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ΘΕΜΑ:  «Γλωζηνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4144/2013» 

 
 

Σαο γλσξίδνπκε όηη ζην ΦΔΚ 88 Α΄ 18/4/2013 δεκνζηεύηεθε ν λόκνο  «Αληηκεηώπηζε 

ηεο παξαβαηηθόηεηαο ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο». Με ην άξζξν 74 ηνπ αλσηέξσ λόκνπ αληηθαζίζηαληαη ηα άξζξα 20 θαη 21 ηνπ 

λ.3863/2010 (ΦΔΚ 115, Α΄), πνπ αθνξνύλ ζηε ρξήζε ηνπ εξγνζήκνπ σο ηξόπν θαηαβνιήο 

ηεο ακνηβήο θαη αζθάιηζεο γηα ην θαη’ νίθνλ απαζρνινύκελν πξνζσπηθό.  

Δηδηθόηεξα κε ην αλσηέξσ άξζξν επέξρνληαη νη αθόινπζεο κεηαβνιέο: 

 

 

1. Άξζξν 20, παξάγξαθνο 1 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο δηεπξύλεηαη ν θύθινο ηωλ πξνζώπωλ πνπ 

ακείβνληαη θαη αζθαιίδνληαη κε ην εξγόζεκν. Έηζη, πέξαλ ησλ εξγαζηώλ θαη ππεξεζηώλ γηα 

ηηο νπνίεο ήδε πξνβιέπεηαη θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ην εξγόζεκν, 

εληάζζνληαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ εξγνζήκνπ, σο ηξόπν θαηαβνιήο ηεο ακνηβήο θαη 

αζθάιηζεο, θαη νη αθόινπζεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ: α. ην πξνζωπηθό πνπ παξέρεη 

ππεξεζίεο θαζαξηζκνύ θαη θεπνπξηθήο θνηλνρξήζηωλ ρώξωλ πνιπθαηνηθηώλ, ην νπνίν 

δελ παξέρεη ηελ ππεξεζία απηή σο ππαιιειηθό πξνζσπηθό εηαηξείαο ή σο κέινο εηαηξείαο, β. 

νη δηαλνκείο δηαθεκηζηηθώλ εληύπωλ κε ην ζύζηεκα ηεο δηαλνκήο κε ή ρσξίο δηεύζπλζε 

απνδέθηε, γ. νη απαζρνινύκελνη ζηελ πξνώζεζε πξνϊόληωλ πξνζώπνπ θαη ζώκαηνο γηα 

ινγαξηαζκό κηαο ή πεξηζζνηέξσλ επηρεηξήζεσλ θαη’ νίθνλ ή ζε άιιν ρώξν θαη δ. νη 
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απαζρνινύκελνη ζηελ πξνώζεζε θαηαλαιωηηθώλ πξνϊόληωλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα, 

θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ θαη ππεξαγνξέο (super market).  

 

 

Άξζξν 21, παξάγξαθνο 1 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο κεηαβάιιεηαη ην πνζνζηό ηωλ αζθαιηζηηθώλ 

εηζθνξώλ, εξγνδόηε θαη εξγαδνκέλνπ, ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ακείβεηαη κε ην εξγόζεκν, ην 

νπνίν αλέξρεηαη πιένλ ζε 25% επί ηεο αλαγξαθόκελεο ηηκήο ηνπ εξγνζήκνπ. Δπίζεο, ην 

αλσηέξσ ζπλνιηθό πνζνζηό αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ επηκεξίδεηαη αλά θιάδν, σο αθνινύζσο: 

14,45% γηα ηνλ θιάδν ζύληαμεο, 4,65% γηα ηνλ θιάδν αζζέλεηαο ζε είδνο (ΕΟΠΤΤ), 

0,86% γηα ηνλ θιάδν αζζέλεηαο ζε ρξήκα, 4,32% γηα ηνλ θιάδν επηθνπξηθήο αζθάιηζεο 

θαη 0,72% γηα ηνλ η. ΟΕΚ. 
 

 

παξάγξαθνο 2 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο επέξρνληαη κεηαβνιέο ζηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ 

ησλ εκεξώλ αζθάιηζεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ αζθάιηζε κε ην εξγόζεκν. Δηδηθόηεξα: α. νη 

εκέξεο αζθάιηζεο δελ κπνξνύλ λα ππεξβαίλνπλ ηηο 25 αλά εκεξνινγηαθό κήλα ή ηηο 300 

αλά έηνο, β. δελ πξνβιέπεηαη πιένλ δηπιαζηαζκόο ησλ εκεξώλ αζθάιηζεο θαηά ηνλ 

ππνινγηζκό ηνπο, γ. νη εκέξεο αζθάιηζεο κε ην εξγόζεκν αλάγνληαη ζην κήλα 

εμαξγύξωζεο ηνπ εξγνζήκνπ θαη δ. γηα ηελ εμεύξεζε ησλ εκεξώλ αζθάιηζεο πνπ 

δηθαηώλνληαη νη ακεηβόκελνη κε εξγόζεκν ρξεζηκνπνηείηαη ην εκεξνκίζζην αλεηδίθεπηνπ 

εξγάηε ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011 (ην νπνίν αλέξρεηαη ζε 33,57 €). Η ηζρύο ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο αξρίδεη από 1.1.2013. 

