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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 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. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 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. ∆ικαίωµα 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.

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.
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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 ∆εκεµβρίου 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.
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
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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 ∆εκεµβρίου 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
Ηµέρες ασφάλισης έτους =

Ηµεροµίσθιο Ανειδ. εργάτη (Η.Α.Ε.)
31ης – 12ου - προηγούµενου 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 =
25
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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
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.
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III. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ - ΕΞΑΡΓΎΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ
1. ∆ιάθεση 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
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.
∆ιευκρινίζεται 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.
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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).
• 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.
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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 ∆ελτίου Απογραφής - ∆ικαιολογητικά 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
∆ελτίο Απογραφής και Επιλογής Ασφαλιστικής Κατηγορίας, προκειµένου να εγγραφούν στα Μητρώα
Ασφαλισµένων του Κλάδου.
∆ιευκρίνιση: Εάν έχουν εγγραφεί στα Μητρώα Ασφαλισµένων - είτε εξακολουθούν να παραµένουν
εγγεγραµµένοι είτε έχει διακοπεί η ασφάλισή τους - δεν απαιτείται η υποβολή ∆ελτίου Απογραφής (βλ.
παρακάτω επανεγγραφή).
Αρµόδιος για τη συµπλήρωση του ∆ελτίου Απογραφής είναι ο Ανταποκριτής ΟΓΑ του τόπου 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 ∆ελτίο Απογραφής.
Ως µήνας έναρξης της ασφάλισης θα τίθεται ο µήνας της πρώτης εξαργύρωσης
εργοσήµου.
Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνυποβάλλονται µε το ∆ελτίο Απογραφής είναι τα παρακάτω :
α) Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση του αιτούντος συµπληρωµένη στο νέο έντυπο, υπόδειγµα του
οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο.
Η Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση 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
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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
∆ελτίου Ταυτότητας Οµογενούς.

Οι υπήκοοι κρατών - µελών της Ε.Ε. πρέπει να υποβάλλουν επικυρωµένο φωτοαντίγραφο
της βεβαίωσης εγγραφής πολίτη Ε.Ε.
δ) ∆ικαιολογητικά από τα οποία θα προκύπτει η µόνιµη κατοικία του αιτούντος (ενοικιαστήριο,
πρόσφατο λογαριασµό ∆ΕΗ, 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.
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 ∆ελτίου 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 - ∆ελτία 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 ∆ελτία Απογραφής που εκκρεµούν στους Ανταποκριτές ΟΓΑ άνω του
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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 ∆ιοικητής

Παναγιώτης Θ. Πέτρουλας
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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. ∆ιευθύντριας Κοιν. Ασφάλισης
-∆/νση Ασφάλισης Αγροτών και
Ανασφαλίστων Οµάδων
Σταδίου 29
105 59 ΑΘΗΝΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γενική Γραµµατεία Πληθυσµού & Κοιν. Συνοχής
- Γεν. ∆/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής
κ΄Κοιν. Ένταξης
∆/νση Μεταναστευτικής. Πολιτικής
Τµήµα Νοµοθετικού Συντονισµού κ΄ Ελέγχου
Ευαγγελιστρίας 2
10563 ΑΘΗΝΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ κ΄
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ)
- ∆/νση Παραγωγής
Απελλού 1
105 51 ΑΘΗΝΑ
Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε.
Λαγουµιτζή 40

117 45 ΑΘΗΝΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ
(ΠΟΕ_ ΟΤΑ)
Καρόλου 24
104 37 ΑΘΗΝΑ
ΠΑΣΕΓΕΣ
Κηφισίας 16
115 26 ΑΘΗΝΑ
ΓΕΣΑΣΕ
Κηφισίας 16
115 26 ΑΘΗΝΑ

- Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
∆/νση Απλούστευσης ∆ιαδικασιών
& Παραγωγικότητας
Βασ. Σοφίας 15
10674 ΑΘΗΝΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
- Γενική Γραµµατεία φορολογικών και

ΣΥ∆ΑΣΕ
Κηφισίας 16
115 26 ΑΘΗΝΑ
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Χατζηγιάννη Μέξη 5
11528 ΑΘΗΝΑ

τελωνειακών θεµάτων.
Γενική ∆/νση φορολογίας
∆/νση φορολογίας εισοδήµατος-Τµήµα Α΄
Καραγεώργη Σερβίας 10
10184 ΑΘΗΝΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
∆/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Τµήµατα αδειών διαµονής Νοµών της χώρας
∆ΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΣ Α.Ε.
Αλαµάνας 2 και Πρεµετής
151 25 Μαρούσι
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Αµερικής 21 Α
106 72 ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραµµατεία ∆ιοίκησης
2. Γραφείο κ. Υποδιοικητή
3. Γενική ∆/νση Ασφάλισης
4. Γενική ∆/νση ∆ιοικ. Υποστήριξης
5. Κλάδους και Υπηρεσίες
6. Περιφ. Υποκαταστήµατα ΟΓΑ
7. Όλο το Προσωπικό του ΟΓΑ
8. ∆/νσεις ∆ηµόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριµνας των
Περιφερειακών Ενοτήτων των
Περιφερειών της Χώρας
(υπαλλήλους ΟΓΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ
ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ 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
∆ιαβίωσης Ατόµων µε Αναπηρία, που χαρακτηρίζονται
από νοητική στέρηση (Σ.Υ.∆.), 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
∆ιοικητικών 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

καλύπτουν τη σύνταξη, την ασθένεια και τον
Λογαριασµό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ). Με απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
ύστερα από εισήγηση του ∆.Σ. του ΟΓΑ, το ποσοστό
αυτό µπορεί να αυξοµειώνεται προσαρµοζόµενο στις
εκάστοτε
κοινωνικοασφαλιστικές
συνθήκες.
Με
απόφαση του ∆.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
∆εκεµβρίου 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.∆/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 ∆.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 ∆εκεµβρίου 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.

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 Η∆ΙΚΑ 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)
«∆ιορισµός
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 ∆ιοικητικών
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
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
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. ∆ικαίωµα 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
ΕΚ∆ΟΣΗ 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 Η∆ΙΚΑ
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. 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 Η∆ΙΚΑ Α.Ε.
4. ∆εν υπάρχει δυνατότητα ένας φορέας να
προσφέρει
αποκλειστικά
υπηρεσίες
έκδοσης
εργοσήµου ή εξαργύρωσης εργοσήµου αντίστοιχα. Οι
εν λόγω υπηρεσίες οφείλουν να παρέχονται
συνδυαστικά.
Άρθρο 3
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ –
ΡΟΕΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
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 Η∆ΙΚΑ 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 Η∆ΙΚΑ 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
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 Η∆ΙΚΑ 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 Η∆ΙΚΑ 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
ΑΠΟ∆ΟΣΗ 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 – ΕΠΑΝΕΚ∆ΟΣΗ - 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
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 Η∆ΙΚΑ 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 Η∆ΙΚΑ 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 Η∆ΙΚΑ 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

Η∆ΙΚΑ 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 Η∆ΙΚΑ 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
Η∆ΙΚΑ 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
Η∆ΙΚΑ Α.Ε, όλα τα στοιχεία εξαργύρωσης του
εργοσήµου, προκειµένου να καταχωρηθούν τα
απαραίτητα στοιχεία στην ασφαλιστική µερίδα του
εργαζόµενου.
Άρθρο 7
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
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

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(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
Ασφαλισµένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (διατάξεις περί εργοσήµου)».

Προς

(1)

Μητρώα

:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

Ο-Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης:

Τόπος Γέννησης:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτ./∆ιαβατ.:
Τόπος Κατοικίας:
Τηλ.:

ΑΦΜ.:

ΑΜΚΑ:

Οδός:
FΑΧ:

Αριθ.:

Τ.Κ.:

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 ∆ήµο / 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) ∆εν 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
(Υπογραφή και Σφραγίδα
Ανταποκριτή ΟΓΑ)

0-Η ∆ηλ .......
(υπογραφή και ονοµατεπώνυµο)

(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».

