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                                                                                          ΕΞ.  ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Αθήνα, 12-9-2011
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΛΑΔΟΙ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 30 
101 70  ΑΘΗΝΑ
Τηλ. Κέντρο:.2131519100
Ηλεκτρ. Δ/νση: www.oga.gr   
                                                                          ΠΡΟΣ: Τους κ. κ. Ανταποκριτές ΟΓΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΑΡΙΘ.  9/2011

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή Εργοσήμου - Ασφάλιση στον ΟΓΑ των αυτοτελώς  
              απασχολουμένων εργατών γης»

Σας γνωρίζουμε, ότι με τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 24 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α) 
«Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις  στις εργασιακές σχέσεις»,  όπως 
αντικαταστάθηκαν  και  συμπληρώθηκαν  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  8  του  άρθρου  76  του  ν. 
3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α),  θεσπίστηκε το εργόσημο για την καταβολή της αμοιβής και των 
ασφαλιστικών εισφορών ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων, μεταξύ των οποίων και οι εργάτες 
γης.

Με την υπ’ αριθ. 14913/343/Φ10034/27.6.2011 (ΦΕΚ 1586 Β) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας 

Ελληνική
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και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίστηκαν οι προδιαγραφές, η διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης 
του εργοσήμου και τα λοιπά ειδικότερα θέματα που αφορούν στις συναλλαγές εργοσήμου.    

Με  την  παρούσα  εγκύκλιο,  σας  κοινοποιούμε  τις  ως  άνω  διατάξεις,  σας  παρέχουμε  γενικές 
πληροφορίες για το εργόσημο και σας ενημερώνουμε για το νέο θεσμικό πλαίσιο ασφάλισης στον 
ΟΓΑ των αυτοτελώς απασχολουμένων εργατών γης, την εφαρμογή του εργοσήμου στον ΟΓΑ και 
τη διαδικασία ένταξης στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, των 
εργατών γης.  

Ι. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ

Φύση εργοσήμου – Γενική περιγραφή διαδικασίας

Σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, για την αμοιβή και παρακράτηση εισφορών των προσώπων 
που ορίζονται στο ν.3863/2010 (μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και οι εργάτες γης), τηρείται στο 
εξής,  υποχρεωτικά,  διαδικασία  έκδοσης  και  εξαργύρωσης  ειδικής  επιταγής  «εργόσημο». 
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. 

Το εργοσήμο αντικαθιστά,  κατά τρόπο αποκλειστικό,  την αποζημίωση των ως άνω 
απασχολουμένων με οποιαδήποτε απευθείας δοσοληψία χρηματικής φύσης. Κατά την 
εξαργύρωση του εργοσήμου παρακρατείται μέρος της αναγραφόμενης αξίας έναντι ασφαλιστικών 
εισφορών και αποδίδεται στον ασφαλιστικό φορέα κάλυψης του απασχολούμενου. 

Στη  φυσική  του  μορφή,  το  εργόσημο  φέρει  συγκεκριμένα  στοιχεία  για  τον  εκδότη,  τον 
ασφαλιστικό φορέα, την ονομαστική αξία και την κράτηση υπέρ του ασφαλιστικού φορέα, το 
φορέα έκδοσης, την ημερομηνία έκδοσης, την ημερομηνία λήξης και την ημερομηνία εξόφλησης. 
Επίσης, φέρει μοναδικό αριθμό που χαρακτηρίζει μονοσήμαντα το συγκεκριμένο εργόσημο και 
εγγυάται τη γνησιότητα αυτού. 

Κατά  την  έκδοση  του  εργοσήμου  παράγονται  δύο  στελέχη.  Το  ένα  από  αυτά  κρατείται  και 
φυλάσσεται,  προαιρετικά, από τον εργοδότη ως αποδεικτικό πληρωμής 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, αποδεικτικό 
απασχόλησης.  

Η έκδοση και η εξαργύρωση εργοσήμου γίνεται από τους συμβεβλημένους φορείς υπηρεσιών 
πληρωμής,  για  λογαριασμό  του  αρμόδιου  Φορέα  Κοινωνικής  Ασφάλισης,  ο  οποίος  και 
αναγράφεται ευκρινώς επί του εργοσήμου (ΟΓΑ ή ΙΚΑ). 

Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος τηρεί τραπεζικό λογαριασμό στην εκδότρια τράπεζα, μπορεί 
να διενεργείται από τον εργοδότη ειδική συναλλαγή «εργοσήμου», με κατάθεση της αμοιβής του 
εργαζόμενου στο λογαριασμό του.
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Ακύρωση – Επανέκδοση - Περιορισμοί

Το ποσό του εργοσήμου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πέντε (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.

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

Εργόσημο  που  δεν  έχει  χρησιμοποιηθεί  από  τον  εργοδότη  μπορεί  να  ακυρωθεί  και  να 
επιστραφεί  το  ποσό  του  στον  εργοδότη  αποκλειστικά  από  το  φορέα  έκδοσης,  εντός  του 
προβλεπόμενου  χρόνου  ακύρωσης,  σε  σημεία  στα  οποία  είναι  εφικτή  η  επιβεβαίωση  της 
ταυτότητάς του (όχι μέσω Αυτόματων Μηχανημάτων Πληρωμών ΑΜΠ, ΑΤΜ, κ.λπ.), και υπό την 
προϋπόθεση ότι θα προσκομιστούν στο φορέα έκδοσης και τα δύο στελέχη του εργοσήμου 
(αντίτυπα για τον εργοδότη και τον εργαζόμενο).   
 
Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής εργοσήμου 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.  

Κυρώσεις – Φορολογικές ελαφρύνσεις  (άρθρο 24 και άρθρο 20 παρ. 5 του ν.3863/2010)

Η  παράβαση  των  διατάξεων  περί  εργοσήμου  και  η  μη  πληρωμή  με  εργόσημο  συνεπάγεται 
πρόστιμο ίσο με το 50πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του 
προηγούμενου έτους, το οποίο επιβάλλεται από τον αρμόδιο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
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 εργαζομένου. Ως δικαιολογητικό για 
την έκπτωση συνυποβάλλεται με τη φορολογική δήλωση η ετήσια απολογιστική κατάσταση που 
αποστέλλεται από το Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης στον εργοδότη και στον εργαζόμενο.

II. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΓΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΓΗΣ

1. Ασφάλιση στον ΟΓΑ με εργόσημο των εργατών γης

Όσον  αφορά  στον  ΟΓΑ,  το  εργόσημο  εφαρμόζεται  στους  εργάτες  γης (ημεδαπούς, 
αλλοδαπούς),  που απασχολούνται σε γεωργικές/κτηνοτροφικές επιχειρήσεις – εκμεταλλεύσεις 
(ατομικές  ή  με  μορφή  Ο.Ε.  –  Ε.Ε.)  και  οι  οποίοι  ασφαλίζονται  στον  ΟΓΑ  ως  αυτοτελώς 
απασχολούμενοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2639/98.

Στο  εξής,  η  ασφάλιση  των  προσώπων  αυτών  θα  γίνεται  αποκλειστικά  –  και 
υποχρεωτικά – βάσει των διατάξεων περί εργοσήμου.
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Επισημαίνουμε, ότι σύμφωνα με τις νέες διατάξεις (παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3863/2010), οι 
εργάτες  γης  ασφαλίζονται  στον  ΟΓΑ  ανεξαρτήτως  των  ημερών  εργασίας  τους  ανά  έτος, 
ασφαλίζονται δηλαδή ακόμη και αν απασχολούνται περιστασιακά.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ως άνω νόμου, οι διατάξεις του 
άρθρου 34 του ν. 1140/1981 δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση των εργατών γης, δηλαδή οι 
εν λόγω απασχολούμενοι ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, ανεξαρτήτως αν είναι ασφαλισμένοι 
ή λαμβάνουν σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.

Ακόμη επισημαίνουμε, ότι οι διατάξεις του εργοσήμου δεν έχουν εφαρμογή στα πρόσωπα 
που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3232/2004,  όπως 
ισχύει,  δηλ.  στους απασχολούμενους με  αμοιβή στην πρωτογενή αγροτική δραστηριότητα σε 
επιχειρήσεις με μορφή Α.Ε. και ΕΠΕ,  στους απασχολούμενους σε  κτηνοτροφικές επιχειρήσεις – 
εκμεταλλεύσεις ενσταυλισμένου τύπου (βουστάσια, ιπποφορβεία, πτηνοτροφεία, χοιροτροφεία, 
μονάδες  εκτροφής  αιγοπροβάτων  και  παρεμφερείς  προς  αυτά  επιχειρήσεις  ή  εκμεταλλεύσεις) 
καθώς και στους αλιεργάτες της παράκτιας και μέσης αλιείας.

2. Υπολογισμός Χρόνου Ασφάλισης   (παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 22 του ν.3863/2010)

Οι ημέρες εργασίας των εργατών γης υπολογίζονται ανά έτος με βάση τις αμοιβές τους (τις 
οποίες  έχουν  λάβει  με  εργόσημο)  και  προκύπτουν  από  τη  διαίρεση  του  συνόλου  των 
καταβληθεισών εντός του έτους αμοιβών δια του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη τής 
31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, θεωρούνται δε ως πραγματοποιηθείσες κατά το 
μήνα εξόφλησης των εργοσήμων. 

Οι απασχολούμενοι που έχουν πραγματοποιήσει  150 ημέρες εργασίας και άνω κατ’ έτος – 
υπολογισθείσες σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις - ασφαλίζονται στον ΟΓΑ για ολόκληρο το 
έτος. 

Για τους εργαζόμενους που έχουν πραγματοποιήσει ημέρες εργασίας  λιγότερες των 150 κατ’ 
έτος -  υπολογισθείσες  σύμφωνα  με  τις  ως  άνω  διατάξεις  -,  ο  χρόνος  ασφάλισής  τους 
υπολογίζεται  σε  μήνες,  οι  οποίοι  προκύπτουν  από  τη  διαίρεση του  συνόλου των  ημερών 
εργασίας δια του 25. Υπόλοιπο ημερών εργασίας άνω των 12, ανά έτος, λογίζεται ως μήνας.

Όλοι οι ως άνω ασφαλιζόμενοι κατατάσσονται αυτεπάγγελτα, για κάθε έτος απασχόλησής τους, 
στη μεγαλύτερη δυνατή ασφαλιστική κατηγορία του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, ανάλογα 
με το συνολικό ύψος των εισφορών που έχουν καταβάλει εντός του έτους.

Ημέρες εργασίας άνω των 300 κατά έτος, υπολογισθείσες κατά τα ανωτέρω, δεν λαμβάνονται 
υπόψη και δεν μεταφέρονται σε άλλο έτος.

Συνεπώς, στο εξής, ο χρόνος ασφάλισης στον ΟΓΑ των εργατών γης θα υπολογίζεται 
ανά έτος και αποκλειστικά και μόνο με βάση τις συνολικές αμοιβές που θα έχουν λάβει 
με  εργόσημο  εντός  του  έτους,  θα  προκύπτει  δε  από  τον  παρακάτω  τρόπο 
υπολογισμού:

                                                                Σύνολο αμοιβών έτους
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Ημέρες ασφάλισης έτους   = 
                                                     

 Στην περίπτωση που οι ημέρες ασφάλισης είναι 150 και άνω, ο απασχολούμενος 
ασφαλίζεται στον ΟΓΑ για ολόκληρο το έτος (12 μήνες).

 Στην  περίπτωση  που  οι  ημέρες  ασφάλισης  είναι  κάτω  των  150,  οι  μήνες 
ασφάλισης του έτους, προκύπτουν ως εξής:

                                                              Ημέρες ασφάλισης έτους
Μήνες ασφάλισης έτους  =   

3. Ασφαλιστικές Εισφορές  (παρ. 6 και 6Α του άρθρου 22 του ν. 3863/2010)

Οι παρακρατούμενες εισφορές για εργόσημα του ΟΓΑ (για τους εργάτες γης) έχουν οριστεί σε 
ποσοστό 10% επί του ποσού του εργοσήμου.

Οι ασφαλιστικές εισφορές για τους μήνες ασφάλισης κάθε έτους, υπολογίζονται με βάση τα ποσά 
ασφαλιστικών εισφορών που ισχύουν κατά το συγκεκριμένο έτος, ανάλογα με την ασφαλιστική 
κατηγορία του απασχολούμενου. Οι ασφαλιστικές εισφορές κάθε έτους εξοφλούνται από τα ποσά 
που έχουν παρακρατηθεί, εντός του έτους, από τα εργόσημα του απασχολούμενου.

Επίσης,  ισχύουν  τα  ακόλουθα  ανάλογα  με  το  αν  ο  εργαζόμενος  ασφαλίζεται  στον  ΟΓΑ  για 
ολόκληρο το έτος ή μέχρι πέντε (5) μήνες ετησίως: 

   Ασφάλιση στον ΟΓΑ ολόκληρο το έτος (ασφάλιση 150 ημερών και άνω ετησίως)
Στην περίπτωση των απασχολουμένων που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ για ολόκληρο το έτος (δηλ. 
έχουν εντός του έτους 150 ημέρες εργασίας και άνω) και εφόσον τα παρακρατούμενα εντός του 
έτους ποσά δεν επαρκούν για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών ολόκληρου του έτους, 
οι υπόλοιπες οφειλόμενες για το έτος αυτό εισφορές καταβάλλονται υποχρεωτικά.
Για την καταβολή των υπόλοιπων οφειλόμενων εισφορών θα αποστέλλεται από τον ΟΓΑ στον 
ασφαλισμένο, στις αρχές του επόμενου έτους, ειδική ειδοποίηση καταβολής εισφορών.

   Ασφάλιση στον ΟΓΑ μέχρι 5 μήνες το έτος (ασφάλιση κάτω των 150 ημερών ετησίως)
Στην περίπτωση των απασχολουμένων με χρόνο ασφάλισης κάτω των έξι (6) μηνών ετησίως, εάν 
τα παρακρατηθέντα εντός του έτους ποσά δεν επαρκούν για την εξόφληση των ασφαλιστικών 
εισφορών των μηνών ασφάλισης του έτους, ισχυροί μήνες ασφάλισης θεωρούνται μόνο οι 
εξοφλημένοι μήνες και δεν αναζητούνται από τον ΟΓΑ οι εισφορές για τους υπόλοιπους μη 
εξοφλημένους μήνες του έτους. Οι εισφορές αυτές (για τους μη εξοφλημένους μήνες) μπορούν 
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.

   Πλεονάζουσες παρακρατηθείσες με εργόσημο ασφαλιστικές εισφορές

 Ημερομίσθιο Ανειδ. εργάτη (Η.Α.Ε.) 
 31ης – 12ου -  προηγούμενου έτους

           
            25
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Ποσά εισφορών που έχουν παρακρατηθεί με εργόσημο δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση. 
Τυχόν πλεονάζουσες ανά έτος παρακρατηθείσες εισφορές δεν μεταφέρονται σε άλλο έτος, ούτε 
συμψηφίζονται  με οφειλόμενες  εισφορές ή άλλες  οφειλές  του απασχολούμενου στον ΟΓΑ. Ο 
ασφαλισμένος όμως κατατάσσεται, αυτεπαγγέλτως, σε μεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία - τη 
μεγαλύτερη δυνατή -  εφόσον οι  παρακρατηθείσες  εισφορές επαρκούν για την εξόφληση των 
εισφορών μεγαλύτερης κατηγορίας.
Στις περιπτώσεις που ο εργάτης γης είναι κατά το ίδιο έτος ασφαλισμένος του Κλάδου Κύριας 
Ασφάλισης  Αγροτών  ως  αυτοτελώς  απασχολούμενος  (για  άλλες  ασφαλιζόμενες  στον  ΟΓΑ 
εργασίες  π.χ.  ως αγρότης),  οι  παρακρατηθείσες  με  εργόσημο  εισφορές συμψηφίζονται  με  το 
σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του για το ίδιο έτος. Τυχόν πλεονάζουσες για το έτος αυτό 
εισφορές δεν επιστρέφονται,  αλλά ο ασφαλισμένος κατατάσσεται  σε μεγαλύτερη ασφαλιστική 
κατηγορία, ανάλογα με το σύνολο των καταβληθεισών εισφορών.

III. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ - ΕΞΑΡΓΎΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ 

1. Διάθεση εργοσήμου

Η  διάθεση  του  εργοσήμου  θα  αρχίσει  από  τα  ΕΛ.ΤΑ  στις  12-9-2011  και  θα  ακολουθήσουν 
σταδιακά οι Τράπεζες.  

Η συναλλαγή έκδοσης – εξαργύρωσης του εργοσήμου θα γίνεται στα ταμεία των καταστημάτων 
των  φορέων έκδοσης  εργοσήμου.  Συμπληρωματικά,  ορισμένοι  φορείς  έκδοσης  θα  διαθέτουν 
εργόσημα και από εναλλακτικά δίκτυα εξυπηρέτησης (web banking, κ.λπ).
Πληροφορίες  για  την  έκδοση  –  εξαργύρωση  του  εργοσήμου  μπορούν  να  παίρνουν  οι 
ενδιαφερόμενοι και από τους φορείς έκδοσης του εργοσήμου.

Σημειώνεται ότι προς το παρόν ο φορέας εξαργύρωσης δεν μπορεί να είναι διαφορετικός από το 
φορέα έκδοσης.

2. Έκδοση  εργοσήμου

Ο εργοδότης – κτηματίας, κάτοχος γεωργικής – κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, απευθύνεται στο 
φορέα έκδοσης του εργοσήμου, δηλώνει τον ΑΜΚΑ του και τον ΑΦΜ του και αγοράζει εργόσημο 
το  ποσό του οποίου αντιστοιχεί  στην αμοιβή  του εργαζόμενου,  όπως αυτή έχει  συμφωνηθεί 
μεταξύ τους, για την παρεχόμενη εργασία.  

Ειδικά για την έκδοση εργοσήμου από ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.), που 
απασχολούν εργάτες γης, η αγορά του εργοσήμου γίνεται με τον ΑΜΚΑ τού εκπροσώπου της 
εταιρείας και τον ΑΦΜ της εταιρείας.  

Κατά τη συναλλαγή ο εργοδότης πρέπει, απαραιτήτως, να δηλώσει ότι ενδιαφέρεται να αγοράσει 
εργόσημο για απασχόληση εργάτη γης.

Ο φορέας έκδοσης προβαίνει  στην έκδοση του εργοσήμου σε δύο (2) αντίτυπα (ένα για τον 
εργοδότη και ένα για τον εργαζόμενο). 

Μετά την ολοκλήρωση της παρεχόμενης εργασίας, ο εργοδότης παραδίδει στον εργαζόμενο, ως 
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αμοιβή, το αντίτυπο για τον εργαζόμενο, αφού συμπληρώσει στο δικό του αντίτυπο τα στοιχεία 
του  εργαζομένου  (ΑΜΚΑ  και/ή  ονομαστικά  στοιχεία)  και  την  ημερομηνία  πληρωμής,  ο  δε 
εργαζόμενος υπογράφει επί του αντιτύπου για τον εργοδότη, επιβεβαιώνοντας την πληρωμή του 
με  εργόσημο.

Σημειώνεται, ότι η ονομαστική αξία του εργοσήμου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) 
ευρώ.

Διευκρινίζεται ακόμη, ότι δεν είναι απαραίτητο να εκδίδεται ξεχωριστό εργόσημο για κάθε ημέρα 
εργασίας. Π.χ. εργοδότης που έχει συμφωνήσει να απασχολήσει εργαζόμενο για τρεις (3) ημέρες, 
μπορεί να εκδώσει ένα εργόσημο ποσού ίσου με το σύνολο της αμοιβής τού εργαζόμενου και για 
τις τρεις (3) ημέρες εργασίας. 

3. Εξαργύρωση εργοσήμου

Η  εξαργύρωση  του  εργοσήμου  γίνεται,  απαραιτήτως,  εντός  του  χρόνου  ισχύος  του 
εργοσήμου, ο οποίος, όπως προαναφέραμε, έχει οριστεί στους τέσσερεις (4) μήνες. (Επί του 
εργοσήμου αναγράφεται η ημερομηνία λήξης.)

Ο εργαζόμενος,  έχοντας μαζί  του α) το έντυπο του εργοσήμου,  β) την ταυτότητά του ή το 
διαβατήριό του ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης και γ) τη βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ ή την κάρτα 
του ΑΜΚΑ, απευθύνεται στον πιστωτικό φορέα που εξέδωσε το εργόσημο. 

Ο πιστωτικός φορέας,  μετά  την ταυτοποίηση και  τον  έλεγχο των στοιχείων,  καταβάλει  στον 
ενδιαφερόμενο  το  καθαρό  πληρωτέο  ποσό  που  προκύπτει  μετά  την  παρακράτηση,  για 
ασφαλιστικές εισφορές, ποσοστού 10% επί της αξίας του εργοσήμου. 
 
Προσοχή: Στην περίπτωση που είτε ο εργοδότης είτε ο εργαζόμενος δεν έχουν ΑΜΚΑ, θα πρέπει 
πριν από τη συναλλαγή με τον πιστωτικό φορέα, να φροντίσουν να τους αποδοθεί ΑΜΚΑ. (Η 
απόδοση γίνεται από όλα τα ΚΕΠ της χώρας και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων – ΚΕΑ - 
των ασφαλιστικών φορέων.) 
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν τα ατομικά τους στοιχεία που αναγράφονται 
στη βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ και εάν δεν είναι σωστά καταχωρημένα θα πρέπει να φροντίσουν 
να διορθωθούν. (Η διόρθωση των στοιχείων του ΑΜΚΑ γίνεται επίσης από όλα τα ΚΕΠ και ΚΕΑ)

4. Επισημάνσεις – Τι πρέπει να προσέχουν ο εργοδότης και ο εργαζόμενος

• Για την έκδοση - αγορά του εργοσήμου είναι απαραίτητη η δήλωση του ΑΜΚΑ και του 
ΑΦΜ του εργοδότη.

• Για την εξαργύρωση του εργοσήμου ο εργαζόμενος απευθύνεται στον πιστωτικό φορέα 
που εξέδωσε το εργόσημο έχοντας απαραιτήτως μαζί του α) το έντυπο του εργοσήμου, β) 
την ταυτότητά του ή το διαβατήριό του ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης και γ) τη βεβαίωση 
απόδοσης του ΑΜΚΑ του ή την κάρτα του ΑΜΚΑ του.

• Ο εργοδότης  κατά  την  αγορά  εργοσήμου  για  εργάτη  γης,  πρέπει  να  δηλώνει  ότι  το 
εργόσημο εκδίδεται για λογαριασμό του ΟΓΑ (για απασχόληση  εργάτη γης).
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• Κάθε εργόσημο ισχύει για τέσσερεις (4) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής 
του. Συνεπώς  ο  εργαζόμενος  θα  πρέπει  να  ελέγχει,  κατά  την  παραλαβή  του,  την 
ημερομηνία λήξης του και να το εξαργυρώνει εγκαίρως για να μη χάσει την αμοιβή του. Η 
ημερομηνία λήξης αναγράφεται επί του εργοσήμου.

• Η  εξαργύρωση  του  εργοσήμου  από  τον  εργαζόμενο  πρέπει  να  γίνεται  χωρίς 
καθυστερήσεις και, εφόσον αυτό είναι εφικτό, εντός του μήνα της απασχόλησης.

• Στην  περίπτωση  που  ο  εργοδότης  δεν  θα  χρησιμοποιήσει  το  εργόσημο,  έχει  τη 
δυνατότητα να το ακυρώσει εντός τριών (3) μηνών από την έκδοσή του. Η ακύρωση 
γίνεται  από  το  φορέα  έκδοσης,  με  την  προσκόμιση  και  των  δύο  αντιτύπων  του 
εργοσήμου. 

• Ο  εργοδότης  και  ο  εργαζόμενος  δικαιούνται  φορολογικές  ελαφρύνσεις  από  τις 
καταβληθείσες  ασφαλιστικές  εισφορές,  βάσει  σχετικής  βεβαίωσης  που  θα  τους 
αποστέλλεται από τον Ο.Γ.Α.

IV. ΕΓΓΡΑΦΗ (ΕΝΤΑΞΗ) ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΗΣ

Η εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών των εργατών 
γης, η επανεγγραφή τους σε περίπτωση διακοπής της ασφάλισής τους καθώς και η συνέχιση της 
ασφάλισης των ήδη εγγεγραμμένων, θα γίνεται πλέον με βάση τις ημέρες εργασίας τους με 
εργόσημο.  (Βλ. ανωτέρω κεφ. II.2 )
 
Προσοχή: Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι, εγγεγραμμένος στα Μητρώα Ασφαλισμένων του 
Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, με εφαρμογή των διατάξεων περί εργοσήμου, δεν έχει απασχοληθεί 
ως  εργάτης  γης,  οι  βάσει  των  εργοσήμων  του  υπολογισθείσες  ημέρες  εργασίας  δεν  θα 
λαμβάνονται υπόψη για ασφάλισή του στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης και οι παρακρατηθείσες 
εισφορές δεν θα επιστρέφονται.

1. Υποβολή Δελτίου Απογραφής - Δικαιολογητικά για την Απογραφή των εργατών γης  
και την απόδοση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου ΟΓΑ. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη γέννηση οιουδήποτε δικαιώματος των παραπάνω προσώπων από 
τον  ΟΓΑ,  είναι  η  εγγραφή τους  στα  Μητρώα  Ασφαλισμένων  του  Κλάδου  Κύριας  Ασφάλισης 
Αγροτών.

Τα πρόσωπα που απασχολούνται για πρώτη φορά, ως εργάτες γης, εφόσον δεν έχουν εγγραφεί 
στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης για την άσκηση άλλου επαγγέλματος, 
θα  πρέπει  απαραιτήτως, εντός  εξαμήνου  από  την  έναρξη  της  απασχόλησής  τους, να 
υποβάλουν  Δελτίο  Απογραφής  και  Επιλογής  Ασφαλιστικής  Κατηγορίας,  προκειμένου  να 
εγγραφούν στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου. 
Διευκρίνιση: Εάν  έχουν  εγγραφεί  στα  Μητρώα  Ασφαλισμένων  -  είτε  εξακολουθούν  να 
παραμένουν  εγγεγραμμένοι  είτε  έχει  διακοπεί  η  ασφάλισή  τους  -  δεν  απαιτείται  η  υποβολή 
Δελτίου Απογραφής (βλ. παρακάτω επανεγγραφή). 

Αρμόδιος  για  τη  συμπλήρωση του Δελτίου Απογραφής  είναι  ο  Ανταποκριτής  ΟΓΑ του τόπου 
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μόνιμης κατοικίας του αιτούντος (βλ. κατωτέρω πώς αποδεικνύεται η μόνιμη κατοικία).
Επί  του  δελτίου  Απογραφής  θα  πρέπει  να  αναγράφεται  οπωσδήποτε  ο  ΑΜΚΑ του 
ενδιαφερομένου.  Σε  περίπτωση που ο  ενδιαφερόμενος δεν  έχει  ΑΜΚΑ  θα πρέπει  πρώτα να 
φροντίσει για την έκδοση ΑΜΚΑ και μετά να συμπληρωθεί το Δελτίο Απογραφής.

Ως  μήνας  έναρξης  της  ασφάλισης  θα  τίθεται  ο  μήνας  της  πρώτης  εξαργύρωσης 
εργοσήμου.

Τα  δικαιολογητικά  που  θα  πρέπει  να  συνυποβάλλονται  με  το  Δελτίο  Απογραφής είναι  τα 
παρακάτω : 
α) Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση  του αιτούντος  συμπληρωμένη στο  νέο έντυπο, υπόδειγμα 
του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο.
Η  Αίτηση  -  Υπεύθυνη  Δήλωση  θα  πρέπει  να  είναι  υπογεγραμμένη  από  τον  αιτούντα  και 
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από τον  Ανταποκριτή του ΟΓΑ.

β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας του αιτούντος (ή 
του διαβατηρίου του).

γ) Σε  περίπτωση  που  ο  αιτών  είναι  υπήκοος  τρίτης  χώρας,  απαιτείται  επικυρωμένο 
φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής του για εργασία, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ ή, 
στην περίπτωση που έχει λήξει, φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής και βεβαίωση τύπου Α ότι 
έχουν κατατεθεί δικαιολογητικά για την ανανέωσή της.

 Οι Βορειοηπειρώτες  πρέπει να υποβάλλουν  επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς.

 Οι υπήκοοι  κρατών -  μελών της  Ε.Ε. πρέπει  να υποβάλλουν  επικυρωμένο 
φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής πολίτη Ε.Ε. 

δ)  Δικαιολογητικά  από  τα  οποία  θα  προκύπτει  η  μόνιμη  κατοικία του  αιτούντος 
(ενοικιαστήριο, πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ, τηλεφώνου κ.λπ).
Το δικαιολογητικό αυτό δεν είναι απαραίτητο αν ο Αρμόδιος Ανταποκριτής ΟΓΑ έχει προσωπική 
αντίληψη για τη μόνιμη κατοικία του αιτούντος.

2. Συνέχιση της ασφάλισης στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ των εργατών γης.
 
Προκειμένου να συνεχιστεί η ασφάλιση των ήδη εγγεγραμμένων στα Μητρώα Ασφαλισμένων του 
Κλάδου Κύριας Ασφάλισης εργατών γης, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να απασχολούνται ως 
εργάτες γης και να αμείβονται, όπως ο νόμος ορίζει, με εργόσημο.
Σε αντίθετη περίπτωση θα διακοπεί η ασφάλισή τους στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης

Εδικά για το Β΄εξάμηνο του 2011, οι ήδη εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου 
Κύριας  Ασφάλισης  που  θα  εξακολουθήσουν  μέχρι  31-12-2011  να  απασχολούνται  κατά  κύριο 
επάγγελμα  ως  εργάτες  γης,  θα  παραμείνουν  εγγεγραμμένοι  στα  Μητρώα  Ασφαλισμένων του 
Κλάδου για ολόκληρο το Β΄ εξάμηνο του 2011 (ανεξαρτήτως των ημερών ασφάλισής τους με 
εργόσημο  κατά  το  διάστημα  από  12-9-2011  μέχρι  31-12-2011).  Οι  εισφορές  που  θα 
παρακρατηθούν  μέσω εργοσήμου το  διάστημα αυτό,  θα  πιστωθούν  στη  μερίδα τους  και  θα 
συμψηφιστούν με τις ασφαλιστικές εισφορές του Β΄ εξαμήνου του 2011. 
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3. Επανεγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ των εργατών γης.

Για την επανεγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης των εργατών 
γης που υπήρξαν ασφαλισμένοι στο παρελθόν (είτε ως εργάτες γης, είτε για άλλο ασφαλιστέο 
στον ΟΓΑ επάγγελμα, π.χ. ως αγρότες) δεν απαιτείται η υποβολή νέου Δελτίου Απογραφής. Η 
ασφάλιση των απασχολουμένων αυτών θα ενεργοποιείται με την πρώτη εξαργύρωση 
εργοσήμου. Σε περίπτωση όμως που έχουν αλλάξει τα προσωπικά τους στοιχεία ή η διεύθυνση 
κατοικίας τους ή επιθυμούν να αλλάξουν ασφαλιστική κατηγορία θα πρέπει να υποβάλουν 
έντυπο Κ4 με τα νέα στοιχεία τους ή τη νέα ασφαλιστική κατηγορία που επιλέγουν. 

4. Εκκρεμείς αιτήσεις εργατών γης, για εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ.

Στις περιπτώσεις που εκκρεμούν Αιτήσεις - Δελτία Απογραφής εργατών γης, για οποιονδήποτε 
λόγο, είτε στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ είτε στον ΟΓΑ, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι, για τα έτη 
απασχόλησής τους μέχρι και το 2011, να προσκομίσουν τα μέχρι σήμερα ισχύοντα δικαιολογητικά 
που αναφέρονται στην εγκύκλιό μας με αριθμό 8/2009.

Με την ευκαιρία, σας υπενθυμίζουμε τις οδηγίες τού κεφ. 3.6 της εγκυκλίου μας με αριθ. 9/2007 
και παρακαλούμε, όλα τα Δελτία Απογραφής που εκκρεμούν στους Ανταποκριτές ΟΓΑ άνω του 
εξαμήνου να διαβιβαστούν άμεσα στον ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία ή αρμόδιο Υποκατάστημα του 
ΟΓΑ) με το συνημμένο στην ως άνω εγκύκλιό μας ειδικό διαβιβαστικό έγγραφο.

5. Οδηγίες για τη χορήγηση των βεβαιώσεων για ανανέωση της άδειας διαμονής των  
υπηκόων τρίτων χωρών.

Για τη χορήγηση βεβαιώσεων για ανανέωση της άδειας διαμονής των ήδη εγγεγραμμένων στα 
Μητρώα του Κλάδου αλλοδαπών εργατών γης,  εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που σας 
έχουμε δώσει με τις εγκυκλίους μας με αριθ. 9/2007, 3/2011 και το συμπληρωματικό έγγραφό 
μας με αριθ. 8667/22-1-2009. 

V.  ΧΟΡΗΓΗΣΗ – ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΗΣ.

Προκειμένου οι εργάτες γης να τύχουν των παροχών ασθένειας του ΟΓΑ, θα πρέπει να έχουν 
πραγματοποιήσει 150 τουλάχιστον ημέρες εργασίας – υπολογισθείσες σύμφωνα με τις διατάξεις 
περί εργοσήμου και με βάση τις αμοιβές τους με εργόσημο - το τρέχον ημερολογιακό έτος ή το 
προηγούμενο δωδεκάμηνο.
Αναλυτικές οδηγίες θα σας δώσουμε με νεότερη εγκύκλιό μας.

Προς το παρόν, για τους ήδη εγγεγραμένους στα Μητρώα του Κλάδου εξακολουθούν να ισχύουν 
οι  οδηγίες  που  σας  έχουμε  δώσει  με  το  έγγραφό  μας  αριθ.  81/2005  για  τους  δικαιούχους 
περίθαλψης ΟΓΑ καθώς και οι οδηγίες της εγκυκλίου μας αριθ. 9/2007, σχετικά με τη χορήγηση – 
θεώρηση βιβλιαρίων υγείας αλλοδαπών.

Συν.: Φ. 1 

                                                                                     Ο Διοικητής 
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 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
     - Γραφείο κ. Υπουργού 
     - Γραφείο κ. Υφυπουργού
 - Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Κοιν. Ασφαλίσεων 
- Γραφείο κ. Γεν. Διευθύντριας Κοιν. Ασφάλισης
     -Δ/νση Ασφάλισης Αγροτών και    
         Ανασφαλίστων  Ομάδων  
                  Σταδίου 29
             105 59 ΑΘΗΝΑ
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   
 Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοιν. Συνοχής
 -  Γεν. Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής 
              κ΄Κοιν. Ένταξης
        Δ/νση Μεταναστευτικής. Πολιτικής
Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού κ΄ Ελέγχου
            Ευαγγελιστρίας 2
            10563 ΑΘΗΝΑ
       
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ κ΄ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
 - Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης
        Δ/νση Απλούστευσης Διαδικασιών 
         & Παραγωγικότητας
          Βασ. Σοφίας 15
           10674 ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
- Γενική Γραμματεία φορολογικών και 
τελωνειακών θεμάτων.
Γενική Δ/νση φορολογίας
Δ/νση φορολογίας εισοδήματος-Τμήμα Α΄
    Καραγεώργη Σερβίας 10
            10184 ΑΘΗΝΑ

 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
       Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 
 Τμήματα αδειών διαμονής Νομών της χώρας

ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣ Α.Ε.
           Αλαμάνας 2  και Πρεμετής
                151 25 Μαρούσι

            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
                      Αμερικής 21 Α

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ)
           - Δ/νση Παραγωγής 
                  Απελλού 1
               105 51 ΑΘΗΝΑ

          Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
          Λαγουμιτζή 40
        117 45 ΑΘΗΝΑ

   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
       ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ
         (ΠΟΕ_ ΟΤΑ)
          Καρόλου 24
         104 37 ΑΘΗΝΑ

            ΠΑΣΕΓΕΣ
           Κηφισίας 16
           115 26 ΑΘΗΝΑ

            ΓΕΣΑΣΕ 
        Κηφισίας 16
          115 26 ΑΘΗΝΑ

            ΣΥΔΑΣΕ
         Κηφισίας 16
           115 26  ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Χατζηγιάννη Μέξη 5
            11528   ΑΘΗΝΑ  

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραμματεία  Διοίκησης
2. Γραφείο κ. Υποδιοικητή
3. Γενική Δ/νση Ασφάλισης
4. Γενική Δ/νση Διοικ. Υποστήριξης
5. Κλάδους και Υπηρεσίες
6. Περιφ. Υποκαταστήματα ΟΓΑ   
7. Όλο το Προσωπικό του ΟΓΑ
8. Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας των 
Περιφερειακών Ενοτήτων των 
Περιφερειών της Χώρας  

        (υπαλλήλους ΟΓΑ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄)
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 
προσωπικό  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 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ενδεικτικά υπάγονται οι εξής εργασίες ή 
υπηρεσίες:  Οι  υπηρεσίες  οικογενειακής  βοηθητικής 
φροντίδας (οικιακή καθαριότητα, γενικό νοικοκυριό), οι 
κηπουρικές  εργασίες,  οι  μεμονωμένες 
μικροεπισκευαστικές  εργασίες  που  δεν  συνιστούν 
οικοδομικές  εργασίες,  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,  ψυχαγωγικές  και  κοινωνικές 
δραστηριότητες  ή  και  σε  συμμετέχοντες  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 αισθητικές 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 
απασχολούμενοι  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 Κοινωνικής 
Ασφάλισης  και  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του 
Συμβουλίου  Κοινωνικής  Ασφάλισης,  επιλύεται  κάθε 
ζήτημα  περί  υπαγωγής  ή  εξαίρεσης  συγκεκριμένης 
μορφής  απασχόλησης  ή  παροχής  υπηρεσιών  στις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου.
3.  Η  καταβολή της  αμοιβής  των ανωτέρω προσώπων 
από κάθε νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις 
ή  φυσικό  πρόσωπο  που  δέχεται  ή  χρησιμοποιεί  τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες τους, καθώς και των εισφορών 
(εργοδότη  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 
επιταγής.
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 (Α΄ 
113)
Το  ειδικό  εργόσημο  δύναται  να  διατίθεται  στον 
εργοδότη με καταβολή του αντίστοιχου ποσού, από τα 
κατά  τόπους  υποκαταστήματα  των  ΦΚΑ,  από  τις 
συνεργαζόμενες  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 
συγκεντρωτική 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 
χαρακτηριστικά  διασφάλισης  της  γνησιότητας  του 
εργοσήμου, καθώς και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 
3  του  παρόντος  άρθρου  και  κάθε  άλλη  αναγκαία 
λεπτομέρεια 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.
Οι  παράγραφοι  3  και  4  τίθενται  όπως 
αντικαταστάθηκαν  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  8Α 

του άρθρου 76 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α).  
5.  Στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  8  του  Κ.Φ.Ε. 
(Κώδικας  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 εργοδότη και 
κατά  το  1/3  από  το  φορολογητέο  εισόδημα  του 
εργαζομένου. Ως δικαιολογητικό για την εφαρμογή 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

 ……………………………………………………………………… 
Άρθρο 22

Ασφάλιση στον ΟΓΑ
1. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 περίπτωση β΄ του 
άρθρου  20  του  παρόντος  νόμου  υπάγονται  στην 
ασφάλιση του ΟΓΑ ανεξαρτήτως των ημερών εργασίας 
τους ανά έτος.
2. Οι παρακρατούμενες εισφορές ορίζονται σε ποσοστό 
10% επί  της  αξίας  των καταβαλλομένων αμοιβών και 
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καλύπτουν  τη  σύνταξη,  την  ασθένεια  και  τον 
Λογαριασμό 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 
απόφαση  του  Δ.Σ.  του  ΟΓΑ  γίνεται  επιμερισμός  του 
ποσοστού αυτού ανά κλάδο ασφάλισης.
3. Οι ημέρες εργασίας των προσώπων της παραγράφου 
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 
Δεκεμβρίου 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 ημερολογιακό 
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 μεταφέρονται 
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 εργαζόμενους 
που έχουν πραγματοποιήσει ημέρες εργασίας λιγότερες 
των 150 κατ’ έτος, ο χρόνος ασφάλισης υπολογίζεται 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 
προσώπων της παραγράφου1 περίπτωση β΄ του άρθρου 
20 του παρόντος νόμου.
6Α. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τους μήνες ασφάλισης 
κάθε έτους, όπως αυτοί υπολογίζονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις  της  παρ.  5  του  παρόντος  άρθρου, 
υπολογίζονται με βάση τα ποσά ασφαλιστικών εισφορών 
που  ισχύουν  κατά  το  έτος  αυτό,  ανάλογα  με  την 
ασφαλιστική  κατηγορία  του  απασχολούμενου, 
εξοφλούνται δε από τα ποσά που έχουν παρακρατηθεί 
εντός του έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
20  του  παρόντος  νόμου  και  την  παράγραφο  2  του 
παρόντος  άρθρου,  από  τις  αμοιβές  του 
απασχολούμενου. 
Στην  περίπτωση  των  απασχολουμένων  που 
ασφαλίζονται  στον  ΟΓΑ  για  ολόκληρο  το  έτος  και 
εφόσον τα παρακρατούμενα  εντός του έτους ποσά δεν 
επαρκούν  για  την  εξόφληση  των  ασφαλιστικών 
εισφορών  ολόκληρου  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/τος 

78/1998 (ΦΕΚ 72 Α΄).
Στην  περίπτωση  των  απασχολουμένων  με  χρόνο 
ασφάλισης  κάτω  των  έξι  (6)  μηνών  ετησίως,  εάν  τα 
παρακρατούμενα  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 παρ. 5 
του  παρόντος  άρθρου,  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 εξοφλημένους 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 του παρόντος νόμου και την 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν επιστρέφονται 
σε καμία περίπτωση. 
Τυχόν  πλεονάζουσες  ανά  έτος  παρακρατηθείσες 
εισφορές  δεν  μεταφέρονται  σε  άλλο  έτος,  ούτε 
συμψηφίζονται  με  οφειλόμενες  εισφορές  ή  άλλες 
οφειλές του απασχολούμενου στον ΟΓΑ, με εξαίρεση τις 
περιπτώσεις που ο  απασχολούμενος της παρ. 1 περ. β 
του άρθρου 20 του παρόντος νόμου, είναι κατά το ίδιο 
έτος  ασφαλισμένος  του  Κλάδου  Κύριας  Ασφάλισης 
Αγροτών  ως  αυτοτελώς  απασχολούμενος  σε  άλλες 
ασφαλιζόμενες  στον  ΟΓΑ  εργασίες.  Στις  περιπτώσεις 
αυτές,  οι  παρακρατηθείσες  με  εργόσημο  εισφορές 
συμψηφίζονται  με  τις  ασφαλιστικές  εισφορές  του 
ασφαλισμένου για το ίδιο έτος. Τυχόν πλεονάζουσες για 
το  έτος  αυτό  εισφορές  δεν  επιστρέφονται,  αλλά  ο 
ασφαλισμένος  κατατάσσεται  σε  μεγαλύτερη 
ασφαλιστική  κατηγορία,  ανάλογα  με  το  σύνολο  των 
καταβληθεισών εισφορών.
Η παράγραφος 6Α προστέθηκε με την παρ. 8Β του 
άρθρου 76 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α).
7.  Η  έναρξη  πληρωμής  των  ανωτέρω  προσώπων  με 
εργόσημο,  καθώς  και  κάθε  ζήτημα  ή  αναγκαία 
λεπτομέρεια  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

 ……………………………………………………………………… 
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 ανειδίκευτου 
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  φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης, διέπονται από τις διατάξεις που 
ισχύουν κατά περίπτωση.
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ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 14913/343/Φ10034/ 27 Ιουνίου 2011 (ΦΕΚ 1586/Β)

