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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η Ασφάλιση είναι ένα θέμα που αφορά όλους τους εργαζόμενους, σε 

όλους τους τομείς.

Ποιος είναι αυτός άλλωστε που δεν αγωνιά για το μέλλον του και δεν 

σκέφτεται ότι το καλύτερο γι' αυτό. Καθώς οι καιροί αλλάζουν και κατά τη 

γνώμη μου δυσκολεύουν για όλους τους ανθρώπους, το ασφαλιστικό ζήτημα 

είναι ένα επίκαιρο και πολυσυζητημένο θέμα. Έχει απασχολήσει κατά καιρούς 

και θα απασχολεί και στη συνέχεια όλα τα δελτία ειδήσεων.

Είναι ζωτική ανάγκη για κάθε άνθρωπο να έχει ένα συμπαραστάτη σε 

όλα τα στάδια της ζωής του. Χρειάζεται επίσης βοήθεια για να αντιμετωπίσει 

έκτακτες δαπάνες, που προκαλούνται συνήθως από απρόβλεπτα γεγονότα, 

όπως είναι ο θάνατος, η ασθένεια, το ατύχημα καθώς και άλλα γεγονότα.

Είναι γνωστό ότι η ιδιωτική αποταμίευση για την αντιμετώπιση 

κινδύνων από την εργασία και τη ζωή γενικά, ελάχιστοι από τους εργαζόμενους 

μπορούν να πραγματοποιήσουν. Υπάρχουν όμως τα ασφαλιστικά ταμεία που 

δίνουν τη βεβαιότητα στα προστατευόμενα απ' αυτά πρόσωπα 

(ασφοιλισμένους), ότι δεν θα εγκαταλειφθούν όταν δεν μπορούν να εργαστούν. 

Τα δε απρόβλεπτα γεγονότα που τυχόν θα τα πλήξουν δεν θα τα βρουν 

απροστάτευτα ή απροετοίμαστα και δεν θα τα αφανίσουν.

Άλλωστε, με την κοινωνική ασφόιλιση προστατεύονται παράλληλα και

οι εργοδότες, οι οποίοι έτσι απαλλάσσονται από την υποχρέωση που απορρέει

από το κοινό δίκαιο για περίθαλψη και αποζημίωση των μισθωτών που
<

εργάζονται στην επιχείρησή τους, όταν ασθενήσουν, υποστούν ατύχημα κλπ, 

αποφεύγοντας επομένως σημαντική χρηματική δαπάνη.

Στην εργασία συμπερίλαμβάνεται η σχετική νομολογία και τα ανάλογα 

φύλλα της εφημερίδας της κυβέρνησης (ΦΕΚ). Επίσης, συμπληρώνεται με πολλές 

υποσημειώσεις με τις οποίες γίνεται συσχέτιση των διατάξεων της κείμενης
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νομοθεσίας και της οικείας δικαστηριακής νομολογίας για να υπάρχουν σε ένα 

ενιαίο και περιληπτικό κείμενο τα βασικά στοιχεία της ασφόιλισης.

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει αναλυτικός πίνακας συντμήσεων που 

καθιστά εύχρηστο το όλο έργο.

Ελπίζω και η εργασία μου αυτή να αποτελέσει χρήσιμο και ωφέλιμο 

βοήθημα και να συντελέσει στην ευχερή γνώση των θεμάτων της ασφάλισης.

Γκοτσούλια Φωτεινή
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το θέμα της ερευνάς μου , και το θέμα που απασχολεί και βασανίζει 

πολλούς είναι η κύρια και η επικουρική ασφάλιση των εργαζομένων.

Έννοια ασφάλισης: Η κοινωνική ασφάλιση αποβλέπει στην προστασία 

γενικά των εργαζομένων (αδιάφορα αν πρόκειται για υπαλλήλους, 

εργατοτεχνίτες, μαθητευόμενους) καθώς και των μελών της οικογένειας τους, 

όταν δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις απαραίτητες οικονομικές ανάγκες 

της ζωής, ιδιαίτερα δε όταν καταστούν ανίκανοι προς εργασία λόγω ασθένειας ή 

ατυχήματος ή αναπηρίας, ή συνέπεια ηλικίας ή άλλων παραγόντων.

Κύρια ασφάλιση: Οι εργαζόμενοι ασφαλίζονται όλοι υποχρεωτικά σε 

κάποιον ασφαλιστικό οργανισμό και έχουν όλα τα απαραίτητα δικαιώματα και 

τις παροχές που καθορίζονται από το νόμο (ιατροφαρμακευτική — 

νοσοκομειακή περίθαλψη, επιδόματα ασθένειας, ατυχήματος κλπ).

Επικουρική ασφάλιση: Δημιουργήθηκε για την αύξηση της κύριας 

σύνταξης του άμεσα ασφαλισμένου για την ίδια απασχόληση. Δηλαδή, οι 

ασφαλισμένοι που σταματούν την εργασία τους, έχουν δικαίωμα να συνεχίσουν 

την ασφάλισή τους προαιρετικά.

Η εργασία χωρίζεται σε 4 κεφάλαια.

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον σημαντικότερο ασφαλιστικό 

φορέα που είναι το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) -  Ενιαίο Ταμείο 

Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΑΜ).

Το ΙΚΑ με τη συνεχή και αλματώδη εξέλιξή του έχει καταστεί ο
*

κυριότερος ασφαλιστικός οργανισμός της χώρας, γιατί σ' αυτόν υπάγεται το 

μεγαλύτερο μέρος από τα πρόσωπα που παρέχουν εξαρτημένη εργασία. Έτσι, 

με την προστασία του σήμερα καλύπτει το μισό και πλέον του πληθυσμού, 

εξαιρούμενοι μόνο οι μισθωτοί που ασφαλίζονται σε άλλα ασφαλιστικά ταμεία.

Η προστασία την οποία παρέχει το ίδρυμα στους ασφαλισμένους 

ποικίλλει, αλλά γενικά καλύπτει τους εξής τομείς.
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α) Ιατρικής περίθαλψης, δηλαδή παροχή υγειονομικών φροντίδων, 

φαρμάκων, περίθαλψη σε νοσοκομεία, ιδρύματα κ.α.

β) Χρηματικών παροχών, δηλαδή χορήγηση συντάξεων, επιδομάτων 

ασθένειας, ατυχήματος κ.α.

γ) Προληπτικής Δράσης και Ιατρικής για την καταπολέμηση των 

σωματικών κινδύνων, που προσβάλλουν την εργατική ικανότητα των 

ασφαλισμένων και των μελών της οικογένειας τους.

Το ΙΚΑ ιδρύθηκε με το Ν. 6298/34 και άρχισε να λειτουργεί από το 1937, 

δηλαδή αφότου ουσιαστικά άρχισε να λειτουργεί στη χώρα μας η υποχρεωτική 

κοινωνική ασφόιλιση.

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο Ταμείο Ασφάλισης 

Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (ΤΕΒΕ) και οι όροι και οι προϋποθέσεις 

υπαγωγής σε αυτό το ταμείο.

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων 

(ΟΓΑ), που έχει να κάνει με την ασφάλιση των αγροτών. Το ταμείο αυτό 

καλύπτει ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού, αφού η χώρα μας ασχολείται και 

με τη γεωργία.

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται αρκετά ταμεία κύριας ασφόιλισης 

καθώς και τα επικουρικά ταμεία των Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, 

των Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου και των Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων.
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ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ -  ΕΝΙΑΙΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΙΚΑ -  ΕΤΑΜ)

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καλύπτει τους εργαζομένους που παρέχουν:

•  Εξαρτημένη εργασία ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εργοδότη 

τους (Ιδιωτικός Τομέας -  Δημόσιος Τομέας, ΝΠΔΔ κ.λπ.) και εφόσον για την 

εργασία τους αυτή δεν υπάγονται στην ασφάλιση κάποιου άλλου Φορέα Κύριας 

Ασφάλισης.

•  Εξαρτημένη εργασία στο εξωτερικό για λογαριασμό εργοδότη που 

εδρεύει στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση η χώρα που εργάζεται να μην έχει με 

την Ελλάδα διμερή σύμβαση ή να μην ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

•  Την προσωπική τους εργασία με σύμβαση εκμίσθωσης έργου κατά 

κύριο ή συγκύριο επάγγελμα, εφόσον για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται 

στην ασφάλιση κάποιου άλλου Φορέα Κύριας Ασφάλισης.

® Τα μέλη οικογένειας τους.

•  Τους αλλοδαπούς.

Επίσης καλύπτονται διάφορες κατηγορίες προσώπων, που παρέχουν την 

εργασία τους σε μη σταθερό εργοδότη και οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, που 

στερούνται επαγγελματικής στέγης (φορτοεκφορτωτές, στιλβωτές υποδημάτων, 

πωλητές Λαϊκού Λαχείου, εφημεριδοπώλες, εκδοροσφαγείς, νεκροπομποί,
τ ί

αποκλειστικές νοσοκόμες, πλανόδιοι και υπαίθριοι μικροπωλητές).

Η ασφόιλιση των προσώπων αυτών γίνεται μέσω σωματείων ή 

ασφαλιστικών συνεταιρισμών.

Η ασφόιλιση των αποκλειστικών νοσοκόμων διέπεται από τις διατάξεις 

του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 1976/91 (Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 60/95). (Δεν 

ασφαλίζονται πλέον μέσω σωματείων ή ασφαλιστικών συνεταιρισμών)
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Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική και όχι προαιρετική

Αυτό σημαίνει ότι, η ασφόιλιση δεν εξαρτάται από τη θέληση του 

εργαζομένου ή του εργοδότη και αρχίζει από την πρώτη μέρα εργασίας.

Με την ασφάλισή του ο εργαζόμενος γίνεται δικαιούχος πολλών 

παροχών τόσο από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όσο και από άλλους Οργανισμούς.

Δικαιώματα Παροχών 

Από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

•  Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

•  Νοσοκομειακή περίθαλψη

•  Επιδόματα ασθένειας ατυχήματος, μητρότητας κ.λ.π.

•  Σύνταξη

• Παροχές

Από τον ΟΑΕΔ

® Επίδομα ανεργίας

•  Επίδομα στράτευσης

•  Οικογενειακά επιδόματα

Από τον ΟΕΚ (Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας)

•  Στεγαστικά δάνεια ή έτοιμη κατοικία

. *
Από την Εργατική Εστία

•  Κοινωνικός Τουρισμός

•  Ψυχαγωγία

Οι ασφαλισμένοι έχουν συμφέρον να ελέγχουν την ορθότητα της 

ασφάλισής τους
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α. Να παρακολουθούν προσεκτικά, αν ο εργοδότης τους ασφαλίζει για:

•  όλες τις ημέρες εργασίας τους,

•  όλες τις αποδοχές τους (μισθός ή ημερομίσθια, υπερωρίες, 

νυκτερινά, αμοιβή αργιών κ.λπ.),

•  τα δώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα),

•  την άδεια και το επίδομα άδειας και

•  για όλες τις παροχές σε χρήμα και σε είδος που δικαιούνται.

β. Πρέπει να γνωρίζουν ότι, όταν ασφαλίζονται για το μισθό και τα 

ημερομίσθια που δικαιούνται, θα παίρνουν και τις ανάλογες παροχές. 

Μεγαλύτερος μισθός και περισσότερα ημερομίσθια σημαίνει περισσότερες και 

μεγαλύτερες παροχές. Για κάθε περίπτωση παροχής απαιτούνται διαφορετικές 

προϋποθέσεις.

Εάν εργάζονται στο σπίτι του εργοδότη (π.χ. οικιακοί βοηθοί, καμαριέρες, 

μάγειροι, κηπουροί κλπ.) πρέπει αμέσως να το γνωρίσουν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με 

γραπτή δήλωση, για να αρχίσει η ασφάλισή τους. Το ίδιο πρέπει να κάνουν και 

κατά την αποχώρησή τους, για να σταματήσει η ασφόιλιση.

Εάν ανακαλύψουν ότι, ο εργοδότης τους ασφαλίζει ή τους ασφάλισε:

•  για λιγότερες ημέρες εργασίας από τις πραγματικές ή

•  για αποδοχές κατώτερες από αυτές που τους κατέβαλε ή που 

προβλέπει η εργατική νομοθεσία, τότε πρέπει, μέσα σε προθεσμία δώδεκα μηνών 

από την ημερομηνία της αποχώρησής τους, να κάνουν έγγραφη καταγγελία στο 

τμήμα Εσόδων του υποκ/τος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της περιοχής της εργασίας τους.

Απογραφή ασφαλισμένου

Κάθε πρόσωπο που αναλαμβάνει για πρώτη φορά εργασία ασφαλιστέα 

στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούται να εγγραφεί στο Μητρώο Ασφαλισμένων, 

προκειμένου να του αποδοθεί ένας μοναδικός Αριθμός Μητρώου 

Ασφαλισμένου.
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Για την απογραφή του ο ασφαλισμένος προσέρχεται στο 

Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του, 

συμπληρώνει εις διπλούν το έντυπο "Αίτηση Απογραφής Αμεσα Ασφαλισμένου" 

και το υποβάλλει μαζί με τα σχετικά ανά περίπτωση δικαιολογητικά (αστυνομική 

ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό γεννήσεως, βεβαίωση εργοδότη, 

επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 

π.χ. αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης και αποδεικτικό κατοικίας).

Το πρωτότυπο της "Αίτησης Απογραφής Άμεσα. Ασφαλισμένου" 

παραμένει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενώ το αντίγραφό της επιστρέφεται αμέσως στον 

ασφαλισμένο, αφού ο αρμόδιος υπάλληλος αναγράψει σ' αυτό τον Αριθμό 

Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α), τον οποίο θα χρησιμοποιεί ο ασφαλισμένος, 

όποτε απαιτείται, για να αποδεικνύει ότι έχει εγγραφεί στο Μητρώο 

Ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ασφαλιστική τακτοποίηση

Κάθε εργοδότης που απασχολεί πρόσωπα που υπάγονται στην 

ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση των φορέων ή των κλάδων και 

λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων 

εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούται, για απασχόληση από 

1/1/2002 να τηρεί, υποβάλλει και διαφυλάσσει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση 

(Α.Π.Δ.).

Η ασφαλιστική τακτοποίηση κάθε ασφαλισμένου ολοκληρώνεται με τη 

δήλωση των στοιχείων ασφάλισης μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών 

Δηλώσεων και την αντίστοιχη καταβολή των εισφορών.

Δήλωση στοιχείων ασφάλισης: Η δήλωση των στοιχείων ασφόιλισης των 

εργαζομένων γίνεται μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), τις 

οποίες συντάσσει ο εργοδότης και υποβάλλει σε τακτές ημερομηνίες στα 

αρμόδια Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
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Με τις ΑΓΓΛ δηλώνονται: ο χρόνος απασχόλησης κάθε ασφαλιζομένου, 

οι αποδοχές, οι κλάδοι ασφάλισης και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών.

Καταβολή των εισφορών: Η καταβολή των εισφορών γίνεται στα 

Υποκαταστήματα / Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή στα συμβεβλημένα με το 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, χωρίς να χορηγούνται πλέον ένσημα.

Ατομικοί Λογαριασμοί Ασφαλισμένων - Ασφαλιστική ιστορία

Από 1/1/2002 οι Ατομικοί Λογαριασμοί των Ασφαλισμένων τηρούνται 

ηλεκτρονικά και ενημερώνεται μετά την μηχανογραφική επεξεργασία των 

Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων με τις ημέρες εργασίας και τα λοιπά στοιχεία 

ασφάλισης που συνθέτουν την ασφαλιστική ιστορία (εργοδότης, κλάδοι 

ασφάλισης, αποδοχές κλπ.).

Απεικόνιση της ασφάλισης

Η ασφαλιστική ιστορία που τηρείται ηλεκτρονικά απεικονίζεται στο 

"Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης", που εκδίδεται κάθε 

ημερολογιακό εξάμηνο για κάθε ένα εξ' εργασίας ασφαλισμένο.

Το "Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης", περιέχει:

•  Τα ατομικά στοιχεία του ασφαλισμένου (Αριθμό Μητρώου, επώνυμο, 

όνομα, όνομα πατρός, ασφαλισμένος πριν ή μετά την 1/1/1993 δηλ. 

"νέος" ή "παλιός" ασφαλισμένος κλπ.).

•  Τα στοιχεία του εργοδότη.

•  Τον τύπο και το ύψος των αποδοχών του

•  Τον κωδικό του πακέτου καλύψεών του. Κάθε "πακέτο καλύψεων" 

αντιστοιχεί σ' ένα ποσοστό εισφορών των κλάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 

ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ, και των κλάδων ή Λογαριασμών των οργανισμών 

κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή 

συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΕΕ). Σε κάθε ασφαλισμένο
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αντιστοιχεί ένα πακέτο καλύψεων ανάλογα με την ειδικότητά του και τη 

δραστηριότητα του εργοδότη.

Π.χ.

ο ΚΩΔΙΚΟΣ: 101 (ΜΙΚΤΑ ΙΚΑ TEAM) 

ο ΚΩΔΙΚΟΣ: 102 (ΜΙΚΤΑ TEAM + Ε.Κ.) 

ο ΚΩΔΙΚΟΣ: 105 (ΒΑΡΕΑ-ΤΕΑΜ)

•  Το σύνολο εισφορών

•  Τις ημέρες ασφάλισης

•  Τις ημέρες προσαύξησης και τις ημέρες αδείας ( για οικοδόμους)

•  Τις ακυρώσεις ή μετατροπές ασφάλισης, καθώς και τις ημέρες 

ασφάλισης που περιλήφθηκαν σε Πράξεις Επιβολής Εισφορών.

Ειδικά κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της ΑΠΔ το "Απόσπασμα 

Ατομικού Λογαριασμού Ασφόιλισης", εκδίδεται κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και 

αποστέλλεται ατομικά για κάθε ασφαλισμένο με μορφή προσωποποιημένης 

επιστολής (mailler) στον εργοδότη του, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να του το 

παραδίδει.

Το "Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφόιλισης" αποστέλλεται στη 

διεύθυνση κατοικίας των ασφαλισμένων όταν ενημερώνονται τα 

μηχανογραφικά αρχεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις διευθύνσεις τους.

Το "Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης" των οικοδόμων 

αποστέλλεται εξ αρχής στη διεύθυνση κατοικίας τους . Σε περιπτώσεις 

οικοδόμων που η διεύθυνση κατοικίας μπορεί να μην είναι ορθή ή να έχει 

αλλάξει, τα Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης που δεν 

παρελήφθησαν επιστρέφουν στα αρμόδια Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και 

παραδίδονται στους οικοδόμους μαζί με το ενημερωτικό σημείωμα του ΕΔΔΕΟ.

Επιπλέον για τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους εκτός του "Αποσπάσματος 

Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης" ο εργοδότης υποχρεούται να συμπληρώνει 

το βιβλιάριο "Αποδεικτικού Απασχόλησης" στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία
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του εργοδότη, του ασφαλισμένου, του έργου, του χρόνου απασχόλησης και της 

αμοιβής.

Το "Αποδεικτικό Απασχόλησης" χορηγείται από το Υποκατάστημα 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της κατοικίας των οικοδόμων και για την έκδοση του προσκομίζεται 

η αστυνομική ταυτότητα, το Βιβλιάριο Εντολών Ασφόιλισης ή άλλο στοιχείο από 

το οποίο προκύπτει η απασχόληση σε οικοδομοτεχνικές εργασίες.

Σημείωση: Οι ασφαλισμένοι που απογράφηκαν πριν την 4/2/2002, 

διατηρούν όλα τα μέχρι 31/12/2001 στοιχεία ασφάλισής τους, δηλαδή τα Δελτία 

Ασφαλιστικής Ταυτότητας και Εισφορών (ΔΑΤΕ), τα Ασφαλιστικά Βιβλιάρια 

Απασχολούμενου (ΑΒΑ), τα Ατομικά Δελτία Ασφάλισης (ΑΔΑ), τα Ατομικά 

Δελτία Εισφορών (ΑΔΕ), μέχρι να κληθούν να τα υποβάλλουν στις υπηρεσίες του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για συνολική ανακεφαλαίωση, καταχώριση και ενημέρωση των 

μηχανογραφικών αρχείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Βεβαίωση Εργοδότη

Η "Βεβαίωση Εργοδότη" είναι έντυπο το οποίο συμπληρώνεται 

υποχρεωτικά από τον εργοδότη με τα στοιχεία της Αναλυτικής Περιοδικής 

Δήλωσης και χορηγείται στον ασφαλισμένο, που για να θεμελιώσει δικαίωμα 

παροχών από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή τους οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής (ΟΑΕΔ, 

Ε.Ε., ΟΕΚ) απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων ασφάλισης μισθολογικών 

περιόδων, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί το "Απόσπασμα Ατομικού 

Λογαριασμού Ασφάλισης".

Για τους απασχολούμενους σε οικοδομοτεχνικά έργα η Βεβαίωση 

χορηγείται αποκλειστικά από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με τη συμπλήρωση ειδικού 

εντύπου.
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Ενημερωτικό σημείωμα για τον ΕΑΔΕΟ

Για τους απασχολούμενους σε οικοδομοτεχνικές εργασίες εκτός του 

Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης εκδίδεται κάθε 

ημερολογιακό τετράμηνο (Ιανουάριου - Απριλίου, Μαίου - Αυγούστου , 

Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου) Ενημερωτικό Σημείωμα για τον Ειδικό Λογαριασμό 

Δώρου εργατοτεχνιτών οικοδόμων (ΕΑΔΕΟ).

Το παραπάνω ενημερωτικό σημείωμα για τον ΕΑΔΕΟ περιλαμβάνει τα 

έργα στα οποία απασχολήθηκαν τις αντίστοιχες αποδοχές, τις ημέρες 

ασφάλισης, τις εισφορές, το δικαιούμενο ποσό, το προηγούμενο οφειλόμενο 

ποσό, το ποσό προς πληρωμή, τις κρατήσεις και το τελικό πληρωτέο ποσό και 

αποστέλλεται στο Υποκατάστημα/Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της κατοικίας των 

οικοδόμων απ' όπου θα παραλαμβάνεται κατά τις ημέρες πληρωμής του 

αδειοδώρου.

Υποχρεώσεις ασφαλισμένων

Οι ασφαλισμένοι προκειμένου να εξασφαλίσουν την ορθή και ομαλή 

ασφάλισή τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πρέπει να φροντίζουν για τα ακόλουθα:

Να απογράφονται στο αρμόδιο Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ- 

ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους όταν αναλαμβάνουν για πρώτη φορά εργασία 

ασφαλιστέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Να γνωστοποιούν άμεσα την οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία 

απογραφής τους στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου 

κατοικίας τους.
r

Να παραδίδουν στον εργοδότη το αντίγραφο της Βεβαίωσης απογραφής, 

όσοι απογράφονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για πρώτη φορά μετά την 1/2/2002.

Να γνωστοποιούν τα πλήρη στοιχεία ασφάλισής τους αμέσως με την 

πρόσληψή τους καί πριν την ανάληψη εργασίας στον εργοδότη τους με την 

προσκόμιση, είτε του Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, είτε 

του Δελτίου Ασφαλιστικής Ταυτότητος και Εισφορών (ΔΑΤΕ), είτε του

12



Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου Απασχολούμενου (ΑΒΑ), είτε του Ατομικού Δελτίου 

Ασφάλισης (ΑΔΑ), είτε του Ατομικού Δελτίου Εισφορών (ΑΔΕ), όσοι 

απογράφηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι 1/2/2002.

Να ελέγχουν το "Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού" για την ορθότητα 

της ασφάλισής τους. Ειδικότερα να ελέγχουν αν ο εργοδότης δηλώνει στοιχεία 

ασφάλισης:

•  για το σύνολο των καταβαλλομένων αποδοχών

•  για την ειδικότητα απασχόλησης.

•  για όλες τις ημέρες εργασίας

•  τις υπερωρίες, τις αμοιβές αργιών, νυκτερινής απασχόλησης κ.λπ. 

και

•  τα Δώρα Εορτών, την Αδεια και το επίδομα αδείας

Οι ασφαλισμένοι πρέπει να γνωρίζουν ότι όταν ασφαλίζονται για το 

μισθό και τα ημερομίσθια που δικαιούνται, θα παίρνουν και τις ανάλογες 

παροχές.

Μεγαλύτερος μισθός και περισσότερα ημερομίσθια σημαίνει 

περισσότερες και μεγαλύτερες παροχές.

Να γνωστοποιούν γραπτά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντός 12 μηνών από την 

αποχώρησή τους ή την απόλυσή τους από την εργασία τους, τις ημέρες 

εργασίας που πραγματοποίησαν και για τις οποίες δεν ασφαλίστηκαν καθώς και 

κάθε διαφορά των πραγματικών στοιχείων απασχόλησης και των στοιχείων που 

δηλώθηκαν από τον εργοδότη.

Να διατηρούν όλα τα μέχρι 31/12/2001 στοιχεία ασφάλισής τους,
<

δηλαδή τα (ΔΑΤΕ, ΑΒΑ, ΑΔΑ, ΑΔΕ), μέχρι να κληθούν να τα υποβόιλλουν στις 

υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για συνολική ανακεφαλαίωση, καταχώριση και 

ενημέρωση των μηχανογραφικών αρχείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
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Προαιρετική Ασφάλιση «Παλαιών» ασφαλισμένων (υπαχθέντων στην 

ασφάλιση οποιοσδήποτε ασφαλιστικού Οργανισμού προ της 1/1/93)

Ο ασφαλισμένος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που σταματά την εργασία του, έχει 

δικαίωμα να ζητήσει συνέχιση της ασφάλισης προαιρετικά για σύνταξη ή 

ασθένεια ή TEAM ή καί τα τρία μαζί.

Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις:

Να μην απασχολείται σε εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή σε άλλο 

Ταμείο που ασφαλίζει μισθωτούς.

Να έχει συμπληρώσει 500 ημέρες ασφάλισης μέσα στην αμέσως 

προηγούμενη πενταετία πριν την διακοπή της ασφάλισής του στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 

οπότε η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέσα σε 12 μήνες από την τελευταία ημέρα 

ασφόιλισης ή 3.000 ημέρες ασφόιλισης, οπότε η αίτηση μπορεί να υποβληθεί 

οποτεδήποτε. Η προθεσμία των δώδεκα μηνών εντός της οποίας πρέπει να 

υποβληθεί η αίτηση προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης διακόπτεται με την 

υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, εφ' όσον αυτή υποβληθεί εντός 12 

μηνών και αρχίζει εκ νέου από της κοινοποιήσεως της απόφασης, που εκδίδεται 

επί του αιτήματος συνταξιοδότησης. Για τη συμπλήρωση των ανωτέρω ημερών 

ασφάλισης μπορεί να ληφθεί υπόψη καί άλλος χρόνος ασφάλισης, όπως:

• ο χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλιση του προηγούμενου 

ασφαλιστικού φορέα

•  ο χρόνος δημόσιας υπηρεσίας αφού αναγνωρισθεί

•  ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, αφού αναγνωρισθεί.

•  χρόνοι από διάφορες αναγνωρίσεις

Να μην είναι ασφαλιστικά ανάπηρος σε ποσοστό ανώτερο του 66,66%

Πότε αρχίζει:

•  Η προαιρετική ασφόιλιση αρχίζει από την υποβολή της αίτησης και 

ποτέ αναδρομικά.

Πότε λήγει:

•  Με έγγραφη δήλωση του ασφαλισμένου
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•  Όταν περάσουν 24 μήνες από τότε που δεν κατεβλήθη η εισφορά 

κάποιου μήνα.

•  Λόγω συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου.

•  Λόγω θανάτου του ασφαλισμένου.

Πότε αναστέλλεται:

•  Όταν ο ασφαλισμένος αναλάβει εκ νέου εργασία, ασφαλιστέα στο 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή σε άλλο ταμείο που ασφαλίζει μισθωτούς.

•  Όταν ο ασφαλισμένος επιδοτείται για ασθένεια (δυνητική 

αναστολή) ή παίρνει σύνταξη αναπηρίας ορισμένου χρόνου 

(μερική ή πλήρη), οπότε η αναστολή είναι υποχρεωτική.

Τί δεν μπορεί να γίνει:

•  Προαιρετική ασφάλιση στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

•  Να προσμετρηθούν ημέρες της προαιρετικής ασφάλισης για την 

συμπλήρωση της 35ετίας για συνταξιοδότηση.

• Για τη συμπλήρωση των 11.100 ημ. εργασίας και συνταξιοδότηση

ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

® Για τη συμπλήρωση των 3.500 ημ. εργασίας και συνταξιοδότηση 

με τη συμπλήρωση του 65ου έτους (λήξη ημερ. ισχύος της 

διάταξης 31.12.07).

Προαιρετική Ασφάλιση «Νέων» ασφαλισμένων (υπαχθέντων στην 

ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού Οργανισμού για πρώτη φορά μετά την 

1/1/93)

.Οι υποχρεωτικά ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορεί να συνεχίσουν 

προαιρετικά την ασφάλισή τους, εάν πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

• Δεν υπάγονται στην ασφάλιση οποιουδήποτε άλλου φορέα 

(μισθωτών ή αυτοαπασχολουμένων).

•  Υποβάλουν αίτηση εντός έτους από τη διακοπή της υποχρεωτικής 

του ασφάλισης.
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•  Έχει πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση 1500 ημέρες 

τουλάχιστον, από τις οποίες 300 εντός της τελευταίας 5ετίας πριν 

από την υποβολή της αίτησης (για την συμπλήρωση των 1500 

ημερών λαμβάνεται υπ' όψη και ο διαδοχικά διανυθείς χρόνος 

υποχρεωτικής ασφάλισης σε άλλους ασφαλιστικούς 

οργανισμούς).

•  Δεν είναι ανάπηροι (κατά την υποβολή της αίτησης) με ποσοστό 

άνω του 66,66% (67%).

Κλάδοι ασφόιλισης:

Μεμονωμένα στον κλάδο σύνταξης ή στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ- 

ΕΤΑΜ ή στο ΕΤΕΑΜ ή σε όσους εξ αυτών κλάδους επιθυμούν οι ασφαλισμένοι.

Εισφορές:

Η υπαγωγή γίνεται με βάση τον μέσο όρο του μισθού του τελευταίου 

έτους πριν από την διακοπή της υποχρεωτικής ασφόιλισης 

(αναπροσαρμοσμένου με το εκάστοτε ποσοστό αυξήσεως των συντάξεων).

Επικουρική ασφόιλιση

Η επικουρική ασφάλιση δημιουργήθηκε για την αύξηση της κύριας 

σύνταξης του άμεσα ασφαλισμένου για την ίδια απασχόληση. Οι άμεσα 

ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αν δεν ανήκουν σε ιδιαίτερο κλαδικό Επικουρικό 

Ταμείο από 1/2/1983 υπάγονται στην ασφάλιση του κλάδου ΕΤΕΑΜ (τέως ΙΚΑ- 

ΤΕΑΜ).

Tl πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι:

Οι άμεσα ασφαλισμένοι του κλάδου ΕΤΕΑΜ που σταματούν την εργασία 

τους, έχουν δικαίωμα να συνεχίσουν την ασφάλισή τους προαιρετικά, εφόσον 

έχουν τις προϋποθέσεις (βλέπε "Προαιρετική Ασφάλιση").

Εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ:

α. οι συνταξιούχοι οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης από άμεσο 

δικαίωμα.
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β. ol συνταξιούχοι φορέα ή κλάδου επικουρικής ασφάλισης από άμεσο 

δικαίωμα.

γ. τα πρόσωπα τα οποία είτε λόγω παράλληλης κύριας ασφόιλισής τους 

είτε λόγω πολλαπλής απασχόλησής τους υπάγονται υποχρεωτικά για την ίδια 

απασχόληση στην ασφάλιση και όιλλου Επικουρικού Ταμείου.

ΙΚΑ ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ είναι ο κλάδος που εντάχθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και 

ονομάσθηκε ΙΚΑ ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ με σκοπό την πρόσθετη επικουρική ασφάλιση 

από 1/4/98 του τακτικού προσωπικού των ΝΠΔΔ ή οργανισμών που 

συνταξιοδοτούνται από οργανισμό κύριας ασφόιλισης με τις ειδικές περί 

δημοσίων υπαλλήλων διατάξεις και δεν υπάγονται για την αυτή απασχόληση 

στην ασφάλιση άλλου επικουρικού φορέα

Εφαρμογή των Ασφαλιστικών Κανονισμών της Ε.Ε 1408/71 και 574/72 

για τους διακινούμένους εργαζόμενους

Σε περίπτωση που ένας ασφοιλισμένος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει 

πραγματοποιήσει επίσης και χρόνο ασφόιλισης σε Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ΕΟΧ (Νορβηγία, 

Ισλανδία, Λιχνενστάιν) και στην Ελβετία έχει την δυνατότητα να συνυπολογίσει 

τους χρόνους αυτούς για την θεμελίωση δικαιώματος για σύνταξη (γήρατος, 

αναπηρίας και επιζώντων) καθώς και για τον υπολογισμό του ποσού της
4

σύνταξης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο άλλο κράτος που εργάστηκε.

Συνυπολογισμός περιόδων ασφάλισης πραγματοποιείται και για άλλους

λόγους, όπως για προαιρετική ασφάλιση καθώς και για θεμελίωση δικαιώματος
♦

για παροχές ασθένειας σε είδος και σε χρήμα.

Νοσηλεία σε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε Κράτη του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχνενστάιν) και 

στην Ελβετία
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Η ανάγκη περίθαλψης σε νοσηλευτικό Ίδρυμα στα πιο πάνω κράτη 

προκύπτει από γνωμάτευση της Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής του 

Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (που εδρεύει στο ΙΚΑ- 

ΕΤΑΜ) με την διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και 

αναφέρεται πιο πάνω.

Στη συνέχεια ο ασφαλισμένος προμηθεύεται από το αρμόδιο Τμήμα του 

Περιφερειακού Υποκαταστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το έντυπο Ε112 (Βεβαίωση 

διατήρησης δικαιώματος για χορηγούμενες ήδη παροχές της ασφόιλισης 

ασθένειας και μητρότητας) οφείλει να παραδώσει στο Ίδρυμα διαμονής του 

κράτους, στο οποίο μεταβαίνει να υποβληθεί στην προγραμματισμένη για την 

κατάσταση της υγείας του θεραπεία.

Τα Ιδρύματα κάθε κράτους-μέλους αναγράφονται στην τρίτη σελίδα του 

εντύπου.

Το Ίδρυμα διαμονής, αφού λάβει το έντυπο Ε112, αναλαμβάνει την 

περίθαλψη ασφαλισμένου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις ίδιες προϋποθέσεις και την ίδια 

διαδικασία που ακολουθεί για τους δικούς του ασφαλισμένους.

Η δαπάνη περίθαλψης είναι αυτή που προβλέπει η εσωτερική νομοθεσία 

του Ιδρύματος διαμονής και καταβάλλεται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με βάση το ως 

άνω έντυπο.

Σε περίπτωση έγκρισης μετακίνησης για νοσηλεία σε Κράτος/Μέλος της 

Ε.Ε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναλαμβάνει σε ολόκληρο το ποσό για τα έξοδα μετάβασης 

και επιστροφής.

Αναγκαία περίθαλψη κατά την διάρκεια της προσωρινής διαμονής σε 

Κράτος Μέλος σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ΕΟΧ (Νορβηγία, 

Ισλανδία, Λιχνενστάιν) και στην Ελβετία

Ο ασφαλισμένος, ο οποίος έχει δικαίωμα για παροχές ασθένειας σε 

είδος σύμφωνα με την νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του οποίου η κατάσταση 

της υγείας απαιτεί άμεση ιατρική φροντίδα, κατά την διάρκεια της προσωρινής 

διαμονής του (για τουρισμό, επαγγελματικό ταξίδι, ανεύρεση εργασίας), σε
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κάποιο από τα ως άνω κράτη, μπορεί να λάβει την αναγκαία περίθαλψη, εφόσον 

παρουσιαστεί σε πάροχο υγείας του κράτους προσωρινής διαμονής (π.χ. 

κρατικό γιατρό ή νοσοκομειακό ίδρυμα) και επιδείξει την ευρωπαϊκή κάρτα 

ασφάλισης υγείας (ΕΚΑΑ).

Έκδοση της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης υγείας (ΕΚΑΑ)

Προκειμένου να εκδοθεί η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης υγείας ΕΚΑΑ 

είναι αναγκαίο, ο ασφαλισμένος του ΙΚΑΈΤΑΜ, να υποβάλλει, έγκαιρα πριν 

την αναχώρηση του, την απαιτούμενη αίτηση, στο Τμήμα Μητρώου του 

Υποκαταστήματος ΙΚΑΈΤΑΜ του τόπου κατοικίας του, έχοντας μαζί του το 

θεωρημένο ατομικό βιβλιάριο υγείας του.

Την ίδιά διαδικασία ακολουθούν και τα προστατευόμενα μέλη 

οικογένειας του ασφαλισμένου προσκομίζοντας το θεωρημένο ατομικό και το 

οικογενειακό βιβλιάριο υγείας.

Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας

Η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας με τα

εξής κράτη:

ΚΑΝΑΔΑΣ
ΚΕΜΠΕΚ
ΗΠΑ
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΛΙΒΥΗ
ΣΥΡΙΑ
Οι Διμερείς Συμβάσεις Κ.Α εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζόμενους, 

ανεξαρτήτως υπηκοότητας, εκτός από τις Συμβάσεις με τα κράτη ΛΙΒΥΗ, 

ΑΙΓΥΠΤΟ & ΣΥΡΙΑ, οι οποίες εφαρμόζονται μόνο σε υπηκόους των δύο 

αντισυμβαλλομένων Κρατών.
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Όσον αφορά την Ελλάδα οι Συμβάσεις καλύπτουν την νομοθεσία του 

γενικού συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων, την νομοθεσία των ειδικών 

συστημάτων μισθωτών, τους αυτοτελώς απασχολούμενους και τους αγρότες. 

Δηλαδή εφαρμόζονται σε όλα τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία πλην Δημοσίου 

και ΝΑΤ.

Πλην των Συμβάσεων με τα κράτη Λιβύη, Αίγυπτο και Συρία, οι 

υπόλοιπες Συμβάσεις προβλέπουν τον συνυπολογισμό του χρόνου ασφάλισης 

του αντισυμβαλλόμενου Κράτους με τον ελληνικό χρόνο ασφάλισης για 

θεμελίωση δικαιώματος για σύνταξη γήρατος, αναπηρίας και επιζώντων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της κάθε Σύμβασης είναι ο 

ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 300 ημέρες ασφάλισης σε 

κάποιο Ελληνικό ασφαλιστικό Ταμείο (πλην Δημοσίου και ΝΑΤ)

Λαμβάνονται υπόψη ή συνυπολογίζονται με τον ελληνικό χρόνο 

ασφάλισης, οι περίοδοι ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν στο άλλο 

αντισυμβαλλόμενο Κράτος για θεμελίωση δικαιώματος για προαιρετική 

ασφάλιση στην Ελλάδα

Οι Συμβάσεις που περιέχουν διατάξεις για προαιρετική είναι ol

ακόλουθες:

ΕΛΛΑΔΑ/ΗΠΑ 
ΕΛΛΑΔΑ / ΚΑΝΑΔΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑ / ΒΡΑΖΙΛΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ / ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 
ΕΛΛΑΔΑ / ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 
ΕΛΛΑΔΑ / ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

4

Οι Συμβάσεις με την ΑΙΓΥΠΤΟ και την ΛΙΒΥΗ προβλέπουν ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΕΙΣΦΟΡΩΝ και όχι συνυπολογισμό περιόδων ασφάλισης

Η Σύμβαση με την ΣΥΡΙΑ εφαρμόζεται μόνο σε σχέση με την εφαρμοστέα 

Νομοθεσία.
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Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ Ελλάδας -  Η.Π.Α.

Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ Ελλάδας-ΗΠΑ κυρώθηκε στην 

Ελλάδα με το Νόμο 2186/ΦΕΚ 15/8-2-94 και ισχύει από 01/09/1994. Οι 

πληροφορίες που παραθέτονται προορίζονται βασικά για τους Έλληνες 

εργαζόμενους στις ΗΠΑ οι οποίοι είχαν ή θα έχουν χρόνο ασφόιλισης στο ΙΚΑ- 

ΕΤΑΜ ή σε κάποιο άΧΚο ελληνικό φορέα (π.χ. ΤΕΒΕ, ΟΓΑ, ΤΑΕ κ.λ.π.) εκτός 

ΝΑΤ και Δημόσιου αλλά και σε Έλληνες συνταξιούχους ΗΠΑ ol οποίοι 

επιθυμούν να μεταφέρουν τη διαμονή τους στην Ελλάδα.

