξέθνπ-Β. Γξαθόπνπινο
ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 3368124 - 3368162
ΣELEFAX
: 3368124

Αζήλα, 15/12/2011
Αρηζ. Πρωη. Φ.80000/26037/3298

ΠΡΟ: ΙΚΑ-ΔΤΑΜ-ΓΙΟΙΚΗΣΗ
Γελ. Γ/λζε Αζθ/θσλ
Υπεξεζηώλ
1. Γ/λζε Αζθάιηζεο Δζόδσλ
2. Γ/λζε Παξνρώλ
Αγ. Κσλ/λνπ 8
102 41 Αζήλα

ΘΕΜΑ: «Σρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 2 ηνπ λ.3863/2010 γηα ηνλ
ππνινγηζκό ησλ εκεξώλ αζθάιηζεο ησλ πξνζώπσλ πνπ ακείβνληαη κε ην εξγόζεκν θαη
ηε ιήςε παξνρώλ αζζέλεηαο»
Σε απάληεζε ησλ Α.Π. Α21/449/3/20.10.2011 θαη Γ23/49/29.8.2011 εγγξάθσλ ζαο,
κε ηα νπνία δεηνύληαη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ησλ εκεξώλ
αζθάιηζεο ησλ πξνζώπσλ πνπ ακείβνληαη κε ην εξγόζεκν, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 21 παξ. 2 ηνπ λ.3863/2010 (ΦΔΚ 115, Α΄), θαζώο θαη κε ηε ιήςε παξνρώλ
αζζέλεηαο, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:
1. Όπσο είλαη γλσζηό, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.
3863/2010 (115, Α΄), όπσο ηζρύνπλ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο από ηελ παξ. 8 Α ηνπ
άξζξνπ 76 ηνπ λ.3996/2011 (170, Α΄) νξίδεηαη όηη, ε θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ηνπ
πξνζσπηθνύ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.3863/2010, από θάζε
λνκηθό πξόζσπν ή θπζηθό πξόζσπν πνπ δέρεηαη ή ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηνπο,
γίλεηαη, κεηαμύ άιισλ, κε ηελ έθδνζε εηδηθού εργόζεκοσ σπό ηύπο επηηαγής.
Δπίζεο, νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ ίδηνπ σο άλσ λόκνπ
πξνβιέπνπλ όηη, οη θραηήζεης γηα αζθαιηζηηθές εηζθορές εργοδόηε θαη εργαδόκελοσ
σποιογίδοληαη ζε ποζοζηό 20% θαη εκπεξηέρνληαη ζηελ αλαγξαθόκελε ηηκή ηνπ
εξγνζήκνπ. Οη αλσηέξσ εξγαδόκελνη αζθαιίδνληαη ζην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ γηα ηνπο Κιάδνπο
Σύληαμεο θαη Αζζέλεηαο, θαζώο θαη ζην Δ.Τ.Δ.Α.Μ. θαη ζηνλ Ο.Δ.Κ.. Με απόθαζε ηνπ
Γ.Σ. ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ γίλεηαη επηκεξηζκόο ηνπ πνζνζηνύ απηνύ αλά θιάδν αζθάιηζεο.
Τα πξόζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1 πεξ. α` ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ελ ιόγσ λόκνπ, γηα ηα
οποία έτοσλ θαηαβιεζεί εηζθορές κε ηο εργόζεκο, δηθαηώλνληαη δηπιάζηεο εκέξεο
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αζθάιηζεο από όζεο πξνθύπηνπλ από ηε δηαίξεζε ηνπ πνζνύ ησλ εηζθνξώλ κε ην αλά
εκέξα ή κήλα εξγαζίαο πνζό εηζθνξάο πνπ αληηζηνηρεί ζην εκεξνκίζζην ηνπ
αλεηδίθεπηνπ εξγάηε ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο ζύκθσλα κε ηελ
Δ.Γ.Σ.Σ.Δ. θαη δελ κπνξνύλ λα ππεξβνύλ ηηο 30 εκέξεο αζθάιηζεο αλά κήλα ή ηηο 360
εκέξεο αζθάιηζεο θαηά έηνο.
Με βάζε ηα αλσηέξσ, ην πνζό πνπ έρεη παξαθξαηεζεί γηα αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο
κέζσ εξγνζήκνπ δηαηξείηαη κε ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζηηο εηζθνξέο ηνπ Η.Α.Δ., όπσο
ηζρύεη θάζε θνξά, δειαδή Η.Α.Δ. Φ 35,4% = πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζηηο εηζθνξέο Η.Α.Δ..
Τν απνηέιεζκα πνιιαπιαζηάδεηαη επί 2 θαη είλαη νη εκέξεο αζθάιηζεο πνπ δηθαηώλεηαη ν
αζθαιηζκέλνο.
2. Τα ελ ιόγσ πξόζσπα, πξνθεηκέλνπ λα ηύρνπλ παξνρώλ αζζέλεηαο ζε είδνο ζα
πξέπεη λα έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 150 εκέξεο αζθάιηζεο, δεδνκέλνπ όηη
από ηε δηάηαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3863/2010 δελ πξνβιέπεηαη άιιε
αληηκεηώπηζε νύηε παξαπέκπεη ζε ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ηνπ Ιδξύκαηνο.

Σπλ/λα: 1 ελεκεξσηηθό ζεκείσκα (2 θύιια)
ππόςε θνπ Υπνπξγνύ
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ
2. Γξαθείν θαο. Γελ. Γξακκαηέσο
3. Γξαθείν θαο. Γελ. Γηεπζύληξηαο Κ.Α.
4. Γ/λζε Αζθαιηζεο Αζζέλεηαο
& Μεηξόηεηαο
5. Γ/λζε ΚΑΜ
Τκήκα Α΄

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΗ