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/ί5-7-2010)  ««Νέο 
Ασφαλιστικό  Σύστημα  και  συναφείς  διατάξεις, 
ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις».
2. Τις  διατάξεις  του  ν.  3607/2007,  με  τον  οποίο 
συστήθηκε η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και στο οποίο εμπεριέχεται 
το Καταστατικό της (ΦΕΚ 245/Α/Ι-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 Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
5. Τις  αποφάσεις  των  υπ’  αριθμ.  22/23-6-2011  και 
1330/19/9-6-2011  συνεδριάσεων  των  Διοικητικών 
Συμβουλίων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΓΑ αντίστοιχα.
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της Απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
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 Ϊ15/ Α/15-07-2010), ως εξής:

Άρθρο 1
ΦΥΣΗ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1. Για την αμοιβή και  παρακράτηση εισφορών  των 
εργατών  γης  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  ειδικής  επιταγής, 
«εργόσημο»,  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  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 
αντικαθιστά,  κατά  τρόπο  αποκλειστικό,  την 
αποζημίωση  των  ως  άνω  απασχολουμένων  με 
οποιαδήποτε απευθείας δοσοληψία χρηματικής φύσης. 
Κατά την εξαργύρωση του εργοσήμου παρακρατείται 
μέρος της αναγραφόμενης αξίας έναντι ασφαλιστικών 
εισφορών  και  αποδίδεται  στον  ασφαλιστικό  φορέα 
κάλυψης του απασχολούμενου. 
3.Στη  φυσική  του  μορφή,  το  εργόσημο  φέρει 
συγκεκριμένα  στοιχεία  για  τον  εκδότη,  τον 
ασφαλιστικό  φορέα,  την  ονομαστική  αξία  και  την 
κράτηση  υπέρ  του  ασφαλιστικού  φορέα,  το  φορέα 
έκδοσης, την ημερομηνία έκδοσης και την ημερομηνία 
λήξης. Αποτυπώνεται, επίσης, μοναδικός αριθμός που 
χαρακτηρίζει μονοσήμαντα το συγκεκριμένο εργόσημο 
και εγγυάται τη γνησιότητα αυτού. 
4. Κατά την έκδοση του εργοσήμου παράγονται δύο 
στελέχη. Το ένα από αυτά κρατείται και φυλάσσεται, 

προαιρετικά,  από  τον  εργοδότη  ως  αποδεικτικό 
πληρωμής  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, αποδεικτικό απασχόλησης.  
5. Για την έκδοση και εξαργύρωση του εργοσήμου οι 
Φορείς  Κοινωνικής  Ασφάλισης  (ΦΚΑ),  δύνανται  να 
συνάπτουν  σύμβαση  με  παρόχους  υπηρεσιών 
πληρωμής. Οι ανωτέρω πάροχοι υπηρεσιών οφείλουν 
να  ακολουθούν  αυστηρά  τις  προδιαγραφές  που 
ορίζονται στην παρούσα και να τηρούν τη διαδικασία 
έκδοσης  και  εξαργύρωσης,  όπως  περιγράφεται  στο 
δεύτερο μέρος της παρούσας.
6.  Η  καταβολή  της  αμοιβής  των  περιστασιακά 
απασχολουμένων εργατών γης που προβλέπονται στο 
Ν.3863/2010,  γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:
α.  Με  την  έκδοση  ειδικού  εργοσήμου  υπό  τύπο 
επιταγής. 
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’). 
Οι  φορείς  υπηρεσιών  πληρωμής  δύνανται  να 
αξιοποιούν  βοηθητικά  κανάλια  επικοινωνίας  για  την 
πραγματοποίηση της έκδοσης ή της εξαργύρωσης του 
εργοσήμου,  με  την  αυστηρή  προϋπόθεση  να 
τηρούνται  όλες  οι  προδιαγραφές  που  προβλέπονται 
στην παρούσα απόφαση.
7.Ανεξάρτητα  από  το  κανάλι  επικοινωνίας  που 
χρησιμοποιείται  από  τους  φορείς  υπηρεσιών 
πληρωμής  για  την  έκδοση  και  εξαργύρωση  του 
εργοσήμου, ο φορέας υποχρεούται να παραδίδει στον 
εκδότη  τα  δύο  στελέχη  του  εργοσήμου,  με  τα 
στοιχεία  που  περιγράφει  η  παρούσα,  σε  φυσική, 
έντυπη, μορφή. Για τις περιπτώσεις 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 
χαρακτηρισμένων,  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 
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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.  Προαιρετικά,  μπορεί  να  φέρει 
γραμμωτό κώδικα ο οποίος  εμπεριέχει  τον μοναδικό 
αλγοριθμικό αριθμό, προκειμένου 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 
λογαριασμό  του  αρμόδιου  Φορέα  Κοινωνικής 
Ασφάλισης,  ο  οποίος  και  αναγράφεται  ευκρινώς  επί 
του εργοσήμου (ΙΚΑ ή ΟΓΑ).
3. Το εργόσημο μπορεί να εκδοθεί και να εξαργυρωθεί 
από  τους  συνεργαζόμενους  φορείς  έκδοσης 
αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα κανάλια εξυπηρέτησης 
των πολιτών (καταστήματα με ταμεία ή άλλα σημεία 
εξυπηρέτησης,  ATM,  Αυτόματα  Μηχανήματα 
Πληρωμών  (ΑΜΠ),  διαδικτυακούς  τόπους  που 
ανήκουν  στους  συνεργαζόμενους  φορείς  έκδοσης 
(web banking,  portals πληρωμών),  κέντρα 
τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, φορητές εφαρμογές που 
λειτουργούν  σε  κινητά  τηλέφωνα,  υπολογιστικές 
ταμπλέτες,  κ.α.  Ανεξάρτητα  του  καναλιού 
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 
του  ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ  και  την  πληροφόρηση  που  θα 
αποστέλλουν στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
4. Δεν  υπάρχει  δυνατότητα  ένας  φορέας  να 
προσφέρει  αποκλειστικά  υπηρεσίες  έκδοσης 
εργοσήμου ή εξαργύρωσης 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 
καταθέτει  το  ποσό  του  εργοσήμου  το  οποίο 
αντιστοιχεί  στην  αμοιβή  του  εργαζόμενου 
συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.
Ο  φορέας  έκδοσης,  αξιοποιώντας  τον  ΑΜΚΑ, 
συνδέεται  με τη βάση δεδομένων του ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ 
σε πραγματικό χρόνο κατά τη στιγμή της έκδοσης και 
αναζητά  τα  στοιχεία  του  εργοδότη  στη  βάση 
δεδομένων  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 
εργοδότη  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 
παρεχόμενης εργασίας,  αναγράφονται  στο εργόσημο 
οι  κρατήσεις  για  ασφαλιστικές  εισφορές  της 
συγκεκριμένης 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 
λειτουργήσει  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 
πρόσωπα,  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  ο  ΑΦΜ  της 
επιχείρησης.  Σε  αυτή  την  περίπτωση,  ο  ΑΦΜ  θα 
αναγράφεται  πάνω  στο  εργόσημο  και  θα 
συμπεριλαμβάνεται  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 
σύγχρονου  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 
εισαγωγή  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/πληκτρολόγηση του κωδικού.
4  Ο  εργοδότης  ως  αμοιβή  για  την  παρεχόμενη  σε 
αυτόν  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  παράδοσης  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 
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και την ισχύ του (μη λήξη, μη είσπραξη, κ.α.) μέσω 
ηλεκτρονικού  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  στοιχεία  του  εργαζομένου  με  τα 
στοιχεία του Αρχείου του ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ. 
Μετά  την  ταυτοποίηση  και  έλεγχο  των  παραπάνω 
στοιχείων,  καταβάλλεται  στον  ενδιαφερόμενο  το 
καθαρό πληρωτέο ποσό και μεταφέρονται σε πίστωση 
του  λογαριασμού  του  αρμόδιου  φορέα  Κοινωνικής 
Ασφάλισης  οι  αναλογούσες  προεισπραχθείσες 
ασφαλιστικές  εισφορές.  Με  τη  σειρά  του  ο  φορέας 
έκδοσης,  με  ηλεκτρονικό  μήνυμα  προς  το 
πληροφοριακό  σύστημα  της  ΗΔΙΚΑ  ΑΕ  για  το 
εργόσημο, καταχωρεί το συγκεκριμένο εργόσημο ως 
«εξαργυρωμένο».
Κατά την εξαργύρωση, ο φορέας εξαργύρωσης εκδίδει 
απόδειξη η οποία περιλαμβάνει τα εξής:
α) Ο μοναδικός αριθμός του εργοσήμου.
β)  Ο  ΑΜΚΑ  και  τα  ονομαστικά  στοιχεία  του 
εργαζομένου.
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 
οποιαδήποτε τράπεζα, θα μπορεί να διενεργείται από 
τον εργοδότη ειδική συναλλαγή «εργοσήμου» όπου ο 
εργοδότης καταθέτει το συνολικό ποσό αμοιβής του 
εργαζόμενου  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  λογαριασμό  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 
πολλαπλά κανάλια  των φορέων έκδοσης εργοσήμου 
(π.χ. κατάστημα, internet, κ.λπ.).
Ο φορέας εξαργύρωσης δύναται να είναι διαφορετικός 
από το φορέα έκδοσης. Σε αυτή την περίπτωση, με 
ευθύνη και συντονισμό των συνεργαζομένων φορέων, 
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 
τραπεζική 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 
χαρακτηριστικά:
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 
αγορές 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 
ταυτοποίηση του ΑΜΚΑ και του ονοματεπώνυμου του 
κατόχου 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 
εργοσήμου  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 πληκτρολογεί 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 
ασφαλιστικές  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. 