Σε ποιους εφαρμόζεται η Συμφωνία

Η συμφωνία ΗΠΑ - ΕΛΛΑΔΑΣ εφαρμόζεται σε Έλληνες και υπηκόους 

ΗΠΑ καθώς και σε πρόσωπα τα οποία ασφαλίστηκαν στο ένα ή στο άλλο 

συμβαλλόμενο Κράτος ανεξάρτητα από την υπηκοότητά τους καθώς και στους 

δικαιούχους επιζώντες των ανωτέρω.

Ποιά πλεονεκτήματα δίνει στους εργαζόμενους η Συμφωνία 

α) Εξασφαλίζεται στους εργαζομένους η ισότητα ασφαλιστικής 

μεταχείρισης με τους υπηκόους του Κράτους όπου εργάζονται. Αυτό σημαίνει 

πως όταν κάποιος Έλληνας εργάζεται στις ΗΠΑ έχει τα ίδια 

κοινωνικοασφοιλιστικά δικαιώματα και υποχρεώσεις με τον υπήκοο ΗΠΑ. Tq 

ίδιο ισχύει και για τον υπήκοο ΗΠΑ εργαζόμενο στην Ελλάδα, ο οποίος έχει τα 

ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τον Έλληνα υπήκοο.

β) Εξασφαλίζεται η καταβολή εισφορών από εργαζόμενους και εργοδότες 

ή αυτοτελώς απασχολούμενους μόνο σ' ένα Κράτος. Τί σημαίνει αυτό:

Πριν τη Συμφωνία τα πρόσωπα τα οποία απασχολούντο ως μισθωτοί σε 

επιχείρηση με έδρα στο ένα Κράτος π.χ. στις ΗΠΑ και αποστέλλονταν για 

εκτέλεση εργασίας στην Ελλάδα σε επιχείρηση για λογαριασμό του ίδιου 

εργοδότη, κατέβαλαν υποχρεωτικά εισφορές και στο ασφαλιστικό σύστημα των 

ΗΠΑ και της Ελλάδας.
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Από 01/09/1994 τα πρόσωπα αυτά δηλαδή οι αποσπασμένοι θα 

ασφαλίζονται αποκλειστικά σύμφωνα με τη νομοθεσία της έδρας της 

επιχείρησης για χρονικό διάστημα μέχρι (5) πέντε χρόνια. Στο πιο πάνω 

παράδειγμα ο μισθωτός που αποστέλλεται στην Ελλάδα θα εξαιρεθεί αυτοδίκαια 

από την ασφάλιση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θα εξακολουθήσει να υπάγεται στο 

ασφαλιστικό σύστημα των ΗΠΑ, αρκεί να προσκομίσει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το 

έντυπο ΊΈΑ/ΟΙΙΙ. Το έντυπο αυτό εκδίδεται από τον ασφαλιστικό φορέα των 

ΗΠΑ και βεβαιώνει ότι ο εργαζόμενος θα εξακολουθεί να υπάγεται στην 

ασφαλιστική νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια της 

εργασίας του στην Ελλάδα.

Επίσης οι αυτοτελώς απασχολούμενοι π.χ. επιχειρηματίες στο ένα 

Κράτος που επιθυμούν να ιδρύσουν μια επιχείρηση στο άλλο Κράτος θα 

καταβάλλουν εισφορές μόνο στο Κράτος διαμονής τους.

γ) Οι συντάξεις που οφείλονται από ασφαλιστικό φορέα του ενός 

Κράτους μπορούν να καταβληθούν στο δικαιούχο όταν αυτός διαμένει στο άλλο 

συμβαλλόμενο Κράτος ή και σε τρίτο Κράτος.

δ) Αν κάποιος Έλληνας επιστέψει στην Ελλάδα έχει τη δυνατότητα 

προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με βάση μόνο το χρόνο 

ΗΠΑ για τον κλάδο σύνταξης.

Το ίδιο δικαίωμα έχουν και τα πρόσωπα που διαμένουν στις ΗΠΑ αρκεί 

να θεμελιώνουν δικαίωμα είτε αυτοτελώς με μόνο το χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ- 

ΕΤΑΜ είτε με συνυπολογισμό των χρόνων ασφάλισης των δύο Κρατών.

Η απαιτούμενη προϋπόθεση είναι η πραγματοποίηση 3.000 ημερών 

ασφάλισης οποτεδήποτε στο παρελθόν είτε 500 ημερών αλλά στα τελευταία 

πέντε (5) χρόνια πριν τη διακοπή της εργασίας και η σχετική αίτηση να 

υποβληθεί μέσα σ' ένα (1) έτος από τη διακοπή.

Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην απασχολείται ο 

ενδιαφερόμενος σε μισθωτή εργασία και να μην είναι ανάπηρος σε ποσοστό 67% 

και άνω σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
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Δικαίωμα Συνταξιοδότησης

Το πιο βασικό όμως δικαίωμα που εξασφαλίζει η Συμφωνία είναι τα 

δικαιώματα συνταξιοδότησης. Όταν φθάσει η ώρα για σύνταξη, οι διατάξεις της 

Συμφωνίας προβλέπουν το συνυπολογισμό των περιόδων ασφόιλισης που έχουν 

πραγματοποιηθεί στα δύο Κράτη και τον αναλογικό υπολογισμό της 

συνταξιοδοτικής παροχής ανάλογα με τον χρόνο ασφάλισης που έχει 

πραγματοποιηθεί σε κάθε ένα.

Ο πιο πάνω συνυπολογισμός προβλέπεται μόνο για τις περιπτώσεις 

εκείνες, που ο χρόνος ασφάλισης σε ένα Κράτος δεν επαρκεί για την θεμελίωση 

του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, π.χ. κάποιος έχει 3.000 ημέρες ασφάλισης 

στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και 2.000 ημέρες ασφάλισης στις ΗΠΑ. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα 

υπολογίσει μια σύνταξη σύμφωνα με τη δική του νομοθεσία με 5.000 ημέρες 

ασφάλισης από την οποία θα καταβάλλει στον ενδιαφερόμενο ασφαλισμένο το 

τμήμα που αναλογεί στον ελληνικό χρόνο ασφόιλισης, σε σχέση με το συνολικό 

χρόνο ασφάλισης, δηλαδή ίση με την σχέση 3.000/5.000. Το ίδιο θα κάνουν και οι 

ΗΠΑ σύμφωνα με τη δική τους Νομοθεσία. Έτσι θα καταβληθούν δύο 

τμηματικές συντάξεις (η Ελληνική και των Ηνωμένων Πολιτειών).

Αν όμως ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει ης προϋποθέσεις

συνταξιοδότησης του ενός ή και των δύο Κρατών αυτοτελώς, χωρίς δηλαδή να

είναι απαραίτητος ο συνυπολογισμός, κάθε Κράτος χορηγεί την αυτοτελή
(

παροχή του. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναφέρονται λεπτομερώς στις σελίδες του 

κεφοιλαίου Συντάξεις).

Τα πρόσωπα που δικαιώθηκαν σύνταξη από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ 

και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν το δικαίωμα αν το σύνολο της 

ελληνικής σύνταξης και της σύνταξης ΗΠΑ είναι κατώτερο από το κατώτατο 

όριο που προβλέπει η Νομοθεσία του ελληνικού ασφαλιστικού φορέα να λάβουν 

συμπληρωματική παροχή μέχρι το ποσό του κατωτάτου ορίου.

Ο χρόνος ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ σε εξαρτημένη 

εργασία (ως μισθωτός) συνυπολογίζεται με τον χρόνο που πραγματοποιήθηκε
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στην Ελλάδα σε εξαρτημένη εργασία για να κριθεί αν υπάρχουν προϋποθέσεις 

συνταξιοδότησης με τις διατάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για σύνταξη λόγω 

συμπλήρωσης τριακονταπενταετίας (ηλικία 58 ετών και 10.500 ημέρες 

ασφάλισης).

Ο χρόνος απασχόλησης στις ΗΠΑ σε εργασία που κατά τη νομοθεσία 

του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χαρακτηρίζεται ως «βαρειά και ανθυγιεινή» συνυπολογίζεται με 

τον χρόνο που έχει πραγματοποιηθεί σε «βαρειά και ανθυγιεινή» απασχόληση 

στην Ελλάδα για να κριθεί αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις πρόωρης 

συνταξιοδότησης κατά τη νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Διαδικασία υποβολής της αίτησης

α. Οι Έλληνες που διαμένουν στις ΗΠΑ και οι οποίοι έχουν 

πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης στην Ελλάδα πάνω από 300 μέρες έχουν την 

δυνατότητα με βάση τις διατάξεις της Συμφωνίας να ζητήσουν σύνταξη και από 

τον αρμόδιο Ελληνικό Φορέα, το ποσό της οποίας θα είναι όμως ανάλογο με τον 

ελληνικό χρόνο ασφάλισης όπως αναφέρεται πιο πάνω.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις για ελληνική σύνταξη στα 

κατά τόπους γραφεία Κοινωνικής Ασφάλειας ΗΠΑ συμπληρώνοντας το έντυπο 

Β8Α-2490-Ε4. Θα μπορούν επίσης να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 1-800-772- 

1213 από τις 7 π.μ. έως 7 μ.μ. κάθε εργάσιμη ημέρα για οποιαδήποτε 

πληροφορία χρειάζονται.

Προκειμένου ο ελληνικός φορέας ή το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να συντομεύσει τη

διαδικασία απονομής σύνταξης θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει μαζί
*

με την αίτηση και τα άλλα δικαιολογητικά και όλα τα πρωτότυπα ασφαλιστικά 

βιβλιάρια που έχει στα χέρια του καθώς και το τελευταίο.

β. Όσον αφορά το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γνωστοποιείται ότι χωρίς το τελευταίο 

ασφαλιστικό βιβλιάριο (πρωτότυπο και όχι φωτοτυπία) η αρμόδια υπηρεσία του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν μπορεί να προχωρήσει στη διαδικασία έκδοσης της 

συνταξιοδοτικής απόφασης.
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Αν έχει χάσει τα ασφαλιστικά βιβλιάρια και έχει εξαντλήσει κάθε 

προσωπική του προσπάθεια να τα ξαναβρεί τότε μαζί με την αίτηση θα 

υποβόιλλει και μια υπεύθυνη δήλωση απώλειας ασφαλιστικού βιβλιαρίου (έντυπο 

ΤΔΑΑΒ) στην οποία θα αναφέρει με όσο γίνεται μεγαλύτερη ακρίβεια τους 

εργοδότες, τις διευθύνσεις τους και τις αντίστοιχες περιόδους απασχόλησης που 

περιλαμβάνονται στα βιβλιάρια που έχασε.

Με βάση τη δήλωση αυτή τα αρμόδια Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

θα κάνουν σχετικό έλεγχο για να διαπιστώσουν τις ημέρες εργασίας του 

χαμένου βιβλιαρίου.

Πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι πως σε τέτοιες περιπτώσεις η 

διεκπεραίωση των υποθέσεων τους κάποια σοβαρή καθυστέρηση, η οποία 

ποικίλει ανάλογα με την περίπτωση.

γ. Άλλα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται ανάλογα πάντα με το είδος 

της ζητούμενης σύνταξης, είναι πιστοποιητικά γέννησης του αιτούντα και των 

παιδιών, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εκδίδεται από τα 

Προξενεία), γάμου, θανάτου και σπουδών για παιδιά μεταξύ 18-24 ετών και 

ενδεχομένως ιατρικές γνωματεύσεις.

Πληρωμή συντάξεων στις ΗΠΑ

Κάθε χώρα πληρώνει τις συντάξεις της ξεχωριστά. Η πληρωμή της
1

ελληνικής σύνταξης γίνεται κάθε μήνα απευθείας στον δικαιούχο. Επίσης 

καταβόιλλεται δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και επίδομα αδείας το 

μήνα Αύγουστο.

Ενστάσεις

Εφόσον δεν συμφωνεί ο ενδιαφερόμενος με την απόφαση που εκδόθηκε 

από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή από άλλο Ελληνικό φορέα έχει το δικαίωμα να υποβάλλει 

ένσταση μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται στη απόφαση.

25



Πληροφορίες για την ένσταση δίδονται από τα γραφεία Κοινωνικής 

Ασφάλειας ΗΠΑ ή από τους Ελληνικούς φορείς.

Περίθαλψη ασθένειας των συνταξιούχων ΗΠΑ και των μελών 

οικογένειας τους που διαμένουν στην Ελλάδα

α. Οι συνταξιούχοι ΗΠΑ (ανεξάρτητα από την υπηκοότητά τους) οι 

οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα και λαμβάνουν σύνταξη και από κάποιο ελληνικό 

Φορέα (π.χ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ κ.λ.π.), έχουν δικαίωμα, οι ίδιοι και τα μέλη 

της οικογένειάς τους, για περίθαλψη ασθενείας σε είδος από τον αρμόδιο 

ελληνικό ασφαλιστικό φορέα με βάση την ελληνική σύνταξή τους.

β. Οι συνταξιούχοι ΗΠΑ (Έλληνες ή ομογενείς) οι οποίοι έχουν 

εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα και οι οποίοι δεν λαμβάνουν ελληνική 

σύνταξη, έχουν δικαίωμα να ασφαλιστούν προαιρετικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την 

περίθαλψη ασθενείας σε είδος, σύμφωνα με τον νόμο 1276/82 άρθρο 11, 

καταβάλλοντας εισφορά ίση προς 8,5% του ποσού της σύνταξης ΗΠΑ μετά την 

μετατροπή του σε Ευρώ. Το ποσό της παραπάνω εισφοράς δεν μπορεί να είναι 

μικρότερο από αυτό που αντιστοιχεί σε ποσό σύνταξης 520 Ευρώ 

αναπροσαρμοζόμενο κατ' έτος με το ποσό αύξησης των συντάξεων του ΙΚΑ. 

Έτσι το μικρότερο ποσό σύνταξης επί του οποίου υπολογίζεται η παραπάνω 

εισφορά 8,5% έχει διαμορφωθεί για το έτος 2007 σε 540, 80 Ευρώ. Η ασφάλιση 

αυτή γίνεται στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους με 

βάση τις εγκυκλίους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 109/82, 31/2006 και το Γεν έγγραφο 

Α30/472α /15-6-2007.

Μισθός και ασφαλιστικές εισφορές

Οι ασφαλιστικές εισφορές του I ΚΑ ως γνωστόν υπολογίζονται 

ποσοστιαία (%) επί των ακαθαρίστων αποδοχών (του μισθού) του μισθωτού.
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Όσον αφορά τον προσδιορισμό της έννοιας του μισθού επί τη βάσει του 

οποίου υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές, παρατίθεται κατωτέρω η 

σχετική νομολογία.

1. Στην υπ' αριθμόν 38173 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας περί 

αντίκαταστάσεως του εδαφ. α' της παρ. 1 του άρθρου 17 του Κανονισμού 

Ασφαλίσεως του ΙΚΑ (ΦΕΚ 399/1967, τεύχος Β') αναφέρονται τα εξής:

Άρθρον 17 

Καθορισμός μισθού

1. Ως μισθός επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά λογίζεται ο εις 

χρήμα συμπεφωνημένος τοιούτος προσαυξανόμενος:

α) Κατά τα τυχόν παρά του εργοδότου χορηγούμενα εις τον μισθωτό 

ποσοστά ή αλλάς προσθέτους χρηματικός αμοιβάς, πλην των κάτωθι εκτάκτων 

παροχών κοινωνικού χαρακτήρας.

1. Δια δώρα λόγω α) γάμου του ασφαλισμένου ή των τέκνων του, β) 

γεννήσεως τέκνων του ασφαλισμένου και

2. Δια βοήθημα εις οικογένεια θανόντος ασφαλισμένου".

Στο άρθρο 22, παρ. 2, εδάφιο β' του Ν.2084/1992 αναφέρονται τα εξής: 

"Ως αποδοχές για τον υπολογισμό των κατά τα ανωτέρω εισφορών νοούνται οι 

πάσης φύσεως αποδοχές εξαιρουμένων των εκτάκτων παροχών, λόγω γάμου, 

γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς ασθένειας του μισθωτού και των μελών 

της οικογένειας του".

Επιπροσθέτως τονίζεται ότι, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 25 του 

Α.Ν.1846/ 1951, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν.4476/1965 και στη 

συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παραγρ. 3 του Ν.825/1978, σε 

συνδυασμό και με το άρθρο 17 παραγρ. 1 του Κανονισμού Ασφαλίσεως του 

ΙΚΑ, ως αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές, θεωρούνται οι 

πάσης φύσεως χρηματικές ή εις είδος παροχές του εργοδότου και αν ακόμη δεν 

δίδονται αμέσως ως αντάλλαγμα της προσφερόμενης εργασίας, αλλά
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χορηγούνται στον μισθωτό από τον εργοδότη οικειοθελώς και εξ ελευθεριότητας, 

πάντως με αφορμή τη σχέση εργασίας η οποία τους συνδέει.

Εργατικό ατύχημα

α. Έννοια εργατικού ατυχήματος

Με βάση τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 8 παραγρ. 4 και 34 

παραγρ. 1 του Α.Ν. 1846/1951 συνάγεται ότι ως εργατικό ατύχημα θεωρείται 

παν ζημιογόνο για την υγεία του ασφαλισμένου βίαιο συμβάν, το οποίο επήλθε 

κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορμής αυτής ή σε επαγγελματική 

ασθένεια και το οποίο τελεί σε "αιτιώδη - άμεσο ή έμμεσο - σύνδεσμο προς 

αυτή".

β. Αναγγελία εργατικού ατυχήματος

Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος η εταιρία, η οποία απασχολεί τον 

παθόντα μισθωτό, οφείλει να συντάξει δελτίο αναγγελίας ατυχήματος στο οποίο 

να αναφέρει τα στοιχεία της εταιρίας αναλυτικά, καθώς επίσης και τα στοιχεία 

του παθόντος (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, τόπο κατοικίας, κ.λπ.).

Επίσης στο δελτίο αυτό πρέπει να αναγράφονται πόσες ώρες και ημέρες 

έμεινε εκτός υπηρεσίας ο παθών, καθώς και σύντομο ιστορικό (περιγραφή του 

ατυχήματος και πρέπει να επισυνάπτεται αν υπάρχει ιατρική γνωμάτευση). Το 

δελτίο αυτό αναγγελίας ατυχήματος πρέπει να κατατίθεται στο Κέντρο 

Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕΠΕΚ). Για την ευρύτερη περιοχή, η 

οποία υπάγεται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών τονίζεται ότι η 

κατάθεση μπορεί να γίνει μέσω του fax με αριθμό 52.45.590.

Υπάρχει επίσης υποχρέωση να δηλωθεί το ατύχημα στο οικείο 

υποκατάστημα του I ΚΑ της περιοχής της επιχείρησης. Συγκεκριμένα πρέπει να 

υποβληθεί δήλωση ατυχήματος στο.Τμήμα Παροχών του υποκαταστήματος στο 

οποίο πρέπει να προσκομισθούν και τα βιβλιάρια ενσήμων των τελευταίων ετών 

του παθόντος.
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Τέλος, η επιχείρηση έχει την υποχρέωση να δηλώσει το ατύχημα και στο 

οικείο αστυνομικό τμήμα της επιχείρησης.

γ. Εργατικό ατύχημα και έκταση απαλλαγής του εργοδότη από την 

υποχρέωση αποζημίωσης

Από τις διατάξεις των άρθρων 34 παραγρ. 2 και 60 παραγρ. 3 

Α.Ν.1846/1951 "περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων", συνδυαζόμενες και με τις 

διατάξεις του άρθρου 16 παραγρ. 1, 3 Ν.551/1914, όπως κωδικοποιήθηκε με το 

Β.Δ.24-7/25.8.1920, προκύπτει ότι, όταν ο παθών από ατύχημα, που προκλήθηκε 

εξαιτίας βιαίου συμβάντος κατά την εκτέλεση της εργασίας ή με αφορμή την 

εργασία (εργατικό ατύχημα), υπάγεται στην ασφάλιση του Ιδρύματος 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε 

υποχρέωση για αποζημίωση του εργαζομένου, δηλαδή απαλλάσσεται τόσο από 

την ευθύνη για αποζημίωση του σύμφωνα με τις διατάξεις του κοινού δικαίου 

(ΑΚ), όσο και από την προβλεπόμενη από το Ν.551 ειδική αποζημίωση. Μόνο 

αν το ατύχημα οφείλεται σε δόλο του εργοδότη ή προσώπου που έχει προστεθεί 

από αυτόν, ο τελευταίος έχει την υποχρέωση να καταβάλει στον παθόντα 

εργαζόμενο την από το άρθρο 34 παραγρ. 2 Α.Μ.1846 προβλεπόμενη διαφορά 

μεταξύ του ποσού της αποζημίωσης που οφείλεται σύμφωνα με το κοινό δίκαιο 

και του συνολικού ποσού των παροχών που χορηγεί στον εργαζόμενο το ΙΚΑ 

λόγω του ατυχήματος.

Από τις ίδιες διατάξεις συνάγεται ότι η παραπάνω απαλλαγή αφορά όχι 

μόνο την περίπτωση που το ατύχημα προκλήθηκε από ενέργεια ή παράλειψη του 

εργοδότη, οιλλά και την περίπτωση που προκλήθηκε από ενέργεια ή παράλειψη 

προσώπου που έχει προστεθεί από τον εργοδότη. Η απαλλαγή αυτή καλύπτει 

και την περίπτωση της "ειδικής αμέλειας", δηλαδή την περίπτωση κατά την 

οποία το ατύχημα οφείλεται στο ότι δεν τηρήθηκαν διατάξεις νόμων, 

διαταγμάτων ή κανονισμών σχετικών με τους όρους ασφαλείας των 

εργαζομένων. Η αυτή απαλλαγή ισχύει και για το πρόσωπο που προστέθηκε
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από τον εργοδότη. Έτσι ο εργαζόμενος που είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και 

υπέστη ατύχημα (που δεν οφείλεται σε δόλο), δικαιούται μόνο τις παροχές που 

χορηγούνται από το ΙΚΑ.

Η διάταξη της παραγρ. 2 του άρθρου 929 ΑΚ, κατά την οποία η 

υποχρέωση προς αποζημίωση υφίσταται και έναντι τρίτου, ο οποίος δικαιούται 

να απαιτήσει την παροχή υπηρεσιών από τον παθόντα, καθιερώνει σύμφωνα με 

το προϊσχύσαν οικογενειακό δίκαιο εξαιρετικά αξίωση αποζημιώσεως του 

εμμέσως ζημιουμένου συζύγου από τη στέρηση των υπηρεσιών της παθούσας 

συζύγου, γιατί η παλαιά διάταξη του άρθρου 1389 ΑΚ περιέχει σαφώς 

υποχρέωση της συζύγου να παρέχει υπηρεσίες στο σύζυγο στα πλαίσια του 

νοικοκυριού. Με τη μεταρρύθμιση όμως του οικογενειακού δικαίου, που έγινε με 

το Ν. 1329/1983, η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε με άλλη (η οποία έχει τον ίδιο 

αριθμό (1389). Με τη νέα διάταξη δεν καθιερώνεται πλέον αυτοτελής υποχρέωση 

της συζύγου έναντι του συζύγου της για παροχή σ' αυτόν υπηρεσιών, αλλά 

καθιερώνεται, στα πλαίσια της συνταγματικά κατοχυρωμένης ισονομίας των 

δύο συζύγων, αμοιβαία υποχρέωση τους για συνεισφορά του καθενός ανάλογα 

με τις δυνάμεις του για την αντιμετώπιση των αναγκών της οικογένειας. Έτσι, με 

το νέο οικογενειακό δίκαιο, ο σύζυγος δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει από τη 

σύζυγο την παροχή υπηρεσιών και επομένως δεν έχει αξίωση και κατά του 

ζημιώσαντος για τη στέρηση των υπηρεσιών αυτών. Φορέας της αξιώσεως 

αυτής είναι μόνο η σύζυγος (και όχι ο αντανακλαστικά θίγόμενος σύζυγος). Και 

αυτή μόνο μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από το ζημιώσαντα, για το λόγο ότι 

από τη σωματική βλάβη που τελέσθηκε εις βάρος της, δεν μπορεί η ίδια να 

συνεισφέρει στις οικογενειακές της ανάγκες με την προσωπική της εργασία και 

βρέθηκε στην ανάγκη να προσλάβει οικιακή βοηθό για την αναπλήρωση του 

κενού (Απόφαση Εφετείου Θεσσαλονίκης 1396/1993).

■■ ■ ■ *
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Ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με 

τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α' και β ' βαθμού γ

Στην Εγκύκλιο του ΙΚΑ: 93/10.12.1996 η οποία παρέχει οδηγίες επί 

ασφαλίσεως προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους 

είναι σύζυγοι ή συγγενείς α' και β' βαθμού αναφέρονται τα εξής:

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν.1759/1988 (ΦΕΚ 

50/18.3.1988 Α') και της με αριθ. Φ21/3288/20.12.1988 απόφασης του Υπουργού 

Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προβλέπεται η ασφάλιση των 

προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή 

συγγενείς μέχρι και δευτέρου βαθμού συγγένειας (ανεξάρτητα από το αν 

αποτελούν χωριστή οικογένεια ή όχι).

Οι παραπάνω διατάξεις κοινοποιήθηκαν με την εγκ.23/1989.

Με την εγκύκλιο αυτή, όπως ήταν φυσικό, δεν ήταν δυνατό να 

ρυθμιστούν με λεπτομέρεια όλα τα προβλήματα που προέκυψαν στη συνέχεια 

από την εφαρμογή των διατάξεων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά 

ερωτήματα, τόσο από τις Υπηρεσίες, όσο καί από τους ίδιους τους 

ενδ ιαφ ερ ό μένους.

Α. Έναρξη και λήξη της ασφαλιστικής σχέσης

Η θέσπιση των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν.1759/ 1988 έγινε* 

ακριβώς επειδή η έρευνα περί της συνδρομής των γενικών προϋποθέσεων 

υπαγωγής στην ασφάλιση (αρθ. 2 παρ. 1 του Α.Ν. 1846/1951), ήταν ιδιαίτερα 

δύσκολη, όσον αφορά πρόσωπα που απασχολούνται σε εργοδότες με τους 

οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς μέχρι και β' βαθμού συγγένειας.

Οι διατάξεις αυτές, καθώς και ο Κανονισμός Ασφάλισης που εκδόθηκε 

στη συνέχεια, παρουσιάζουν ουσιαστικές διαφορές από τις γενικές διατάξεις 

υπαγωγής.

Η πλέον ουσιώδης διαφορά είναι, ότι η ασφάλιση των προσώπων 

αυτών είναι υποχρεωτική, όχι όμως και αυτοδίκαια.

31



Αυτό σημαίνει ότι, για να αρχίσει και να τελειώσει η ασφαλιστική σχέση 

των προσώπων αυτών, θα πρέπει να αναγγελθεί έγγραφα στο Ι.Κ.Α. η έναρξη 

και η διακοπή της απασχόλησης από το απασχολούμενο πρόσωπο ή από τον 

αποδέκτη των υπηρεσιών του.

Προϋπόθεση, βέβαια, της έναρξης ή της διακοπής, είναι η διαπίστωση 

της έγγραφα αναγγελθείσας απασχόλησης ή της διακοπής από τα όργανα του 

Ι.Κ.Α.

Η διάταξη αυτή του Κανονισμού προσδιόρισε ακριβώς τον τύπο που θα 

έπρεπε να έχει η αναγγελία στο Ι.Κ.Α., να είναι δηλαδή έγγραφη. Έτσι, οι 

υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. ζητούσαν υπεύθυνη δήλωση από τον εργοδότη.

Υπήρξαν, όμως, πολλές περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν τηρήθηκε ο 

παραπάνω τύπος αναγγελίας της απασχόλησης και οι εργοδότες προχώρησαν 

στην ασφάλιση με βάση τις κοινές διατάξεις της νομοθεσίας (χωρίς αναγγελία).

Η ασφόιλιση αυτή ήταν παράνομη και, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Ι.Κ.Α., έπρεπε να ακυρώνεται.

Αποτέλεσμα της θέσης αυτής, ήταν πολλές φορές να ακυρώνεται 

ασφόιλιση για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, με όλα όσα συνεπάγεται η 

ακύρωση, αφού ήδη ορισμένοι είχαν κάνει χρήση της ασφάλισης για λήψη 

παροχών ή, σε άλλες περιπτώσεις, οι Υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. αδυνατούσαν να 

επιστρέψουν τις αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές, λόγω παραγραφής και, 

οπωσδήποτε, υπήρχαν έντονες διαμαρτυρίες των ενδιαφερομένων.

Για να αντιμετωπιστεί η διαμορφωθείσα κατάσταση, το Ι.Κ.Α. θεωρήσει 

σκόπιμο να συμπληρωθεί η διάταξη αυτή του Κανονισμού, ώστε, στις
4

περιπτώσεις που έχει χωρέσει ασφάλιση και δεν υπάρχει έγγραφη αναγγελία στο 

ΙΚΑ, να ερευνώνται και κάποια άλλα στοιχεία της απασχόλησης ή της 

ασφάλισης, έτσι ώστε να μην ακυρώνεται η χωρήσασα ασφάλιση, στις 

περιπτώσεις που υπάρχουν οι προϋποθέσεις, όπως αναλύονται παρακάτω.

Έναρξη: Όπως είναι γνωστό, η αναγγελία πρόσληψης μισθωτού στον 

ΟΑΕΔ, ως διαδικασία πρόσληψης, είναι σε όλους γνωστή (εργοδότες -
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εργαζόμενους). Στις περισσότερες περιπτώσεις ασφόιλισης συγγενικών 

προσώπων χωρίς αναγγελία της απασχόλησης στο Ίδρυμα, οι ενδιαφερόμενοι 

επικαλούνται ότι η αναγγελία έχει γίνει στον ΟΑΕΔ και ότι αυτή αποτελεί όχι 

μόνο δήλωση της βούλησης τους για απασχόληση, αλλά και δήλωση ασφάλισης 

στο Ίδρυμα.

Θεωρείται, ότι το Ίδρυμα πρέπει να αναθεωρήσει τη θέση του και, από 

τη λήψη της παρούσας, εάν δεν υπάρχει έγγραφη αναγγελία ατό Ίδρυμα, αλλά 

προσκομίζεται αναγγελία πρόσληψης μισθωτού στον ΟΑΕΔ, ως ημερομηνία 

αναγγελίας για την έναρξη της ασφάλισης, θα λαμβάνεται η ημερομηνία 

αναγγελίας στον ΟΑΕΔ.

Ακόμα, στις περιπτώσεις εκείνες που δεν υπάρχει αναγγελία στο ΙΚΑ, 

ούτε αναγγελία στον ΟΑΕΔ, έχει όμως χωρήσει ασφάλιση με καταβολή των 

εισφορών στο ΠΙΑ ή στις Τράπεζες με αγορά ενσήμων ή με όιλλο τρόπο, θα 

λαμβάνεται ως ημερομηνία αναγγελίας η επομένη της καταβολής των εισφορών. 

Και τούτο, γιατί, με την καταβολή των εισφορών και, συνεπώς, με την έναρξη 

της ασφάλισης, ο εργοδότης έμμεσα γνωστοποιεί στο ΙΚΑ την απασχόληση του 

μισθωτού.

Κατά συνέπεια, η ασφάλιση που έχει χωρήσει μέχρι αυτή την 

ημερομηνία, θα πρέπει να ακυρώνεται με το αιτιολογικό της έλλειψης αναγγελίας 

της απασχόλησης (π.χ. την 31.7.2006 έχουν αγοραστεί ένσημα για απασχόληση 

συγγενικού προσώπου κατά το μήνα Ιούνιο σε οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς 

να έχει γίνει η αναγγελία της απασχόλησης ούτε στο ΙΚΑ, ούτε στον ΟΑΕΔ). Ως 

ημερομηνία αναγγελίας, θα θεωρείται η 1.8.2006 και η ασφάλιση που έχει 

χωρήσει από 1.6.2006 μέχρι 31.7.2006 πρέπει να ακυρώνεται.

Επισημαίνεταί και πάλι, ότι οι τρεις τρόποι αναγγελίας θα ερευνώνται με 

τη σειρά που προαναφέρθηκαν και όχι επιλεκτικά. Δηλαδή: αναγγελία στο ΙΚΑ, 

εάν δεν υπάρχει αυτή αναγγελία στον ΟΑΕΔ και, εάν δεν υπάρχει και αυτή, η 

αγορά ενσήμων -  καταβολή εισφορών.
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Διακοπή: Διακοπή της ασφάλισης των συγκεκριμένων προσώπων 

γίνεται, επίσης, με την έγγραφη αναγγελία διακοπής της απασχόλησης στο 

Ίδρυμα. Ακόμα, διακοπή της ασφάλισης μπορούμε να έχουμε και με τη 

διαπίστωση της διακοπής της απασχόλησης από τα όργανα του Ιδρύματος, 

οπότε δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει και έγγραφη αναγγελία της διακοπής.

Εφαρμόζοντας τα παραπάνω, οι Υπηρεσίες του Ιδρύματος, σε όσες 

περιπτώσεις δεν υπήρχε αναγγελία διακοπής της απασχόλησης, παρότι υπήρχε 

διακοπή αγοράς ενσήμων, συνέχιζαν την ασφάλιση με ΠΕΕ, μέχρι την 

ημερομηνία που, καθ' οιονδήποτε τρόπο, περιέρχονταν σε γνώση τους ότι 

διακόπηκε η απασχόληση.

Με τον τρόπο αυτό, όμως, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, υπήρχε 

ασφόιλιση χωρίς παροχή εργασίας και μάλιστα για μεγόιλα χρονικά διαστήματα.

Για να αποφεύγονται τέτοιες ακραίες περιπτώσεις, το Ι.Κ.Α. θεωρεί ότι η 

διακοπή αγοράς ενσήμων από τον εργοδότη, θα πρέπει να λαμβάνεται ως 

αναγγελία διακοπής της απασχόλησης, με την έννοια ότι - όπως και για την 

έναρξη έγινε δεκτό - με τη διακοπή καταβολής των εισφορών ο εργοδότης 

έμμεσα γνωστοποιεί στο ΙΚΑ τη διακοπή της απασχόλησης συγγενικού 

προσώπου.

Επειδή, όμως, η διακοπή της καταβολής των εισφορών δεν είναι 

απαραίτητα πάντα να σημαίνει και διακοπή της απασχόλησης του συγγενικού 

προσώπου, αλλά οικονομική αδυναμία, κρίνεται σκόπιμο, στις περιπτώσεις 

εκείνες που ο εργοδότης επικαλείται διακοπή της απασχόλησης, ισχυριζόμενος 

ότι αυτό προκύπτει από τη διακοπή της αγοράς των ενσήμων, από το Ι.Κ.Α. η 

διακοπή της ασφάλισης να γίνεται μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου και σαν 

τέτοιο θεωρείται το τρίμηνο από τη διακοπή της καταβολής των εισφορών.

Έτσι, στις περιπτώσεις αυτές, ως ημερομηνία αναγγελίας της διακοπής 

της απασχόλησης, επομένως και της ασφόιλισης, θα λαμβάνεται η επομένη της 

συμπλήρωσης τριών μηνών (εύλογο χρονικό διάστημα) από τη διακοπή της 

αγοράς ενσήμων.

V « ·  - Γ
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Εάν, για παράδειγμα, έχουν αγοραστεί ένσημα για απασχόληση μέχρι 

30.6.2006 και δεν έχει γίνει έγγραφη αναγγελία διακοπής στο Ι.Κ.Α., ως 

ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης θα λαμβάνεται η επομένη της 

συμπλήρωσης τριών μηνών από τη διακοπή της αγοράς ενσήμων, δηλαδή η 

1.10.2006.

Επομένως, κατά τον έλεγχο, τα όργανα του Ι.Κ.Α. θα πρέπει, στις 

περιπτώσεις αυτές, να καταλογίσουν εισφορές μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Ως αναγγελία, βέβαια, θα λαμβάνεται και η διακοπή λειτουργίας της 

επιχείρησης. Αυτό συμβαίνει κυρίως σε εποχιακές επιχειρήσεις, π.χ. ξενοδοχεία. 

Στις περιπτώσεις αυτές, η ασφόιλιση θα γίνεται μέχρι την ημερομηνία διακοπής 

της λειτουργίας της επιχείρησης, οπότε για την επόμενη εποχιακή απασχόληση 

θα απαιτείται και νέα αναγγελία απασχόλησης.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του εγγράφου αυτού του Ι.Κ.Α., θα πρέπει 

να αντιμετωπιστούν όλες οι περιπτώσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, λόγω 

της έλλειψης αναγγελίας της απασχόλησης.

Περιπτώσεις, όμως, που ήδη έχουν κριθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα 

μέχρι σήμερα, οι Υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. θα επανέρχονται μόνο μετά από αίτηση 

των ενδιαφερομένων, ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία:

α) Εάν έχει ακυρωθεί η ασφάλιση και έχουν επιστραφεί εισφορές, θα 

συντάσσεται ΠΕΕ, στην αιτιολογία της οποίας θα αναγράφεται "ασφάλιση 

συγγενικού προσώπου", σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1759/1988 (σχετ. 

εγκ. 93/1996).

Στην περίπτωση αυτή, οι εισφορές καταβάλλονται εφάπαξ και 

θεωρούνται εμπρόθεσμες εάν καταβληθούν μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου 

μήνα της κοινοποίησης της ΠΕΕ.

Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, θα καταλογίζονται πρόσθετα 

τέλη. Για το λόγο αυτό, στο χρηματικό κατάλογο πρέπει να γίνει ειδική σημείωση 

για την ημερομηνία έναρξης του υπολογισμού των προσθέτων τελών (π.χ. εάν η
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ΠΕΕ παρελήφθη στις 20.10.2006, θα αναγραφεί ότι τα πρόσθετα τέλη 

υπολογίζονται από 1.1.2007).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό, οι ημέρες ασφόιλισης 

αναγνωρίζονται μετά την εξόφληση της ΠΕΕ.

β) Εάν έχει ακυρωθεί η ασφάλιση, πλην όμως δεν έχουν επιστραφεί οι 

εισφορές (π.χ. λόγω παραγραφής), θα εκδίδεται απόφαση αναγνώρισης των 

ημερών εργασίας, η οποία θα διαβιβάζεται στο τμήμα Μητρώου για σύνταξη.

Όπως αναφέρεται και στην αρχή της εγκυκλίου 23/1989, υπήρχαν 

περιπτώσεις κατά τις οποίες και πριν την ισχύ του Ν. 1759/1988 είχαν 

ασφαλιστεί κάποια συγγενικά πρόσωπα, μετά από έρευνα των πραγματικών 

στοιχείων της απασχόλησης, με βάση τις κοινές διατάξεις υπαγωγής (άρθρο 2 

παρ. 1 του Α.Ν.1846/1951).

Σ' αυτές τις περιπτώσεις, δεν απαιτείται αναγγελία απασχόλησης μετά 

την ισχύ του Ν. 1759/1988. Θα πρέπει, όμως, οπωσδήποτε μετά το νόμο να γίνει 

τροποποίηση του ασφαλίστρου (μείωση ως προς τους κλάδους των 

συνεισπραττο μένω ν).

Ακόμα, δεν απαιτείται αναγγελία, στις περιπτώσεις εκείνες που 

παρέχεται εργασία από τον ή την σύζυγο σε οικογενειακή επιχείρηση, όταν η 

σύμβαση εργασίας προϋπήρξε του γάμου.

Μετά το γάμο, όμως, θα πρέπει να γίνει τροποποίηση του ασφαλίστρου, 

όπως και παραπάνω.

Έχει περιέλθει σε γνώση του Ι.Κ.Α., ότι πολλά Υποκαταστήματα του,

όταν πρόκειται για απασχόληση συγγενικών προσώπων που αποτελούν
*

χωριστές οικογένειες, εφαρμόζουν τις γενικές διατάξεις της νομοθεσίας (άρθρο 2 

παρ. 1 του Α.Ν.1846/1951).

Επισημαίνεται και πάλι ότι, μετά την ισχύ του Ν. 1759/1988, για την 

ασφάλιση προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες με τους οποίους είναι 

σύζυγοι ή συγγενείς μέχρι και β' βαθμού συγγένειας, εφαρμόζονται υποχρεωτικά 

οι διατάξεις του παραπάνω νόμου, καθώς και αυτές του Κανονισμού
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Ασφάλισης, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του. Και τούτο, γιατί ο νόμος 

αναφέρεται μόνο στους βαθμούς συγγένειας που ήθελε να καλύψει και δεν 

γίνεται καθόλου λόγος για το αν πρόκειται για χωριστές οικογένειες ή όχι.

Β. Υπολογισμός εισφορών

Όσον αφορά τις αποδοχές, επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές, 

ο Κανονισμός προβλέπει ότι θα λαμβάνονται υπόψη αυτές που προβλέπονται 

από τις ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις εργασίας για κάθε απασχόληση ή όταν 

πρόκειται για απασχολούμενους με κυμαινόμενες αποδοχές θα υπολογίζονται 

επί των τεκμαρτών ημερομισθίων που καθορίζονται από το Δ.Σ. του ΙΚΑ.

Σε καμία, όμως, περίπτωση, δε μπορούν να υπολογίζονται οι εισφορές 

σε ασφαλιστική κλάση κατώτερη από αυτή που αντιστοιχεί το ημερομίσθιο του 

ανειδίκευτου εργάτη.

Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι οι αποδοχές, επί των οποίων 

υπολογίζονται οι εισφορές, είναι καθορισμένες, έστω και αν από το νόμο, αλλά 

και τον Κανονισμό, τίθενται περιορισμοί μόνο ως προς τα κατώτερα όρια.

Για το λόγο αυτό, στις περιπτώσεις που υπήρχε ασφάλιση επί αποδοχών 

υψηλότερων, των προβλεπομένων κάθε φορά από τις συμβάσεις, θέση του Ι.Κ.Α. 

ήταν να περιορίζονται στα ποσά των συμβάσεων ή των τεκμαρτών 

ημερομισθίων.

Ως προς το σημείο αυτό, τροποποιήθηκε η θέση αυτή του Ι.Κ.Α. και στο 

εξής δέχεται και υψηλότερες αποδοχές, μόνο όταν αυτές προκύπτουν από 

επίσημα φορολογικά στοιχεία.

Ακόμα, καθίσταται γνωστό, ότι υπάρχει υποχρέωση καταβολής 

εισφορών για δώρα εορτών και επιδόματος αδείας, ανεξάρτητα αν αυτά 

καταβάλλονται ή όχι, αφού, στις περιπτώσεις αυτές, η ασφάλιση για όλους τους 

μήνες απασχόλησης γίνεται χωρίς να ερευνάται η ύπαρξη των στοιχείων της 

πραγματικής αμοιβής.
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Γ. Αριθμός ημερών ασφάλισης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κανονισμού Ασφάλισης 

των προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι 

σύζυγοι ή συγγενείς μέχρι και β' βαθμού συγγένειας, ανεξάρτητα από τη 

διάρκεια της πραγματικής απασχόλησης, ο αριθμός των ημερών ασφάλισης 

κατά μήνα προσδιορίζεται σε 25. Δεν δεχόταν, δηλαδή το Ι.Κ.Α., στις 

περιπτώσεις αυτές, ούτε μειωμένη ημερήσια απασχόληση, αλλά ούτε και 

λιγότερες ημέρες από 25 το μήνα.

Με την παρούσα εγκύκλιο καθίσταται γνωστό, ότι είναι δυνατό να 

δεχτεί το Ι.Κ.Α. και μικρότερο αριθμό ημερών ασφάλισης, μόνο όμως στις 

περιπτώσεις εκείνες, που η κατηγορία των επιχειρήσεων αυτών λειτουργεί, λόγω 

της φύσης των εργασιών τους, ορισμένες ημέρες το μήνα, ενώ τις υπόλοιπες 

παραμένουν κλειστές (π.χ. κέντρα διασκέδασης, τα οποία, αποδεδειγμένα, 

λειτουργούν μόνο τα Σαββατοκύριακα).

Δ. Ασφάλιση μαθητών σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ

Σύμφωνα με το έγγραφο Α24/374/31.7.1990 του Ι.Κ.Α., σχετικά με την 

ασφάλιση των μαθητών των σχολών "μαθητείας του ΟΑΕΔ, που 

απασχολούνται σε οικογενειακές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό και ύστερα από αίτημα του ΟΑΕΔ, η 

Υπηρεσία του Ι.Κ.Α. δέχτηκε ότι είναι δυνατό, στις περιπτώσεις απασχόλησης 

μελών ατομικής οικογενειακής επιχείρησης, να γίνονται δεκτές αποδοχές και 

κάτω από την ασφαλιστική κλάση, στην οποία αντιστοιχεί το ημερομίσθιο του 

ανειδίκευτου εργάτη.

Στην εγκ. 19/1996, σχετικά με την ασφάλιση των προσώπων αυτών, 

διευκρινίζεται ότι για τους μαθητές των σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ, που 

απασχολούνται σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς μέχρι 

και β' βαθμού συγγένειας, θα εφαρμόζονται, παράλληλα, όσα αναφέρονται στην
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ασφάλιση μελών οικογένειας, αλλά και όσα αναφέρονται στην ασφάλιση των 

μαθητών των σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ.

Δηλαδή, τα πρόσωπα αυτά θα ασφαλίζονται μόνο για τους κλάδους 

του ΙΚΑ και θα πρέπει να υπάρχει αναγγελία της απασχόλησης, κατά τα 

οριζόμενα παραπάνω. Παράλληλα, λόγω του ότι είναι μαθητές των σχολών 

μαθητείας του ΟΑΕΔ, οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται στο ήμισυ του 

καταβαλλομένου επιδόματος και οι ημέρες ασφάλισης θα είναι όσες πράγματι 

απασχολούνται, αφού ορισμένες ημέρες το μήνα δεν εργάζονται, προκειμένου 

να παρακολουθούν τη σχολή του ΟΑΕΔ.

Ε. Πρόσωπα μη υπαγόμενα στον Κανονισμό

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ο Ν. 1759/1988 και ο, κατ' εξουσιοδότηση 

αυτού εκδοθείς, Κανονισμός Ασφάλισης δεν αφορά τους απασχολούμενους σε 

ανεγειρόμενες ή επισκευαζόμενες οικοδομές που ανήκουν στις συζύγους ή σε 

συγγενείς α' βαθμού, όπου θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται τα οριζόμενα από 

τον Κανονισμό Ασφάλισης Οικοδόμων.

Υποχρέωση του εργοδότη να παρακρατεί τα ποσά των εισφορών

που βαρύνουν τους ασφαλισμένους
<

Στο άρθρο 26, παρ. 5 του Α.Ν. 1846/1951 ορίζονται τα ακόλουθα:

"Κατά την πληρωμή των μισθών των παρεχόντων εξαρτημένη εργασία, 

ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατεί τα τμήματα (ποσά) των εισφορών που 

βαρύνουν τους ασφαλισμένους.

Εάν ο εργοδότης δεν εκπληρώσει την υποχρέωση του αυτή εντός 

διμήνου από της ημέρας της πληρωμής των μισθών, η καταβολή τόσο της 

εργοδοτικής όσο και της εισφοράς του ασφαλισμένου βαρύνει τον εργοδότη".

Ερμηνεύοντας την ως άνω διάταξη του νόμου προκύπτει αβίαστα το 

συμπέρασμα ότι ανεξάρτητα από το εάν η μη παρακράτηση των εισφορών του
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ασφαλισμένου ή η παρακράτηση λιγότερων των προβλεπόμενων εισφορών, 

οφείλεται σε λάθος, σε άγνοια, σε πρόθεση ή σε άλλο λόγο, ό εργοδότης δεν έχει 

το δικαίωμα μετά την παρέλευση διμήνου από την ημέρα της πληρωμής του 

μισθού να προβεί σε αναδρομική είσπραξη του ποσού των εισφορών που όφειλε 

να παρακρατήσει από το μισθό του μισθωτού.

Νέοι ασφαλισμένοι που επιλέγουν άλλο πλην του Ι.Κ.Α. ασφαλιστικό 

φορέα

Τα φυσικά πρόσωπα που θεωρούνται νέοι ασφαλισμένοι (έχουν 

υπαχθεί στην ασφάλιση για πρώτη φορά από την 1.1.1993 και μετά) και δεν 

έχουν επιλέξει ως ασφαλιστικό φορέα το Ι.Κ.Α., αλλά άλλο ταμείο ασφάλισης 

(π.χ. ΤΕΒΕ, ΤΑΕ κ.λπ.), αν στην πορεία του χρόνου αποφασίσουν να 

απασχοληθούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας ως μισθωτοί υπάγονται στην 

ασφάλιση του Ι.Κ.Α. μόνο όσον αφορά την κάλυψη ασθένειας σε χρήμα 10,21% 

και τα συνεισπραττόμενα 1,20%, δηλαδή συνολικά 11,41 %, εκ των οποίων το 

4,08% των κρατήσεων είναι του εργαζόμενου και το 7,33% του εργοδότη.

Ασφαλιστικές εισφορές οικιακών έμμισθων βοηθών
ι

Με βάση την 387/20.12.1994 απόφαση του ΔΣ του ΙΚΑ, οι οικιακοί 

έμμισθοι βοηθοί κατατάσσονται από 1.1.1995 και εφεξής σε ενιαία ασφαλιστική 

κλάση, στα όρια της οποίας περιλαμβάνεται το εκάστοτε ισχύον ημερομίσθιο του 

ανειδίκευτου εργάτη.

Συγκεκριμένα στην απόφαση του ΙΚΑ 387/1994 αναφέρονται τα εξής:

"Το Δ.Σ. του ΙΚΑ αποφασίζει ομόφωνα την κατάταξη των οικιακών 

εμμίσθων (οικόσιτων υπηρετών και υπηρετριών) στην ασφαλιστική κλάση στα 

όρια της οποίας περιλαμβάνεται το εκάστοτε ισχύον ημερομίσθιο του 

ανειδίκευτου εργάτη".
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Επομένως, κάθε φορά που, μετά την υπογραφή της ΕΓΣΣΕ, το 

ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη αναπροσαρμόζεται και ενδεχομένως 

εμπίπτει σε ανώτερη ασφαλιστική κλάση, τα Υποκαταστήματα θα πρέπει 

αυτόματα (χωρίς να απαιτείται απόφαση του ΔΣ ή νέα εγκύκλιος) να 

προχωρούν στην ανακατάταξη των προσώπων αυτών στην ασφαλιστική κλάση 

στα όρια της οποίας περιλαμβάνεται το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη και 

να υπολογίζουν τις εισφορές στο τεκμαρτό ημερομίσθιο της κλάσης αυτής.

Κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση και καθορισμός των ημερών 

ασφάλισης κατά μήνα των Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών

Με βάση την Α22/920/113/1995 απόφαση του ΔΣ του ΙΚΑ που 

αναφέρεται στην κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση και καθορισμό των ημερών 

ασφάλισης κατά μήνα των Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Αθηνών 

- Πειραιά και Περιχώρων που ανήκουν στη δικαιοδοσία του Ταμείου Λαϊκών 

Αγορών, ορίζονται τα εξής:

Κατατάσσονται οι Επαγγελματίες Πωλητές Λαϊκών Αγορών Αθηνών - 

Πειραιά και Περιχώρων, δικαιοδοσίας του Ταμείου Λαϊκών Αγορών στην 8η 

ασφαλιστική κλάση και για 25 ημέρες ασφάλισης κατά μήνα για την από 

1.1.1995 και εφεξής χρονική περίοδο".

Υπαγωγή στην ασφόιλιση του κλάδου ασθένειας σε είδος των 

μακροχρόνια ανέργων

Στην Εγκύκλιο 10/24.2.1997 του Ι.Κ.Α. ορίζονται τα εξής:

"Κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 10 του Ν.2434/96 

(ΦΕΚ 188/20.8.96, τ.Α') σχετικά με τα "Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και 

την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις", καθώς και 

της Φ.21/ οικ. 1804/7.1.97 (ΦΕΚ 22/20.1.97, τ.Β') απόφασης του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινών. Ασφαλίσεων και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για 

την εφαρμογή τους.
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1. Έννοια - Σκοπός των διατάξεων

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, παρέχεται η δυνατότητα να 

υπαχθούν στον κλάδο ασθένειας σε είδος του ΙΚΑ οι μακροχρόνια άνεργοι, που 

έχουν ηλικία άνω των 55 ετών και έχουν πραγματοποιήσει 3.000 ημέρες 

ασφάλισης στο ΙΚΑ ή σε άλλον οργανισμό κύριας ασφάλισης, έχουν δε, επίσης, 

εγγραφεί ως απλώς άνεργοι στον ΟΑΕΔ (και όχι απαραίτητα ως επιδοτούμενοι) 

για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών πριν από την αίτηση για υπαγωγή τους στις 

εν λόγω διατάξεις.

Σκοπός των διατάξεων, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, ήταν να 

αντιμετωπιστεί το ξωτικό θέμα της παροχής περίθαλψης σε μακροχρόνια 

ανέργους (ως τέτοιοι δε θεωρούνται οι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ για διάστημα 

δώδεκα τουλάχιστον συνεχών μηνών), που έχουν υπερβεί το 55ο έτος της 

ηλικίας τους και έχει εκπνεύσει ο χρόνος, για τον οποίο καλύπτονταν με 

παροχές ασθένειας σε είδος.

2. Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις

Δικαίωμα να υπαχθούν στις διατάξεις αυτές έχουν τα πρόσωπα που 

πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α) έχουν υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία της 

αίτησης για υπαγωγή τους στην προκειμένη ασφάλιση κλάδου ασθένειας σε 

είδος του ΙΚΑ,

β) έχουν πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ ή 

οποιουδήποτε άλλου οργανισμού κύριας ασφόιλισης τουλάχιστον 3.000 ημέρες 

εργασίας,

γ) έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ επί χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον 12 συνεχών μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή 

στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ και είναι κάτοχοι κάρτας ανεργίας, που 

ανανεώνεται από τον ΟΑΕΔ κάθε μήνα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.
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Ατΐό την σαφή αναφορά της διάταξης στην υποχρεωτική ασφάλιση 

γίνεται φανερό ότι στις 3.000 ημέρες δεν συμπεριλαμβάνεται ούτε χρόνος που 

έχει διανυθεί σε προαιρετική ασφάλιση (π.χ. άρθρο 41 του Α.Ν. 1846/51, Ειδικός 

Λογαριασμός Αυτασφόιλισης άρθρο 36 του Ν. 1902/90, Ειδικός Λογαριασμός 

Ελλήνων Εξωτερικού άρθρο 1-4 του Ν. 1469/84, προαιρετική ασφάλιση σε 

άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς), ούτε χρόνος που προήλθε από 

αναγνώριση όιλλου χρόνου (π.χ. στρατιωτικής υπηρεσίας, εργασίας στην 

αλλοδαπή κ.λπ.) και τούτο γιατί οι αναγνωρίσεις είναι προϊόντα της βούλησης 

του ασφαλισμένου και, συνεπώς, κείνται εκτός του πεδίου της υποχρεωτικής 

ασφόιλισης.

Οι απαιτούμενες 3.000 ημέρες στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ ή 

οποιουδήποτε άλλου οργανισμού κύριας ασφάλισης πρέπει να έχουν 

πραγματοποιηθεί στον κλάδο σύνταξης ή στον κλάδο ασθένειας αυτών.

Στους φορείς, των οποίων ο χρόνος ασφάλισης συνυπολογίζεται στις 

3.000 ημέρες, περιλαμβάνονται όλοι οι ασφαλιστικοί οργανισμοί κύριας 

ασφάλισης, εποπτευόμενοι ή μη (όπως είναι το ΝΑΤ) από το Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινών. Ασφαλίσεων, καθώς και το Δημόσιο.

Το δικαίωμα είναι προσωποπαγές και, επομένως, σε περίπτωση 

θανάτου του υπαχθέντος, δεν περιέρχεται στα μέλη της οικογένειας του η 

δυνατότητα να συνεχίσουν την ασφάλιση αυτή.

Εάν ο αϊτών, κατά το διάστημα που ήταν άνεργος, ασφαλίσθηκε ως 

μέλος οικογένειας (π.χ. γυναίκα άνεργη, η οποία έχει περίθαλψη από το Δημόσιο 

ως σύζυγος δημοσίου υπαλλήλου), δεν στερείται του προσωπικού δικαιώματος 

να υπαχθεί στις διατάξεις αυτές για παροχή περίθαλψης από το ΙΚΑ, εφόσον 

πληροί τις προϋποθέσεις.

3. Δικαιολογητικά

Με την κοινοποιούμενη Υπουργική απόφαση, καθορίσθηκαν τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία είναι τα ακόλουθα:
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α) αίτηση, η οποία υποβάλλεται στο Τμήμα Μητρώου του Τποκ/τος ΙΚΑ 

του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου,

β) ασφαλιστικά βιβλιάρια του ΙΚΑ ή του τυχόν άλλου φορέα, στα οποία 

να απεικονίζεται ο συνολικός χρόνος ασφάλισης. Σε περίπτωση έλλειψης των 

ασφαλιστικών βιβλιαρίων, απαιτείται βεβαίωση του φορέα για τον χρόνο 

ασφάλισης του αιτούντος.

Εάν ο αϊτών έχει χρόνο ασφάλισης σε φορέα αυτοαπασχολουμένων, 

απαιτείται βεβαίωση του φορέα για την διακοπή άσκησης του επαγγέλματος,

γ) υπεύθυνη δήλωση (κατά τον Ν. 1599/86) του αιτούντος ότι δεν έχει 

άλλον χρόνο ασφόιλισης εκτός αυτού που περιλαμβάνεται στα προσκομισθέντα 

ασφαλιστικά βιβλιάρια ή αυτού που αναφέρεται στις βεβαιώσεις,

δ) βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι ο αϊτών είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 

επί ένα συνεχές, δωδεκάμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή 

στην ασφάλιση του ΙΚΑ και κατέχει κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ, η οποία έχει 

ανά μήνα ανανεωθεί κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Επιση μαίνεται ότι η πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής ανήκει 

αποκλειστικά στην σφαίρα αρμοδιότητας του ΟΑΕΔ, μη υπεισερχομένου του 

ΙΚΑ στον έλεγχο ορθότητας του περιεχομένου της βεβαίωσης του ΟΑΕΔ.

4. Έναρξη και διάρκεια της Ασφαλιστικής σχέσης
ι

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 της Υπουργικής απόφασης, η 

ασφαλιστική κάλυψη για ασθένεια των προσώπων αυτών αρχίζει από την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους.

Λήγει δε:

α) κατά την συμπλήρωση της διετίας από την υπαγωγή τους, για όσους 

έχουν πραγματοποιήσει 4.500 ημέρες ασφάλισης,

β) κατά την συνταξιοδότηση τους από οποιοδήποτε ασφαλιστικό 

οργανισμό (περιλαμβανομένου και του ΟΓΑ), για όσους δεν έχουν συμπληρώσει 

4.500 ημέρες ασφόιλισης.
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5. Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και απογραφή

Η ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται για ένα εξάμηνο, το οποίο αρχίζει 

την πρώτη του μήνα, εντός του οποίου υπεβλήθη η αίτηση.

Οποιαδήποτε μετέπειτα ανανέωση γίνεται για ένα επίσης εξάμηνο, μετά 

την προσκόμιση βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ ότι ο αϊτών συνεχίζει να είναι 

άνεργος. Κάθε νέο εξάμηνο θα αρχίζει από την λήξη του προηγούμενου. Π.χ. 

ασφαλισμένος που υποβάλλει αίτηση στις 10.3.2006, παίρνει ασφαλιστική 

ικανότητα για το εξάμηνο από 1.3.2006-31.8.2006. Αν προσέλθει για ανανέωση 

όχι τον 9/06, αλλά αργότερα π.χ. τον 11/06, η παράταση της ασφαλιστικής του 

κάλυψης θα γίνει για το εξάμηνο από 1.9.06-28.2.07, δηλαδή το νέο εξάμηνο θα 

αρχίσει από το τέλος του προηγούμενου και όχι από τον μήνα προσέλευσης του 

ασφαλισμένου.

Το χρονικό διάστημα για το οποίο χορηγείται η ασφαλιστική ικανότητα 

καθώς και το εκδόν Τποκ/μα θα σημειώνονται και στο βιβλιάριο ενσήμων.

Σε ειδικό ευρετήριο σε κάθε Τποκ/μα θα καταχωρούνται με αύξοντα 

αριθμό τα ονοματεπώνυμα των αιτούντων και η ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης.

Εάν ο αϊτών δεν είναι απογεγραμμένος στο Μητρώο του I ΚΑ, θα

απογράφεται (Γ.Ε. ΑΟΟ/1102/16.9.94), με την διευκρίνιση ότι στην ένδειξη 18 του
»

"Δελτίου απογραφής ασφαλισμένου" θα αναγράφεται ως επάγγελμα "ΑΝΕΡΓΟΣ 

- Ν.2434/96" και ο κωδικός "55".

Επειδή πρόκειται για παροχές μόνο σε είδος, θα σημειώνεται τούτο, 

όπως σε ανάλογες περιπτώσεις, στην εξωτερική σελίδα του βιβλιαρίου 

ασθένειας.

Σε περίπτωση αλλαγής τόπου κατοικίας, η ανανέωση της ασφαλιστικής 

ικανότητας θα γίνεται από το Τποκ/μα της νέας κατοικίας. Όμως, πριν από την 

χορήγηση οποιασδήποτε παροχής, το Τποκ/μα αυτό θα φροντίζει για την

45



μεταφορά της παλαιός πινακίδας παροχών που τηρείται στο Τποκ/μα της 

προηγούμενης κατοικίας.

6. Εισφορές

Οι εισφορές για την κάλυψη στον κλάδο ασθένειας των προσώπων 

αυτών καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ.

Το ασφάλιστρο ανέρχεται σε ποσοστό 6,45% (δηλ. το ποσοστό κλάδου 

ασθένειας σε είδος του ΙΚΑ) και υπολογίζεται επί του βασικού ημερήσιου 

επιδόματος ανεργίας.

Εάν υπάρχουν μέλη οικογένειας του αιτούντος, που θα καλυφθούν από 

το ΙΚΑ ως προστατευόμενα μέλη, ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται το βασικό 

ημερήσιο επίδομα ανεργίας διαμορφωμένο με τις ανάλογες προσαυξήσεις του 

ΟΑΕΔ λόγω οικογενειακών βαρών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΟΑΕΔ, το βασικό ημερήσιο 

επίδομα προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε μέλος οικογένειας που 

προστατεύεται από τον άνεργο.

Επειδή το βασικό ημερήσιο επίδομα αναπροσαρμόζεται κατά 

διαστήματα, η χορηγούμενη από τον ΟΑΕΔ βεβαίωση θα αναφέρει το ισχύον 

(καί όχι κατ' ανάγκην το καταβαλλόμενο) κατά την έκδοση της ημερήσιο 

επίδομα, το οποίο θα προσαυξάνεται από τις Υπηρεσίες, στην περίπτωση που 

ασφαλίζονται και μέλη οικογένειας.

7. Σύνταξη μηνιαίων καταστάσεων 
(

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υπουργικής απόφασης, στο τέλος κάθε 

μήνα, θα συντάσσονται καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμα των προσώπων που 

κάνουν χρήση της σχετικής διάταξης και τα αντίστοιχα ποσά εισφορών, ώστε 

να ενημερώνεται και ο ΟΑΕΔ (ως καταβάλλων τις εισφορές) αφενός για τα 

καλυπτόμενα πρόσωπα, αφετέρου για τα οφειλόμενα ποσά.
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Προκειμένου στο τέλος κάθε μήνα να είναι έτοιμη η κατάσταση του 

μηνός αυτού, τόσο κατά την χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για το πρώτο 

εξάμηνο, όσο και κατά την τυχόν ανανέωση για κάθε περαιτέρω εξάμηνο, θα 

καταχωρείται το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου και έναντι αυτού το ποσόν 

του ημερήσιου επιδόματος ανεργίας (όπως αυτό θα αναφέρεται στην 

προσκομιζόμενη από τον ασφαλισμένο βεβαίωση από του ΟΑΕΔ) 

προσαυξημένο κατά ποσοστό 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος οικογένειας 

που τυχόν θα ασφαλισθεί.

Η κατάσταση θα έχει τις εξής στήλες:

Επώνυμο / Όνομα / Πατρώνυμο / Επίδομα ανεργίας / Αριθμός 

ασφαλιζόμενων μελών

Στο τέλος κάθε μήνα, θα κλείνει η κατάσταση και το άθροισμα των επί 

μέρους ατομικών επιδομάτων θα πολλαπλασιάζεται επί 6,45% (το ασφόιλιστρο), 

το γινόμενο αυτών επί 25 (ημέρες ενός μηνός) και το νέο γινόμενο επί 6 (δηλ. 

όλους τους μήνες του εξαμήνου), δηλ. άθροισμα επιδομάτων X 6,45% X 25 X 6 = 

Συνολικό ποσόν. Θα ακολουθεί δε η εγγραφή: "Το ανωτέρω ποσόν αφορά το 

εξάμηνο από π.χ. 1.2.06-31.7.06".

Εάν υποτεθεί, ότι η πρώτη κατάσταση θα γίνει για τον 2/97, για τους 

επόμενους μήνες έως και τον 7/06 (που τελειώνει η κάλυψη του πρώτου 

εξαμήνου), οι μηνιαίες καταστάσεις που θα συνταχθούν θα περιλάβουν μόνο τα 

πρόσωπα που θα υπαχθούν για πρώτη φορά.

Τον 8/06, που θα εμφανισθούν ασφαλισμένοι για ανανέωση της 

ασφαλιστικής τους κόιλυψης (δηλ. οι συνεχίζοντες ως άνεργοι), στην κατάσταση
ι

του μηνός θα περιληφθούν αφενός αυτοί, αφετέρου οι υπαγόμενοι για πρώτη 

φορά.

Βέβαια, οι εισφορές και για τις δύο κατηγορίες θα υπολογισθούν για το 

προσεχές εξάμηνο (περιλαμβανομένου του τρέχοντος μηνός), όπως και στο 

προηγούμενο παράδειγμα.
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Οι συντασσόμενες καταστάσεις θα αττοστέλλονται από το Τμήμα 

Μητρώου στο Τμήμα Οικονομικού, το οποίο θα χρεώνει με το συνολικό ποσόν 

τον ΟΑΕΔ στον κωδικό αριθμό 039020-5 "Εισφορές ασθένειας σε είδος 

μακροχρονίως ανέργων" και θα πιστώνει το αντίστοιχο ποσόν στον κωδικό 

αριθμό 057013-4 Εισφορές άνευ διαθέσεως ενσήμων".

Αντίγραφα των καταστάσεων θα στέλνονται υποχρεωτικά και στις 

τοπικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την σχετική ενημέρωση.

Η ανωτέρω διαδικασία θα ολοκληρώνεται το πρώτο δεκαήμερο του 

επόμενου μήνα.

Στο τέλος κάθε χρόνου, σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση, θα 

γίνεται από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών της Διοίκησης του ΙΚΑ η 

οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών μεταξύ ΙΚΑ και ΟΑΕΔ.

Αρθρο 10. Παροχές ασθενείας σε είδος στους ηλικιωμένους 

μακροχρονίως ανέργους

1. Άνεργοι μακροχρονίως ηλικίας άνω των πενήντα πέντε (55) ετών 

καλύπτονται από το ΙΚΑ για τον κλάδο των παροχών ασθενείας σε είδος, 

εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α. Έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε τουλάχιστον τρεις χιλιάδες

ημερομίσθια στην ασφόιλιση του κλάδου ασθενείας του ΙΚΑ. Για τη συμπλήρωση

των ημερομισθίων αυτών λαμβάνεται υπόψη και χρόνος ασφάλισης που έχει
«

διανυθεί στην ομοειδή ασφάλιση άλλου φορέα.

β. Έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα 

δώδεκα (12) τουλάχιστον συνεχών μηνών, πριν από την ημερομηνία υπαγωγής 

τους στον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος του ΙΚΑ.

2. Για την ασφάλιση των παραπάνω προσώπων ο ΟΑΕΔ καταβάλλει 

μηνιαία εισφορά στο ΙΚΑ ίση με ποσοστό 6,45% επί του εκάστοτε βασικού 

ημερήσιου επιδόματος ανεργίας.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την κάλυψη του ανέργου, ο
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τρόπος απόδοσης της σχετικής εισφοράς από τον ΟΑΕΔ στο I ΚΑ και κάθε 

άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρ. 1 του 

άρθρου αυτού.

3. Η προβλεπόμενη από την παρ. 1 του άρθρου αυτού ασφαλιστική 

κάλυψη ανέρχεται σε δύο (2) έτη που υπολογίζονται από την ημερομηνία 

έναρξης της κάλυψης, στην περίπτωση κατά την οποία ο μακροχρονίως άνεργος 

έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο, από τη νομοθεσία του οικείου ασφαλιστικού 

φορέα, αριθμό ημερομισθίων για τη χορήγηση της κατώτατης σύνταξης λόγω 

γήρατος.

Υπουργική Απόφαση Αριθ. Φ.21/οικ. 1804

Καθορισμός δικαιολογητικών για την παροχή περίθαλψης από το ΙΚΑ 

στους μακροχρόνια ανέργους Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.2434/96 "Μέτρα πολιτικής 

για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες 

διατάξεις" (ΦΕΚ 188/Α').

Άρθρο 1

1. Οι μακροχρόνια άνεργοι προκειμένου να υπαχθούν στην ασφάλιση

του ΙΚΑ για παροχές ασθένειας σε είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

10 του Ν.2434/96, πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 55 ετών κατά την ημερομηνία 
♦

της αίτησης υπαγωγής τους στην ασφάλιση και να έχουν πραγματοποιήσει 

3.000 ημέρες εργασίας στην υποχρεωτική ασφόιλιση του Ιδρύματος ή 

οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού οργανισμού κύριας ασφάλισης.

2. Τα πρόσωπα που επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις της 

προηγουμένης παραγράφου απαιτείται να υποβάλουν στο Ίδρυμα τα 

παρακάτω δικαιολογητικά:

α. αίτηση στο υποκατάστημα ΙΚΑ του τόπου κατοικίας τους για 

υπαγωγή στην ασφάλιση,
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β. ασφαλιστικά βιβλιάρια του ΙΚΑ ή του άλλου φορέα και σε περίπτωση 

έλλειψης τους βεβαίωση του φορέα για το χρόνο ασφάλισης του αιτούντος.

Σε περίπτωση που ο αϊτών έχει χρόνο ασφάλισης σε φορέα 

Αυτοαπασχολούμενων απαιτείται βεβαίωση του φορέα για διακοπή του 

επαγγέλματος.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, ότι 

δεν έχει άλλο χρόνο ασφάλισης, εκτός αυτού που περιλαμβάνεται στα 

προσκομισθέντα βιβλιάρια ή αυτού που αναφέρεται στις βεβαιώσεις.

δ. Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι ο αϊτών είναι εγγεγραμμένος στα 

μητρώα του επί ένα συνεχές δωδεκάμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης του 

για υπαγωγή στην ασφόιλιση του I ΚΑ και κατέχει κάρτα ανεργίας, ανανεούμενη 

ανά μήνα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

3. Η ασφαλιστική κάλυψη των παραπάνω προσώπων αρχίζει από την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους για ασφάλιση και λήγει για μεν τους 

άνεργους που έχουν πραγματοποιήσει 4.500 ημέρες εργασίας στην ασφόιλιση με 

τη συμπλήρωση διετίας, για δε τους λοιπούς με τη συνταξιοδότηση τους από 

οποιοδήποτε Ασφαλιστικό Οργανισμό συμπεριλαμβανομένου και του ΟΓΑ. Το 

βιβλιάριο ασθένειας που θα τους χορηγείται θα ισχύει για ένα εξάμηνο και θα 

ανανεώνεται με την προσκόμιση βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ, ότι συνεχίζει να 

είναι άνεργος.
ι

Αρθρο 2

Για την ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων ο ΟΑΕΔ καταβάλλει 

μηνιαίως για κάθε ασφαλιζόμενο και από την πρώτη του μήνα της υποβολής της 

αίτησης για ασφάλιση, εισφορά ίση με ποσοστό 6,45% επί του βασικού 

ημερησίου επιδόματος ανεργίας όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά, μετά των 

τυχόν προσαυξήσεων λόγω οικογενειακών βαρών, εφόσον τα πρόσωπα αυτά 

καλύπτονται από το ΙΚΑ, ως προστατευόμενα μέλη.

Στο τέλος κάθε μήνα τα τοπικά υποκαταστήματα του ΙΚΑ. συντάσσουν 

καταστάσεις με το ονοματεπώνυμο των προσώπων που κάνουν χρήση της
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σχετικής διάταξης και τα αντίστοιχα ποσά που πρέπει να αναζητηθούν από τον 

ΟΑΕΔ, τις οποίες αποστέλλουν στα περιφερειακά υποκαταστήματα του ΙΚΑ. Τα 

εν λόγω υποκαταστήματα μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα 

αποστέλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις στη Διοίκηση του ΙΚΑ. Οι 

οικονομικές υπηρεσίες της Διοίκησης συμψηφίζουν τα οφειλόμενα ποσά με τα 

συνεισπραττόμενα ποσά, για λογαριασμό του ΟΑΕΔ. Στο τέλος κάθε χρόνου 

γίνεται οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών μεταξύ ΙΚΑ και ΟΑΕΔ.

Οι αναλυτικές καταστάσεις των τοπικών υποκαταστημάτων του ΙΚΑ 

αποστέλλονται υποχρεωτικά στις τοπικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ προκειμένου να 

ενημερώνονται για τα άτομα που εντάσσονται στο εν λόγω πρόγραμμα.

Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. των καθηγητών

φροντιστηρίων εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών, ιδιωτικών τεχνικών 

επαγγελματικών σχολών, εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών

Οι καθηγητές που παραδίδουν μαθήματα σε ιδιωτικά φροντιστήρια 

εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών, σε ιδιωτικές τεχνικές επαγγελματικές σχολές, 

σε εργαστήρια ελεύθερων σπουδών και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(ΙΕΚ), σε ωδεία και σχολές που υπάγονται για την απασχόληση τους αυτή στην 

ασφάλιση του ΙΚΑ, γιατί οι συνθήκες εργασίας τους είναι αυτές της εξαρτημένης 

εργασίας, με την έννοια ότι κατά την εκτέλεση της τελούν υπό την επιτήρηση, 

καθοδήγηση και τον έλεγχο του εργοδότη και είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν 

τις υπηρεσίες τους σε συγκεκριμένο τόπο και με καθορισμένο ωράριο εργασίας.

Η ανωτέρω ασφάλιση χωρεί αδιακρίτως του τρόπου αμοιβής τους 

(μηνιαίος μισθός, ημερομίσθιο, ωρομίσθιο κ.λπ.) και του παραστατικού 

πληρωμής τους (δελτίο παροχής υπηρεσιών κ.λπ.) και ανεξαρτήτως της 

απασχόλησης τους σε περισσότερους του ενός εργοδότες, αρκεί να μην είναι σε 

περισσότερους από τρεις (3) την ίδια ημέρα. Επίσης, εφόσον πρόκειται για 

παλιούς ασφαλισμένους, η ασφάλιση αυτή χωρεί ανεξαρτήτως της τυχόν
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υπαγωγής τους και σε άλλο Ειδικό Ταμείο Ασφάλισης λόγω παράλληλης 

απασχόλησης τους προς άλλο εργοδότη ή λόγω ιδιότητας (Εγκύκλιος ΙΚΑ 

80/16.10.1995).

Ασφάλιση Αλλοδαπών

Για την υπαγωγή στο ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των 

αλλοδαπών που εργάζονται στην Ελλάδα ως αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι 

οποίοι προέρχονται είτε από χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει διμερείς 

συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας, είτε από χώρες - μέλη της Ενωμένης 

Ευρώπης, ισχύουν τα εξής:

α) Οι διμερείς συμβάσεις περιλαμβάνουν διάταξη, σύμφωνα με την 

οποία παρέχεται η δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές (Υπουργεία) των 

συμβαλλομένων χωρών να συμφωνούν, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων 

και προς όφελος τους, περαιτέρω εξαιρέσεις εργαζομένων ή κατηγοριών 

εργαζομένων.

Έτσι, στα πλαίσια της διάταξης αυτής, πρόσωπα αυτοτελώς 

απασχολούμενα ή ελεύθεροι επαγγελματίες στην Ελλάδα, εφόσον έχουν 

ασφάλιση σε αντισυμβαλλόμενο κράτος, μπορούν να ζητήσουν την εξαίρεση 

τους από την ελληνική κοινωνική ασφάλιση (αρμόδια υπηρεσία στη Γενική 

Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων η Διεύθυνση Διακρατικής Κοινωνικής 

Ασφάλισης, Τμήμα Διμερών Διακρατικών Συμβάσεων).

β) Σύμφωνα με γενική αρχή του Κανονισμού ΕΟΚ1408/1971, ο οποίος 

συντονίζει τα συστήματα κοινωνικής ασφόιλισης που εφαρμόζονται στους 

μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που 

διακινούνται στην Κοινότητα, κάθε εργαζόμενος υπάγεται στο ασφαλιστικό 

σύστημα της χώρας, στην οποία απασχολείται.

Ειδικότερα, οι μη μισθωτοί (αυτοτελώς απασχολούμενοι) που ασκούν 

παρόιλληλη δραστηριότητα σε περισσότερα του ενός κράτη - μέλη, υπάγονται
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στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα της χώρας στην οποία κατοικούν και 

ασκούν μέρος της δραστηριότητας τους.

Εάν κάποιος αλλοδαπός ασκεί μισθωτή δραστηριότητα σε κράτος - 

μέλος και μη μισθωτή (αυτοαπασχολούμενος) στην Ελλάδα, τότε υπάγεται 

υποχρεωτικά ως προς τον κλάδο σύνταξης και στα δύο κράτη - μέλη (ως προς 

τον κλάδο ασθένειας υπάγεται στο κράτος - μέλος που ασκεί τη μισθωτή 

δραστηριότητα του).

Συνταξιούχος αλλοδαπός κράτους - μέλους, ο οποίος εργάζεται ως 

αυτοτελώς απασχολούμενος στην Ελλάδα, αντιμετωπίζεται από την Ελληνική 

Νομοθεσία όπως ο συνταξιούχος Έλληνας που εργάζεται ως αυτοτελώς 

απασχολούμενος, δηλαδή εφαρμόζεται η εσωτερική νομοθεσία.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις προβλέπονται εξαιρέσεις, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 17 του Κανονισμού της ΕΟΚ 1408/1971 (αρμόδια αρχή 

για την εφαρμογή του άρθρου 17, είναι η Γ.Γ.Κ.Α. Διεύθυνση Διακρατικής 

Κοινωνικής Ασφόιλισης, Τμήμα ΕΟΚ). -

Σύμφωνα με την περ. α' της παραγρ. 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 

1846/1951, όπως ισχύει σήμερα, στην ασφάλιση του Ιδρύματος υπάγονται 

υποχρεωτικά και αυτοδίκαια όλα τα πρόσωπα που μέσα στα όρια της χώρας 

παρέχουν κατά κύριο επάγγελμα εξαρτημένη εργασία με αμοιβή.

Προϋποθέσεις, επομένως, που τίθενται από το νόμο για την υπαγωγή 

στην ασφάλιση, είναι η παροχή εργασίας με αμοιβή και κατά κύριο επάγγελμα.

Η νομιμότητα ή μη της συμβάσεως εργασίας δεν επηρεάζει τη 

δημιουργία της ασφαλιστικής σχέσεως, όπως όιλλωστε έχει γίνει δεκτό και από 

τη νομολογία, εφόσον συντρέχουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις της 

παροχής εργασίας με αμοιβή και κατά κύριο επάγγελμα.

Επομένως και για τις περιπτώσεις αλλοδαπών, οι οποίοι δεν έχουν άδεια 

παραμονής ή εργασίας, η ασφάλιση είναι υποχρεωτική, εφόσον, μετά την έναρξη 

ισχύος του άρθρου 24 του Ν. 1902/1990, οι τελευταίοι έχουν εξομοιωθεί με τους

,ί— -τ
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ημεδαπούς εργαζόμενους και ασφαλίζονται από την πρώτη ημέρα εργασίας 

τους στην Ελλάδα.

Εξάλλου, υπεύθυνος, σύμφωνα με τη νομοθεσία, άρθρο 26 του Α. Ν. 

1846/1951, για την υλοποίηση της ασφαλίσεως είναι σε κάθε περίπτωση ο 

εργοδότης, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καταβόιλει στο Ίδρυμα το σύνολο 

των εισφορών που βαρύνουν τον ίδιο και τον εργαζόμενο.

Ο εργοδότης δε, είναι αυτός που υφίσταται τις αυστηρές κυρώσεις που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.1975/1991, εάν δεν έχει τηρήσει τις νόμιμες 

διαδικασίες για την ασφάλιση του αλλοδαπού.

Επομένως, για την υπαγωγή στην ασφόιλιση του Ιδρύματος του 

παράνομα διαμένοντος εργαζόμενου αλλοδαπού, θα εφαρμόζεται αποκλειστικά 

η νομοθεσία του Ιδρύματος και δεν μπορεί να έχει εφαρμογή η παραγρ. 2 του 

άρθρου 31 του Ν.1975/1991.

Αντίθετα, σε περίπτωση που αλλοδαπός ασφαλισμένος του Ιδρύματος 

ζητήσει οποιαδήποτε παροχή, σε είδος ή σε χρήμα, κατά την επέλευση του 

ασφαλιστικού κινδύνου, οι υπηρεσίες του ΙΚΑ θα αρνούνται να εξετάζουν κάθε 

αίτημα του, εφόσον ο τελευταίος δεν είναι κάτοχος αδείας παραμονής ή δεν 

είναι σε θέση να αποδείξει ότι παραμένει νόμιμα στην Ελλάδα.

Οι διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 31 του Ν.1975/1991, σύμφωνα 

με τις οποίες δεν θα εξετάζεται κανένα αίτημα παράνομα διαμένοντος
ι

αλλοδαπού, έχουν καθολική εφαρμογή για όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου 

τομέα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και, 

επομένως, είναι δεσμευτικές και για τις υπηρεσίες του ΙΚΑ.

Εξαίρεση γίνεται μόνο για τα Θεραπευτήρια και τις Κλινικές και 

προκειμένου για αλλοδαπούς που εισάγονται έκτακτα για νοσηλεία.

Επομένως, στον αλλοδαπό ασφαλισμένο του Ιδρύματος που δεν είναι 

κάτοχος αδείας παραμονής, δεν θα είναι δυνατή ικανοποίηση οποιουδήποτε 

θέματος του, όπως η έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας, η χορήγηση παροχών
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κλάδου ασθένειας και μητρότητας σε είδος και σε χρήμα, η χορήγηση παροχών 

συντάξεως κ.λπ.

Εξαίρεση από την ασφάλιση του αλλοδαπού προσωπικού των εταιριών 

των Α.Ν.89/1967, 378/1968 και Ν.814/1978.

Στην Εγκύκλιο ΙΚΑ 88/30.9.1993 τονίζονται τα εξής:

"Σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 8 παραγρ. 11 του Ν.2166/1993 

(ΦΕΚ137/24.8.1993, τ. Α'), με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 1902/1990 

καταργήθηκε η προβλεπόμενη από το άρθρο 4 παραγρ. 1 του Α.Ν. 1846/1951 

εξαίρεση από την ασφόιλιση του ΙΚΑ των αλλοδαπών, των πρόσκαιρα 

απασχολούμενων στην Ελλάδα.

Έτσι, από την ημερομηνία δημοσιεύσεως του Νόμου (17.10.1990), όλοι 

οι αλλοδαποί που απασχολούνται στη χώρα μας σε οποιαδήποτε εργασία 

ασφαλίστέα στο ΙΚΑ, υπάγονται στην ασφάλιση αυτού από την πρώτη ημέρα 

της απασχολήσεώς τους.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, θα έπρεπε από την ίδια 

ημερομηνία να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΙΚΑ και οι αλλοδαποί που 

απασχολούνται στις εμποροβιομηχανίκές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις, που 

έχουν εγκατασταθεί στη χώρα μας, με βάση τις διατάξεις των Α.Ν.89/1967 και 

378/1968 και οι οποίοι βέβαια δεν είναι υπήκοοι κρατών - μελών της ΕΟΚ ή 

χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει διμερή σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας.

Θα έπρεπε, δηλαδή, με την κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 24

του Ν. 1902/1990, να ανακληθούν οι οδηγίες που είχαν δοθεί από την Υπηρεσία

με τις Εγκυκλίους 132/1981 και 100/1972 και οι οποίες προέβλεπαν την εξαίρεση
(

κατ' αρχήν από την ασφάλιση του ΙΚΑ του αλλοδαπού προσωπικού των 

συγκεκριμένων επιχειρήσεων, εφόσον είχαν ειδική άδεια παραμονής και 

.εργασίας στην Ελλάδα, βάσει των διατάξεων τούτων και δεν διέμεναν μόνιμα 

στην Ελλάδα.

Επειδή, όμως, κατά τη συζήτηση των σχετικών διατάξεων στη Βουλή, ο 

Υπουργός Εθνικής Οικονομίας απέσυρε σχετική τροπολογία για την εξαίρεση
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από την ασφάλιση των εν λόγω αλλοδαπών και δήλωσε ότι το θέμα θα 

ρυθμισθεί ευθέως με σχετική τροπολογία σε όιλλο νομοσχέδιο, με την Εγκύκλιο 

88/1990 έδωσαν οδηγίες στις Υπηρεσίες να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις 

προαναφερόμενες Εγκυκλίους 132/1981 και 100/1972.

Πράγματι, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ρύθμισε το θέμα αυτό με 

τις διατάξεις του άρθρου 8 παραγρ. 11 του Ν.2166/1993.

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, οι εμποροβιομηχανικές και ναυτιλιακές 

επιχειρήσεις των Α.Ν.89/1967 και 378/1968 και του Ν.814/1978, τόσο αυτές που 

έχουν ήδη εγκατασταθεί στη χώρα μας, όσο και αυτές που θα εγκατασταθούν 

στο μέλλον, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ασφαλίσεως στο ΙΚΑ, το ΝΑΤ, 

ΤΑΝΠΥ ή σε άλλο δημόσιο ασφαλιστικό φορέα ή Ταμείο Επικουρικής 

ασφαλίσεως, του αλλοδαπού προσωπικού τους που εργάζεται στην Ελλάδα.

Η απαλλαγή αυτή ισχύει για όλο το χρονικό διάστημα, που ισχύει η 

άδεια εργασίας και παραμονής του εν λόγω προσωπικού.

Από τις παραπάνω διατάξεις εξαιρούνται και επομένως υπάγονται στην 

ασφάλιση, οι υπήκοοι των κρατών - μελών της ΕΟΚ, καθώς και οι υπήκοοι 

χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει διμερή Κοινωνικοασφαλιστική 

σύμβαση.

Επομένως, από την ημερομηνία δημοσιεύσεως του Νόμου (24.8.1993), οι 

αλλοδαποί των εμποροβιομηχανικών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων των 

Α.Ν.89/1967 και 378/1968, οι οποίοι απασχολούνται σε εργασία υπακτέα στην 

ασφόιλιση του ΙΚΑ, θα πρέπει να εξαιρούνται από την ασφάλιση αυτού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξαίρεση από την ασφάλιση, είναι να
I

έχουν άδεια εργασίας και παραμονής, η οποία να έχει εκδοθεί με βάση τις 

διατάξεις των προαναφερομένων νόμων.

Η εξαίρεση θα διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα ισχύει και η άδεια 

εργασίας και παραμονής.

Προκειμένου, λοιπόν, να εξαιρεθεί από την ασφάλιση το αλλοδαπό 

προσωπικό των εν λόγω επιχειρήσεων, θα υποβάλλεται σχετική αίτηση στο
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αρμόδιο Υποκατάστημα μαζί με την άδεια εργασίας και παραμονής στη χώρα 

μας, η οποία, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, θα πρέπει να έχει εκδοθεί με 

βάση τους Α.Ν.89/ 1967 και 378/1968. Από το Υποκατάστημα θα εκδίδεται 

απόφαση εξαιρέσεως από την ασφάλιση. Ρητά θα αναφέρεται στην απόφαση 

ότι η εξαίρεση ισχύει από την ημερομηνία εκδόσεως της αδείας εργασίας μέχρι 

την ημερομηνία λήξεως αυτής.

Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ανανέωση - παράταση της αδείας 

εργασίας και παραμονής, θα εκδίδεται αντίστοιχα και νέα απόφαση, η οποία θα 

παρατείνει την εξαίρεση από την ασφάλιση για ίσο χρονικό διάστημα.

Από τα αναφερόμενα παραπάνω συμπεραίνεται ότι από τις ανωτέρω 

διατάξεις δεν καταλαμβάνονται:

α) Όσοι στερούνται ιθαγένειας. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται ως 

δίκαιο της ιθαγένειας το δίκαιο της συνήθους διαμονής και αν δεν υπάρχει 

συνήθης διαμονή, το δίκαιο της απλής διαμονής (άρθρο 30 Α.Κ.).

β) Όσοι έχουν και την Ελληνική ιθαγένεια.

Στα πρόσωπα αυτά που έχουν και την Ελληνική ιθαγένεια, ως δίκαιο 

ιθαγένειας εφαρμόζεται το Ελληνικό δίκαιο (άρθρο 31 Α.Κ.) και

γ) Όσοι αλλοδαποί έχουν άδεια εργασίας και παραμονής στη χώρα μας,

η οποία όμως έχει εκδοθεί με βάση οποιεσδήποτε όιλλες διατάξεις, εκτός από

αυτές των Α.Ν. 89/1967 και 378/1968.
»·

Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ 

στην περιοχή των οποίων λειτουργούν επιχειρήσεις αυτού του είδους, να κάνουν 

αμέσως τακτικό έλεγχο.
*

Μετά από τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 1902/1990 και με τη θέση 

που υιοθετήθηκε από την Υπηρεσία στην Εγκύκλιο 88/1990, σχετικά με την 

υπαγωγή στην ασφάλιση του αλλοδαπού προσωπικού των εν λόγω 

επιχειρήσεων, δημιουργήθηκε κάποια σύγχυση τόσο στις υπηρεσίες, όσο και στις 

επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα πολλές από αυτές να διακόψουν την ασφάλιση του
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αλλοδαπού προσωπικού τους και στις περιπτώσεις ακόμα, όπου συνέτρεχαν 

λόγοι υπαγωγής.
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ΤΕΒΕ (ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΈΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΑΑΑΔΑΣ)

1. Γενικά περί Τ.Ε.Β.Ε.

Στο Τ.Ε.Β.Ε. ασφαλίζονται υποχρεωτικά όλοι οι επαγγελματίες ή 

βιοτέχνες που ασκούν επάγγελμα σε πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά άνω των 

2.000 κατοίκων, ανεξάρτητα με τη μορφή λειτουργίας της επιχείρησης, αν 

δηλαδή είναι ατομική ή εταιρία (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.).

Όσον αφορά τις ανώνυμες εταιρίες, τονίζεται ότι ασφαλίζονται τα μέλη 

του διοικητικού συμβουλίου αυτής ,εφόσον είναι μέτοχοι με ποσοστό 5% 

τουλάχιστον.

Επιπροσθέτως, αναφέρεται ότι η ασφάλιση στο Τ.Ε.Β.Ε. έχει επεκταθεί 

σε κωμοπόλεις, χωριά, οικισμούς, από 1.000 κατοίκους και άνω, στους νομούς 

Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Κορινθίας, Βοιωτίας και Εύβοιας.

Για να καταστεί δυνατή η ασφόιλισή στο Τ.Ε.Β.Ε. οφείλει ο 

ασφαλιζό μένος να απογραφεί.

Η απογραφή του ασφαλισμένου γίνεται από τα αρμόδια εισπρακτικά 

όργανα του Τ.Ε.Β.Ε. στο χώρο της επαγγελματικής του εγκατάστασης ή στα 

κατά τόπους γραφεία του Τ.Ε.Β.Ε. όπου εδρεύει η υπόψη επιχείρηση.

Για να καταστεί δυνατή η απογραφή πρέπει ο ασφαλιζόμενος να 

πληρώσει την εισφορά για το δικαίωμα εγγραφής και να συμπληρώσει ένα ειδικό 

έντυπο που χορηγείται από τον ασφαλιστικό αυτό φορέα.

Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι όταν δηλώνεται η άσκηση επιτηδεύματος 

στην αρμόδια Δ.Ο.Τ., η τελευταία ζητά να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος 

σημείωμα του Τ.Ε.Β.Ε., με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό. Η 

εγγραφή του επαγγελματία βιοτέχνη στο Τ.Ε.Β.Ε. καθίσταται δυνατή με την 

καταβολή εκ μέρους του ποσού ίσου με το διπλάσιο της μηνιαίας εισφοράς του 

κλάδου συντάξεως της Α' ασφαλιστικής κατηγορίας, όσον αφορά τους μέχρι 

31.12.1992 ασφαλισμένους, που ισχύει από 1.1.1997. Στο σημείο αυτό τονίζεται
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ότι ειδικά για τους νέους ασφαλισμένους -  για τους μετά την 1.1.1993 

ασφαλισμένους -  αναπροσαρμόσθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές με την 

εγκύκλιο 12/20.2.1997 του Τ.Ε.Β.Ε. και κατ' επέκταση αναπροσαρμόσθηκε το 

ποσό της εγγραφής.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο επιτηδευματίας δεν έχει απογραφεί με 

δική του πρωτοβουλία, το Τ.Ε.Β.Ε. έχει, με βάση την κείμενη νομοθεσία, το 

δικαίωμα να προβεί σε αυτεπάγγελτη απογραφή αυτού, η οποία από άποψη 

ισχύος είναι ίδια με την εκούσια απογραφή του ασφαλισμένου.

Η έναρξή ισχύος της ασφαλιστικής σχέσης μεταξύ του ασφαλιζόμενου 

επιτηδευματία και του Τ.Ε.Β.Ε. δημιουργείται από τη στιγμή που ο ασφαλισμένος 

εγγράφεται στα μητρώα του ταμείου. Η λήξη της ως άνω ασφαλιστικής σχέσης 

επέρχεται στις κάτωθι περιπτώσεις:

α) με τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης και της κατ' επέκτασιν 

ασκήσεως επιτηδεύματος του επαγγελματία,

β) με την απώλεια της ιδιότητας του επαγγελματία ή του βιοτέχνη,

γ) με το θάνατο του επαγγελματία ή βιοτέχνη.

Διαγραφή του ασφαλισμένου από τα μητρώα του Τ.Ε.Β.Ε. επέρχεται 

στην περίπτωση διακοπής άσκησης του επιτηδεύματος εκ μέρους του. Προς 

τούτο οφείλει ο υπ' όψιν ασφαλισμένος να υποβάλει σχετική δήλωση διακοπής 

στην αρμόδια Δ.Ο.Τ.
<

Για να καταστεί δυνατή η διαγραφή του ασφαλισμένου από τα μητρώα 

του Τ.Ε.Β.Ε., πρέπει η αίτηση για διαγραφή να συνοδεύεται με τα σχετικά 

δικαιολογητικά, δηλαδή τη δήλωση διακοπής εργασιών της επιχείρησης του, που 

χορηγείται από την οικεία Δ.Ο.Τ., το διαλυτικό της εταιρίας ή το τροποποιητικό 

αυτής, το βιβλιάριο των εισφορών του ασφαλισμένου κ.λ.π.

Επανεγγραφή στα μητρώα του Τ.Ε.Β.Ε. γίνεται στην περίπτωση που 

προηγήθηκε διαγραφή και ο ασφαλισμένος έκανε επανέναρξη εργασιών, είτε με 

βάση την προηγούμενη, είτε με βάση νέα επαγγελματική ενασχόληση.
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Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση υποβάλλεται στο αρμόδιο περιφερειακό 

τμήμα ή γραφείο του Τ.Ε.Β.Ε. της περιοχής που ασκείται το νέο επάγγελμα.

Στην περίπτωση μεταφοράς της επαγγελματικής στέγης του 

ασφαλισμένου επιτηδευματία, αυτός είναι υποχρεωμένος να δηλώσει την 

αλλαγή διεύθυνσης στο περιφερειακό τμήμα ή γραφείο του Τ.Ε.Β.Ε. στην 

αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η περιοχή του νέου καταστήματος.

Από τη στιγμή που ο επαγγελματίας ή βιοτέχνης απογραφεί στο 

Τ.Ε.Β.Ε., του παραδίδεται από την υπηρεσία του ταμείου της περιοχής που ασκεί 

επιτήδευμα ο ασφοιλισμένος, το βιβλιάριο εισφορών.

2. Επιτηδευματίες που ασφαλίζονται στο Τ.Ε.Β.Ε.

2α. Σύμφωνα με το άρθρο 2, του Ν.6364/1934, όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 1, του Ν. 1027/1980, τονίζονται τα ακόλουθα: "1. Εις το ταμείο 

ασφαλίζονται υποχρεωτικώς πάντες οι άνω των 18 ετών, επαγγελματίες και 

βιοτέχνες, οι διατηρούντες επαγγελματική ή βιοτεχνική στέγη. Ως επαγγελματική 

ή βιοτεχνική στέγη νοείται κατά τον παρόντα νόμο και η οικία ή οιοσδήποτε 

χώρος, ένθα ασκείται επάγγελμα ή βιοτεχνία.

Εις την κατά την προηγούμενη παράγραφαν υποχρεωτική ασφάλιση 

υπάγονται και τα μέλη των κατωτέρω εταιριών των οποίων το αντικείμενο 

συνιστά επάγγελμα, δια το οποίον τα ασκούντα τούτο πρόσωπα υπάγονται εις 

την ασφάλιση του ΤΕΒΕ:

α) των προσωπικών εταιριών (ομορρύθμων, ετερορρύθμων),

β) των εταιριών περιορισμένης ευθύνης και επί ανωνύμων εταιριών, τα 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου εφ' όσον ταύτα είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 

5%, τουλάχιστον.

Τυχόν απόληψις αποδοχών εκ της προσωπικής εταιρίας ή της εταιρίας 

περιορισμένης ευθύνης ή της ανωνύμου τοιαύτης των εις τα προηγούμενα

61



εδάφια αναφερομενών προσώπων, δεν αποτελεί λόγο εξαιρέσεως εκ της 

υποχρεωτικής εις το ταμείο ασφαλίσεως".

Υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΕΒΕ ή στο ΤΑΕ έχουν επίσης τα μέλη 

εταιριών που είναι επιτηδευματίες νομικά πρόσωπα οιασδήποτε μορφής (δηλ. 

άλλες εταιρίες) και τούτο διότι ως νομικά πρόσωπα (εταιρίες) δεν ασφαλίζονται, 

έχουν όμως υποχρέωση ασφάλισης τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στις 

εταιρίες.

Για τις αλλοδαπές εταιρίες που είναι μέλη σε Ελληνικές Εταιρίες και όσον 

αφορά την ασφόιλιση των φυσικών προσώπων που είναι μέλη στις αλλοδαπές 

εταιρίες, ισχύουν αυτά που αναγράφονται ανωτέρω στην παράγραφο που 

αναφέρεται στην ασφάλιση αλλοδαπών.

2β. Ασφόιλιση διαχειριστών

Οι διαχειριστές που συνήθως είναι φυσικά πρόσωπα και παρέχουν 

εξαρτημένη εργασία ασφαλίζονται στο I ΚΑ.

Εφόσον καθήκοντα διαχειριστού ΕΠΕ έχει αναλάβει εταιρία, η οποία 

είναι μέλος στην ΕΠΕ, άσχετα αν αυτά ασκούνται από υπαλλήλους της εταιρίας 

-μέλους, τότε η εταιρία — μέλος ως νομικό πρόσωπο δεν έχει υποχρέωση 

ασφόιλισης, έχουν όμως υποχρέωση ασφόιλισης στο ΤΕΒΕ τα μέλη (φυσικά 

πρόσωπα) της εταιρίας -  μέλους που εκτελεί χρέη διαχειριστή στην ΕΠΕ.

2γ. Εξαίρεση από ασφάλιση

Τα μέλη των ΕΠΕ, τα μέλη του Δ.Σ. των Α.Ε., εφόσον είναι μέτοχοι κατά 

ποσοστό 5% τουλάχιστον, καθώς και τα ετερόρρυθμα μέλη των Ετερορρύθμων 

Εταιριών τα οποία υπάγονται για πρώτη φορά στην υποχρεωτική ασφάλιση του 

ΤΕΒΕ, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφόιλιση του, εφόσον κατά την ισχύ 

του Ν. 1027/1980 (ΦΕΚ 49/26.2.1980 τ. Α') είχαν υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας 

τους.

Για την απαλλαγή των ανωτέρω, αρμόδια υπηρεσία είναι η Διεύθυνση 

Ασφάλισης του ΤΕΒΕ.

2δ. Οριοθέτηση ασφάλισης
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Από το συνδυασμό των διατάξεων της νομοθεσίας του ΤΑΕ και του 

ΤΕΒΕ καθίσταται φανερό ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχει σαφής 

οριοθέτηση μερικών επαγγελμάτων, η άσκηση των οποίων να προσδιορίζει, άνευ 

ετέρου, τον αρμόδιο μεταξύ των δύο φορέων ΤΕΒΕ - ΤΑΕ για την υποχρεωτική 

ασφάλιση, αφού από τη νομοθεσία των Ταμείων δεν προσδιορίζονται 

αντικειμενικά κριτήρια και έτσι δημιουργούνται συχνά αμφισβητήσεις, αφού 

έχουν ήδη ασφαλισθεί σ' ένα Ταμείο (ΤΕΒΕ ή ΤΑΕ), τις οποίες επιλύει ειδική 

επιτροπή επιλύσεως αμφισβητήσεων του Τπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Με το έγγραφο Φ.36/ΟΙΚ.549/16.5.1994 του Υπουργείου Υγείας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διευκρινίζεται ότι, προς αποφυγήν 

ταλαιπωριών και παραπόνων, τόσο των υπηρεσιών, όσο και των 

ενδιαφερομένων, στις περιπτώσεις δυσχερούς διάκρισης ασφαλιστικού φορέα 

(ΤΕΒΕ ή ΤΑΕ), οι αρμόδιες ΔΟΥ, στην περίπτωση που προσκομίζουν οι 

ενδιαφερόμενοι επιτηδευματίες ή τα μέλη Α.Ε. ή ΕΠΕ ή ομόρρυθμοι - 

ετερόρρυθμοι εταίροι προσωπικών εταιριών, βεβαίωση ασφαλιστικής 

ενημερότητας ή νόμιμη απαλλαγή από τον ένα ασφαλιστικό φορέα ΤΕΒΕ ή ΤΑΕ, 

θα πρέπει να θεωρείται ότι πληρούν την προβλεπόμενη από το νόμο 

προϋπόθεση.

Διαφορετική είναι η περίπτωση κατά την οποία, πρόσωπα 

υποχρεούμενα για προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από τον 

οικείο φορέα που ασφαλίζονται αυτοτελώς απασχολούμενοι, υπέχουν 

συγχρόνως υποχρέωση προσκόμισης και βεβαίωσης ασφαλιστικής 

ενημερότητας και από τον φορέα κύριας ασφάλισης μισθωτών, στον οποίο 

ασφαλίζεται το απασχολούμενο σ' αυτούς προσωπικό.

Έτσι, π.χ. έμποροι, βιοτέχνες ή ακόμη γιατροί, δικηγόροι κ.λπ. 

υποχρεούνται να προσκομίζουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από το 

ΤΑΕ, ΤΕΒΕ ή ΤΣΑΥ ή το Ταμείο Νομικών αντίστοιχα, παρόιλληλα δε, εφόσον 

απασχολούν προσωπικό με εξηρτημένη εργασία, υποχρεούνται να
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προσκομίζουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας και από τον φορέα κύριας 

ασφόιλισης μισθωτών, ήτοι εν προκειμένω το ΙΚΑ.

2ε. Ασφάλιση ιδιοκτητών ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων 

(Έγγραφο Φ.35/381/24.5.1994, Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

Οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων υπάγονται στην υποχρεωτική 

ασφάλιση του ΤΕΒΕ ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 2 του Ν.6364/1934 (ΦΕΚ376 Α') και του άρθρου 1 του Ν. 1027/1980 

(ΦΕΚ 49 Α1) και όπως έχουν χαρακτηριστεί και παλαώτερα με αποφάσεις της 

τότε μονίμου επιτροπής διαχωρισμού επαγγελματιών εμπόρων (ΜΕΔΕΕ) 

(10409/1953, 18353/1963).

Επίσης, κατά καιρούς και τα δικαστήρια έχουν δεχθεί ότι οι ιδιοκτήτες 

ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων υπάγονται στην ασφόιλιση του ΤΕΒΕ (Μον. Πρωτ. 

Αθηνών 5261/1972, ΕΔΚΑ 1972 και 7616/1972, ΕΔΚΑ 1973, Γνωμοδότηση 1017/ 

9.12.1959 Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

2στ. Ασφάλιση των Ιδιοκτητών τουριστικών γραφείων που κατέχουν 

και τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ.

(Έγγραφο Φ.22/722/15.7.1994, Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

Επειδή στην ασφάλιση των ιδιοκτητών τουριστικών γραφείων που

κατέχουν και τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. έχουν γίνει επανειλημμένες μεταβολές

στην ισχύουσα νομοθεσία, οι ΔΟΥ θα θεωρούν τα βιβλία και στοιχεία των

επιτηδευματιών αυτών δεχόμενες βεβαίωση ασφοιλιστικής ενημερότητας είτε του
<

ΤΑΝ-ΠΥ, είτε του ΤΣΑ.

3. Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΕΒΕ με κριτήριο την πραγματική 

άσκηση του επαγγέλματος

Στην εγκύκλιο του ΤΕΒΕ 35/9.7.1993 ορίζονται τα ακόλουθα:
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"Όπως είναι γνωστό, βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του 

Ν. 1027/1980, στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΤΕΒΕ υπάγονται όλοι οι άνω των 

18 ετών επαγγελματοβιοτέχνες που διατηρούν επαγγελματική στέγη, ως τέτοιας 

νοούμενης και της οικίας ή οποιουδήποτε χώρου όπου ασκείται επάγγελμα 

(πάγκος, υπαίθρια εγκατάσταση κ.λπ.).

Επειδή, όμως, γίνεται καταστρατήγηση των σχετικών διατάξεων και 

καταδολίευση των συμφερόντων του ΤΕΒΕ, αφού πολλοί επαγγελματοβιοτέχνες, 

προκειμένου να διαφύγουν της ασφαλίσεως, δηλώνουν σαν έδρα περιοχές που 

δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΤΕΒΕ, κριτήριο για την υπαγωγή στην 

ασφόιλιση του Ταμείου αποτελεί, όπως και στην Εγκύκλιο 34/1985 αναφέρεται, η 

πραγματική άσκηση του επαγγέλματος, η οποία είναι δυνατό να γίνεται σε 

πολλά μέρη συγχρόνως και όχι η έδρα της επιχειρήσεως.

Έτσι, όλοι οι επαγγελματίες (π.χ. ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, λογιστές 

κ.λπ.) και γενικά επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών που η δραστηριότητα τους 

επεκτείνεται εκτός της έδρας τους, θα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση 

του ΤΕΒΕ, άσχετα αν εκ της φύσεως του επαγγέλματος τους μπορούν να 

δηλώνουν σαν έδρα περιοχές που απαλλάσσονται της ασφαλίσεως.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι οικισμοί και οι περιοχές που ανήκουν 

διοικητικά σε Δήμους και Κοινότητες με πληθυσμό άνω των 2.000 ή 1.000 (όπου 

έγινε επέκταση) κατοίκων υπάγονται στην υποχρεωτική ασφόιλιση του ΤΕΒΕ.

Επίσης, τονίζεται ότι με την Εγκύκλιο του ΤΕΒΕ 56/12.11.1996, με 

αφορμή ερωτήματα σχετικά με τα κριτήρια υπαγωγής στην ασφόιλιση του 

Ταμείου αυτού με βάση την Εγκύκλιο 35/1993, δόθηκαν οι παρακάτω 

διευκρινίσεις:

1. Η ασφάλιση των επαγγελματιών που ασκούν επάγγελμα που από 

την φύση του έχει επέκταση δραστηριότητας όπως αυτό του ηλεκτρολόγου ή 

λογιστή ή υδραυλικού κ.λπ. (δηλ. επαγγέλματα καθαρά παροχής υπηρεσιών), θα 

είναι υποχρεωτική μόνο εφόσον υπάρχουν αποδεικτικά (τιμολόγια - δελτία 

παροχής υπηρεσιών κ.λπ.) επέκτασης δραστηριότητος τους, δεδομένου ότι
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λαμβάνεται υπόψη ο τόπος άσκησης του επαγγέλματος και όχι η δηλωθείσα 

τυπικά έδρα.

2. Επαγγελματίες που διατηρούν επαγγελματική στέγη σε προαιρετική 

περιοχή ασφάλισης και ασκούν εμπορία, για το επάγγελμα τους δε αυτό, 

βεβαιωμένα υπάγονται στην ασφάλιση του ΤΕΒΕ, απαλλάσσονται της 

υποχρεωτικής ασφόιλισης του ΤΕΒΕ όπως ακριβώς απαλλάσσονται μέχρι τώρα 

ο παντοπώλης ή ο μανάβης.

Στις περιπτώσεις όμως που υπάρχει αμφισβήτηση υπαγωγής τους στο 

ΤΕΒΕ ή στο ΤΑΕ, δεν τους χορηγείται βεβαίωση απαλλαγής;· αλλά πρέπει να 

παραπέμπονται στο ΤΑΕ προκειμένου να εξετασθεί το ενδεχόμενο υπαγωγής 

τους στο Ταμείο αυτό.

3. α) Βιοτεχνίες που λειτουργούν είτε υπό μορφήν εταιρίας είτε ατομικής 

επιχείρησης, με έδρα προαιρετική περιοχή ασφάλισης και πωλούν τα 

παραγόμενα είδη τους και σε περιοχές υποχρεωτικής ασφάλισης 

απαλλάσσονται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΤΕΒΕ, αφού το κύριο 

αντικείμενο των εργασιών τους είναι η κατασκευή, και αυτή ασκείται στην έδρα 

που είναι προαιρετική περιοχή.

Η πώληση, που αποτελεί παρεπόμενη δραστηριότητα στις περιπτώσεις 

των βιοτεχνιών δεν μπορεί, σύμφωνα με γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας 

να θεωρηθεί σαν επέκταση δραστηριότητας.

Σε περιπτώσεις βέβαια εταιριών που ο σκοπός τους είναι και η ίδρυση 

πρατηρίων που τροφοδοτούνται από προϊόντα της βιοτεχνίας υπάρχει 

υποχρέωση ασφόιλισης παρά την δηλούμενη σε προαιρετική περιοχή έδρα.

β) Με τα ίδια κριτήρια περί βιοτεχνιών που αναφέρθηκαν ανωτέρω, θα 

μπορούσαν ίσως να εξαιρεθούν και οι επαγγελματίες ξυλουργοί, σιδηρουργοί 

κ.λπ., οι οποίοι είναι τεχνίτες που διατηρούν γι' αυτό επαγγελματική στέγη σε 

προαιρετική περιοχή ασφάλισης, αν η παρεπόμενη και δευτερεύουσα 

δραστηριότητα τους είχε να κάνει όπως παραπάνω με την πώληση των ειδών 

που κατασκευάζουν. Πλην όμως οι επαγγελματίες αυτοί, ολοκληρώνουν το
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κύριο αντικείμενο των εργασιών τους που είναι η κατασκευή, παρέχοντες 

αυτοπροσώπως υπηρεσίες στους αγοραστές με την τοποθέτηση αυτών που 

κατασκευάζουν.

Έτσι η ασφάλιση τους καθίσταται πλέον υποχρεωτική, εφόσον βέβαια 

τις υπηρεσίες αυτές (τοποθέτηση) τις παρέχουν αποδεδειγμένα (τιμολόγια - 

δελτία παροχής), σε περιοχές υποχρεωτικής ασφάλισης.

4. Ως προς τον έλεγχο των αποδεικτικών στοιχείων, που όταν απαιτείται 

θα γίνεται προκειμένου να εξετασθεί το ενδεχόμενο υπαγωγής στην ασφάλιση, 

θα ισχύουν κατά περίπτωση τα εξής:

α) Σε παλιούς επαγγελματίες οι οποίοι παρουσιάζουν τιμολόγια ή δελτία 

παροχής για τα προηγούμενα χρόνια σε προαιρετική περιοχή ή και ελάχιστα σε 

υποχρεωτική και ζητούν απαλλαγή, θα χορηγείται, αφού υπογράφουν υπεύθυνη 

δήλωση με την υποχρέωση ελέγχου των τιμολογίων τους στο τέλος του έτους.

β) Σε νέους επαγγελματίες οι οποίοι παρουσιάζονται ή καλούνται και 

δηλώνουν ότι δεν θα ασκήσουν το επάγγελμα τους παρά μόνο στην έδρα τους 

που είναι προαιρετική και ζητούν απαλλαγή, θα χορηγείται κατόπιν υπογραφής 

υπεύθυνη δήλωση και με την υποχρέωση πάντα ελέγχου των τιμολογίων τους 

στο τέλος του έτους.

5. Όσον αφορά την αναγνώριση χρόνου προ εγγραφής των 

επαγγελματιών που ασφαλίστηκαν βάσει της Εγκ. 35/1993 λόγω επέκτασης 

δραστηριότητας, ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρονται στην Εγκ. 30/1996 της 

Διεύθυνσης Παροχών, περί έναρξης χρόνου ασφάλισης και αποφάσεων 

αναγνώρισης χρόνου προ εγγραφής.
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4. Θέματα υπαγωγής ή μη διαφόρων επαγγελματιών στην ασφάλιση 

τον ΤΕΒΕ

Στην Εγκύκλιο Τ.Ε.Β.Ε. 53/30.10.1996 παρέχονται διευκρινίσεις όσον 

αψορά την υπαγωγή ή μη στην ασφάλιση του Τ.Ε.Β.Ε. των Καπνομεσιτών, 

Αναπήρων Εθνικής Αντίστασης, Συγγραφέων και ιδιοκτητών ελαιοτριβείων.

1. Καπνομεσίτες

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 1 παρ. 11 του Ν.4577, πρόσωπα 

που απασχολούνται ως "εμπειρογνώμονες καπνού" και υπάγονται υποχρεωτικά 

στην ασφάλιση του I ΚΑ, νοούνται μόνον αυτά που μεσολαβούν μεταξύ 

καπνοπαραγωγών και καπνεμπορικών ή καπνοβιομηχανιών επιχειρήσεων.

Κατά συνέπεια καπνομεσίτες οι οποίοι μεσολαβούν στις μεταξύ 

καπνεμπόρων και καπνοβιομηχάνων αγοραπωλησίες καπνού, έχουν 

υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΕΒΕ.

2. Ανάπηροι Εθνικής Αντίστασης

Σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1043/1980, 1416/1984 και του 

Π.Δ.379/1983, οι ανάπηροι Εθνικής Αντίστασης απολαμβάνουν κάθε 

δικαιώματος και ευεργετήματος που απολαμβάνουν τα θύματα πολέμου και οι 

ανάπηροι πολέμου.

Στα πρόσωπα αυτά, χορηγείται από την οικεία Νομαρχία, άδεια 

εκμετάλλευσης περιπτέρου κατόπιν αίτησης τους και απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση ασφόιλισης σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό Οργανισμό.

Κατά συνέπεια στα άτομα αυτά, θα χορηγείται βεβαίωση απαλλαγής, 

κατ' εφαρμογήν των παραπάνω διατάξεων, από την ασφάλιση του ΤΕΒΕ, 

κατόπιν αίτησής τους.

3. Συγγραφείς

Συγγραφείς οι οποίοι εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε 

αναλαμβάνουν οι ίδιοι και την έκδοση είτε όχι, υπάγονται στην υποχρεωτική 

ασφάλιση του Ταμείου, βάσει του 1027/1980.
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Η Διοίκηση, στα πλαίσια διευκόλυνσης των προσώπων αυτών που 

έχουν ως πάρεργο την δραστηριότητα αυτή (και είναι ασφαλισμένοι σε φορέα 

κύριας ασφάλισης για την κύρια δραστηριότητα τους), αποφάσισε την 

απαλλαγή από την ασφόιλιση, όσων το εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ 

ετησίως.

Στις περιπτώσεις που αυτό δεν προκύπτει γιατί κάνουν έναρξη για 

πρώτη φορά, προκειμένου να τους χορηγηθεί βεβαίωση απαλλαγής, θα 

υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν ότι 

το εισόδημα τους δεν θα υπερβαίνει το ίδιο ποσόν ετησίως.

Τα ανωτέρω ισχύουν μόνον για τους συγγραφείς και όχι για συγγραφείς 

εκδότες των οποίων η ασφόιλιση είναι υποχρεωτική.

4. Ελαιοτριβεία

Σύμφωνα με γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, για τα ελαιοτριβεία 

τόπος άσκησης του επαγγέλματος είναι εκείνος που βρίσκονται οι 

εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου, στις οποίες πραγματοποιείται η επεξεργασία 

των ελαίων και η εξαγωγή του ελαιόλαδου, δηλαδή, το κύριο αντικείμενο των 

εργασιών του ελαιοτριβείου για το οποίο ο ιδιοκτήτης υπάγεται στην ασφόιλιση 

του ΤΕΒΕ.

Κατά συνέπεια, όταν οι εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου ευρίσκονται σε 

προαιρετική περιοχή ασφάλισης, ο ιδιοκτήτης του απαλλάσσεται από την 

υποχρεωτική ασφάλιση του ΤΕΒΕ, αφού ο τόπος στον οποίο πωλείται το λάδι, 

το πυρηνέλαιο και οι πυρήνες, δεν ασκεί επιρροή για την υπαγωγή στην 

ασφόιλιση, αφού προέχουσα απασχόληση είναι η επεξεργασία και παρεπόμενη η
4

πώληση.

Τα παραπάνω ισχύουν ανεξάρτητα από το αν η επιχείρηση του 

ελαιοτριβείου ασκείται υπό ατομική ή εταιρική μορφή.

Στις περιπτώσεις βέβαια που οι πωλήσεις πραγματοποιούνται 

ανεξάρτητα από το ελαιοτριβείο σε ιδιαίτερες εγκαταστάσεις (καταστήματα), 

που βρίσκονται σε περιοχές υποχρεωτικής ασφόιλισης ή σε περιπτώσεις εταιριών
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που ο σκοπός είναι και η ίδρυση πρατηρίων που τροφοδοτούνται από προϊόντα 

του ελαιοτριβείου, η ασφάλιση στο ΤΕΒΕ είναι υποχρεωτική.

Επίσης, τονίζεται ότι οι ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν μέχρι 7 δωμάτια 

απαλλάσσονται από την ασφάλιση του ΤΕΒΕ.

Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο του ΤΕΒΕ 36/9.7.1993 αναφέρονται τα 

ακόλουθα:

"Το Δ.Σ. του Ταμείου με την απόφαση του αριθμ. 200/344/1.7.1993 

αποφάσισε την απαλλαγή από την ασφάλιση του ΤΕΒΕ των ιδιοκτητών που 

ενοικιάζουν μέχρι 7 δωμάτια.

Για τη χορήγηση της βεβαιώσεως πρέπει να προσκομίζεται απαραίτητα 

η άδεια του EOT, για να φαίνεται ο αριθμός των δωματίων που ενοικιάζονται. 

Εάν όμως γίνεται έναρξη επαγγέλματος για πρώτη φορά και δεν έχει ακόμη 

χορηγηθεί η άδεια από τον EOT, τότε ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει στη δήλωση 

του ότι θα προσκομίσει την άδεια τον επόμενο χρόνο και στην περίπτωση που 

προκύψει ότι τα δωμάτια είναι περισσότερα από 7 θα υποχρεωθεί σε αναδρομική 

ασφάλιση".

5. Ασφαλιστικές εισφορές

Οι ασφαλιστικές εισφορές του Τ.Ε.Β.Ε. είναι διάφορες προκειμένου περί 

1) παλαιών ασφαλισμένων, 2) νέων ασφαλισμένων (συγκεκριμένα για τους 

ασφαλισμένους μετά την 1.1.1993) στο ταμείο αυτό.

5α. Παλαιοί ασφαλισμένοι

Όπως ορίζει η Φ.35/84/24.1.1991 υπουργική απόφαση υπάρχουν 7 

υποχρεωτικές ασφαλιστικές κατηγορίες (Al, Β', Γ, Δ', Ε', ΣΤ', Ζ'), οτις οποίες 

κατατάσσονται οι παλαιοί ασφαλισμένοι.

Συγκεκριμένα, όσοι ασκούν επάγγελμα για πρώτη φορά κατατάσσονται 

στην Ε' ασφαλιστική κατηγορία.
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Οι κατηγορίες Α', Β', Γ', Δ' χρησιμοποιούνται ως βάση για τον 

καθορισμό ορισμένων παροχών που χορηγεί το ταμείο.

Οι ασφαλιστικές εισφορές του Τ.Ε.Β.Ε. αυξάνονται με απόφαση του 

Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από πρόταση 

του διοικητικού συμβουλίου του ταμείου.

Σχετικά με τις προθεσμίες καταβολής των εισφορών στο Τ.Ε.Β.Ε. 

αναφέρονται τα εξής:

Οι εισφορές του Τ.Ε.Β.Ε. πρέπει να καταβόιλλονται στους επιμελητές 

εισπράξεων ή στο ταμείο το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μηνός 

εκείνου στον οποίο ανάγονται. Όταν οι εισφορές καταβάλλονται εκτός των ως 

άνω χρονικών ορίων, η καταβολή τους θεωρείται εκπρόθεσμη και επιβαρύνονται 

με πρόσθετα τέλη καθυστερήσεως. Τα πρόσθετα αυτά τέλη, με τα οποία 

επιβαρύνεται ο ασφαλισμένος σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής των 

εισφορών, ορίζονται ως εξής: 5% για το πρώτο δεκαήμερο καθυστέρησης και 

από 1% για το 2ο και 3ο δεκαήμερο του ιδίου μηνός και για κάθε Ιο, 2ο και 3ο 

δεκαήμερο των επομένων μηνών που μπορεί να φθάσει για κάθε οφειλόμενο 

μήνα σε ανώτατο όριο 120% της μηνιαίας εισφοράς.

Το πρόσθετο αυτό τέλος που υποχρεώνεται να καταβάλει ο 

ασφαλισμένος, εισπράττεται μαζί με την εισφορά του μήνα που αφορά.

Πρέπει να προσεχθεί στο σημείο αυτό ότι προπληρωμή εισφορών δεν 

επιτρέπεται.

Με τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθρ. 33 του Ν. 1902/1990 όταν γίνεται 

αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, οι καθυστερούμενες εισφορές 

αναπροσαρμόζονται αυτόματα στο ύψος του ασφαλίστρου κατά το χρόνο καταβολής.

6. Παροχές Κλάδου Ασθένειας

Μετά τον ανακαθορισμό του ύψους των εισφορών η χρηματική παροχή 

(πριμ), το επίδομα τοκετού και τα έξοδα κηδείας αναπροσαρμόζονται από

1.1.1997 ως εξής:
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1. Ημερήσια χρηματική παροχή (πριμ)

α Οι ανήκοντες στη ΣΤ ασφαλιστική κατηγορία, 28€. β. Οι ανήκοντες 

στη Ζ' ασφαλιστική κατηγορία, 40€. γ. Οι ανήκοντες στην Η', Θ', Γ ασφαλιστική 

κατηγορία, 57€.

2. Επίδομα τοκετού

Το οκταπλάσιο της μηνιαίας εισφοράς του κλάδου σύνταξης της Δ' 

ασφαλιστικής κατηγορίας 8 X 50€ = 400€.

3. Έξοδα κηδείας α. Στην Ελλάδα

Το ενδεκαπλάσιο της μηνιαίας εισφοράς του κλάδου σύνταξης της Δ' 

ασφαλιστικής κατηγορίας 11 X 50€ = 550€

β. Στο εξωτερικό

β.α. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου σε χώρα της Αμερικής, όταν 

μεταφερθεί η σορός του στην Ελλάδα ή ταφεί στη χώρα του εξωτερικού 

(Αμερική) που πέθανε, θα καταβόιλλονται έξοδα κηδείας και πρόσθετες δαπάνες, 

το ύψος των οποίων συνολικά δεν μπορεί να υπερβεί από 1.1.1997 τα 5.492€.

β.β. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου σε χώρα της Ευρώπης, όταν 

μεταφερθεί η σορός του στην Ελλάδα ή ταφεί σε χώρα του εξωτερικού (Ευρώπη) 

που πέθανε, θα καταβάλλονται έξοδα κηδείας και πρόσθετες δαπάνες.

Επισημαίνεται ότι και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις θανάτου στο

εξωτερικό (Αμερική - Ευρώπη), πρέπει οπωσδήποτε να έχει προηγηθεί, έγκριση

του Διοικητή του Τ.Ε.Β.Ε. για τη μετάβαση του ασθενή ασφαλισμένου στο
<

εξωτερικό για νοσηλεία.

Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου που βρέθηκε στο εξωτερικό 

(Αμερική - Ευρώπη) για οποιοδήποτε λόγο, τουρισμό, αντιμετώπιση ασθένειας 

κ.λπ., χωρίς όμως προηγούμενη έγκριση του Διοικητή του Τ.Ε.Β.Ε., θα 

καταβάλλονται έξοδα κηδείας, δηλαδή μεταφοράς και ταφής στην Ελλάδα ή 

ταφής στο εξωτερικό, το ύψος των οποίων συνολικά δεν μπορεί να υπερβεί το
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πενταπλάσιο των εξόδων κηδείας που καταβάλλονται στην Ελλάδα, για όσους 

πέθαναν στην Αμερική και το μισό του επταπλασίου για όσους πέθαναν στην 

Ευρώπη.

5β. Νέοι ασφαλισμένοι

Στην εγκύκλιο 12/20.2.1997 του ΤΕΒΕ ορίζονται τα εξής:

"1. Ως γνωστόν, οι ασφαλιστικές κατηγορίες των μετά την 1.1.1993 

ασφαλισμένων αναπροσαρμόζονται με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των 

συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων, σύμφωνα με το άρθρο 22 του 

Ν.2084/1992.

Με το ως άνω σχετικό έγγραφο του, το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων μας έκανε γνωστό ότι από 1.1.1997 και από 1.7.1997 

τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών με βάση τις αυξήσεις των συντάξεων 

των Δημοσίων Υπαλλήλων, οι οποίες έχουν χορηγηθεί από 1.1.1993 και εξής και 

κατ' επέκταση των ασφαλιστικών εισφορών διαμορφώνονται ως εξής:

2. Μετά την αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών, από

1.1.1997 το δικαίωμα εγγραφής είναι το διπλάσιο της μηνιαίας εισφοράς του 

κλάδου σύνταξης από της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας.

Με τις διατάξεις του Ν. 1902/1990 αρθ. 33 όταν γίνεται αύξηση των 

εισφορών οι καθυστερούμενες εισφορές αναπροσαρμόζονται αυτόματα στο 

ύψος του ασφαλίστρου κατά το χρόνο καταβολής. Επομένως, από 1.1.1997 και 

από 1.7.1997 όλες οι καθυστερούμενες εισφορές οποιασδήποτε χρονικής 

περιόδου θα εισπράττονται με το νέο ασφάλιστρο.

Σημειώνεται ότι σε καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές που 

κατεβλήθησαν από 1.1.1997 και μετά με το παλαιό ασφάλιστρο, θα πρέπει να 

αναζητηθούν διαφορές, αφού στην καταβολή συνυπολογισθούν και τυχόν 

εισπραχθέντα τέλη καθυστέρησης.
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7. Παροχές κλάδου ασθένειας για τους μετά την 1.1.1993 

ασφαλισμένο υς

Μετά από τον ανακαθορισμό του ύψους των εισφορών η χρηματική 

παροχή (πριμ), το επίδομα τοκετού και τα έξοδα κηδείας των ασφαλισμένων 

από 1.1.1993 και μετά αναπροσαρμόζονται από 1.1.1997 και από 1.7.1997 ως 

εξής:

1. Ημερήσια χρηματική παροχή (πριμ)

α. Οι ανήκοντες στην 5η ασφαλιστική κατηγορία από 1.1.1997 77€ και 

από 1.7.1997 79€.

β. Οι ανήκοντες στην 6η, 7η, 8η, 9η και 10η ασφαλιστική κατηγορία από

1.1.1997 108€ και από 1.7.1997 110€.

γ. Οι ανήκοντες στην 11η, 12η, 13η και 14η ασφαλιστική κατηγορία από

1.1.1997 154€ και από 1.7.1997 158€.

2. Επίδομα τοκετού

Το οκταπλάσιο της μηνιαίας εισφοράς του κλάδου σύνταξης της 4ης 

ασφαλιστικής κατηγορίας μειωμένο κατά 30% (Ν.2160/1993).

Έξοδα κηδείας 

α. Στην Ελλάδα

Το ενδεκαπλάσιο της μηνιαίας εισφοράς του κλάδου Σύνταξης της 4ης 

ασφαλιστικής κατηγορίας, όπως προκύπτει αυτή κατά τα ανωτέρω, 

β. Στο εξωτερικό

β.α. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου σε χώρα της Αμερικής, όταν 

μεταφερθεί η σωρός του στην Ελλάδα ή ταφεί στην Αμερική που πέθανε, θα 

καταβάλλονται έξοδα κηδείας και πρόσθετες δαπάνες, το ύψος των οποίων 

συνολικά δεν μπορεί να υπερβεί από 1.1.1997 τα 11.480€ και από 1.7.1997 

12.000€.
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β.β. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου σε χώρα της Ευρώπης, όταν 

μεταφερθεί η σωρός του στην Ελλάδα ή ταφεί στη χώρα της Ευρώπης που 

πέθανε, θα καταβάλλονται έξοδα κηδείας και πρόσθετες δαπάνες.

Επισημαίνεται ότι και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις θανάτου στο 

εξωτερικό (Αμερική - Ευρώπη), πρέπει να προηγηθεί έγκριση του Διοικητή 

Τ.Ε.Β.Ε. για τη μετάβαση του ασθενή ασφαλισμένου στο εξωτερικό για νοσηλεία.

Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου που βρέθηκε στο εξωτερικό 

(Αμερική - Ευρώπη) για οποιοδήποτε λόγο, τουρισμό, αντιμετώπιση ασθένειας 

κ.λπ., χωρίς όμως προηγούμενη έγκριση του Διοικητή του Τ.Ε.Β.Ε., θα 

καταβάλλονται έξοδα κηδείας, δηλαδή μεταφοράς και ταφής στην Ελλάδα ή 

ταφής στο εξωτερικό, το ύψος των οποίων συνολικά δεν μπορεί να υπερβεί το 

πενταπλάσιο των εξόδων κηδείας που καταβάλλονται στην Ελλάδα, για όσους 

πεθαίνουν στην Αμερική και το μισό του επταπλασίου για όσους πεθαίνουν στην 

Ευρώπη.

Τέλος, τονίζεται και πάλι ότι οι ασφαλιστικές εισφορές και οι παροχές 

ασθένειας που αναφέρονται παραπάνω αφορούν τους ασφαλισμένους που 

έχουν ασφαλισθεί στο Τ.Ε.Β.Ε. από 1.1.1993 και μετά και που στο παρελθόν δεν 

είχαν ασφαλισθεί σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης".

8. Διαγραφή από τα μητρώα του Τ.Ε.Β.Ε. ασφαλισμένου ο οποίος 

έχει κηρυχθεί σε πτώχευση με δικαστική απόφαση

Σύμφωνα με την κρατούσα στη νομολογία άποψη από τη δημοσίευση 

της απόφασης, που κηρύσσει την πτώχευση του εμπόρου μέχρι την 

αποκατάσταση του (βλ. αριθ. 1 περιπτ. δ' και 18 παρ. 1 του Α.Ν.635/1937), 

αυτός χάνει την εμπορική ιδιότητα.

Αν, όμως, η κήρυξη της πτωχεύσεως γίνεται με αίτηση του εμπόρου, η 

απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση δημοσιεύεται μετά από ορισμένο χρονικό
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διάστημα από την ημέρα που ο έμπορος καταθέσει στο Γραμματέα του αρμόδιου 

Πρωτοδικείου τη δήλωση πτωχεύσεως.

Εξ' άλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του αρθρ. 2 παρ. 1 του Κ.Β.Σ., για 

την άσκηση οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας, απαιτείται η 

θεώρηση από τον αρμόδιο για τη φορολογία εισοδήματος του επιτηδευματία των 

βιβλίων και στοιχείων, που προβλέπει ο Κ.Β.Σ. για κάθε κατηγορία 

δραστηριότητας.

Τέλος, σε περίπτωση κηρύξεως της πτωχεύσεως με αίτηση του εμπόρου, 

αυτός οφείλει, σύμφωνα με τη διάταξη του αρθρ. 527 εδαφ. β' Ε.Ν., να καταθέσει 

τα εμπορικά του βιβλία στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου, που υπέβαλε τη 

δήλωση πτωχεύσεως, στην προθεσμία που προβλέπει η διάταξη αυτή.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω, από την κατάθεση των εμπορικών 

βιβλίων του εμπόρου στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου που υπέβαλε τη δήλωση 

πτωχεύσεως, ο πτωχός δεν μπορεί να ασκήσει εμπορική δραστηριότητα, 

ανεξάρτητα από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης του αρμόδιου 

Δικαστηρίου, που τον κήρυξε σε κατάσταση πτωχεύσεως.

Αντίθετα, σε περίπτωση κηρύξεως του σε κατάσταση πτωχεύσεως με 

απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου, ύστερα από αίτηση κάποιου από τους 

πιστωτές του (βλ. αρθρ. 528 εδαφ. α' Ε.Ν.), η απαγόρευση αυτή ισχύει από την 

ημέρα δημοσίευσης της απόφασης αυτής.

Κατά συνέπεια, από τα παραπάνω χρονικά σημεία, με τις αντίστοιχες 

διακρίσεις, ο πτωχός δεν υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΤΕΒΕ, 

σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν.6364/1934, όπως 

τροποποιήθηκε με τη διάταξη του αρθρ. 1 του Ν. 1027/1980 και, επομένως, δεν 

οφείλει σ' αυτό ασφαλιστικές εισφορές και διαγράφεται από τα Μητρώα αυτού 

(Εγκ. ΤΕΒΕ 13/27.2.1997).
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Ο.Γ.Α. (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ)

Πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας 

Ασφάλισης

Στην ασφάλιση του Κλάδου υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια:

- Οι αγρότες, οι απασχολούμενοι δηλ. προσωπικά ή με αυτεπιστασία, 

συστηματικά και κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα στην αγροτική οικονομία 

(ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές αγροκτημάτων, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, 

μελισσοκόμοι κ.λ.π.).

- Οι αγρεργάτες, δηλαδή οι απασχολούμενοι κατά κύριο βιοποριστικό 

επάγγελμα με ημερομίσθιο ή μισθό, σε είδος ή σε χρήμα, σε οποιαδήποτε 

παραγωγική αγροτική εργασία.

- Οι αλιείς που δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου φορέα

- Οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι που ασκούν το επάγγελμά 

τους σε χωριά ή οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων ή κάτω των 

1000 κατοίκων ειδικά για τους νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Κορινθίας, Εύβοιας, 

Αχαΐας και Θεσσαλονίκης, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφόιλιση του ΟΓΑ 

από 1-1-2003, εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων 

ετών από την επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητά τους δεν 

υπερβαίνει το 500πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Ειδικά οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι των ανωτέρω περιοχών 

που είναι παράλληλα και αγρότες ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ εάν α) 

το προερχόμενο από την επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητά 

τους εισόδημα (μέσος όρος τριετίας) δεν υπερβαίνει το 500πλάσιο του εκάστοτε 

ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ή β) τα εισοδήματα από την 

αγροτική δραστηριότητά τους (Μ.Ο. τριετίας) είναι μεγαλύτερα από τα 

αντίστοιχα εισοδήματα τα προερχόμενα από την επαγγελματική ή βιοτεχνική ή 

εμπορική δραστηριότητά τους (ανεξάρτητα από το ύψος των εισοδημάτων από 

την επιχειρηματική δραστηριότητά τους).
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Από 1-1-2007, το ως άνω ασφαλιστικό καθεστώς (με το ίδιο 

εισοδηματικό κριτήριο) επεκτάθηκε και στους επαγγελματίες, βιοτέχνες και 

εμπόρους, που ασκούν τη δραστηριότητά τους και κατοικούν μόνιμα σε νησιά 

με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων

Από 1-1-2007 ειδικά για τους ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων 

ισχύουν τα ακόλουθα:

- Οι ιδιοκτήτες έως και δέκα (10) ενοικιαζόμενων δωματίων σ' όλη την 

Επικράτεια, από 1-1-2007, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του 

ΟΑΕΕ και υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΓΑ (ανεξαρτήτως των 

εισοδημάτων τους από τη δραστηριότητά τους αυτή). Σε περίπτωση που είναι 

ασφαλισμένοι από άλλη εργασία ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε 

ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, δεν υπάγονται σε κανέναν από τους δύο 

Οργανισμούς (ΟΓΑ, ΟΑΕΕ).

- Οι ιδιοκτήτες ένδεκα (11) και άνω δωματίων, σε οικισμούς με 

πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων ή κάτω των 1000 κατοίκων ειδικά για τους 

νομούς Αττικής, Βοιωτίας Κορινθίας, Εύβοιας, Αχάίας και Θεσσαλονίκης, 

σύμφωνα με την απογραφή του 2001, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ, 

εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών από τη 

δραστηριότητα αυτή δεν υπερβαίνει το 500πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος 

ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Σε αντίθετη περίπτωση υπάγονται στην 

υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

Τα πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα καί απασχολούνται σε 

οποιαδήποτε βιοποριστική εργασία σε Δήμους ή Κοινότητες που είχαν πληθυσμό 

μέχρι και 5.000 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του έτους 1971, υπό τη 

ρητή προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου φορέα.

Από 1-1-2004 με το Νόμο 3232/2004 (άρθρο 7), όπως ισχύες 

ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, εξαιρούμενοι της ασφάλισης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, οι
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απασχολούμενοι με αμοιβή, σε αγροτικές εργασίες της πρωτογενούς αγροτικής 

δραστηριότητας, σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, 

ανεξάρτητα από τη νομική μορφή και το μέγεθος αυτών, ακόμη και αν 

απασχολούνται περιστασιακά (ανειδίκευτοι εργάτες, αλιεργάτες κ.λ.π.).

Πολλαπλή Απασχόληση

Όσα από τα πρόσωπα του άρθρου 7 ( παρ. 1) του ν. 3232/2004, 

απασχολούνται παράλληλα και αυτοτελώς, κατά κύριο βιοποριστικό 

επάγγελμα, εντός της ίδιας χρονικής περιόδου και σε όιλλες εργασίες 

ασφαλιστέες στον ΟΓΑ, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ και για τις 

εργασίες αυτές, για τις οποίες καταβάλλονται οι αντίστοιχες ασφαλιστικές 

εισφορές, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 2458/1997 και π.δ. 

78/1998.

Το ποσό της σύνταξης, στην περίπτωση αυτή, αποτελείται από το 

άθροισμα των επί μέρους ποσών σύνταξης που προκύπτουν ανάλογα με τις 

ασφαλιστικές κατηγορίες που έχουν υπαχθεί οι ασφαλισμένοι και για τις δύο 

εργασίες τους κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Στην ασφάλιση του Κλάδου υπάγονται επίσης προαιρετικά:

α. οι Έλληνες μοναχοί και μοναχές που απασχολούνται με οποιοδήποτε 

τρόπο, σε αγροτικές εργασίες.

β. οι συνταξιούχοι οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα από έμμεσο 

δικαίωμα, εφόσον απασχολούνται συστηματικά σε εργασίες, για τις οποίες τα 

πρόσωπα που τις ασκούν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

Ασφάλιση συζύγων

Μέχρι 31-12-2003 στις περιπτώσεις που και οι δύο σύζυγοι υπάγονταν 

στην ασφάλιση του ΟΓΑ, μπορούσε να εξαιρεθεί της ασφόιλισης ο ένας εκ των 

δύο.
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Από 1.1.2004, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Νόμου 

3232/2004, ασφαλίζονται στον ΟΓΑ υποχρεωτικά και οι δύο σύζυγοι, εφόσον 

απασχολούνται σε εργασίες, για τις οποίες τα πρόσωπα που τις ασκούν 

υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

Ασφόιλιση σε άλλο φορέα

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ασφάλιση ή η συνταξιοδότηση από άλλο φορέα Κύριας 

ασφάλισης, από άμεσο δικαίωμα, αποτελεί κώλυμα για την ασφάλιση στον 

ΟΓΑ. Συνεπώς οι ασφαλισμένοι ή οι συνταξιούχοι άλλου φορέα Κύριας 

ασφάλισης, από άμεσο δικαίωμα, δεν μπορούν να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ, 

ακόμη και αν απασχολούνται συστηματικά σε εργασίες που καλύπτονται από 

την ασφάλιση του ΟΓΑ. Κατ' εξαίρεση μπορούν να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ οι 

απασχολούμενοι περιστασιακά σε εργασίες που καλύπτονται από την ασφάλιση 

του ΙΚΑ, υπό τη ρητή όμως προϋπόθεση ότι οι ημέρες ασφόιλισής τους στο ΙΚΑ 

δεν υπερβαίνουν τις 150 ετησίως και εφόσον βεβαίως το κύριο επάγγελμά τους 

από το οποίο και αντλούν το βιοπορισμό τους είναι το αγροτικό (ή άλλο 

επάγγελμα καλυπτόμενο από την ασφάλιση του ΟΓΑ).

Εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου

Η ιδιότητα του ασφαλισμένου του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών
»

αποδεικνύεταί με την εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων που καταρτίζονται 

και τηρούνται στον ΟΓΑ.

Η υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΓΑ αρχίζει προαιρετικά την 1η 

Ιανουάριου του επομένου έτους από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας 

και υποχρεωτικά την 1η Ιανουάριου του επόμενου έτους από τη συμπλήρωση 

του 21ου έτους της ηλικίας και λήγει στο τέλος του έτους συμπλήρωσης του 

64ου έτους της ηλικίας ή την τελευταία ημέρα του μήνα πριν από το θάνατο ή 

την έναρξη συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας. Η ασφάλιση μπορεί να 

παραταθεί, ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου και πέραν του 64ου έτους της
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ηλικίας και μόνο για όσο χρόνο απαιτείται για τη θεμελίωση δικαιώματος 

συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.

Η εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλόιδου γίνεται με τη 

συμπλήρωση από τον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ του ειδικού "Δελτίου 

Απογραφής Ασφαλισμένων και Επιλογής Ασφαλιστικής Κατηγορίας".

Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους στην αγροτική οικονομία, 

αρμόδιος Ανταποκριτής ΟΓΑ για την εγγραφή στα Μητρώα είναι ο 

Ανταποκριτής ΟΓΑ του τόπου κατοικίας. Οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται οι 

ίδιοι στον Ανταποκριτή Ο.Γ.Α. του τόπου κατοικίας τους για τη σύνταξη του 

Δελτίου Απογραφής. Αν ο απασχολούμενος δεν προσέλθει να εγγραφεί στα 

Μητρώα, τότε η εγγραφή του γίνεται αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο 

Ανταποκριτή.

Η εγγραφή στα Μητρώα του Κλάδου των απασχολούμενων με αμοιβή 

σε αγροτικές εργασίες της πρωτογενούς δραστηριότητας, σε αγροτικές 

εκμεταλλεύσεις ή σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, καθώς και των μετακλητών 

αλλοδαπών με είσοδο στη χώρα μετά την 1-1-2004 γίνεται με ευθύνη του 

εργοδότη, στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου απασχόλησης.

Παράταση της ασφάλισης

Η ασφόιλιση στον Κλάδο μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση του 
<

ασφαλισμένου και πέραν του 64ου έτους της ηλικίας και μόνο για όσο χρόνο 

απαιτείται για τη θεμελίωση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, εφόσον 

πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) ο ασφαλισμένος είναι γραμμένος στα Μητρώα του Κλάδου για όλη τη 

διάρκεια του έτους που συμπληρώνει το εξηκοστό τέταρτο (64ο) έτος της ηλικίας 

του και

β) εξακολουθούν να συντρέχουν συνεχώς στο πρόσωπό του οι 

προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφόιλιση του ΟΓΑ.
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Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την παράταση της ασφάλισης 

είναι τα ακόλουθα:

α. Αίτηση - Τπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος.

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της απορριπτικής απόφασης για τη 

συνταξιοδότηση λόγω γήρατος.

γ. Δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται η απασχόληση του 

αιτούντος μετά τη συμπλήρωση του 64ου έτους της ηλικίας του (φορολογική 

δήλωση, εκκαθαριστικά σημειώματα κ.λ.π.).

Μετά το πέρας της παράτασης και προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να 

δικαιωθεί συντάξεως γήρατος από τον ΟΓΑ, πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση 

συ νταξ ιο δ ότη ση ς.
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ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

1. Ταμείο Συντάξεων Αυτοκινητιστών (Τ.Σ.Α.)

2. Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 

(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

3. Ταμείο Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Τπαλλήλων (Τ.Α.Ν.Π.Τ.)

4. Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (Τ.Σ.ΑΥ.)

5. Ταμείο Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου 

(Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.) -

6. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής 

Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Α.Ι.Γ.Ε.)

7. Επικουρικό Ταμείο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (Ε.Τ.Ε.Μ.)

8. Ταμείο Επικουρικής Ασφόιλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.)

9. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτον 

(Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.)

10. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Α.Ε. οινοποιίας, ζυθοποιίας 

και οινοπνευματοποιίας

11. Ταμείο Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων (Τ.Α.Ξ. Υ.)

12. Ταμείο Επικουρικής Ασφόιλισης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας

13. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιριών Τσιμέντου 

(Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.)

14. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών 

(Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.)

15. Ταμείο Επικουρικής Ασφόιλισης Χημικών

16. Ταμείο Προνοίας Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης

17. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών

18. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιριών Πετρελαιοειδών

19. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Πρόνοιας και κοινής διανομής πωλητών 

Βενζίνης Αθηνών -  Πειραιώς και Περιχώρων
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1. Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών (Τ.Σ.Α.)

Ποιοι υπάγονται στην ασφάλιση του Τ.Σ.Α.

Στην ασφάλιση του Τ.Σ.Α. υπάγονται:

Υποχρεωτικά:

1. Οι κάτοχοι αυτοκινήτων Δ.Χ. γενικά εφόσον έχουν ποσοστό 50% σε 

ταξί ή 25% σε λεωφορείο ή 3 τόνους σε φορτηγό ή ολόκληρο φορτηγό, 

ανεξάρτητα από το τονάζ ή εφόσον οδηγούν αυτοπρόσωπα το αυτοκίνητο 

τους, έστω και αν κατέχουν ποσοστό σ' αυτό μικρότερο από αυτά που 

αναφέρθηκαν.

2. Οι εκγυμναστές οδηγών αυτοκινήτων εφόσον ασκούν αυτοπρόσωπα 

το επάγγελμα ή διατηρούν σχολή οδηγών.

3. Οι κάτοχοι τρίτροχων φορτηγών Δ.Χ. εφόσον το οδηγούν 

αυτοπρόσωπα και κατέχουν επαγγελματική άδεια οδηγού αυτοκινήτου.

4. Τα μέλη και οι μέτοχοι οργανισμών ή κοινοπραξιών ή εταιριών των 

οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά με αυτοκίνητο Δ.Χ. προσώπων ή πραγμάτων 

με κόμιστρο, καθώς και οι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών ανωνύμων εταιριών 

που έχουν τον ίδιο σκοπό, εφόσον οι κατεχόμενες μετοχές αντιπροσωπεύουν το 

προβλεπόμενο στην περίπτωση α' ποσοστό αυτοκινήτου Δ.Χ.

Προαιρετικά:

Όλοι οι ανωτέρω που έχουν 15 έτη ασφάλιση στο Τ.Σ.Α. και 

αποξενώθηκαν του Δ.Χ. αυτοκινήτου τους και υποβάλλουν αίτηση εντός ενός 

έτους από την αποξένωση.

Σε όλους τους ανωτέρω χορηγούνται πάσης φύσεως πιστοποιητικά 

επαγγελματικότητας για οποιαδήποτε χρήση (αγορά, αντικατάσταση, 

αποχαρακτηρισμό, αλλαγή κινητήρα, μεταβίβαση της άδειας επί ονόματι του, 

πώληση, εργατική κατοικία κ.λπ.) ύστερα από αίτηση τους από τις 

περιφερειακές Υπηρεσίες στις οποίες ανήκουν και εφόσον υπάρχουν στον
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ασφαλιστικό τους φάκελο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έχουν εξοφληθεί 

οι εισφορές.

Με την Φ. 22/01 Κ. 333/7.3.1997 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων αυξάνεται η ατομική ασφαλιστική εισφορά του 

κλάδου σύνταξης για τους παλαιούς ασφαλισμένους, από 1.1.1997 σε 119€κατά 

μήνα. Επίσης, η ατομική ασφαλιστική εισφορά του κλάδου ασθένειας 

καθορίζεται στα 35€ για τους έχοντες ταξί και φορτηγά και στα 41€ για τους 

εκπαιδευτές και τους ιδιοκτήτες που από τρίκυκλα πήραν φορτηγά. Συνεπώς, 

Σύνολο Εισφορών παλαιών ασφαλισμένων (κλάδου σύνταξης και κλάδου 

ασθένειας = 119€ + 35€ = 154€

Όσον αφορά τους ασφαλισμένους από 1.11.1993 και μετά (νέοι 

ασφαλισμένοι), σύμφωνα με τις διατάξεις τον άρθρων 44 παρ. 3 και 22 παρ. 1 

του Ν.2084/1992 και άρθρου 3 του Π.Δ. 129/1993, με το οποίο καθορίστηκαν οι 

ασφαλιστικές κλάσεις και του υπ' αριθ. 14/5.2.1997 εγγράφου του εποπτεύοντος 

Υπουργείου, το ποσό της μηνιαίας ατομικής εισφοράς για τον κλάδο σύνταξης 

καθορίζεται κατά κατηγορία ως εξής:

ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Ασφ. Κατ. Ποσό ασφαλιστικής εισφ. 
από 1.1.97 Κλάδου σύνταξης

Ποσό ασφαλιστικής εισφοράς 
από 1.7.97 Κλάδου σύνταξης

ΐη 81,83 89,89
2η 108,39 110,44
3η 128,65 131,30
4η 148,92 151,86
5η 168,60 171,54
6η 183,88 106,81
7η 198,56 208,90
8η 213,25 216,19
9η 227,94 230,88
10η 242,62 245,56
11η 257,31 260,25
12η 272,00 274,93
13η 286,68 289,62
14η 301,37 304,30
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Η ατομική ασφαλιστική εισφορά του κλάδου ασθένειας των νέων 

ασφαλισμένων είναι η ίδια με αυτή των παλαιών ασφαλισμένων, δηλαδή 

καθορίζεται στα 35€ για τους έχοντες ταξί και φορτηγά και στα 36€ για τους 

εκπαιδευτές και τους ιδιοκτήτες που από τρίκυκλα πήραν φορτηγά.

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 33 και της 

παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.1902/1990, σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 

21 του Ν.1976/1991, οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές θα 

αναπροσαρμοσθούν στο ύψος των προαναφερομένων ποσών κατά κατηγορία 

ασφαλισμένων.
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2. Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων 
(Τ.ΣΜ .ΕΛΕ)

1. Υπαγόμενοι στην Ασφάλιση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Στην ασφάλιση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. υπάγονται υποχρεωτικά τα κάτωθι 

πρόσωπα:

α. Όλα τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, δηλαδή πολιτικοί 

μηχανικοί, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, χημικοί - μηχανικοί, αρχιτέκτονες, 

μεταλλειολόγοι, τοπογράφοι μηχανικοί, που έχουν δίπλωμα ανωτάτης σχολής 

του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου ή ομοταγών σχολών της αλλοδαπής, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του Α.Ν.2326/1940.

β. Όλοι όσοι ασκούν το επάγγελμα του εργολάβου δημοσίων έργων, 

βάσει πτυχίου του αρμοδίου Υπουργείου Δημοσίων Έργων, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 6 του Ν.2326/1940.

γ. Οι υπομηχανικοί ηλεκτρολόγοι και οι υπομηχανικοί εκ του 

εξωτερικού.

δ. Οι τακτικοί υπάλληλοι του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. για τους κλάδους συντάξεως 

και ασθένειας και οι υπάλληλοι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για 

σύνταξη, όπως ορίζεται στο Ν.1211/1981.

Τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας υπάγονται στην 

ασφάλιση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. από της εγγραφής τους σ'( αυτό (δηλαδή το Τ.Ε.Ε.) 

και το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ υπολογίζεται επί του Συνόλου Αποδοχών. Το 

Σύνολο Αποδοχών δεν μπορεί να είναι Κατώτερο από το Α.Ε.Π., καθώς επίσης 

δεν μπορεί να είναι Ανώτερο από την Ανωτάτη Κλάση του ΙΚΑ όπως αυτή 

διαμορφώνεται κάθε φορά.

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ - ΕΦΆΠΑΞ επί 12 (12 Μήνες) 

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ επί 14 (12 Μήνες + Δ. Πάσχα + Επιδ. Αδειας + Δ. 

Χριστουγέννων)
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3. Ταμείο Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (Τ.Α.Ν.Π. Υ.)
Τπαγόμενοι στην Ασφάλιση του Τ.Α.Ν.Π.Τ.

Στο άρθρο 2 του Καταστατικού του ΤΑΝΠΎ ορίζονται τα εξής: "I. Εις το 

Ταμείον ασφαλίζονται υποχρεωτικώς:

1. Κατά κυρία ασφάλιση.

α) Οι εν Ελλάδι πράκτορες ή αντιπρόσωποι ή διαχειριστές πλοίων 

επιβατηγών ή φορτηγών, εκτελούντων πλόας εσωτερικού ή εξωτερικού και 

προσεγγιζόντων ή μη εις Ελληνικούς λιμένας.

β) Οι εν Ελλάδι διατηρούντες Ναυτικά Γραφεία ή Πρακτορεία ή 

Ναυλομεσιτικά Γραφεία, πρακτορεύοντα ή διαχειριζόμενα ή εξυπηρετούντα καθ' 

οιονδήποτε τρόπο και υφ' οιανδήποτε έννοια πλοία φορτηγά ή επιβατηγά 

αλλοδαπών συμφερόντων.

γ) Οι εν Ελλάδι αντιπρόσωποι ή εκπρόσωποι ή διαχειριστές ή πράκτορες 

Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, οίτινες εγκαθιστούν γραφεία των εν Ελλάδι βάσει 

τον Α.Ν.89/1967 και 378/1968 ή άλλων ειδικών ή γενικών διατάξεων.

δ) Οι εν Ελλάδι διατηρούντες γραφεία Ταξιδιών ή Τουρισμού ή 

Μεταναστεύσεων και εφ' όσον ταύτα λειτουργούν επί τη βάσει αδείας των 

αρμοδίων Αρχών.

ε) Οι Γενικοί Διευθυνταί, Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή Συμπράττοντες 

Σύμβουλοι τον εις τα προηγούμενα εδάφια α' - δ' αναφερομένων επιχειρήσεων ή 

γραφείων, εφ' όσον ταύτα λειτουργούν υπό την μορφή της Ανωνύμου Εταιρίας.

στ) Οι διαχειριστές, ως και εκείνοι εκ των εταίρων, οι οποίοι δεν 

τυγχάνουν ασφαλισμένοι παρ' ετέρω Οργανισμώ κυρίας ασφαλίσεως, των εις τα 

προηγούμενα εδάφια α' - δ' αναφερομένων επιχειρήσεων ή γραφείων, εφ' όσον 

ταύτα λειτουργούν υπό την μορφή της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης.

ζ) Προκειμένου περί επιχειρήσεων ή γραφείων εκ των εν εδαφίοις α' - δ' 

αναφερομένων, τα οποία λειτουργούν υπό την μορφή της Ομορρύθμου ή 

Ετερορρύθμου Εταιρίας, υπάγονται εις την ασφάλιση άπαντα τα ομόρρυθμα 

μέλη, ως και οι Διευθυνταί και οι Διαχειριστές τούτον, επί πλέον δε και τα
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ετερόρρυθμα μέλη, εφ' όσον αποδεδειγμένως προσφέρουν ασφαλιστέα εργασία 

και δεν τυγχάνουν ασφαλισμένοι παρ' ετέρω Οργανισμώ κυρίας ασφαλίσεοος.

η) Οι δικηγόροι ή Νομικοί Σύμβουλοι του Ταμείου, ως περί αυτών ορίζει 

η υπ' αριθ. 4961/1233/1962 απόφαση Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ 180/62/τ. Β').

2. Κατ' επικουρική ασφόιλιση.

α) Οι Διευθυνταί, υπόιλληλοι και κλητήρες των εν τη προηγουμένη 

παραγράφω 1 αναφερομένων επιχειρήσεων και γραφείων, εφ' όσον ούτοι 

τυγχάνουν ασφαλισμένοι κατά κυρία ασφάλιση εις το Ι.Κ.Α.. ή έτερον φορέα 

κυρίας ασφαλίσεως. Εν εναντία περιπτώσει τα πρόσωπα ταύτα υπάγονται εις 

την κύρια ασφάλιση του Ταμείου μέχρι της υπαγωγής των εις την ασφόιλιση του 

Ι.Κ.Α. ή ετέρων φορέων, κυρίας ασφαλίσεως, οπότε η παρά το Ταμείο ασφόιλιση 

τον μετατρέπεται εις επικουρική τοιαύτην.

β) Οι υπάλληλοι και κλητήρες του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εφ' 

όσον ούτοι δεν υπάγονται εις την υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση ετέρου 

Οργανισμού.

γ) Οι υπάλληλοι και κλητήρες των Επαγγελματικών Οργανώσεων ή 

Ενώσεων των κατά το παρόν άρθρον υπαγομένων εις την κύρια και επικουρική 

ασφόιλιση προσώπων.

Ομοίως συνεχίζεται η παρά το Ταμείο ασφάλιση των εις τας 

προηγούμενος παραγράφους 1 και 2 αναφερομένων προσώπων δια τον χρόνο 

της εν τη αλλοδαπή υπηρεσίας των, εφ' όσον ταύτα εργάζονται εις το εξωτερικό 

δια λογαριασμό των εν Ελλάδι εγκατεστημένων επιχειρήσεων.

Εις τας περιπτώσεις ταύτας απαιτείται η υποβολή εις το Ταμείο
ι

δηλώσεως εκ μέρους του εργαζομένου ότι απασχολείται εις το εξωτερικό με 

εργασία ασφαλιστέα εις το Ταμείο, ως και δήλωσή της εν Ελλάδι επιχειρήσεως 

ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής των κεκανονισμένων εισφορών 

κυρίας ή επικουρικής ασφαλίσεως, κατά περίπτωσιν. Η κατά τα ανωτέρω 

ασφάλιση άρχεται από της υποβολής των ως άνω εγγράφων δηλώσεων εις το 

Ταμείο ή υπό του εργαζομένου εις την οικεία Ελληνική Προξενική αρχή.
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Η τοιαύτη ασφάλιση δύναται να αναδράμη κατά τα υπό της παραγρ. 4 

του άρθρου 9 του παρόντος οριζόμενα. Εις τας περιπτώσεις ταύτας 

επιβαρύνεται ο ασφαλισμένος με ολόκληρο το ποσόν των αντιστοίχων εισφορών 

δια τον προηγούμενον χρόνο.

III. Εις την ασφόιλιση του Ταμείου υπάγονται και οι αλλοδαποί οι 

ασκούντες ασφαλιστέα εργασία, μετά πάροδο έτους από της αναλήψεως 

ταύτης, οπότε η τοιαύτη ασφάλιση ανατρέχει εις τον χρόνο ενάρξεως της 

ασφαλιστέας εργασίας".

Στο άρθρο 3 του ΤΑΝΠΥ ορίζονται τα εξής: "Εννοιολογικοί 

Προσδιορισμοί

1. Κυρία ασφάλιση: Η καλύπτουσα τους αυτοτελώς απασχολουμένους, 

ως αναφέρεται εν παραγράφω 1 του άρθρου 2, ανεξαρτήτως εάν ούτοι, δι' ετέρα 

αιτία ή απασχόληση/ τον, υπάγονται εις την ασφάλιση ετέρου φορέως.