 

 

παξάγξαθνο 3 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο ξπζκίδεηαη ην ζέκα ηεο αζθάιηζεο ησλ 

πξνζώπσλ απηώλ γηα ηε ρνξήγεζε παξνρώλ αζζέλεηαο ζε είδνο θαη ζε ρξήκα. 

Οη ακεηβόκελνη κε εξγόζεκν, γηα λα ηύρνπλ παξνρώλ αζζέλεηαο ζε είδνο, εθαξκόδνληαη 

νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ α.λ. 1846/1951 (Α΄179), όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ λ. 3655/2008 (Α΄58), ήηνη απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε 100 

εκεξώλ αζθάιηζεο, γηα παξνρέο ζε ρξήκα νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ α.λ.1846/1951 

(Α΄179) όπσο ηζρύνπλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο, ήηνη 120 εκέξεο αζθάιηζεο, θαη γηα ηε 

ρνξήγεζε ηνπ επηδόκαηνο κεηξόηεηαο, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ α.λ.1846/1951 

(Α΄179), όπσο ηζρύνπλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο, ήηνη ε ζπκπιήξσζε 200 εκεξώλ 

αζθάιηζεο ηα δύν (2) πξνεγνύκελα έηε πξηλ ηελ πηζαλή εκεξνκελία ηνθεηνύ. 

Εηδηθά γηα ην έηνο 2013, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ ίδηνπ λόκνπ (λ. 

4144/2013), γηα ηε ρνξήγεζε παξνρώλ αζζέλεηαο ζε είδνο απαηηείηαη ε ζπκπιήξωζε 50 

εκεξώλ αζθάιηζεο ην πξνεγνύκελν εκεξνινγηαθό έηνο ή ην ηειεπηαίν δεθαπεληάκελν, 

αθαηξνπκέλνπ ηνπ ηειεπηαίνπ εκεξνινγηαθνύ ηξηκήλνπ.     

Οη δηαηάμεηο γηα παξνρέο αζζέλεηαο ζε ρξήκα, εθαξκόδνληαη από ηελ εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ηνπ λόκνπ, ήηνη από 18.4.2013. 
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παξάγξαθνο 5 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο επαλέξρνληαη ζε ηζρύ αλαδξνκηθά από ηελ 

εκεξνκελία θαηάξγεζήο ηνπο νη δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 26 

ηνπ λ.2639/1998 (ΦΔΚ 205, Α΄), νη νπνίεο αθνξνύλ ζηελ θαηαβνιή κεησκέλσλ θαηά 20% 

πνζώλ ζπληάμεσλ θαη θαησηάησλ νξίσλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ νηθηαθνύ πξνζσπηθνύ πνπ 

αζθαιίδεηαη κε απνδνρέο κηθξόηεξεο ηνπ εκεξνκηζζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε γηα ρξνληθό 

δηάζηεκα κεγαιύηεξν ηνπ ελόο πέκπηνπ ηνπ θαηά πεξίπησζε απαηηνύκελνπ ρξόλνπ γηα 

ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο.  

Οη εθθξεκείο αηηήζεηο ζπληαμηνδόηεζεο θξίλνληαη κε ην θαζεζηώο πνπ ίζρπε θαηά ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ζπληαμηνδόηεζε. 

 

 

παξάγξαθνο 6 

 

Γηα ηα πξόζσπα πνπ ακείβνληαη κε εξγόζεκν, δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 39 ηνπ λ. 2084/1992 (Α΄165), όπσο ηζρύνπλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο.  

 

 

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινύκε γηα ηελ άκεζε ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ 

ππεξεζηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ. 

 

 

     
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : 

1) Γξαθείν Υπνπξγνύ 

2) Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 

3) Γξαθείν θ. Γεληθώλ Γ/ληξηώλ 

4) Όιεο ηηο Γ/λζεηο ηεο Γ.Γ.Κ.Α. 

5) Τκήκα Γηαδνρηθήο Αζθάιηζεο 

6) Γ/λζε Κ.Α.Μ. (Όια ηα Τκήκαηα)                      

  

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΡΙΑ 

 

 

Δξ. ΑΡΣ. ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΔΕΔΟΤΛΗ 
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