Άρθρο4
ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Μετά  την  καταβολή  από  τον  εργοδότη  του 
χρηματικού αντιτίμου που αναλογεί στο εργόσημο και 
την  έκδοση  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 
εργοσήμου,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  κάθε  φορά 
διατάξεις. 
Κατά την εξαργύρωση του εργοσήμου, το πληρωτέο 
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 
διαχειρίστρια τράπεζα. 

Άρθρο 5
ΑΚΥΡΩΣΗ – ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1.  Το  ποσό  του  εργοσήμου  δεν  μπορεί  να  είναι 
μικρότερο των πέντε (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 ακυρώνεται 
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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 
εργοδότη μπορεί  να ακυρωθεί  και  να επιστραφεί  το 
ποσό  του  στον  εργοδότη  μόνο  και  σε  σημεία  στα 
οποία είναι εφικτή η επιβεβαίωση της ταυτότητάς του 
(όχι μέσω Αυτόματων Μηχανημάτων Πληρωμών ΑΜΠ, 
ΑΤΜ, κ.λπ.). Η επιστροφή γίνεται αποκλειστικά από το 
φορέα  έκδοσης,  εντός  του  προβλεπόμενου  χρόνου 
ακύρωσης  και  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  θα 
προσκομιστούν  στο  φορέα  έκδοσης  και  τα  δύο 
αντίτυπα – αποκόμματα του εργοσήμου (αντίτυπο για 
τον εργοδότη και τον εργαζόμενο).   
3. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής εργοσήμου 
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 
κωδικό  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 
σύστημα  Εργοσήμου,  το  οποίο  θα  τηρεί  αρχείο 
Εργοσήμου.  Με  το  σύστημα  αυτό  θα  γίνονται  οι 
επικοινωνίες των φορέων έκδοσης και εξαργύρωσης, 
όπως  περιγράφονται  στην  παρούσα,  σε  πραγματικό 
χρόνο  (real time).  Η  ΗΔΙΚΑ  Α.Ε.  έχει  την  ευθύνη 
ενημέρωσης  των  εμπλεκόμενων  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  φορείς  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 
κατάλληλα  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 εργοσήμων που έχουν εξαργυρωθεί στη 
συγκεκριμένη  χρονική  περίοδο,  προκειμένου  να 
καταχωρηθούν  τα  απαραίτητα  στοιχεία  στην 
ασφαλιστική μερίδα του εργοδότη. Η ενημέρωση αυτή 
έχει  το  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 
ΗΔΙΚΑ  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 
απαρέγκλιτα  συγκεκριμένες  τεχνικές  προδιαγραφές 
που  εξασφαλίζουν  την  επάρκεια,  την 
εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων 
που  διακινούνται.  Οι  προδιαγραφές  αυτές 
επισυνάπτονται στο Παράρτημα της παρούσας.

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
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ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το  
αρχείο άλλων υπηρεσιών ( άρθρο 8, παρ. 4 ν. 1599/1986).

Περιγραφή αιτήματος: «Εγγραφή αυτοτελώς  απασχολούμενου  εργάτη  γης  στα   Μητρώα 
Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (διατάξεις περί εργοσήμου)».    

Προς (1) :
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

Ο-Η Όνομα:          Επώνυμο: 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 
Ημερομηνία γέννησης:                      Τόπος Γέννησης: 

Αριθ. Δελτ. Ταυτ./Διαβατ.:                         ΑΦΜ.:                            ΑΜΚΑ:

Τόπος Κατοικίας:                              Οδός:                          Αριθ.:            Τ.Κ.: 
Τηλ.:                              FΑΧ:                               Ε- mail: 

Με ατομική μου ευθύνη και  γνωρίζοντας  τις  κυρώσεις(2),  που  προβλέπονται  από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

α) Η διεύθυνση κατοικίας μου είναι: ……………………………............………………………………………….. 
και σε περίπτωση αλλαγής της θα σας ενημερώσω σχετικά.

β)  Απασχολούμαι  αυτοτελώς ως εργάτης  γης σε  αγροτικές  –  κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις 
άλλων προσώπων στο Δήμο / περιοχή  ………………………………………………………………………………
 
γ)  Για  την  απασχόλησή μου σε  αγροτικές  εργασίες  θα αμείβομαι  αποκλειστικά  και  μόνο με 
εργόσημο, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.

δ) Θα εξαργυρώνω μόνο εργόσημα που μου ανήκουν και έχω λάβει ως αμοιβή για αγροτικές 
εργασίες στις οποίες έχω απασχοληθεί ο ίδιος προσωπικά.

ε) Δεν θα μεταβιβάζω τα εργόσημά μου σε τρίτους αλλά θα τα εξαργυρώνω ο ίδιος προσωπικά ή 
θα τα εξαργυρώνει για λογαριασμό μου άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο σχετικά από εμένα.

                                                                              Ημερομηνία:…………………… 20.
               ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής 0-Η   Δηλ........

      (Υπογραφή και Σφραγίδα                                    (υπογραφή και ονοματεπώνυμο)
         Ανταποκριτή ΟΓΑ)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Υπηρεσία που απευθύνεται η αίτηση (ΟΓΑ, Κλάδος 
Κύριας Ασφάλισης ή Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ). 
(2)«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου  8 τιμωρείται  με  φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.  Εάν ο υπαίτιος 
αυτών  των  πράξεων  σκόπευε  να  προσπορίσει  στον  εαυτόν  του  ή  σε  άλλον  περιουσιακό  όφελος 
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».
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