2. Επικουρική ασφάλιση: Η καλύπτουσα τους παρέχοντας εξηρτημένη 

εργασία, ως ούτοι αναφέρονται εν παραγρ. 2 του άρθρου 2 και εφ' όσον δια την 

απασχόλησή των ταύτη υπάγονται εις την κύρια ασφόιλιση του Ι.Κ.Α. ή ετέρου 

Οργανισμού κυρίας ασφαλίσεως.

3. Μετατροπή ασφαλίσεως: Επί μετατροπής του είδους της 

απασχολήσεως (από αυτοτελή απασχόληση εις εξαρτημένη εργασία και 

αντιστρόφως) επέρχεται αντιστοίχως και μετατροπή της σχέσεως ασφαλίσεως 

(από κυρία εις επικουρικήν και αντιστρόφως).

4. Πολλαπλή απασχόληση: Επί ταυτοχρόνου απασχολήσεως του 

ασφαλισμένου, αυτοτελώς ή εξηρτημένως, εις πλείονας της μιας ασφαλιστέας
ι

παρά το Ταμείο εργασίας, υφίσταται υποχρέωσης καταβολής εισφορών δια 

πάσας τας απασχολήσεις. Εφ' όσον δε το σύνολον των καταβλητέων εισφορών 

υπερβαίνει την εισφορά της ανωτάτης ασφοιλιστικής κλάσεως, επιστρέφεται εις 

τον ασφαλισμένον η επί πλέον βαρύνουσα τούτον εισφορά.

5. Παρόιλληλος κύριο ασφάλιση: Παρόιλληλες ασφάλισες των 

αυτοτελώς εργαζομένων ασφαλισμένων παρ' ετέρω Οργανισμώ κυρίας
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ασφαλίσεως, λόγω παραλλήλου ασκήσεως υπ' αυτών και άλλων επαγγελμάτων, 

δεν απαλλάσσει τούτους της υποχρεωτικής παρά το Ταμείο ασφαλίσεως δια το 

παρ' αυτών ασκούμενο ασφαλιστέο επάγγελμα. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου περί 

γραφείων ταξιδιού, τουρισμού και μεταναστεύσεως, ο αντιπρόσωπος 

ασφοιλίζεται παρά το Ταμείο εφ' όσον δεν τυγχάνει ασφαλισμένος παρ' ετέρω 

Οργανισμώ".

Στο άρθρο 4 του Κανονισμού του ΤΑΝΠΤ ορίζονται τα εξής:

"Κατάταξις εις ασφαλιστικός κλάσεις

1. Οι αυτοτελώς εργαζόμενοι ασφαλισμένοι κατατάσσονται εις μίαν 

των εκάστοτε ισχυουσών δια το Ι.Κ.Α. ασφαλιστικών κλάσεων. Η κατάταξις 

αύτη λαμβάνει χωράν ως ακολούθως:

α) Κατά την υπαγωγήν εις την ασφάλιση, επί τη βάσει και του εν το 

απογραφικό δελτίο δηλουμένου μέσου μηνιαίου εισοδήματος.

β) Εις τας περιπτώσεις οίκοθεν ασφαλίσεως, δια πράξεως του αρμοδίου 

οργάνου, επί τη βάσει και της υπό της υπηρεσίας εισηγήσεως.

γ) Η κατά τα άνω κατάταξης κατά την αρχική ασφάλιση είναι 

προσωρινή, οριστικοποιείται δε αυτοδικαίως εφ' όσον εντός του πρώτου 

εξαμήνου του επομένου έτους δεν ήθελε λάβει χωράν αναπροσαρμογή ταύτης, 

είτε τη αιτήσει του ασφαλισμένου, είτε οίκοθεν υπό της υπηρεσίας.

2. Η μετάταξη εις κατωτέρα μεν ασφαλιστική κλάση δύναται να λαβή
*

χωράν μόνον τη αιτήσει του ασφαλισμένου, εις ανωτέραν δε κλάσιν, είτε τη

αιτήσει του ασφαλισμένου, είτε οίκοθεν υπό της υπηρεσίας του Ταμείου και εφ'

όσον υφίστανται στοιχεία δικαιολογούντα την τοιαύτη μετάταξη (φορολογικά
«

στοιχεία, ισολογισμοί, έλεγχος βιβλίων κ.λπ.).

Η κατά τα άνω μετάταξις, δύναται να λαβή χωράν κατόπιν δηλώσεως 

υποβαλλομένης εντός του τελευταίου τριμήνου εκάστου έτους και ισχύει από 1ης 

Ιανουάριου του επομένου έτους.

91



3. Αι κατατάξεις ή μετατάξεις περί ων αϊ προηγούμενοι παράγραφοι, 

λαμβάνουν χωράν δια πράξεως του Διευθυντού του Ταμείου, εκδιδομένης μετ' 

εισήγηση της υπηρεσίας, θεωρημένη υπό του Προέδρου του Δ.Σ.

Κατά της ως άνω πράξεως του Διευθυντού χωρεί ένσταση εκ μέρους 

του ασφαλισμένου ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβαλλομένη εντός 

ανατρεπτικής προθεσμίας τριάκοντα ημερών από της κοινοποησεως αυτώ της 

πράξεως κατατάξεως ή μετατάξεως.

Η εκδίκασης της ενστάσεως και η προς τον ασφαλισμένο κοινοποίησις 

της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, δέον να λαμβάνουν χωράν εντός 

διμήνου το βραδύτερον από της υποβολής ταύτης.

4. Προς εξεύρεσιν του μέσου μηνιαίου εισοδήματος, επί τη βάσει του 

οποίου γίνεται κατά τ' ανωτέρω η κατάταξη εις ασφαλιστικός κλάσεις, το ετήσιο 

εισόδημα διαιρείται δια του αριθμού 14.

Εισφορές Επικουρικής Ασφόιλισης

Με την αρ. 29/2417/19.12.1989 απόφαση Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 905/1989/τ. Β') η εισφορά της Επικουρικής 

Ασφάλισης θα υπολογίζεται σε ποσοστό 8% από 1.1.1990 (4% για τον 

ασφαλισμένο, 4% για τον εργοδότη).

Ο υπολογισμός θα γίνεται όχι επί των τεκμαρτών αποδοχών, αλλά επί 

των πραγματικά καταβαλλομένων αποδοχών, οι οποίες σε καμιά περίπτωση δεν 

θα υπερβαίνουν το ποσό της εκάστοτε ισχύουσας ανώτατης ασφαλιστικής 

κλάσης.

Οι εισφορές θα καταβάλλονται για αποδοχές μέχρι του ανώτατου ορίου 

του μηνιαίου μισθού της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης όπως αυτή ισχύει κάθε 

φορά και όχι στο τεκμαρτό μισθό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης που ίσχυε 

μέχρι 31.12.1990.

Τέλος, γνωστοποιείται ότι:
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α. Καταβάλλονται δέκα τέσσερις (14) εισφορές το χρόνο για την Κύρια 

Ασφάλιση τόσο για τον Κλάδο Σύνταξης, όσο και για τον Κλάδο Ασθένειας 

(ήτοι 12 μήνες + 1/2 Δ.Π. + 1 Δ.Χ. + 1/2 Ε.Α.) σύμφωνα με αυτά που ισχύουν για 

τους Επικουρικά Ασφαλισμένους.

β. Με την έναρξη ασφάλισης Κύρια και Επικουρικά καταβάλλεται εφ' 

άπαξ εισφορά εγγραφής (1 μηνιαία εισφορά) και αναγνωρίσεως γάμου (2 

μηνιαίες εισφορές).

γ. Οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές Κύριας και Επικουρικής 

Ασφάλισης από 1.6.1986 και εφ' εξής, θα εξοφλούνται αναπροσαρμοζόμενες με 

βάση το τρέχον ασφάλιστρο της ασφαλιστικής κλάσης που ήταν καταταγμένος 

ο ασφαλισμένος και που ισχύει κατά το χρόνο εξόφλησης.

Οι καθυστερούμενες εισφορές επιβαρύνονται από 1.1.1992 και εφ' εξής 

με πρόσθετα τέλη 5% για το πρώτο δεκαήμερο καθυστέρησης και σε συνέχεια 

για περαιτέρω καθυστέρηση 1% επί πλέον για κάθε 11η και 21η ημέρα του 1ου 

μήνα και για κάθε 1η, 11η και 21η ημέρα των επομένων μηνών και συνολικά μέχρι 

120% κατ' ανώτατο όριο (Ν.1976/1991 - ΦΕΚ 184/4.12.1991).

δ. Με τις διατάξεις των άρθρων 12-16 του Ν. 1654/24.11.1986 

νομοθετήθηκε ο διαχωρισμός των λογαριασμών Κύριας και Επικουρικής 

Ασφάλισης στο Τ.Α.Ν.Π.Τ.

Οι καταθέσεις εισφορών τρεχουσών και καθυστερούμενων θα γίνονται
I

στα καταστήματα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ στον κωδικό 545202-3 για την 

ΚΎΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ και 545203-1 για την ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ με τα 

βιβλία καταβολής ατομικών και εργοδοτικών εισφορών και θα πρέπει να 

αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά που αφορούν Κλάδο Σύνταξης και Ασθένειας.
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4. Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.)
Νομική μορφή και σκοπός

Το ΤΣΑΥ σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία αποτελεί Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και είναι Ταμείο Κύριας Ασφάλισης.

Σκοπός του η παροχή συντάξεων γήρατος, θανάτου, ανικανότητος, 

περιοδικών μηνιαίων βοηθημάτων, εξόδων κηδείας, προσθέτων αποζημιώσεων, 

εφάπαξ χρηματικών- βοηθημάτων ή οικονομικών ενισχύσεων, εφάπαξ κλάδου 

πρόνοιας, ιατροφαρμακευτικής, οδοντιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης. 

Επίσης, η χορήγηση δανείων πρώτης επαγγελματικής εγκατάστασης, η 

φιλοξενία παιδιών ασφαλισμένων σε κατασκηνώσεις και η φιλοξενία 

συνταξιούχων στη Στέγη Υγειονομικών (ακολουθεί ανάλυση παροχών).

Τα έσοδα του Ταμείου για την πραγματοποίηση του ανωτέρω σκοπού 

προέρχονται: από εισφορές ασφαλισμένων, από εισφορές διαφόρων εργοδοτών 

που απασχολούν υγειονομικούς, από την είσπραξη του ποσοστού 6,5% επί της 

τιμής των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων (κοινωνικός πόρος) και από 

προσόδους περιουσίας (τόκοι, μερίσματα, ενοίκια).

Οργανωτική δομή

Το Ταμείο Διοικείται από ενδεκαμελές Δ.Σ. και για θέματα υπαλληλικά 

συμμετέχει εκπρόσωπος των εργαζομένων. Έχει τέσσερις αυτοτελείς Κλάδους:

- Τον Κλάδο Σύνταξης

- Τον Κλάδο Ασθένειας

- Τον Κλάδο Πρόνοιας

- Τη Στέγη Υγειονομικών.

Έχει τέσσερις Διευθύνσεις και Νομική Υπηρεσία.

Αποτελεί Κεντρική Υπηρεσία, που στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο επί της 

Αχαρνών 27 και στην Επαρχία εξυπηρετείται από τις κατά τόπους 

Αντιπροσωπείες (Υγειονομικούς Συλλόγους).
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Κλάδος Σύνταξης

Στον Κλάδο Σύνταξης υπάγονται υποχρεωτικά (άρθρο 4 Κ.Ν.4945/1934) 

όλοι οι ασκούντες νόμιμα στην Ελλάδα το επάγγελμα του ιατρού, οδοντιάτρου, 

φαρμακοποιού και κτηνιάτρου, καθώς και οι υγειονομικοί οι απασχολούμενοι με 

αμοιβή σε ιατρικές φαρμακευτικές και χημικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα 

πάσης φύσεως.

Η ασφάλιση αρχίζει με την έναρξη άσκησης επαγγέλματος, ανεξάρτητα 

από την ημερομηνία εγγραφής στο Ταμείο και λήγει με τη διακοπή άσκησης 

επαγγέλματος. Η άσκηση επαγγέλματος αποδεικνύεται με βιβλία εφορίας 

εσόδων - εξόδων ή πιστοποιητικά εμμίσθων θέσεων, αποφάσεις Νομαρχίας για 

χορήγηση άδειας λειτουργίας φαρμακείου, φαρμακαποθήκης κ.λπ. 

(Π.Δ.517/1988).

Προαιρετικά υπάγονται οι μόνιμοι υγειονομικοί αξιωματικοί και όσοι 

υγειονομικοί κατά την 1.1.1980 είχαν υπερβεί το 50ό έτος της ηλικίας τους ή το 

62ο, εφόσον στην περίπτωση αυτή δεν παίρνουν σύνταξη από άλλη πηγή και 

έχουν ασκήσει το επάγγελμα του υγειονομικού 15 χρόνια (Ν.982/1979).

Επίσης, μπορούν να συνεχίσουν την ασφάλιση τους μέχρι να

συμπληρώσουν το όριο ηλικίας όσοι έχουν 20ετή έμμισθο υπηρεσία, αφού

υποβάλλουν σχετική αίτηση μέσα στο μήνα που αποχώρησαν από την έμμισθο

υπηρεσία (άρθρο 14 Ν.Δ.3348/1955 και αρθρ. 19 του Ν. 1976/1982), οι δε

ασκούντες ελεύθερο επάγγελμα, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση μέσα σε

προθεσμία 3 μηνών από την ημερομηνία διακοπής ασκήσεως του επαγγέλματος

(αρθρ. 16 του Ν.1976/1991).
(

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να αναγνωρίσουν:

Το χρόνο για απόκτηση ειδικότητας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 

(άρθρο 3 Ν.982/1979).

Χρόνο μετεκπαίδευσης και άσκησης επαγγέλματος στο εξωτερικό μέχρι 

10 χρόνια (άρθρο 3 Ν.982/1979).
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Τη στρατιωτική τους υπηρεσία, Εθνική Αντίσταση, προϋπηρεσία ως 

πολιτικοί πρόσφυγες (Ν. 1358/1983, 1543/1985 και 1539/1985, αντίστοιχα).

Μέχρι 2 χρόνια διακοπής άσκησης, επαγγέλματος που οφείλεται σε 

έλλειψη απασχόλησης, καθώς και 2 χρόνια διακοπής άσκησης επαγγέλματος 

λόγω ασθένειας (άρθρο 17 Ν. 1976/1991).

Χρόνο αναμονής μέχρι του διορισμού τους για ειδίκευση ή σε αγροτικό 

ιατρείο, χρονικό διάστημα μέχρι 2 έτη άσκησης και αναμονής για τη λήψη άδειας 

ασκήσεως επαγγέλματος οι φαρμακοποιοί και κτηνίατροι και ότι το σύνολο του 

χρόνου τούτου που αναγνωρίζεται δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4 χρόνια (άρθρο 

17 Ν.1976/ 1991). Σημειώνουμε ότι δικαίωμα αναγνώρισης του χρόνου 

ειδικότητας, χρόνου αναμονής για διορισμό, για ειδίκευση ή για αγροτικό 

ιατρείο, χρόνου άσκησης και αναμονής για λήψη άδειας ασκήσεως 

επαγγέλματος φαρμακοποιού, διακοπής ασκήσεως επαγγέλματος λόγω 

ασθένειας ή ανεργίας και άσκησης επαγγέλματος στο εξωτερικό, έχουν μόνο οι 

ασφαλισμένοι οι οποίοι μέχρι 31.12.1993 μπορούσαν να αναγνωρίσουν τους 

χρόνους αυτούς.

Με ειδικές διατάξεις μπορούν να αναγνωρίσουν συντάξιμο χρόνο οι 

Βουλευτές και όσοι άσκησαν το επάγγελμα του υγειονομικού στην Αίγυπτο, 

Τουρκία.

Ο χρόνος της ειδικότητας, της στρατιωτικής υπηρεσίας, Εθνικής

Αντίστασης, των Βουλευτών, ο χρόνος άσκησης επαγγέλματος στην Αίγυπτο,

Τουρκία, καθώς και η προϋπηρεσία των πολιτικών προσφύγων που

αναγνωρίζεται, λαμβάνεται υπόψη και για θεμελίωση συνταξιοδοτικού
<

δικαιώματος με ορισμένες προϋποθέσεις.

Όσοι Υγειονομικοί συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή Δημόσιο τομέα 

και υπηρετούν ή προσλαμβάνονται σε θέσεις του Δημοσίου Τομέα και 

λαμβάνουν σύνταξη και αποδοχές συγχρόνως, τότε ο χρόνος αυτός δεν 

αναγνωρίζεται ως συντάξιμος, ούτε από το Δημόσιο, ούτε από τους άλλους 

ασφαλιστικούς φορείς (άρθρο 6 Ν. 1397/1983 και άρθρο 17 Ν. 1489/1984).
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Ομοίως ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΤΣΑΤ από 4.12.1991 και 

εξαιρούνται από την ασφάλιση του Τ.Α.Ε. και Τ.Ε.Β.Ε. οι κτηνίατροι που ασκούν 

εμπορία κτηνιατρικών φαρμάκων.

Ο χρόνος κατά τον οποίο οι κτηνίατροι ασκούσαν εμπορία 

κτηνιατρικών φαρμάκων και είχαν καταβάλλει εισφορές στο ΤΣΑΤ μέχρι την 

ισχύ του Ν. 1976/1991 θεωρείται χρόνος ασφάλισης (αυτό ισχύει και για τα μέλη 

οικογένειας σε περίπτωση θανάτου του κτηνιάτρου), εκτός αν δεν το επιθυμούν, 

διότι είχαν καταβάλλει παράλληλα εισφορές και στο Τ.Α.Ε. και Τ.Ε.Β.Ε., οπότε 

έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή από την ασφάλιση ενός από τους δύο 

αυτούς φορείς.

Στην περίπτωση αυτή, τους επιστρέφονται άτοκα οι εισφορές (άρθρο 4 

Κ.Ν.5945/ 1934 και άρθρο 22 Ν.982/1979).

Κλάδος Ασθένειας

Στον Κλάδο Ασθενείας υπάγονται οι εγγεγραμμένοι στο Ταμείο και τα

προστατευόμενα μέλη της οικογένειας τους, εκτός αν έχουν κάνει επιλογή άλλου 

φορέα. Δικαίωμα επιλογής φορέα έχουν οι ασφαλισμένοι κάθε δύο χρόνια.

Τα δικαιούμενα περίθαλψης προστατευόμενα μελή είναι:

- Η ανασφάλιστη σύζυγος ή ο σύζυγος.

- Τα παιδιά (αγόρια - κορίτσια) μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της 

ηλικίας τους, εφόσον είναι άγαμα και άνεργα και μέχρι τη συμπλήρωση του 26ου 

έτους, εφόσον συνεχίζουν τις σπουδές τους. Η ασφάλιση μετά τα 24 ή 26 μπορεί 

να συνεχισθεί αν είναι άπορα και ανίκανα για εργασία.

- Οι συντηρούμενοι από τον ασφαλισμένο ή συνταξιούχο άποροι γονείς.

- Οι άγαμοι αδελφοί-ές άγαμου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, εφόσον 

είναι άποροι-ες μέχρι τα 18 ή τα 25 αν σπουδάζουν.

Μετά τα 18 ή τα 25, η ασφάλιση συνεχίζεται, εφόσον, εκτός από την 

απορία, διαπιστώνεται και ανικανότητα που επήλθε πριν τη συμπλήρωση του 

18ου ή του 25ου έτους αντίστοιχα.
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Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται παροχών Υγειονομικής περίθαλψης, 

εφόσον έχουν συμπληρώσει 6 μήνες συμμετοχή στο Ταμείο από την εγγραφή 

τους.

Κλάδος Πρόνοιας

Ασφαλίζονται σ' αυτόν υποχρεωτικά όλοι οι υγειονομικοί που ασκούν 

νόμιμα το επάγγελμα στην Ελλάδα (άρθρο 3 Β.Δ.211/1965).

Η μηνιαία εισφορά όσων ασφαλίστηκαν από 1.1.1993 και είναι έμμισθοι, 

ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του συνόλου των αποδοχών, παρακρατείται από 

τον εργοδότη και αποδίδεται στο ΤΣΑΥ μαζί με τις εισφορές του κλάδου 

σύνταξης και περίθαλψης.

Η μηνιαία εισφορά εκείνων που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, ανέρχεται 

σε ποσοστό 4% επί του εκάστοτε Α.Ε.Π. και καταβάλλεται εμπρόθεσμα από τον 

ίδιο τον ασφαλισμένο.

Αν η εισφορά ενός έτους δεν καταβληθεί μέσα σε μία τριετία, τότε το 

έτος αυτό δεν θεωρείται χρόνος ασφάλισης.

Την εφάπαξ παροχή δικαιούνται οι υγειονομικοί ή τα μέλη της 

οικογένειας τους μετά τη συνταξιοδότηση τους.

Για τη θεμελίωση δικαιώματος εφάπαξ παροχής λόγω γήρατος, 

απαιτούνται 15 χρόνια ασφάλισης.

Το ύψος της εφάπαξ παροχής καθορίζεται από τα χρόνια ασφάλισης 

και τις εισφορές που έχουν καταβληθεί.

Στέγη Υγειονομικών
ν

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 138 του Νόμου 2071/1992 η Σ.Υ. 

έχει υπαχθεί στο ΤΣΑΥ και αποτελεί πλέον υπηρεσία του. Φιλοξενεί κατά κύριο 

λόγο συνταξιούχους του Ταμείου, καθώς και ηλικιωμένα προστατευόμενα μέλη 

των ασφαλισμένων.

Λειτουργεί με τη μορφή Οικοτροφείου και οι φιλοξενούμενοι σήμερα 

είναι 60, εκ των οποίων οι 14 κλινήρεις και οι 20 περιπατητικοί,
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αυτοεξυπηρετούμενοι και με δυνατότητα οι 64 να φθάσουν τους 100, αν 

προσληφθεί και το ανάλογο προσωπικό που έχει ζητηθεί. Στεγάζεται σε 

πολυώροφο ιδιόκτητο κτίριο, επί της οδού Λεωφόρος Αλεξάνδρας αριθ. 175, 

τηλ. 64.61.879. Τα έξοδα της υπερκαλύπτονται από την εισφορά των 100 ευρώ, 

μηνιαίως που καταβάλλουν όλοι οι ασφαλισμένοι, τόσο οι εν ενεργεία, όσο και οι 

συνταξιούχοι, καθώς και από μέρος της σύνταξης τους που καταβόιλλουν οι 

φιλοξενούμενοι στη Στέγη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4,7,14 του Ν.982/1979, των 

άρθρων 22,35, 37, 44, 55 του Ν.2081/1992, του εγγράφου του Υπουργείου Υγείας 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αριθμ. Φ.42/490/31.3.1993 κοίτης Κοινής 

Απόφασης Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αριθμ. 42/ΟΙΚ. 167/10.3,1993, του

Π.Δ. 126/12.4.1993, του άρθρου 19του Ν.2150/ 1993, οι κρατήσεις και οι 

εργοδοτικές εισφορές από 1.1.1997 έχουν ως εξής:

Α. Κρατήσεις Ασφαλισμένων

Α1. Για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992 (Π.Α.)

1. Κρατήσεις Κλάδου Σύνταξης

Κάθε εργοδότης που απασχολεί υγειονομικούς με πάγια αντιμισθία ή 

εφημερία ή ως ωρομίσθιους ή έχουν ορισθεί με απόφαση Νομαρχίας υπεύθυνοι 

τμημάτων σε ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα ή είναι μέτοχοι και 

παράλληλα υπεύθυνοι σε εταιρία (Φαρμακευτική, Κτηνιατρική κ.λπ.) που έχει τη 

νομική μορφή της Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. κ.λπ., πρέπει να διενεργεί κράτηση πάγιας 

μηνιαίας εισφοράς για τον Κλάδο Σύνταξης.

2. Κρατήσεις Κλάδου Ασθένειας

Οι εργοδότες που απασχολούν υγειονομικούς ομοίως της ανωτέρω Α1. 

κατηγορίας και ασφαλίζονται για ασθένεια στο ΤΣΑΥ πρέπει να διενεργούν 

κράτηση για τον ανωτέρω Κλάδο σε ποσοστό 5% στο σύνολο των ακαθαρίστων 

αποδοχών (βασικός, επιδόματα, υπερωρίες, εφημερίες, ποσοστά θέσεως κ.λπ.)



και οι οποίες αποδοχές, σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων αριθμ. 42/ ΟΙΚ. 167/10.3.1993, δεν μπορεί να είναι κατώτερες του 

μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή Α.Ε.Π.

Ειδικά για τους έμμισθους ασφαλισμένους, στους οποίους απαγορεύεται 

από το Νόμο η άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος, η κράτηση του Κλάδου 

Ασθενείας υπολογίζεται σε ποσοστό 2,15% στο σύνολο των ακαθαρίστων 

αποδοχών και μέχρι το ανώτερο όριο του ΙΚΑ (ιατροί του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι 

του ΕΣΥ, φαρμακοποιοί κ.λπ.) και το οποίο δεν μπορεί να υπολογιστεί σε 

αποδοχές κατώτερες του μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν Α.Ε.Π,

Οι κρατήσεις της πάγιας μηνιαίας εισφοράς των παραπάνω 

περιπτώσεων 1 και 3 δεν διενεργούνται στα επιδόματα, Δ. Πάσχα, Έ. Αδειας και 

Δ. Χριστουγέννων.

Α2. Για τους Ασφαλιζόμένους από 1.1.1993 (Ν.Α.)

1. Κρατήσεις Κλάδου Σύνταξης

Κάθε εργοδότης που απασχολεί υγειονομικούς της ανωτέρω Α2. 

κατηγορίας,

με πάγια αντιμισθία ή εφημερία ή ως ωρομίσθιους ή ως υπευθύνους 

τμημάτων με απόφαση Νομαρχίας σε ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα 

(επίσης όσοι είναι μέτοχοι και παράλληλα υπεύθυνοι σε εταιρία Φαρμακευτική, 

Κτηνιατρική κ.λπ., που έχει τη νομική μορφή της Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.) πρέπει να 

διενεργεί κράτηση επί των πάσης φύσεως αποδοχών, πλην των εκτάκτων 

παροχών λόγω γάμου, γεννήσεων τέκνων ή ασθένειας, ποσοστού 4% (6,67% X 

60% = 4%), σύμφωνα με το άρθρο 22 Ν.2084/1992 και για την πρώτη πενταετία. 

Μετά τη συμπλήρωση της πρώτης πενταετίας το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 

6,67% και θα παρακρατείται επί των πάσης φύσεως αποδοχών όλων των νέων 

ασφαλισμένων (Ν.Α.) που συμπληρώνουν πενταετία από 1.1.1998 και μετά.

2. Κράτηση μηνιαίας εισφοράς για τη Στέγη Υγειονομικών 100€

3. Κράτηση Κλάδου Ασθένειας

100



Κάθε εργοδότης που απασχολεί υγειονομικούς ομοίως της ανωτέρω Α2. 

Κατηγορίας και με την ανωτέρω εργασιακή σχέση (περίπτωση 1) και 

ασφαλίζονται για ασθένεια στο ΤΣΑΤ, πρέπει να διενεργεί κράτηση ποσοστού 

2,55% επί των πάσης φύσεως αποδοχών, πλην των εκτάκτων παροχών λόγω 

γάμου, γεννήσεως τέκνων ή ασθένειας.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του 

Ν.2084/1992 παρ. 2, οι υγειονομικοί της κατηγορίας αυτής ασφαλίζονται 

υποχρεωτικά για ασθένεια στο ΤΣΑΤ.

Β. Εργοδοτικές Εισφορές

Β1. Για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992 (Π.Α.)

1. Εργοδοτική εισφορά Κλάδου Σύνταξης

Κάθε εργοδότης, με εξαίρεση μόνο το Ελληνικό Δημόσιο, που απασχολεί 

υγειονομικούς έμμισθους ή υπεύθυνους τμημάτων με απόφαση Νομαρχίας, με 

ποσοστά, κατά περίπτωση, χρονική μονάδα κ.λπ., υποχρεούται να καταβόιλει 

στο ΤΣΑΤ εργοδοτική εισφορά Κλάδου Σύνταξης με ποσοστό 13,33% επί των 

πάσης φύσεως αποδοχών και αμοιβών των υγειονομικών. Ειδικά για όσους 

ασφαλισμένους απαγορεύεται από το Νόμο η άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος, 

η εργοδοτική εισφορά 13,33% υπολογίζεται μέχρι το ανώτερο όριο του ΙΚΑ.

Επίσης για τους υγειονομικούς, που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΤ με πλήρη 

αποκλειστική απασχόληση, η εργοδοτική εισφορά του Κλάδου Σύνταξης 13,33% 

θα υπολογίζεται στο βασικό μισθό πρώτου μισθολογικού κλιμακίου 

(καταληκτικού κατηγορίας ΠΕ), (άρθρο 39 Ν. 1813/1988).

Όσον αφορά τους γιατρούς μερικής απασχόλησης στα Νοσοκομεία, θα 

συνεχιστεί να παρακρατείται και να αποδίδεται τις εισφορές των γιατρών 

πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, σύμφωνα με το έγγραφο του 

Τπουργείου Τγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αριθμ. πρωτ. 

ΔΤΙγ/1207/2.3.1993 και την απόφαση Δ.Σ. του ΤΣΑΤ αριθμ. 290/6.4.1993.
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Για τους ειδικευόμενους και τους αγροτικούς υγειονομικούς, η 

εργοδοτική εισφορά 13,33% θα υπολογίζεται στο σύνολο των ακαθαρίστων 

αποδοχών και μέχρι το ανώτερο όριο του ΙΚΑ.

2. Εργοδοτική εισφορά Κλάδου Ασθένειας

Οι εργοδότες που απασχολούν υγειονομικούς με πάγια αντιμισθία ή 

εφημερία ή ωρομίσθιους κ.λπ. ή ως υπεύθυνους τμημάτων με απόφαση 

Νομαρχίας και ασφαλίζονται στον Κλάδο Ασθένειας του ΤΣΑΥ, υποχρεούνται 

στην καταβολή εργοδοτικής εισφοράς για τον ανωτέρω Κλάδο, που 

υπολογίζεται σε ποσοστό 4,30% στο σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών των 

Υγειονομικών και οι οποίες αποδοχές δεν μπορεί να είναι μικρότερες του Α.Ε.Π. 

Για όσους υγειονομικούς απαγορεύεται από το νόμο η άσκηση ελευθέρου 

επαγγέλματος, η εργοδοτική εισφορά 4,30% υπολογίζεται στο σύνολο των 

ακαθαρίστων αποδοχών και μέχρι το ανώτερο όριο του ΙΚΑ, (ιατροί ΕΣΥ 

ειδικευόμενοι, Φαρμακοποιοί κ.λπ.), όχι όμως σε αποδοχές κατώτερες του 

Α.Ε.Π.

Β2. Για τους ασφαλιζόμενους από 1.1.1993 (Ν.Α.)

1. Εργοδοτική εισφορά Κλάδου Σύνταξης

Κάθε εργοδότης που απασχολεί υγειονομικούς με οποιαδήποτε σχέση 

(έμμισθος κατά περίπτωση κ.λπ.), πρέπει να αποδίδει εργοδοτική εισφορά 

13,33% επί των πάσης φύσεως αποδοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
λ

2β' του άρθρου 22 Ν.2084/1992.

Το αυτό ισχύει και για τους γιατρούς του ΕΣΥ της κατηγορίας αυτής ως 

απόφαση Δ.Σ. 162/1996, δηλαδή 13,33% επί των πάσης φύσεως αποδοχών.

2. Εργοδοτική εισφορά Κλάδου Ασθένειας

Κάθε εργοδότης που απασχολεί υγειονομικούς ασφαλιζόμενους από 

1.1.1993 (Ν.Α.) με πάγια αντιμισθία η εφημερία ή ως ωρομίσθιους ή ως 

υπεύθυνους τμημάτων με απόφαση Νομαρχίας σε ιδιωτικές κλινικές, 

διαγνωστικά κέντρα, επίσης όσοι είναι μέτοχοι και παράλληλα υπεύθυνοι σε 

εταιρία Φαρμακευτική, Κτηνιατρική κ.λπ., που έχει τη νομική μορφή της Ε.Π.Ε. ή

102



Α.Ε., πρέπει να αποδίδει εργοδοτική εισφορά σε ποσοστό 5,10% επί των πάσης 

φύσεως αποδοχών, πλην των εκτάκτων παροχών λόγω γάμου, γεννήσεως 

τέκνων ή ασθένειας, που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 2β' του άρθρου 22 

του Ν.2084/1994.

Γ. Γενικές Πληροφορίες

1. Οι κρατήσεις και εργοδοτικές εισφορές πρέπει ν' αποδίδονται στο 

ΤΣΑΤ μέσα στον επόμενο μήνα από τότε που έγιναν απαιτητά οι αντίστοιχες 

αποδοχές, διαφορετικά αναπροσαρμόζονται και εξοφλούνται με ό,τι ισχύει την 

ημερομηνία εξόφλησης (άρθρο 12 ΝΑ.3348/1955, άρθρο 21 Ν. 1902/1990 και 

άρθρο 21 Ν.1976/1991).

2. Οι καθυστερούμενες εισφορές εκτός από τις αναπροσαρμογές 

επιβαρύνονται, μετά την παρέλευση εξαμήνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 21 παραγρ. 3 Ν. 1902/1990 και άρθρο 21 παραγρ. 8 Ν. 1976/1991, με 

πρόσθετο τέλος σε ποσοστό 5% για το πρώτο δεκαήμερο καθυστέρησης και στη 

συνέχεια για περαιτέρω καθυστέρηση 1% επιπλέον για κάθε 11η και 21η ημέρα 

του πρώτου μήνα και για κάθε 1η, 11η και 21η ημέρα των επόμενων-μηνών και 

μέχρι 120% κατά το ανώτατο όριο συνολικά, με τόκο 7% από την πρώτη του 

επομένου έτους που έγιναν απαιτητές οι εισφορές.

3. Στην περίπτωση που κάποιος υγειονομικός ασφαλισμένος μέχρι 

31.12.1992 κατέχει διπλή έμμισθη θέση, οι κρατήσεις παγίας μηνιαίας εισφοράς, 

Στέγης Υγειονομικών και περίθαλψης αποδίδονται από την υπηρεσία με τις 

μεγαλύτερες αποδοχές, ενώ οι εργοδοτικές αποδίδονται από όλους τους 

εργοδότες. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να αναφέρεται στη θέση των
κ

εισφορών ασφαλισμένου ο φορέας (εργοδότης) από τον οποίο γίνονται και 

αποδίδονται στο Ταμείο οι κρατήσεις. Για τους ασφαλισμένους από 1.1.1993 οι 

κρατήσεις ασφαλισμένου και οι εργοδοτικές εισφορές θα γίνονται σε όλες τις 

αποδοχές και από όλες τις θέσεις.

4. Οι έμμισθοι που κάθε φορά αλλάζουν εργοδότη, υποχρεούνται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 Ν.Δ.3348/1955, να ενημερώνουν το

ν < " "
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ΤΣΑΤ, το λιγότερο εντός έτους, για την εργασιακή τους σχέση, προσκομίζοντας 

σχετική βεβαίωση.

5. Ασφαλιζόμενοι από 1.1.1993 θεωρούνται αυτοί που δεν έχουν 

ασφαλιστεί πριν από την 1.1.1993 σε οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα και 

πρέπει να αναζητείται στο βιβλιάριο τους η ένδειξη Ν.Α. (νέος ασφαλισμένος) ή 

Π.Α. (παλαιός ασφαλισμένος). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η ένδειξη Ν.Α. ή 

Π.Α., να ενημερώνονται ότι πρέπει να επισκεφθούν το Ταμείο τους για τη 

σχετική συμπλήρωση.

6. Ακόμη, πρέπει να ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΤΣΑΤ και πρέπει 

να αποδίδονται εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότου.

α) Οι εν ενεργεία υγειονομικοί αξιωματικοί, οι οποίοι ενεγράφησαν στο 

ΤΣΑΤ και δεν επέλεξαν τη διαγραφή τους με τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 9 του 

Ν.2335/ 1995, καθώς και οι απόστρατοι υγειονομικοί που απασχολούνται σε 

οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

β) Οι αλλοδαποί ειδικευόμενοι, εφόσον έχουν άδεια άσκησης ιατρικού 

επαγγέλματος και είναι γραμμένοι στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο. Εάν οι 

αλλοδαποί υπότροφοι λαμβάνουν μόνο υποτροφία, πρέπει τα Νοσηλευτικά 

ιδρύματα να τους ενημερώσουν ότι πρέπει να καταβάλουν μηνιαίως οι ίδιοι τις 

εισφορές τους.

7. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν.2320/ 1995 (ΦΕΚ
*

133 Α'), θα πρέπει για τους υγειονομικούς, οι οποίοι λαμβάνουν ταυτόχρονα τη 

σύνταξη και τις αποδοχές από το Δημόσιο ή τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, όπως 

αυτό έχει οριοθετηθεί με το Ν. 1253/1982, να παρακρατούνται και να 

αποδίδονται στο Ταμείο οι προβλεπόμενες εισφορές, ανεξάρτητα από το 

γεγονός ότι δεν μπορεί να αναγνωρισθεί ο χρόνος εργασίας τους ως συντάξιμος.

Πληροφορίες Περίθαλψης

1. Οι υγειονομικοί που υπήχθησαν στην Κοινωνική Ασφάλιση 

οιουδήποτε φορέα πριν την 1.1.1993 και ασφαλίζονται υποχρεωτικώς για 

περίθαλψη σε άλλο φορέα κοινωνικής ασφάλισης με την ιδιότητα του υπαλλήλου
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του ή εις το Δημόσιο, αυτοί δύνανται να επιλέξουν, με δήλωση τους, την 

ασφάλιση του φορέα που υπάγονται ή την ασφάλιση του ΤΣΑΤ μετά την 

1.1.1993 υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΤΣΑΤ και δεν δύνανται να 

επιλέξουν.

2. Όλοι οι υγειονομικοί που ασφαλίζονται.

3. Εξαιρούνται την ασφάλιση του ΤΣΑΤ για περίθαλψη οι μόνιμοι 

στρατιωτικοί ιατροί και οι υπηρετούντες τη θητεία τους στρατεύσιμοι ή έφεδροι.
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5. Ταμείο Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου 
(Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.)

1. Γενικά

Το Ταμείο Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου 

(Τ.Α.Ι.Σ.Τ.Τ.) ιδρύθηκε και λειτουργεί από το έτος 1940 (ως κλάδος Κυρίας 

Ασφάλισης).

Από το έτος 1976 συστάθηκαν και λειτουργούν στο Ταμείο και κλάδοι: 

α) Επικουρικής Ασφάλισης, β) Πρόνοιας και γ) Ασθένειας (Π.Δ.598/1976).

Τέλος, από το έτος 1979 με το Ν.940/1979 συστάθηκαν στο Ταμείο οι 

κλάδοι: α) Κυρίας Ασφαλίσεως Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών 

Επικαίρων Τηλεοράσεως, ο οποίος άρχισε να λειτουργεί το έτος 1980 και β) 

Κυρίας Ασφαλίσεως Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, ο οποίος άρχισε να λειτουργεί 

από το έτος 1983.

2. Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα

α) Στην ασφόιλιση του Ταμείου υπάγονται οι Ιδιοκτήτες, Συντάκτες και 

Υπάλληλοι στην Επικράτεια εκδιδομένων Εφημερίδων και Περιοδικών ασχέτως 

φύλου, ηλικίας και τρόπου πληρωμής των αποδοχών, εξαιρουμένων των 

Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων τον Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών 

και Θεσσαλονίκης και των συντακτών τον εγγεγραμμένων στις Ενώσεις 

Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας, αφενός και 

Πελοποννήσου, Νήσων και Ηπείρου, αφετέρου (4504/1966 αρθρ. 6 παρ. 15).

Στην ασφάλιση των κλάδων ασθένειας, Προνοίας και Επικούρησης 

υπάγονται αυτοδικαίως οι κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ασφαλισμένοι 

στο Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. για Κυρία Σύνταξη.
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6. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής 
Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Α.Ι.ΓΕ.)

1. Ίδρυση του Ταμείου

Το Ταμείο ιδρύθηκε το 1977 (άρθρο 52 του Ν.682/1977, ΦΕΚ 244/1977, τ. 

Α'). Η λειτουργία του άρχισε την 1η Οκτωβρίου 1979 (Π.Δ.693/1979, ΦΕΚ 204 τ. 

Α').

Πόροι του Ταμείου Τα έσοδα του ΤΕΑΕΙΓΕ προέρχονται από τις 

παρακάτω πηγές:

1. Εισφορά 3% των ασφαλισμένων (παλαιών και νέων) επί του συνόλου 

των πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε κράτηση υπέρ του 

ΙΚΑ.

2. Εισφορά 3% των εργοδοτών επί συνόλου των πάσης φύσεως 

μηνιαίων αποδοχών των ασφαλισμένων (παλαιών και νέων) που υπόκεινται σε 

κράτηση υπέρ του ΙΚΑ.

3. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα και πάσα όιλλη, εκ χαριστικής ή 

άλλης αιτίας, παροχή προς το Ταμείο.

4. Οι τόκοι και εν γένει οι πρόσοδοι των κεφαλαίων από την περιουσία 

του Ταμείου.

2. Διοίκηση του Ταμείου

Το Ταμείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που επιλαμβάνεται όλων 

των θεμάτων που απασχολούν το Ταμείο, δηλαδή:

α) Επιμελείται τις κανονικές εισπράξεις των πόρων.

β) Διαχειρίζεται τα κεφάλαια του Ταμείου στα πλαίσια των διατάξεων 

του καταστατικού και της εν γένει Νομοθεσίας που διέπει το Ταμείο.

γ) Αποφασίζει για την απονομή συντάξεων.

δ) Εγκρίνει προϋπολογισμούς, απολογισμούς και μηνιαία ισοζύγια.

ε) Εγκρίνει όλες τις δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία του Ταμείου.
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στ) Υποδεικνύει και λαμβάνει μέτρα για την βελτίωση και την αρτιότερη 

εκπλήρωση των σκοπών του Ταμείου.

ζ) Γνωμοδοτεί και προτείνει για τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις των 

διατάξεων του καταστατικού και της εν γενεί νομοθεσίας που διέπει το Ταμείο.

3. Υπαγωγή στην ασφάλιση

α. Στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται υποχρεωτικά: 

ΐ. Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα Ιδιωτικά Σχολεία Γενικής 

Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως, εφόσον υπάγονται στην ασφάλιση του I ΚΑ ή άλλου 

φορέα κυρίας ασφαλίσεως.

ϋ. Οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως, εφόσον 

ασκούν διδακτικά καθήκοντα, και

ϋϊ. Οι εκπαιδευτικοί που προέρχονται από την Ιδιωτική Γενική 

Εκπαίδευση και εργάζονται σε σχολεία της Γενικής Εκπαίδευσης, με σχέση 

ιδιωτικού δικαίου.

β. Προαιρετική συνέχιση της Ασφαλίσεως

Ο ασφαλισμένος του Ταμείου, που σταματά την εργασία του, έχει

δικαίωμα να ζητήσει συνέχιση της ασφαλίσεως του, προκειμένου να

συμπληρώσει ασφαλιστικό χρόνο για να συνταξιοδοτηθεί από το Ταμείο.

Προϋποθέσεις: α) να μην είναι ασφαλισμένος σ' άλλο Ταμείο, που

ασφαλίζει μισθωτούς για όμοιο είδος ασφαλίσεως, β) να μην είναι ανάπηρος, γ) 
»

να έχει 3.000 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του Ταμείου ή τουλάχιστον 500 

ημέρες στην τελευταία 5ετία, πριν από τη διακοπή της εργασίας του.
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7. Επικουρικό Ταμείο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (Ε.Τ.Ε.Μ.)
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία "Επικουρικό 

Ταμείο Εξόδου Γερόντων και Ανικάνων Εργατών Μετάλλου", που ιδρύθηκε με 

το Ν.Δ.5/11 Νοεμβρίου 1935 (ΦΕΚ 539 τ. Α'), μετονομάσθηκε σε "Επικουρικό 

Ταμείο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου" (Ε.Τ.Ε.Μ.) με το Ν. 1384/1983.

Πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Μ.

Στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Μ. υπάγονται υποχρεωτικά από την ισχύ του 

νόμου αυτού, όσοι προσφέρουν εξαρτημένη εργασία με σύμβαση ιδιωτικού 

δικαίου σε κάθε βιομηχανική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα γενικά, είτε 

ιδιωτική, είτε του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και των Δημόσιων Επιχειρήσεων, που έχουν την έδρα τους μέσα 

στις ασφαλιστικές περιοχές όπου ισχύει η ασφόιλιση του Ι.Κ.Α., σύμφωνα με τις 

παρακάτω διακρίσεις.

α) Οι εργατοτεχνίτες και υπάλληλοι που απασχολούνται στις καθαρά 

μεταλλευτικές και μεταλλουργικές επιχειρήσεις.

Καθαρά μεταλλουργικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται αυτές που έχουν 

αντικείμενο την παραγωγή ή την παραγωγή και την εμπορία κάθε είδους 

μετάλλου ή μεταλλουργικών εξαρτημάτων και προϊόντων, την επεξεργασία ή το 

μετασχηματισμό του μετάλλου, όπως τα λεβητοποιεία, χυτήρια, μηχανουργεία 

επανορθωτήρια (Ρεκτιφιέ), βιδοποιεία, κασσιτερωτήρια, καρφοβελονοποιεία, 

κλειθροποιεία, μεταλλοκυτιοποιεία και πωματοποιεία, σιδηρουργεία, 

ορειχαλκουργεία, επινικελωτήρια, επιμεταλλωτήρια, ναυπηγεία (εκτός από αυτά 

που δουλεύουν με ξύλο ή πλαστικό), οι επιχειρήσεις μεταλλουργικών, καθαρά 

επισκευών πλοίων και πλωτών μέσων, οι επιχειρήσεις παραγωγής καλωδίων, τα 

εργαστήρια γαλβανισμού ανοδοιώσεων, οξειδώσεων και βαφής με σκλήρυνση 

κάθε, είδους μετάλλου ή αλουμινίου, οι βιομηχανίες ή βιοτεχνίες παραγωγής ή 

επισκευής μεταλλουργικού πολεμικού υλικού ξηράς -  θάλασσας — αέρα, οι 

βιομηχανίες ή βιοτεχνίες παραγωγής, συναρμολόγησης ή παρασκευής 

μεταλλικών μερών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, ποδηλάτων, γεωργικών και
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οδοττοιητικών μηχανημάτων, σιδηροδρομικού υλικού, μηχανών εσωτερικής ή 

εξωτερικής καύσεως και των εξαρτημάτων τους.

β) Οι πιο κάτω αναφερόμενοι τεχνίτες, βοηθοί και οι μαθητευόμενοι 

τους, που παρέχουν εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου, σε οικονομικές 

δραστηριότητες ιδιωτικές ή δημόσιες ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης ή Δημόσιων Επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη μορφή, το είδος, 

το σκοπό και το αντίτιμο των εργασιών τους.

(1) Εφαρμοστές, τορναδόροι μετάλλου γενικά, σιδηρουργοί, 

ορειχαλκουργοί, μολυβδουργοί βιδοποιοί, χύτες μετάλλων παντός είδους, 

συμπεριλαμβανομένου και του αλουμινίου, χειριστές και τροφοδότες πρεσών 

μεταλλικών αντικειμένων, χειριστές ψαλιδιών κοπής μετάλλων, μηχανών 

γωνιοποιητικών, πλανών, φρεζοδραπάνων, γραναζοκόπτων, ρεκτιφιέ, 

παντογράφων, εργαλειομηχανών, λειαντομηχανών και εργαλειοκατασκευαστές.

(2) Αδειούχοι ή διπλωματούχοι πρακτικοί και πτυχιούχοι μηχανικοί, 

μηχανοτεχνίτες κατασκευής, επισκευής, συναρμολόγησης, μέτρησης και 

συντήρησης μηχανών εσωτερικής ή εξωτερικής καύσεως ή άλλων μεταλλικών 

μερών και εξαρτημάτων των παντός είδους οχημάτων ή μηχανημάτων ξηράς, 

θάλασσας, αέρα.

(3) Κατασκευαστές, φανοποιοί, συναρμολογητές, διακοσμητές 

μεταλλικών διακοσμήσεων των παντός είδους αμαξωμάτων των οχημάτων και 

μηχανημάτων ξηράς, θάλασσας, αέρα και οι συντηρητές μηχανολογικών 

εγκαταστάσεων Α, Β' και Γ τάξεως.

(4) Σωληνουργοί, διαμορφωτές σωλήνων, συρματουργοί, γαλβανιστές,
«

ψήστες συρμάτων, εργατοτεχνίτες αγκαθωτού και πλεκτού σύρματος και 

συρματόσχοινων και δομικών πλεγμάτων.

(5) Επινικελωτές, επιμεταλλωτές, χρωμιωτές, ατσαλωτές σκληρυντές 

μετάλλων, μπανιαδόροι μετάλλων, χειριστές μηχανών θερμικής συγκόλλησης 

μετόιλλων, οξυγονοκολλητές, οξυγονοκόπτες, ηλεκτροσυγκολλήτές,
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υδρογονοκολλητές, κασσιτερωτές, οξυγονιστές, βουρτσαδόροι και στιλβωτές 

μετάλλων.

(6) Λεβητοποιοί, βιδωτές, μονταδόροι, πελεκητές, πιστολαδόροι, 

ελασματουργοί, υδραυλικοί πλοίων και πλωτών μέσων, πυρωτές, 

μεταλλοπασαδόροι, τορνευτές μεταλλικών φύλλων, συναρμολογητές 

σκαλωσιών πλοίων, πονταδόροι, μετσακονιστές, υφαλοκαθαριστές, 

υφαλοχρωματιοτές, αμμοβολιοτές, μανουβραδόροι, αδειούχοι θερμαστές, 

αρχιθερμαστές, λιπαντές ξηράς και χειριστές ζυγοσταθμιστικών μηχανών.

(7) Κλειθροποιοί, καρφοβελονοπο ιοί, συναρμολογητές μεταλλικών 

κατασκευών, γεφυρών, μεταλλογεφυροποιοί, τροχιστές, μασγαλατζήδες, 

τεχνίτες μεταλλικών σκελετών επίπλων, καμινευτές, γαλβανιστές, μητραδόροι, 

μεταλλοπαντογραφοτεχνίτες, λευκοσιδηρουργοί, συγκολλητές μεταλλικών 

κυτίων, χειριστές ξεχειλωτικών μηχανών, θηλυκοτικών και κλειστικών 

μηχανημάτων.

(8) Τεχνίτες και κατασκευαστές κουφωμάτων αλουμινίου, ανοδειωτές 

και βαφείς αλουμινίου.

(9) Τεχνίτες κατασκευής, συναρμολόγησης και εγκατάστασης των 

τμημάτων από μέταλλο των μηχανημάτων, εξαρτημάτων και αγωγών 

κλιματισμού, παραγωγής και συλλογής ενέργειας.

(10) Τεχνίτες αποσυναρμολόγησης ή διάλυσης πλοίων πλωτών μέσων,

μεταλλικών οχημάτων και μηχανημάτων, μεταλλικών γεφυρών ή

μεταλλουργικών κατασκευών, τεχνίτες και συναρμολογητές μεταλλικών 

σκελετών, οικοδομικών εν γένει έργων και μεταλλικών συσκευών.
4

(11) Οι εργοδηγοί, αρχιεργοδηγοί, προϊστάμενοι, επόπτες, τεχνικοί 

διευθυντές, επιθεωρητές των αποκλειστικά μεταλλουργικών τμημάτων 

βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και συνεργείων.

(12) Εκείνοι που η ιδιότητα ή ειδικότητα τους προέρχεται από 

προαγωγική εξέλιξη μιας από τις παραπάνω ασφαλιξόμενες ειδικότητες.

Πρόσωπα εξαιρούμενα από την ασφάλιση
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Εξαιρούνται από την ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Μ., όσοι για οποιοδήποτε 

λόγο δεν υπάγονται σε ασφόιλιση φορέα κύριας ασφόιλισης.

Ποσοστά εισφορών Ε.Τ.Ε.Μ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις τον άρθρων 32 και 37 του Ν.2084/1992, 

καθορίζεται για τους νεοασφαλιζόμενους από 1.1.1993 εισφορά 3% και 

αντίστοιχη του εργοδότη 3%, σύνολο 6%.

Για τους απασχολούμενους σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, 

νεοασφαλιζόμενους από 1.1.1993, καθορίζεται πρόσθετη ειδική εισφορά 2% που 

βαρύνει κατά 1,25% τον ασφαλισμένο και 0,75% τον εργοδότη.

Επίσης, η συνολική εισφορά για εφάπαξ βοήθημα, για τους 

νεοασφαλιζόμενους από 1.1.1993, ορίζεται σε ποσοστό 4% και βαρύνει 

αποκλειστικά τους ασφαλισμένους.
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8. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου 

Τροφίμων (Τ.Ε.Α. Ύ.Ε. Τ.)

1. Πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Τ.Ε.Α.Τ.Ε.Τ.

Γενικά

Στο Ταμείο ασφαλίζονται, υποχρεωτικά, οι καταστηματάρχες και οι 

υπάλληλοι, άνω του 18ου έτους, των καταστημάτων χονδρικής και λιανικής 

πωλήσεων ειδών εμπορίου τροφίμων της Περιοχής Αθηνών -  Πειραιώς και 

Περιχώρων.

Ειδικότερα:

Α) Βάσει του άρθρου 3 του καταστατικού του Ταμείου, υπ' αριθμ. 

20108/2103/ 1949 (ΦΕΚ 64/Β727.4.1949) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, στο 

Ταμείο "ασφαλίζονται υποχρεωτικώς, άπαντες οι υπόιλληλοι Παντοπωλείων, 

Εδωδιμοπωλείων, Οινοπαντοπωλείων, Τυροπωλείων και Καφεκοπτείων της 

Περιοχής Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων" οι έχοντες συμπληρώσει το 18ο 

έτος της ηλικίας των.

Β) Βάσει του άρθρου 3 του Νόμου 4497/1966 (ΦΕΚ 37/22.2.1966 τεύχος 

Α') στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται από 1ης Απριλίου και "άπαντες οι 

υπάλληλοι των καταστημάτων χονδρικής πώλησης Τροφίμων Αθηνών - 

Πειραιώς και Περιχώρων (ήτοι εδωδίμων - αποικιακών, εγχωρίων προϊόντων, 

λιπών και βουτύρου, τυροπωλείων, αλλαντικών, κονσερβών, αλεύρων, 

μπαχαρικών, ειδών κιγκαλερίας, ελαίου, ελαίων και λοιπών συναφών ειδών".

Γ) Βάσει του άρθρου 1, του Νόμου 688/1977 (ΦΕΚ 253/8.9.1977 τεύχος 

Α') εις την ασφάλιση του Ταμείου "υπάγονται υποχρεωτικώς από της 1ης 

Νοεμβρίου 1977 και οι καταστηματάρχες χονδρικής και λιανικής πωλήσεως 

ειδών εμπορίου τροφίμων, Περιοχής Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων".

Δ) Προαιρετική ασφάλιση

Πρόσωπα που ήταν ασφαλισμένοι στο Ταμείο και διέκοψαν για 

οποιοδήποτε λόγο την ασφάλιση τους, χωρίς να δικαιούνται σύνταξη, μπορούν
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να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλιση τους μέχρι να συμπληρώσουν τις 

ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως, εφ' όσον συμπλήρωσαν 

3.000 ημερομίσθια στο Ταμείο.

Για τη συνέχιση της προαιρετικής ασφάλισης χρειάζεται αίτηση προς το 

Ταμείο, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη διακοπή της 

ασφάλισης.

Ο ασφαλιζόμενος προαιρετικά καταβάλλει υποχρεωτικά ολόκληρο το 

ποσό εισφοράς εργοδότου και ασφαλισμένου για κάθε μήνα, δηλαδή ποσοστό 

6% επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών του χρόνου διακοπής της 

ασφάλισης, αναπροσαρμοζόμενων με τις εκάστοτε αυξήσεις των μισθών των 

υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων.

Καθυστέρηση καταβολής της ανωτέρω εισφοράς περισσότερο από τρεις 

(3) μήνες, συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος για συνέχιση της 

προαιρετικής ασφάλισης.

Προαιρετική ασφάλιση δεν εγκρίνεται αν ο ασφαλισμένος κατά την 

υποβολή της απήσεως είναι ανάπηρος ή ασφαλισμένος υποχρεωτικά σε άλλο 

Επικουρικό Ταμείο.

Πόροι του Ταμείου

Τα έσοδα του Ταμείου προέρχονται από:

α) Την ατομική μηνιαία εισφορά κάθε ασφαλισμένου, που είναι 3% επί 

των πάσης φύσεως αποδοχών του.

β) Την ισόποση συνεισφορά του εργοδότου.

γ) Τις προσόδους Περιουσίας (Τόκοι κεφαλαίων, ενοίκια κ.λπ.).

δ) Κάθε έσοδο από δωρεές, κληροδοσίες, κληρονομιές ή άλλες νόμιμες

αιτίες.

ε) Τα πρόσθετα τέλη λόγω καθυστέρησης καταβολής ασφαλιστικών 

εισφορών.
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9. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών 

Καταστημάτων (Τ.Ε.Α. Υ.Ε.Κ.)

Πρόσωπα υπαγόμενα στην ασφάλιση του Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του Καταστατικού στο Ταμείο 

ασφαλίζονται υποχρεωτικά:

α) Πάντες οι υπόιλληλοι χονδρικής και λιανικής πωλήσεως και οι 

υπηρέτες των πάσης φύσεως και μορφής Εμπορικών Καταστημάτων, 

Πρατηρίων και Αποθηκών, των περιφερειών της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης 

και τ«ν πόλεων Θεσσαλονίκης, Πατρών, Βόλου και Καλαμάτας, πλην των 

Καταστημάτων Φαρμακευτικών ειδών και ειδών διατροφής, οι παρέχοντες 

εξαρτημένη εργασία έναντι οιασδήποτε αμοιβής και συγκεντρούντες τας 

προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Ν. 1234/1918 των κάτωθι ενδεικτικώς 

παρατιθεμένων κατηγοριών:

Ειδών ανδρικών, γυναικείων και παιδικών εν γένει υφασμάτων παντός 

είδους, ετοίμων ενδυμάτων, πυλών ανδρικών, γυναικείων και παιδικών, 

γουναρικών, κλωστικών παντός είδους, παιγνιδιών και ψιλικών εν γένει. Ειδών 

πολυτελείας, αδαμαντοπωλείων, χρυσοχοείων και ωρολογοπωλείων, μουσικών 

ειδών, γραμμοφώνων και Ραδιοφώνων. Ειδών οικιακής χρήσεως, 

κλινοστρωμνών και ταπήτων, υαλικών, κρυστάλλων, υαλοπινάκων, ηλεκτρικών 

ειδών, λαμπτήρων και λοιπών συναφών. Ειδών οπτικών και φωτογραφικών 

μηχανών, ειδών υγιεινής, ταξιδιού και επίπλων πάσης φύσεως. Υποδημάτων
ι

πάσης κατηγορίας και ειδών υποδηματοποιίας, δερμάτων και δερμάτινων ειδών. 

Μηχανημάτων και ειδών βιομηχανίας πάσης φύσεως, γεωργικών, ιατρικών, 

ορθοπεδικών και επιστημονικών εργαλείων εν γένει. Ραπτομηχανών, 

αθροιστικών μηχανών, πολυγράφων, γραφομηχανών και ανταλλακτικών 

τούτων. Ειδών μυροπωλείου και αιθέριων ελαίων, ειδών ανθοπωλείων και 

καταστημάτων πωλήσεως φυτών και σπόρων, χρωματοπωλείων και χημικών
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προϊόντων, ειδών κυνηγίου, αλιείας και ναυτιλίας. Σιδηρικών πάσης φύσεως, 

βιομηχανοποιημένων και μη, ειδών κηροπλαστικής κ.λπ.

β) Οι υπάλληλοι των Γραφείων και Εμπορικών Καταστημάτων, 

Πρατηρίων και Αποθηκών της προηγούμενης παραγράφου, οι αποδεδειγμένως 

εξυπηρετούντες την οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών.

γ) Οι υπόιλληλοι των Εμποροϋπαλληλικών Οργανώσεων των αυτών 

περιφερειών, εφ' όσον καταβάλλουν και την εργοδοτική εισφορά (το άρθρον 3 

ετροποποιήθη δια Δ.Υ.Ε.23400/1952).

2. Πάσα αμφισβήτηση αφορώσα την υπαγωγή ή μη εις την ασφόιλιση 

του Ταμείου προσώπου τινός εκ των εις τα ανωτέρω εμπορικά καταστήματα και 

επιχειρήσεις απασχολουμένων λύεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών 

Υπηρεσιών, μετά γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, αιτήσει του 

ενδιαφερομένου υποβαλλομένη προκειμένου μεν περί εργοδότου εντός 

ανατρεπτικής προθεσμίας εξ μηνών από της κοινοποιήσεως εκάστης 

καταλογιστικής πράξεως επιβολής εισφορών ή προσθέτων τελών ή ετέρας 

ειδοποιήσεως, προκειμένου δε περί μισθωτού κατά το διάστημα της 

απασχολήσεως του ή εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός έτους από της 

αποχωρήσεως ή απολύσεως εκ της εργασίας.

3. Από της 1.7.1963 εις την ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται 

υποχρεωτικώς άπαντα τα πρόσωπα τα περΛαμβάνοντα εις τας διατάξεις τον
ι

εδαφίων α', β', γ' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ανεξαρτήτως ηλικίας 

τούτων. Ο χρόνος υπηρεσίας, προσώπων αγόντων ηλικίαν μικροτέραν του 18ου 

έτους, από 1ης Απριλίου 1953 μέχρι 31 Ιουλίου 1963, θεωρείται ως χρόνος 

διανυθείς εν πραγματική ασφάλιση, εφ' όσον τα πρόσωπα ταύτα, διαδηλώσεων 

των εις το Ταμείο, υποβαλλομένων εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός έτους 

από της δημοσιεύσεως της παρούσης, γνωρίσουν τον χρόνο υπηρεσίας αυτών, 

τας επιχειρήσεις εις ας ειργάσθησαν και υποβάλλουν τας υπό των κειμένων 

διατάξεων βαρύνουσας αυτάς ασφαλιστικάς εισφοράς".
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Επιπροσθέτως, τονίζεται ότι. με την Απόφαοη 113/943/1995 του 

Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας στο άρθρο 3 του Καταστατικού του Ταμείου 

Επικουρικής Ασφοιλίσεως Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (Απόφαση 

Υπουργού Εργασίας 3510/Σ97/31.3.1943, Β' 67), όπως ισχύει, προστίθεται 

παραγρ. 4 ως εξής:

4. α) Ασφαλισμένοι του Ταμείου, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει

τουλάχιστον τρεις χιλιάδες (3.000) ημέρες ασφαλίσεως στην ασφάλιση αυτού και

το πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος της ηλικίας τους, παραμένουν στην ασφάλιση

του Ταμείου, εάν μεταφερθεί η επιχείρηση στην οποία απασχολούνται εκτός

περιοχών ασφαλιστικής αρμοδιότητας του, όπως οι περιοχές αυτές έχουν

ορισθεί με σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

β) Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της αποφάσεως αυτής

διακόπτεται η ασφάλιση στον Κλάδο ΙΚΑ - TEAM προσώπων με τις

προϋποθέσεις της προηγουμένης περιπτώσεως της ιδίας παραγράφου, εφ' όσον

έχει χωρήσει καί τα πρόσωπα αυτά επανυπάγονται στην ασφόιλιση του Ταμείου.

γ) Ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, οι οποίες έχουν

καταβληθεί στον Κλάδο I ΚΑ - TEAM για την ασφόιλιση προσώπων της

κατηγορίας αυτής από τη διακοπή της ασφαλίσεως τους στο Ταμείο, εξ αιτίας

μεταφοράς της επιχειρήσεως στην οποία έχουν απασχοληθεί, μέχρι την

επανυπαγωγή τους στην ασφάλιση αυτού με βάση τη διάταξη της περιπτ. β' της
<

παραγράφου αυτής, μεταφέρονται στο Ταμείο και οι ημέρες ασφαλίσεως που 

αναλογούν στις μεταφερόμενες ασφαλιστικές εισφορές γίνονται ημέρες 

ασφαλίσεως στο Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.

Το ποσό της διαφοράς ασφαλίστρου υπέρ του Ταμείου 2%, 

καταβόιλλεται από τον ασφαλισμένο σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις και 

υπολογίζεται επί των αποδοχών των χρονικών περιόδων απασχολήσεως στις 

οποίες αντιστοιχούν, χωρίς επιβάρυνση προσθέτου τέλους.

δ) Ημέρες ασφαλίσεως, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί στην 

ασφάλιση του Ταμείου από πρόσωπα καλυπτόμενα από τις διατάξεις της
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αποφάσεως αυτής μετά τη μεταφορά της επιχειρήσεως στην οποία 

απασχολούνται και πριν από την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών, 

παραμένουν ισχυρές".

Ποσοστά ασφαλίστρων Τ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.

Παλαιοί ασφαλισμένοι

Η μηνιαία εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη για τους μέχρι 

31.12.1992 ασφαλισμένους καθορίζεται ως εξής:

α) Εισφορά ασφαλισμένου: ποσοστό 4%

β) Εισφορά εργοδότη: ποσοστό 4%

Σύνολο εισφορών: ποσοστό 8%

Νέοι ασφαλισμένοι

Η μηνιαία εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη για τους από 1 

Ιανουάριου 1993 και εφεξής ασφαλιζόμένους καθορίζεται ως εξής: 

α) Εισφορά ασφαλισμένων: ποσοστό 7%

β) Εισφορά εργοδότη: ποσοστό 3%

Σύνολο Εισφορών: ποσοστό 10%

Επίσης, τονίζεται ότι των υπαγομένων στα βαρέα και ανθυγιεινά 

επαγγέλματα νέων ασφαλιζομένων οι μηνιαίες εισφορές καθορίζονται ως εξής: 

α) Εισφορά ασφαλισμένου: ποσοστό 8,25% 

β) Εισφορά εργοδότη: ποσοστό 3,75%

Σύνολο Εισφορών: ποσοστό 12%
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10. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Α.Ε. Οινοποιίας, 
Ζυθοποιίας και Οινοπνευματοποιίας

Στο Ταμείο αυτό υπάγονται υποχρεωτικά τα πρόσωπα που παρέχουν 

εξαρτημένη εργασία σε Ανώνυμες Εταιρίες που λειτουργούν ως οινοποιίες, 

ζυθοποιίες, οινοπνευματοποιίες και ψυγεία.

Τα ποσοστά ασφάλισης του Ταμείου αυτού καθορίζονται σε ποσοστό 

3% για τον ασφαλισμένο και 3% για τον εργοδότη, υπολογιζόμενα επί όλων των 

αποδοχών των μισθωτών.

Τα ως άνω ποσοστά είναι τα ίδια, τόσο για τους νέους, όσο και για τους 

παλαιούς ασφαλισμένους.
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11. Ταμείο Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (Τ.Α.Ξ. Τ.)

Πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Τ.Α.Ξ.Τ.

Εις την ασφόιλιση του Τ.Α.Ξ.Τ. υπάγονται υποχρεωτικώς και 

αυτοδικαίως: α) Τα πρόσωπα τα παρέχοντα κατά κύριον επάγγελμα 

εξηρτημένην επ' αμοιβή εργασία εις ξενοδοχεία ύπνου και τα εστιατόρια ή 

κυλικεία·, αυτών, περιλάμβαναμένων και των του τύπου "Motels, Bungalows" και 

εν γένει ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ως και των οικοτροφείων και 

ενοικιαζόμενων δωματίων, ων η συνολική δύναμις ανέρχεται τουλάχιστον εις 

δέκα (10) κλίνας.

β) Το πάσης φύσεως προσωπικόν του Τ.Α.Ξ.Τ. ως και ο παρ' αυτώ 

Νομικός Σύμβουλος μετά συμπλήρωσιν διετούς υπηρεσίας παρά το Ταμείο.

γ) Τα πρόσωπα που παρέχουν την προσωπικήν τους εργασία με 

σύμβαση μίσθωσης έργου, εφόσον πρόκειται για απασχόληση, η οποία 

παρέχεται κατά κύριο επάγγελμα και, όσον αφορά τον χρόνο και τον τόπο 

απασχολήσεως, με συνθήκες απαντώμενες επί μισθώσεων εργασίας.

Απασχολήσεις της ανωτέρω μορφής στον ίδιο εργοδότη, οι οποίες 

αντιστοιχούν σε λιγότερες των 5 ημερών εργασίας κατά μήνα, δεν 

καταλαμβάνονται από τη διάταξη αυτή.

Τα ανωτέρω πρόσωπα συνεχίζουν την υπαγωγήν των εις την ασφάλιση 

του Ταμείου και διαρκούντος του χρόνου καθ' ων δικαιωματικώς ή και εκ λόγων 

ανεξαρτήτων της θελήσεως των δεν προσφέρουν εξηρτημένην εργασία, πλην 

όμως τυγχάνουν εν όλω ή εν μέρει των αποδοχών των (άδεια, στράτευσις κ.λπ.).

Εν περιπτώσει αμφισβητήσεως ως προς την υπαγωγήν ή μη προσώπου 

τινός εις την ασφάλιση του Ταμείου, η αμφισβήτησις επιλύεται δι' αποφάσεως 

του Υπουργού Εργασίας, μετά γνώμην του Συμβουλίου Κοινωνικής 

Ασφαλίσεως.
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Ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών Τ.Α.Ξ.Τ.

Τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών του Ταμείου Ασφαλίσεως 

Ξενοδοχοϋπαλλήλων καθορίζονται ως εξής:

1. Όσων έχουν υπαχθεί στην υποχρεωτική ασφάλιση οποιουδήποτε 

φορέα ασφάλισης Κύριας Σύνταξης μέχρι και την 31.12.1992:

α) Μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων όση ήταν μέχρι τώρα, ήτοι έξι 

στα εκατό (6%) επί των καταβαλλόμενων σ' αυτούς κάθε φύσης τακτικών 

μηνιαίων αποδοχών τους και

β) Μηνιαία συνεισφορά των εργοδοτών ίση με έξι και σαράντα 

εκατοστά στα εκατό (6,40%) για το από 1.1.1993 μέχρι και 31.12.1993 διάστημα, 

ίση με έξι και ογδόντα εκατοστά στα εκατό (6,80%) για το από 1.1.1994 μέχρι 

31.12,1994 χρονικό διάστημα και ίση με επτά και δέκα εκατοστά στα εκατό 

(7,10%) για το από 1.1.1995 διάστημα και μετά, επί των πιο πάνω αποδοχών.

2. Όσων υπάγονται στην υποχρεωτική ασφόιλιση οποιουδήποτε φορέα 

ασφόιλισης κύριας σύνταξης από 1.1.1993 (δηλαδή όσων για πρώτη φορά 

μπαίνουν στην παραγωγική διαδικασία και ασφαλίζονται μετά την 1.1.1993):

α) Μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων ίση με οκτώ στα εκατό (8%) τον 

καταβαλλομένων σ' αυτούς κάθε φύσης τακτικών μηνιαίων αποδοχών.

β) Μηνιαία συνεισφορά των εργοδοτών ίση με πέντε και δέκα εκατοστά 

στα εκατό (5,10%) επί των παραπάνω αποδοχών και

γ) Συμμέτοχή εις βάρος του Κράτους ανά τρία και ογδόντα εκατοστά 

στα εκατό (3,80%) επί των αυτών αποδοχών.

Οι πιο πάνω εισφορές κατανέμονται μεταξύ των Κλάδων ασφάλισης ως 

ακολούθως:

Α. Εκείνων οι οποίοι έχουν υπαχθεί στην υποχρεωτική ασφάλιση 

οποιουδήποτε φορέα ασφάλισης Κύριας Σύνταξης μέχρι και την 31.12.1992, 

αναλογούν για τον Κλάδο Πρόνοιας τα δύο στα εκατό (2%) από την εισφορά 

τον εργαζομένων και τα δύο στα εκατό (2%) από τη συνεισφορά των 

εργοδοτών, ενώ τα υπόλοιπα ποσοστά των εισφορών και των συνεισφορών
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αναλογούν στον Κλάδο Ασθένειας και αφορούν κατά τα 3/4 στις παροχές σε 

είδος και κατά το 1/4 στις παροχές σε χρήμα.

Β. Εκείνων οι οποίοι υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση 

οποιουδήποτε φορέα ασφάλισης Κύριας Σύνταξης από την 1.1.1993 και μετά, τα 

τέσσερα στα εκατό (4%) από την εισφορά των εργαζομένων αναλογούν στον 

Κλάδο Πρόνοιας και τα υπόλοιπα ποσοστά των εισφορών τον εργαζομένων, 

καθώς και ολόκληρη η συνεισφορά των εργοδοτών και ολόκληρη η συμμετοχή 

του Κράτους, αναλογούν στον Κλάδο Ασθένειας και αφορούν κατά τα 3/4 στις 

παροχές σε είδος και κατά το 1/4 στις παροχές σε χρήμα.

Τέλος, σημειώνεται ότι στις μισθολογικές καταστάσεις των Ξενοδοχείων 

θα πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός, όσον αφορά τους νεοπροσλαμβανόμενους, 

κάτι που προφανώς θα πρέπει να γίνεται και για τους άλλους ασφαλιστικούς 

οργανισμούς.
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12. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών Ε?ίλάδας

Στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος το οποίο 

είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με το Ιδρυτικό Διάταγμα του 

(ΦΕΚ τ. Α' της 13.4.1943) και άρθρο 3 παρ. 1 του Καταστατικού του (ΦΕΚ 163 τ. 

Β' της 14.11.1945), υπάγονται υποχρεωτικά σ' αυτό για επικουρική ασφάλιση οι 

απασχολούμενοι σ' όλη την Επικράτεια και σε οποιονδήποτε εργοδότη με τις 

παρακάτω αναφερόμενες ειδικότητες:

Ητοι: α) οι μαθητευόμενοι ηλεκτροτεχνίτες, οι ηλεκτροτεχνίτες, οι 

αρχιτεχνίτες, οι εργοδηγοί και οι πτυχιούχοι επιβλέψεως. Επίσης υπάγονται και 

οι κάτωθι κατηγορίες:

α) Περιελικτές ηλεκτρικών κινητήρων και μηχανημάτων εν γένει 

(ηλεκτροκινητήρες, αντιστάσεις πάσης φύσεως, μετασχηματιστές, κουζίνες, 

■ ψυγεία κ.λπ.).

β) Κατασκευαστές και επισκευαστές ραδιοφώνων, ασυρμάτων και 

γενικά μηχανημάτων λήψεως και πομπών και άπαν το ραδιοτεχνικό προσωπικό 

εν Ελλάδι Ραδιοφωνικών Σταθμών.

γ) Οι εργατοτεχνίτες κατασκευής και επισκευής ξηρών στοιχείων πάσης 

φύσεως (στήλες φανών, ραδιοφώνων κ.λπ.).

δ) Οι εργατοτεχνίτες κατασκευής υγρών στοιχείων πάσης φύσεως οι 

απασχολούμενοι στη σύνθεση, επισκευή και φόρτιση αυτών.

ε) Το προσωπικό κατασκευής του ηλεκτρολογικού τμήματος των 

αυτοκινήτων και αεροπλάνων.

στ) Οι εργατοτεχνίτες κατασκευής ηλεκτρικών λαμπτήρων, οι 

απασχολούμενοι αποκλειστικούς εις την κατασκευή των ηλεκτρικών λαμπτήρων, 

εξαιρουμένων των υπαλλήλων γραφείων, φυλάκων και υπηρετών και συναφών 

επιχειρήσεων, ως και των απασχολουμένων εις τον καθαρισμόν και συσκευασία 

λαμπτήρων.
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ζ) Οι πτυχιούχοι χειριστές ηλεκτροκίνητων γερανών, σταθερών ή 

κυλιομένων.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 εδάφιο ε' του καταστατικού του 

Ταμείου, υπάγονται γενικά στην ασφάλιση του Ταμείου οι μισθωτοί που 

απασχολούνται κατά κύριο λόγο "με την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, 

εγκατάσταση -  καλωδίωση, επίβλεψη και χειρισμό ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, 

ηλεκτρομηχανημάτων και συσκευών ή τμημάτων αυτών ή οργάνων και εν γένει 

συσκευών παραγωγής, παροχής, διανομής, κατανάλωσης ασθενούς ή ισχυρού 

ηλεκτρικού ρεύματος υψηλούς ή χαμηλής τάσεως (ηλεκτρονικοί)".

Από την ασφάλιση του Ταμείου εξαιρούνται όσοι μισθωτοί δεν έχουν 

συμπληρώσει το 16° έτος της ηλικίας τους.

Κατά συνέπεια των ανωτέρω καταστατικών διατάξεων, σε συνδυασμό 

με την αριθ. πρωτ. 3705/1975 Απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της 

Επικράτειας, που ερμήνευσε τις διατάξεις της Νομοθεσίας του Ταμείου, που 

αναφέρονται στις ασφαλιστέες ειδικότητες, έχουν υποχρέωση οι επιχειρήσεις να 

ασφαλίζουν στο Ταμείο αυτό το προσωπικό τους που απασχολείται με τις 

ανωτέρω ειδικότητες και εργασίες. Η ασφόιλιση του προσωπικού γίνεται 

επικουρικά και παράλληλα με την ασφόιλιση στον Οικείο Οργανισμό της κύριας 

ασφάλισης (ΙΚΑ κ.λπ.).

Οι προς το Ταμείο αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ανέρχονται,
ι

σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του καταστατικού σε ποσοστό 6%, δηλ. 3% του 

ασφαλισμένου επί των πάσης φύσεως καταβαλλομένων μηνιαίων αποδοχών 

(μισθών, επιδομάτων κ.λπ.) στους ασφαλισμένους μισθωτούς και κατατίθενται 

από τον υπόχρεο εργοδότη στο λογαριασμό του Ταμείου 545010-12 που τηρείται 

στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι ανωτέρω για κάθε μήνα ασφαλιστικές εισφορές πληρώνονται στο 

τέλος του επομένου μήνα, κάθε δε κατάθεση πρέπει να συνοδεύεται και με 

αναλυτική κατάσταση των ασφαλισμένων.
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Η ασφάλιση του προσωπικού είναι κατά νόμο υποχρεωτική και 

ανατρέχει στο χρόνο πρόσληψης καθενός ασφαλισμένου μισθωτού.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν καταβάλλει τις νόμιμες ασφαλιστικές 

εισφορές εμπρόθεσμα για την ασφάλιση του προσωπικού του, το Ταμείο είναι 

αναγκασμένο να επιδιώξει την είσπραξη των οφειλομένων ασφαλιστικών 

εισφορών μαζί με τα πρόσθετα τέλη, που μπορεί να ανέλθουν μέχρι 120% επί της 

κυρίας οφειλής, κάνοντας χρήση των στη διάθεση του νομίμων αναγκαστικών 

μέσων και να υποβάλει μήνυση.

Σε περίπτωση που επιχείρηση έχει υπαγάγει το προσωπικό της, το οποίο 

απασχολείται με τις παραπάνω αναφερόμενες ειδικότητες, στην επικουρική 

ασφάλιση ΙΚΑ - TEAM, θα πρέπει να προβεί στην διακοπή της ασφάλισης του 

στο TEAM και στην υπαγωγή του στην ασφάλιση του Ταμείου επικουρικής 

ασφάλισης ηλεκτροτεχνιτών, κατά τα παραπάνω αναφερόμενα, καθ' όσον η 

υπαγωγή των στην ασφόιλιση του TEAM, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.997/1979 και Π.Δ.633/1983, είναι παράτυπη, εκτός και εάν έχουν παρέλθει δύο 

(2) έτη ή εξακόσιες ημέρες ασφάλισης στον κλάδο ΙΚΑ - TEAM μέχρι 31.12.1991, 

οπότε παραμένουν για ασφόιλιση στο TEAM.
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Στο ταμείο αυτό υπάγονται οι εργαζόμενοι μισθωτοί σε 4 εταιρίες 

τσιμέντου Α.Γ.Ε.Τ., TITAN, ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΧΑΑΤΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

Α.Ε.

Ασφαλιστικές εισφορές

Όσον αφορά το σύνολο των παλαιών ασφαλισμένων:

• η εισφορά του ασφαλισμένου καθορίζεται σε ποσοστό 4% και

• η εισφορά του εργοδότη καθορίζεται επίσης σε ποσοστό 4%

Σύνολο ποσοστού εισφορών 8%

Όσον αφορά τους νέους ασφαλισμένους:

α) Που υπάγονται στα Μικτά:

13. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιριών

Τσιμέντου (Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.)

■ η εισφορά του ασφαλισμένου καθορίζεται σε ποσοστό 3% και

• η εισφορά του εργοδότη επίσης καθορίζεται σε ποσοστό 3%

Σύνολο ποσοστού εισφορών 6%

β) Που υπάγονται στα Βαρέα:

• η εισφορά του ασφαλισμένου καθορίζεται σε 4,25% και

• η εισφορά του εργοδότη καθορίζεται σε 3.75%

Σύνολο ποσοστού εισφορών , 8%
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Στο Επικουρικό αυτό Ταμείο ασφαλίζεται το προσωπικό των 

Φαρμακευτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των επιχειρήσεων που έχουν 

σχέση με φάρμακα και που έχουν ως κύριο ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ 

εξαιρουμένων των φαρμακείων που υπάγονται στην ασφάλιση του ΤΣΑΤ.

Επιπροσθέτως, τονίζεται ότι οι εργάτες και οι καθαρίστριες που 

απασχολούνται σε φαρμακευτικές επιχειρήσεις δεν ασφαλίζονται στο ΤΕΑΤΦΕ, 

αλλά στον κλάδο TEAM του ΙΚΑ, ενώ οι οδηγοί υπάγονται στα βαρέα και 

ανθυγιεινά επαγγέλματα του ΤΕΑΤΦΕ. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 30 του 

καταστατικού του Επικουρικού αυτού Ταμείου ορίζονται τα εξής:

"1. Εις την ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται υποχρεωτικώς δΤ 

επικουρική ασφόιλιση:

α) Οι παρά το Ιδρύματι Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά κύρια ασφόιλιση 

ασφαλιζόμενοι υπόιλληλοι εν γένει των καθ' άπασαν την Επικράτειαν 

φαρμακείων, φαρμακεμπορείων, φαρμακαποθηκών, βιομηχανιών και εργασιών 

εν γένει παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων, πρατηρίων φαρμακευτικών 

ειδών και αντιπροσωπειών φαρμακευτικών ειδών και ειδικοτήτων, καταργήθηκε 

με μεταγενέστερο νόμο.

β) Οι εν γένει υπάλληλοι των Φαρμακευτικών υπηρεσιών του Κράτους, 

οι συνδεόμενοι δι' ιδιωτικής σχέσεως εργασίας και των Οργανισμών Δημοσίου ή 

Ιδιωτικού Δικαίου, εφόσον δεν υπάγονται δι' επικουρικήν ασφόιλιση εις έτερον 

Οργανισμόν Επικουρικής Ασφαλίσεως και ασφαλίζονται κατά κύρια ασφάλιση 

εις το Ι.Κ.Α.".

Ασφαλιστικές εισφορές Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.

Με την υπ' αριθμ. 123/797/5.6.1995 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 

521/ 15.6.1995, ΦΕΚ τ. Β' και κατόπιν του Ν.2084/1992, τροποποιήθηκαν η παρ.

14. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών
εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.)
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1 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 32 του Καταστατικού του Ταμείου 

και καθορίστηκε από 1ης Ιανουάριου 1995 και εφεξής η μηνιαία εισφορά 

ασφαλισμένου και εργοδότη για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους ως εξής: 

α) εισφορά ασφαλισμένου ποσοστό 6% (4% Κλ. Σύνταξης + 2% Κλ. Πρόνοιας) 

β) συνεισφορά εργοδότη ποσοστό 4%

Σύνολο 10%

Σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο, για τους από 1ης Ιανουάριου 1993 

και εφεξής ασφαλιξόμενους η μηνιαία εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη 

καθορίστηκε ως εξής:

α) εισφορά ασφαλισμένου ποσοστό 7% (3% Κλ. Σύνταξης + 4% Κλ. Πρόνοιας) 

β) συνεισφορά εργοδότη ποσοστό 3%

Σύνολο 10%

Επιπροσθέτως αναφέρεται ότι για τους από 1ης Ιανουάριου 1993 και 

εφεξής ασφαλιξόμενους τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά 

επαγγέλματα, η μηνιαία εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη καθορίσθηκε ως 

εξής: α) εισφορά ασφαλισμένου ποσοστό 8,25% (4,25% Κλ. Σύνταξης + 4% Κλ. 

Πρόνοιας) β) συνεισφορά εργοδότη ποσοστό 3,75% Σύνολο

12%
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15. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών

Στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται υποχρεωτικά:

1. Οι πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Χημικού τμήματος ή του τμήματος 

της Βιοχημείας ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ήτοι 

Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Σχολής Χημικών Μηχανικών Ελληνικού 

Πολυτεχνείου ή Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου της αλλοδαπής, των οποίων το 

πτυχίο είναι τουλάχιστον ισότιμο προς το πτυχίο ανωτάτης Σχολής Χημικών της 

ημεδαπής, της ισοτιμίας αναγνωριζόμενης υπό της Πολιτείας κατά τας εκάστοτε 

ισχύουσας διατάξεις, που ασκούν στην ημεδαπή το επάγγελμα του Χημικού ή 

Χημικού Μηχανικού ή Βιοχημικού ή του παρέχοντος συναφή εργασία, της 

οποίας το αντικείμενο έχει σχέση με τις γνώσεις και την επιστήμη της Χημείας, 

ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως εργαζόμενοι σε δική τους επιχείρηση ή εταιρική 

επιχείρηση, είτε ως παρέχοντες εξηρτημένη εργασία σε οιονδήποτε εργοδότη 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή στο Δημόσιο, 

ασχέτως με τη θέση που κατέχουν και τα διοικητικά καθήκοντα που ασκούν 

στην υπαλληλική ιεραρχία του Δημοσίου ή στην ιδιωτική επιχείρηση.

Ως παρέχοντες εξηρτημένη εργασία στο Δημόσιο ή στα ΝΠΔΔ νοούνται 

οι ανωτέρω πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι που υπηρετούν ως υπάλληλοι μόνιμοι ή 

δόκιμοι ή έκτακτοι ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου 

χρόνου ή με σύμβαση μισθώσεως έργου, απασχολούμενοι είτε σε χημικά 

εργαστήρια, είτε ως καθηγητές σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης ή 

της εποπτευόμενης υπό του Δημοσίου ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Επίσης, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ταμείου οι 

ανωτέρω πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι οι απασχολούμενοι σε ιδιωτικά 

Φροντιστήρια ή Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, σε Γραφεία χημικών μελετών, 

εις παροχήν χημικών συμβουλών ή οδηγιών, ως τεχνικοί σύμβουλοι 

επιχειρήσεων, εις κατ' οίκον διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας, ως επίσης 

και οι απασχολούμενοι με την εμπορία και διάθεση ή διαφήμιση στην
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κατανάλωση χημικών προϊόντων, φαρμάκων ή ιδιοσκευασμάτων και γενικά 

προϊόντων παραγομένων με ολική ή μερική χημική επεξεργασία.

Η ασφάλιση διακόπτεται μόνο στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος 

παύει να ασκεί το ως άνω επάγγελμα του Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή 

Βιοχημικού και υποβάλλει στο Ταμείο σχετική έγγραφη δήλωση, συνοδευόμενη 

με βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Οικονομικής 

Εφορίας) Φορολογίας Εισοδήματος.

Όπου οι διατάξεις του Καταστατικού ρυθμίζουν δικαιώματα και 

υποχρεώσεις των υπαγομένων στην ασφάλιση του Ταμείου Χημικών και 

Χημικών Μηχανικών, εφαρμόζονται εφεξής και στους υπαγόμενους στην 

ασφάλιση Βιοχημικούς.

2. Οι υπόιλληλοι της Ένωσης Ελλήνων Χημικών που έχουν το πτυχίο 

Χημικού ή Χημικού Μηχανικού που αναφέρεται στην προηγούμενη παραγρ. 1 

του ίδιου άρθρου.

Πόροι

1. Πόροι του Ταμείου είναι:

α) Εισφορά των ασφαλισμένων πτυχιούχων Χημικών ή Χημικών 

Μηχανικών ή Βιοχημικών που παρέχουν οποιαδήποτε εξηρτημένη εργασία σε 

εργοδότη, που ορίζεται σε ποσοστό 5% επί των αποδοχών αυτών.

β) Εισφορά του εργοδότη που απασχολεί Χημικό ή Χημικό Μηχανικό ή
»

Βιοχημικό σε οποιαδήποτε εργασία, που ορίζεται σε ποσοστό 5% επί των 

αποδοχών αυτού.

γ) Ως αποδοχές εις τα ανωτέρω εδάφια α' και β' λαμβάνονταί τα υπό 

της εκάστοτε ισχυούσης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Χημικών Βιομηχανίας, 

που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χημικών όλης της χώρας, είτε 

έχει κηρυχθεί εκτελεστή, είτε έχει κηρυχθεί υποχρεωτική για όλους τους Χημικούς 

της χώρας, καθοριζόμενα ως κατώτατα όρια μηνιαίων μισθών, αναλόγως του 

συνόλου των ετών εργασίας από της ενάρξεως της ασκήσεως του επαγγέλματος 

και καταβαλλόμενα από τον υπό της ΣΣΕ οριζομένου χρόνου.
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Αν τυχόν οι καταβαλλόμενες αποδοχές είναι κατώτερες των βασικών 

αποδοχών της ανωτέρω Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας και ο μισθωτός 

απασχολείται με πλήρες ωράριο εργασίας, η εισφορά ασφαλισμένου και 

εργοδότου ορίζεται με βάση τις βασικές αποδοχές της Συλλογικής Συμβάσεως 

Εργασίας. Σε περίπτωση που οι καταβαλλόμενες αποδοχές είναι κατώτερες των 

βασικών αποδοχών της ΣΣΕ, γιατί ο ασφαλισμένος απασχολείται αποδεδειγμένα 

με μειωμένο ωράριο εργασίας, η εισφορά υπολογίζεται επί των αποδοχών 

τούτων, αλλά ο χρόνος ασφαλίσεως θα είναι ανάλογος προς το ποσοστό που 

αντιστοιχεί στο σύνολο των καταβληθεισών μειωμένων αποδοχών, σε σχέση 

προς το σύνολο των καταβαλλομένων μηνιαίων αποδοχών βάσει της ΣΣΕ κατά 

το αυτό χρονικό διάστημα, για πλήρη απασχόληση.

δ) Εισφορά των ασφαλισμένων που ασκούν το επάγγελμα του 

ελευθέρου επαγγελματία ή εργάζονται σε δική τους επιχείρηση ή σε εταιρική 

επιχείρηση στην οποία προσφέρουν, ως εταίροι ή μέτοχοι, προσωπική εργασία, 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 4, ορίζεται σε ποσοστό 8% επί των αποδοχών, 

όπως αυτές καθορίζονται στο παραπάνω εδάφιο γ'.

ε) Εισφορά των ασφαλισμένων τακτικών Δημοσίων Υπαλλήλων 

Χημικών ή Χημικών Μηχανικών, Βιοχημικών καθώς και των ασφαλισμένων 

υπαλλήλων του Ταμείου, καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού 

τους μετά του χρονοεπιδόματος και του επιδόματος ΑΤΑ ή αντιστοίχου αυτής 

μελλοντικού επιδόματος.

Κράτηση δεν ενεργείται στο τμήμα των τακτικών αποδοχών που 

υπερβαίνει το μηνιαίο βασικό μισθό του πρώτου κλιμακίου του Ν. 1505/1984 

(ΦΕΚ 194 Α'), όπως θα ισχύει κάθε φορά προσαυξημένο με το επίδομα χρόνου 

υπηρεσίας 60% και τα ποσά της ΑΤΑ που αντιστοιχούν, ανάλογα με την 

κλιμάκωση αυτής ή αντιστοίχου αυτής μελλοντικού επιδόματος. Σε κάθε πάντως 

περίπτωση, οι αποδοχές που υπόκεινται σε κράτηση εναρμονίζονται με τα 

ισχύοντα εκάστοτε για τους τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους που
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ασφαλίζονται στα Ταμεία Αρωγής Δημοσίων Υπαλλήλων (άρθρο 10 Ν. 

1554/1985 - 97 Α').

στ) Εισφορά των Χημικών ή Χημικών Μηχανικών και Βιοχημικών των 

απασχολούμενων με την ιδιότητα του εκτάκτου ή με σύμβαση εργασίας ή με 

ημερομίσθιο στο Δημόσιο με εξαρτημένη σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 

καθορίζεται σε ποσοστό 8% επί των αποδοχών που ορίζονται στο εδάφιο γ’ του 

άρθρου αυτού.

Εφόσον, όμως, οι αποδοχές τους ορίζονται με βάση διάταξη νόμου ή 

Υπουργική Απόφαση ή σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, η-εισφορά σε ποσοστό 8% 

υπολογίζεται επί των αποδοχών αυτών, που δεν μπορεί να είναι ανώτερες από 

τις προβλεπόμενες στο εδάφιο ε1 του άρθρου αυτού.

ζ) Οι διατάξεις του εδαφίου ε1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και 

επί των ασφαλισμένων Χημικών ή Χημικών Μηχανικών ή Βιοχημικών που 

απασχολούνται σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ιδρύματα και 

Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή τοιούτους Τοπικής 

Αυτοδιοικήσεως, εφόσον έχουν αναμφισβητήτως, βάσει διατάξεων νόμου, την 

ιδιότητα και τα δικαιώματα του τακτικού δημοσίου υπαλλήλου.

Στην περίπτωση των ασφαλισμένων των απασχολουμένων στους 

ανωτέρω εργοδότες που δεν έχουν την ιδιότητα και τα δικαιώματα του τακτικού 

δημοσίου υπαλλήλου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των εδαφίων α', β' 

και γ' του άρθρου αυτού.

η) Εφάπαξ εισφορά εγγραφής από κάθε ασφαλισμένο, ανερχόμενη σε 

ποσοστό 14% επί του βασικού μισθού της ανωτέρω ΣΣΕ του αντιστοιχούντος 

στα χρόνια υπηρεσίας τους κατά το χρόνο της πληρωμής της εισφοράς.

θ) Εφάπαξ εισφορά λόγω γάμου από κάθε έγγαμο ασφαλισμένο, ως και 

εφάπαξ εισφορά από κάθε άγαμο ασφαλισμένο, που είναι προστάτης μελών 

οικογένειας, τα οποία μπορούν να τύχουν παροχής από το Ταμείο, ανερχόμενη 

σε ποσοστό 20% επί του βασικού μισθού της ανωτέρω ΣΣΕ, του αντιστοιχούντος
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στα χρόνια υπηρεσίας του ασφαλισμένου κατά το χρόνο της πληρωμής της 

εισφοράς.

ι) Επίσης εφάπαξ εισφορά ανερχόμενη σε ποσοστό 7% επί του ανωτέρω 

βασικού μισθού για το πρώτο τέκνο του εγγάμου ασφαλισμένου, 5% επί του 

αυτού βασικού μισθού για το δεύτερο τέκνο και 3% επί του αυτού βασικού 

μισθού για το τρίτο τέκνο αυτού. Για πέραν του τρίτου τέκνου δεν καταβάλλεται 

εφάπαξ εισφορά. Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται εντός έτους από της 

γεννήσεως εκάστου τέκνου. Η εισφορά των παραπάνω εδαφίων η', θ' και ι' του 

παρόντος δεν υπόκειται σε παραγραφή.

Επιπροσθέτως, αναφέρεται ότι για τους από 1ης Ιανουάριου 1993 και 

εφεξής ασφαλιζομένους, που υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά 

επαγγέλματα, η μηνιαία εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη καθορίζεται ως 

εξής:

α) εισφορά ασφαλισμένου, ποσοστό: 4,25%

β) εισφορά εργοδότη, ποσοστό: 3.76%

Σύνολο 8%
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1. Από 1ης Ιανουάριου 1995, η μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων και 

του εργοδότη, υπέρ του Κλάδου Αρωγής, ορίζεται αντίστοιχα σε ποσοστό 4%, 

υπολογιζόμενη επί των τακτικών μηνιαίων αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων 

των δώρων εορτών Χριστουγέννων - Πάσχα, του επιδόματος αδείας και των 

αμοιβών για υπερωριακή εργασία και για κάθε πρόσθετη αμοιβή.

(Απόφαση 276/30/1995 Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας, ΦΕΚ 134, τεύχος 

Β', 1.3.1995).

16. Ταμείο Προνοίας Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης
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17. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών

Το άρθρο 2 της 131/3/1780/18.10.1974 απόφασης του Υπουργού 

Κοινωνικών Υπηρεσιών "περί καθορισμού της υπέρ του Ταμείου Επικουρικής 

Ασφαλίσεως Αρτοποιών εισφοράς, του τρόπου είσπραξης ταύτης κ.λπ." (ΦΕΚ 

1088/Β71974), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 134/ΟΙΚ.1935/16.11.1990 

(ΦΕΚ 783/ Β1/ 1990) απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων.
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18. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιριών 

Πετρελαιοειδών

Στο Ταμείο αυτό υπάγονται οι εργαζόμενοι στις εταιρίες εισαγωγής και 

εμπορίας πετρελαιοειδών και υγραερίων.

Τα ποσοστά ασφάλισης των υπ' όψιν εργαζομένων καθορίζονται ως

εξής:

Παλαιοί ασφαλισμένοι:

Ποσοστό ασφαλισμένου: 5%

Ποσοστό εργοδότη: 5%

Σύνολο ασφαλίστρων 10%

Νέοι ασφαλισμένοι:

Ποσοστό ασφαλισμένου: 3%

Ποσοστό εργοδότη: 3%

Σύνολο ασφαλίστρων 6%

Ειδικά για τους ενταγμένους στα βαρέα καί ανθυγιεινά επαγγέλματα 

νέους ασφαλισμένους, τα ποσοστά ασφάλισης καθορίζονται ως εξής:

Ποσοστό ασφαλισμένου: 4,25%

Ποσοστό εργοδότη: 3.75%

Σύνολο ασφαλίστρων 8%

136



19. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Πρόνοιας και Κοινής Διανομής 
Πωλητών Βενζίνης Αθηνών -  Πειραιώς και Περιχώρων

Με βάση την Απόφαση 210/788/1992 του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 405, 

τεύχος ΒΥ22.6.92):

"Η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 του Α.Ν. 1606/1939 εισφορά υπέρ του 

Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προνοίας και Κοινής Διανομής Πωλητών 

Βενζίνης Αθηνών -  Πειραιώς και Περιχώρων, όπως καθορίστηκε με την 

210/3056/13.6.1973 (716 τ. Β') Υπουργική Απόφαση, ορίζεται σε ποσοστό 10% 

επί του μικτού κέρδους 4,95% των Βενζινοπωλών που υπολογίζεται με βάση την 

τιμή χονδρικής πώλησης των υγρών καυσίμων (από την Εταιρία προς των 

πρατηριούχο) για κάθε εμπορική συναλλαγή".
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Στο Ταμείο αυτό ασφαλίζονται οι υπάλληλοι της Ε.Ρ.Τ., του Ε.Ο.Τ. και 

των σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων.

Τα ποσοστά ασφαλίστρων του Τ.Ε.Α.Π.Π.Ε.Ρ.Τ.Τ. καθορίζονται ως

εξής:

Ποσοστά ασφαλίστρων παλαιών ασφαλισμένων (Ασφαλισμένων προ 

της 1.1.1993)

Ποσοστό ασφαλισμένου: 5,5%

Ποσοστό εργοδότη: 5.5%

Σύνολο ποσοστού εισφορών 11%

Ποσοστά ασφαλίστρων νέων ασφαλισμένων (Ασφαλισμένοι από την 

1.1.1993 και εντεύθεν)

Ποσοστό ασφαλισμένου: 3%

Ποσοστό εργοδότη: 3%

Σύνολο ποσοστού εισφορών 6%

20. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού Ελληνικής
Ραδιοφωνίας — Τηλεόρασης και Τουρισμού (Τ.Ε.Α.Π.Π.Ε.Ρ.Τ.Τ.)
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Τα ποσοστά ασφάλισης του υπ' όψιν προσωπικού έχουν καθορισθεί σε 

9% για τον εργαζόμενο και σε 9% για τον εργοδότη, υπολογιζόμενα επί του 

30πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Για τους νέους ασφαλισμένους τα ποσοστά ασφάλισης καθορίζονται σε 

4,25% για τον εργαζόμενο και σε 3,75% για τον εργοδότη.

21. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Αεροπορικών
Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε.)
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22. Ταμείο Πρόνοιας Υπαλλήλων Ο.Λ.Π.

Η μηνιαία εισφορά των υπαλλήλων του Ο.Λ.Π. στο Ταμείο Πρόνοιας 

Υπαλλήλων Ο.Λ.Π. υπολογιζόμενη επί των τακτικών μηνιαίων αποδοχών, 

συμπεριλαμβανομένων των δώρων εορτών Χριστουγέννων - Πάσχα και του 

επιδόματος αδείας, ως και επί της ειδικής αμοιβής του άρθρου 67 του 

Ν.2065/1992, ορίζεται σε ποσοστό 5% για όλα τα μισθολογικά κλιμάκια. Επίσης, 

η μηνιαία εισφορά του εργοδότη ορίζεται σε ποσοστό 5%, υπολογιζόμενη επί 

των αποδοχών του ασφαλισμένου, οι οποίες υπόκεινται σε κράτηση.

Για τους ασφαλιζόμενους στον Κλάδο Αρωγής του Ταμείου μετά την 1η 

Ιανουάριου 1993 και εφόσον δεν έχουν ασφαλισθεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1992 

σε κανένα ασφαλιστικό Οργανισμό, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του 

άρθρου 33 του Ν.2084/1992, όπως ισχύουν κάθε φορά. (Π.Δ.387/1996).
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23. Συγχωνενθέντα στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης μισθωτών 
που λειτουργεί στο ΙΚΑ (ΙΚΑ - TEAM) Επικουρικών Ταμείων

1. Συγχώνευση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Εργατοτεχνιτών 

και Υπαλλήλων Δέρματος Ελλάδος (ΤΕΑΕΥΔΕ) στον Τομέα Επικουρικής 

Ασφάλισης Μισθωτών που λειτουργεί στο ΙΚΑ (ΙΚΑ. - TEAM), όπως ορίζεται 

από το Π.Δ.282/ 1992 (ΦΕΚ 145, τεύχος Α' της 28.8.1992).

Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων 

Δέρματος Ελλάδος (ΤΕΑΕΥΔΕ) συγχωνεύεται στον Τομέα Επικουρικής 

Ασφάλισης Μισθωτών, που λειτουργεί στο ΙΚΑ (ΙΚΑ - TEAM).

Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του συγχωνευόμενου Ταμείου 

γίνονται ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΙΚΑ - TEAM.

Ο χρόνος ασφάλισης στο συγχωνευόμενο Ταμείο, 

συμπεριλαμβανομένου και αυτού που, με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού 

του, έχει αναγνωρισθεί ή προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, θεωρείται 

ως χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ - TEAM.

Η ασφαλιστική σχέση των ασφαλισμένων του Ταμείου διέπεται από τη 

συγχώνευση και μετά από τις διατάξεις του ιδρυτικού Νόμου και του 

Καταστατικού του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ.

2. Συγχώνευση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΤΕΑΠΕΕΣ) στον Τομέα Επικουρικής Ασφόιλισης 

Μισθωτών που λειτουργεί στο ΙΚΑ (ΙΚΑ - TEAM), όπως ορίζεται από το 

Π.Δ.283/1992 (ΦΕΚ 145, τεύχος Α' της 28.8.1992).

Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού (ΤΕΑΠΕΕΣ) συγχωνεύεται στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης 

Μισθωτών, που λειτουργεί στο ΙΚΑ (I ΚΑ - TEAM).

Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του συγχωνευόμενου Ταμείου 

γίνονται ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΙΚΑ - TEAM.

141



Ο χρόνος ασφάλισης στο συγχωνευόμενο Ταμείο, 

συμπεριλαμβανομένου και αυτού που, με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού 

του, έχει αναγνωρισθεί ή προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή όιλλη αιτία, θεωρείται 

ως χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ - TEAM.

Η ασφαλιστική σχέση των ασφαλισμένων του Ταμείου διέπεται από τη 

συγχώνευση και μετά από τις διατάξεις του ιδρυτικού Νόμου και του 

Καταστατικού του ΙΚΑ - TEAM.

3. Συγχώνευση του Επικουρικού Τομέα Ασφόιλισης Κρεοπωλών και 

Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος (ΕΤΑΚΕΚ) στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης 

Μισθωτών, που λειτουργεί στο ΙΚΑ (ΙΚΑ - TEAM), όπως ορίζεται από το 

Π.Δ.284/1992 (ΦΕΚ 145, τεύχος Α’ της 28.8.1992).

Το Επικουρικό Ταμείο Ασφόιλισης Κρεοπωλών και Εργατοϋπαλλήλων 

Κρέατος (ΕΤΑΚΕΚ) συγχωνεύεται στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης 

Μισθωτών, που λειτουργεί στο ΙΚΑ (ΙΚΑ - TEAM).

Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του συγχωνευόμενου Ταμείου 

γίνονται ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΙΚΑ - TEAM.

Ο χρόνος ασφάλισης στο συγχωνευόμενο Ταμείο, 

συμπεριλαμβανομένου και αυτού που, με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού 

του, έχει αναγνωρισθεί ή προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, θεωρείται 

ως χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ.

Η ασφαλιστική σχέση των ασφαλισμένων του Ταμείου, διέπεται από τη 

συγχώνευση και μετά από τις διατάξεις του ιδρυτικού Νόμου και του 

Καταστατικού του ΙΚΑ - TEAM.

4. Κατάργηση του Ταμείου Ασφαλίσεων, Τυπογράφων και Μισθωτών 

Γραφικών Τεχνών και υπαγωγή των ασφαλισμένων του στο ΙΚΑ, με το 

Ν.2079/1992 (ΦΕΚ 142, τεύχος Α', 27.8.1992).

Το Ταμείο Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών 

(TAT και MIT), που ιδρύθηκε με το Ν.5243/1931 (ΦΕΚ 265 Α') και 

μετονομάστηκε με το άρθρο 2 παραγρ. 1 του Ν.6071/1934 (ΦΕΚ 68 Α'),
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καταργείται από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και ο μεν κλάδος 

συντάξεων συγχωνεύεται στο ΙΚΑ, ο δε κλάδος πρόνοιας καταργείται κατά τα 

ειδικότερα στο νόμο αυτό οριζόμενα.

Η εισφορά δύο τοις εκατό (2%), που προβλέπεται από τις διατάξεις του 

Ν. 1032/1943 (ΦΕΚ429 Α'), όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και η εισφορά 

0,25% επί της τιμής πώλησης κάθε αντιτύπου των από τα πρακτορεία 

πωλουμένων περιοδικών (Απ. Τπ. Τύπου 2590/1944) διατηρούνται και 

αποτελούν εφεξής πόρο του ΙΚΑ.

5. Συγχώνευση του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εργατοτεχνιτών 

Δομικών και Ξυλουργικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Ε.Δ.Ξ.Ε.) στον Τομέα Επικουρικής 

Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο ΙΚΑ (ΙΚΑ - TEAM), κατά τα 

οριζόμενα στο Προεδρικό Διάταγμα 200/1996 (ΦΕΚ 159 Α').

Το Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Εργατοτεχνιτών Δομικών και 

Ξυλουργικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Ε.Δ.Ξ.Ε.) συγχωνεύεται στον Τομέα Επικουρικής 

Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο ΙΚΑ (ΙΚΑ - TEAM).

Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του συγχωνευόμενου Ταμείου 

γίνονται ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΙΚΑ. - TEAM.

Ο χρόνος ασφάλισης στο συγχωνευόμενο Ταμείο, 

συμπεριλαμβανομένου και αυτού που έχει αναγνωρισθεί ή προσμετρηθεί από 

προϋπηρεσία ή όιλλη αιτία, με βάση τις διατάξεις του καταστατικού του, γίνεται 

χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ -TEAM.

Μετά τη συγχώνευση η ασφαλιστική σχέση των ασφαλισμένων του 

συγχωνευόμενου Ταμείου διέπεται από τις διατάξεις του Ιδρυτικού Νόμου και 

του καταστατικού του ΙΚΑ - TEAM.

Κατ' εξαίρεση, εξακολουθούν ισχύουσες οι ειδικές διατάξεις 

συνταξιοδοτήσεως ασφαλισμένων νέων περιοχών του άρθρου 6 του 

Π.Δ.816/1979 (ΦΕΚ 237 Α') και των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 4 του 

Ν. 1880/1990 (ΦΕΚ 90 Α ).
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Από της συγχωνεύσεως του ΤΕΑΕΔΞΕ στο ΙΚΑ, το ποσοστό ασφάλισης 

των τεχνιτών και εργατοτεχνιτών οικοδομών στο ΙΚΑ από την 12.7.1996, 

ημερομηνία ισχύος του ως Π.Δ.200/1996, διαμορφώνεται σε 59,49%, εκ των 

οποίων το 40,14% βαρύνει τον εργοδότη και το 19,35% τον εργαζόμενο.

6. Συγχώνευση του κλάδου σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής 

Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιριών Λιπασμάτων (Τ.Ε.Α.Π.Ε.Λ.) στον Τομέα 

Επικουρικής Ασφοιλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο ΙΚΑ (ΙΚΑ -  TEAM), 

όπως ορίζεται στο Ν.2335/6.9.1995 (ΦΕΚ 185 τεύχος Α').

Ο κλάδος σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως 

Προσωπικού Εταιριών Λιπασμάτων (Τ.Ε.Α.Π.Ε.Λ.) συγχωνεύεται στον Τομέα 

Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο.Ίδρυμα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (ΙΚΑ -  TEAM).

Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του συγχωνευόμενου κλάδου 

γίνονται ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΙΚΑ — TEAM. Για τους 

συνταξιούχους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ/τος 

995/1980 (ΦΕΚ 251 Α') "Περί εγκρίσεως του καταστατικού του TEAM".

Ο χρόνος ασφόιλισης στο συγχωνευόμενο κλάδο, 

συμπεριλαμβανομένου και αυτού που με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού 

του, έχει-αναγνωρισθεί ή προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή όιλλη αιτία, 

θεωρείται ως χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ -  TEAM.

Η ασφαλιστική σχέση των ασφαλισμένων του κλάδου διέπεται, μετά τη 

συγχώνευση, από τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου και του Καταστατικού του 

ΙΚΑ-TEAM.
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Πίνακας συγχ/νων στο ΕΤΕΑΜ και ΙΚΑ ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ επικουρικών ταμείων

Α. ΕΤΕΑΜ (τέως ΙΚΑ-ΤΕΑΜ)

ΣΥΓΧ/ΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ 
ΤΑΜΕΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

τ. TEAM 1/8/1983 Ν. 1358/83 (Αρθρο 6) 
(ΦΕΚ 64/24-5-83 τ.Α')

ΤΕΕΑΜΒΚ
(ΒΙΟΜΗΧ.ΚΑΠΝΟΥ)

1/6/1983 Π.Δ. 151183 
(ΦΕΚ 62/18.5.83 Τ.Α')

ΤΕΑΥΚΕ
(ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ)

1/6/1983 Π.Δ. 151/83 
(ΦΕΚ 62/18.5.83 Τ.Α')

ΤΕΑΜΠΕΟ 1/6/1983 Π.Δ. 151/83
(ΦΕΚ 62/18-.5-83 Τ.Α')

ΤΕΑΥΚΚ (ΚΟΜΜΩΤΩΝ) 1/6/1984 Π.Δ. 166/84 
(ΦΕΚ 55/84 Τ..Α')

ΤΕΑΕΥ (ΥΑΛΟΥΡΓΩΝ) 1/4/1985 Π.Δ. 167/85 
(ΦΕΚ 58/29-3-85 Τ.Α')

ΤΕΑΜΚ (ΚΛΩΣΤ/ΓΩΝ) 1/1/1987 ΠΔ. 410/19-11-86 
(ΦΕΚ 193/86 Τ.Α)

ΤΕΑΜΕΖ 1/1/1987 ΠΔ. 422/8-12-86 
(ΦΕΚ 199/86 Τ.Α')

ΤΕΑΠΕΕΣ (ΕΡΥΘΡΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥ)

1/9/1992 Π.Δ. 283/19-8-92 
(ΦΕΚ 145/92 Τ.Α)

ΤΕΑΕΥΔΕ (ΔΕΡΜΑΤΟΣ) 1/9/1992 ΠΔ. 282/19-8-92 
(ΦΕΚ 145/92 Τ.Α')

ΕΤΑΚΕΚ (ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ) 1/9/1992 Π.Δ. 284/19-8-92 
(ΦΕΚ 145/92 ι Α')

ΤΕΑΠΟΕΑΣ& ΥΓΚΤΙΛ 17/3/1993 ΠΔ.73/93
(ΦΕΚ 32/17 3-93 Τ.Α')

ΤΕΑΠΕΛ
(ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ)

6/9/1995 Ν.2335Γ95 (Αρθρο 1) 
(ΦΕΚ 185/95 τ.Α)

ΤΕΑΕΔΞΕ (ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ) 12/7/1996 Π.Δ. 200/96 
(ΦΕΚ 159/96 T.A)

ΕΤΕΜ (ΜΕΤΑΛΛΟΥ) 1/3/1999 Ν. 2676/99('Αρθρο 25) 
(ΦΕΚ 1/5-1-99 ΤΑ )

ΤΕΑΕΥΕΕΟ
(ΣΥΝΔΙΚ.ΕΠΑΓΓ. ΟΡΓΑΝ.)

1/5/1999 Ν.2676/39('Αρθρο 26) 
(ΦΕΚ 1/5-1-99 τ.Α')

ΤΕΑΠΑΕΛ 1/5/2001 Π.Δ. 82/6-4-2001 
(ΦΕΚ 66/2001 τ.Α')

ΤΕΑΠΑΕ 1/4/2004 Π.Δ. 34/6-2-2004 
(ΦΕΚ 29/2004 τ.Α')
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Β. ΙΚΑ ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ (τέως ΙΚΑ-ΕΊΈΑΜ)

ΣΎΓΧ/ΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ 
ΤΑΜΕΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΜΗΝΙΑΙΩΝ 

ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ τ. 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚ ΑΣΦΑΛ. 

ΠΡΟΣ Ε.ΒΕ.Β.Ε.Κ

18/3/1988 Ν. 1759/89 (Άρθρο 29 τταρ. 
10)

(ΦΕΚ 50/18-3-88 ι.Α')

ΤΕΑΥΕΟΚ( ΚΑΠΝΟΥ )- 
ΕΤΕΑΜ

1/11/1994 Π.Δ. 329/94
(ΦΕΚ 175/24-10-94 τ.Α')

ΟΛΠ - ΟΛΘ Α.Ε 1/5/1999 Ν. 26881/99( Άρθρο 16) 
(ΦΕΚ 40 /1-3-99 ι.Α')
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24. Συγχώνευση του Ταμείου Συντάξεων Εκτελωνιστών στο Τ.Ε.Β.Ε.

Κατάργηση του Ταμείου Συντάξεων Εκτελωνιστών (ΤΣΕ), υπαγωγή των 

ασφαλισμένων του στην ασφάλιση του Ταμείου Ασφαλίσεως Επαγγελματιών 

και Βιοτεχνών της Ελλάδος (ΤΕΒΕ).

Με το Ν. 2217/1994 καταργηθηκε το ΤΣΕ και οι ασφαλισμένοι του 

υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΤΕΒΕ. Συγκεκριμένα στο Ν.2217/1994 

αναφέρονται τα εξής:

"Το Ταμείο Συντάξεων Εκτελωνιστών (ΤΣΕ), που ιδρύθηκε με το 

Ν.4272/1929 (ΦΕΚ 264 Α'), καταργείται από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου 

και ο μεν κλάδος συντάξεων συγχωνεύεται στον κλάδο συντάξεων του ΤΕΒΕ, ο 

δε κλάδος Προνοίας των υπαλλήλων του ΤΣΕ καταργείται.

Οι ασφαλισμένοι του συγχωνευόμενου κλάδου του ΤΣΕ εκτελωνιστές 

υπάγονται, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, στην ασφάλιση των 

κλάδων σύνταξης και ασθένειας του ΤΕΒΕ και διέπονται από τις διατάξεις της 

νομοθεσίας του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος 

νόμου".
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ -  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το θέμα της ασφάλισης δεν έχει εξαντληθεί με όσα προαναφέρθηκαν. Οι 

ανάγκες και οι απαιτήσεις των ασφαλισμένων συνεχώς μεγαλώνουν και το 

ασφαλιστικό ζήτημα παραμένει πάντα ένα ακανθώδες θέμα.

Παρόλα αυτά τα ασφαλιστικά ταμεία στη χώρα μας όπως είναι το ΙΚΑ, 

που είναι ο κυριότερος ασφαλιστικός φορέας στη χώρα μας έχει επιφέρει 

σημαντικές αλλαγές στο κλάδο της ασφάλισης. Τπάρχει η διακρατική κοινωνική 

ασφάλιση για τα κράτη — μέλη της ΕΟΚ και η συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης 

μεταξύ Ελλάδας — ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής). Βήματα πολύ 

σημαντικά πολύ σημαντικά και καθοριστικά για το ασφαλιστικό θέμα.

Τπάρχει ο ΟΓΑ που φροντίζει για τις ασφαλιστικές ανάγκες ενός 

μεγάλου πληθυσμιακού μέρους της ελληνικής περιφέρειας, τους αγρότες.

Ακόμα το ΤΕΒΕ, που αφορά την ασφάλιση κυρίως εμπόρων. 

Αναφέρθηκαν επίσης και αρκετά επικουρικά ταμεία που παρέχουν χρηματικές 

παροχές και προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων των 

ασφαλισμένων.

Συμπερασματικά, η ασφάλιση στη χώρα μας έχει αρκετό δρόμο να 

διανύσει ακόμα για να φτάσει στο επίπεδο όπου όλοι οι ασφαλισμένοι θα είναι 

ικανοποιημένοι παρόλα αυτά όμως οι διατάξεις και οι ρυθμίσεις που έχουν γίνει 

την καθιστούν σημαντική και αξιόλογη, για την ελληνική οργάνωση και την 

οικονομία γενικότερα.
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Πίνακας συντμήσεων

ΑΕ: Ανώνυμη Εταιρία
ΑΚ: Αστικός Κώδικας
ΑΜ: Αριθμός Μητρώου
ΑΠΔ: Αναλυτική Περιοδική Δήλωση
Αρ·: Αριθμός
Αρθ.: Αρθρο
Βλ.: Βλέπε
ΓΓΚΑ: Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφόιλισης
Δηλ.: δηλαδή
ΔΕ: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Δ.Ο.Τ.: Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
ΔΣ: Διοικητικό Συμβούλιο
ΔΧ: Δημοσίας Χρήσης
Ε.Ε.: Εργατική Εστία
ΕΕ: Ετερόρρυθμη Εταιρία
ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση
Εγκ.: Εγκύκλιος
ΕΛΔΕΟ: Ειδικός Λογαριασμός Δώρου Εργατοτεχνιτών Οικοδομών
ΕΟΤ: Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού
ΕΠΕ: Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης
ΕΡΤ: Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση
ΕΣΥ: Εθνικό Σύστημα Υγείας
ΙΕΚ: Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης
ΙΚΑ: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΚΑ: Κοινωνική Ασφάλεια
ΚΒΣ: Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων
Κλ: Κλάδος
Κλττ: και λοιπά πολλά
ΝΠΔΔ: Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
ΟΑΕΔ: Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
ΟΓΑ: Οργανισμός Γεωργικής Ασφόιλισης
ΟΕ: Ομόρρυθμη Εταιρία
ΟΕΚ: Οργανισμός Εργατικής Εστίας
Παρ.: Παράγραφος
Π.Δ.: Προεδρικό Διάταγμα
ΠΔ: Περιοδική Δήλωση
ΠΕ: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Πρωτ: Πρωτόκολλο
Πχ: παραδείγματος χάριν
ΣΣΕ: Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
ΤΑΕ: Ταμείο Ασφάλισης Εμπόρων
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ΤΑΝΠΥ:
ΤΕ:
ΤΕΑΜ:
ΤΣΑΤ:
ΦΕΚ:
ΥΠ:

Ταμείο Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών
Ταμείο Σύνταξης και Αυτασφάλισης Υγειονομικού
Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως
Υπουργείο
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