
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ A΄
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
& ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ       : Σταδίου 29 
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. Βρέκου, 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ/FAX : 3368124

        Αθήνα     6/3/2014
     Α.Π. Φ.80000/οικ.5062/354  

ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Διοίκηση
              α. Δ/νση Ασφάλισης Εσόδων
              β. Δ/νση Παροχών
              Αγ. Κων/νου 8
              102 41 Αθήνα
 
              2. ΔΙΑΣ ΑΕ
              Υπόψη κου Μαλίρη
              Αλαμάνας 2 & Πρεμετής
              151 25 Μαρούσι Αττικής

              3. ΕΤΕΑ
              Δ/νση Ασφάλισης 
              & Παροχών
              Πειραιώς 9-11
              105 52 Αθήνα            

ΘΕΜΑ:  «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4225/2014»

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 2, τεύχος Α΄/7.1.2014 δημοσιεύτηκε ο νόμος  4225/2014 
«Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα 
για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  &  Πρόνοιας».  Με  το  άρθρο  6  του  ανωτέρω  νόμου 
προστίθεται υποπερίπτωση δδ στην περίπτωση Δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 
(ΦΕΚ 115, Α΄), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, με την οποία επεκτείνεται η καταβολή 
της  αμοιβής  και  η  ασφάλιση μέσω εργοσήμου στους  απασχολούμενους  αποκλειστικά και 
μόνο κατά τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων. 

Ειδικότερα με το ανωτέρω άρθρο διευρύνεται ο κύκλος των προσώπων που αμείβονται 
και ασφαλίζονται με το εργόσημο. Έτσι, πέραν των εργασιών και υπηρεσιών για τις οποίες 
ήδη προβλέπεται καταβολή της αμοιβής και ασφάλιση των εργαζομένων με το εργόσημο, 
εντάσσεται στην εφαρμογή του εργοσήμου, ως τρόπο καταβολής της αμοιβής και ασφάλισης, 
και  το  απασχολούμενο  προσωπικό  από  Π.Α.Ε.  Κ.Α.Ε.  και  λοιπά  νομικά  πρόσωπα 
επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού, κερδοσκοπικά ή μη, αποκλειστικά και 
μόνο κατά τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων στα γήπεδα παντός είδους αθλητικών αγώνων, 
αμειβόμενο με την ώρα, την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα.

Στο ανωτέρω προσωπικό περιλαμβάνονται οι ακόλουθες  κατηγορίες εργαζομένων:
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1. Το προσωπικό ασφάλειας και περιφρούρησης των αθλητικών αγώνων.
2. Το προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως 
φροντίδα/πότισμα  χλοοτάπητα,  συντήρηση  γραμμών  αγωνιστικού  χώρου,  λειτουργία 
φωτεινών πινάκων βαθμολογίας, κ.λ.π..
3. Το προσωπικό διοικητικής και λειτουργικής υποστήριξης αθλητικών αγώνων, όπως: ταμίες 
εκδοτηρίων εισιτηρίων,  προσωπικό υποδοχής και  φιλοξενίας  θεατών,  ελεγκτές  εισιτηρίων, 
θυρωροί, κ.λ.π..
4. Το προσωπικό εξυπηρέτησης φιλάθλων, όπως ταξιθέτες, κ.λ.π..
5.  Το προσωπικό υποστήριξης της Γραμματείας  Αγώνων (αφορά τους  αθλητικούς  αγώνες 
στους  οποίους  προβλέπεται  Γραμματεία  Αγώνων,  π.χ.  αγώνες  καλαθοσφαίρισης, 
πετοσφαίρισης, κ.λ.π.).
6. Οι παρατηρητές Αγώνων.
7. Οι κριτές Αγώνων (αφορά τους αθλητικούς αγώνες στους οποίους προβλέπονται Κριτές 
Αγώνων, π.χ. αγώνες στίβου).
8.  Οι  μεταφραστές  αλλοδαπών  αθλητών  και  τεχνικού  επιτελείου  (προπονητές,  γυμναστές, 
κ.λ.π.).
9. Το προσωπικό που απασχολείται στην εκφώνηση και τη μουσική επιμέλεια των αθλητικών 
διοργανώσεων.
10. Οι τραυματιοφορείς.
11. Το προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες στάθμευσης αυτοκινήτων: αφορά τα γήπεδα/στάδια 
που  διαθέτουν  χώρο  στάθμευσης  αυτοκινήτων,  η  εκμετάλλευση  του  οποίου  δεν  έχει 
εκχωρηθεί/μισθωθεί σε άλλους φορείς ή ιδιώτες.
  

 

Επισημαίνεται ότι, οι ανωτέρω κατηγορίες εργαζομένων εντάσσονται στην ασφάλιση 
μέσω εργοσήμου  μόνο εφόσον:  απασχολούνται  από νομικά πρόσωπα επαγγελματικού και 
ερασιτεχνικού  αθλητισμού  αποκλειστικά  κατά  τη  διάρκεια διεξαγωγής  των  αθλητικών 
αγώνων,  δεν συνδέονται με άλλη σχέση εργασίας με τους εργοδότες - νομικά πρόσωπα 
επαγγελματικού και  ερασιτεχνικού αθλητισμού και  δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου 
φορέα κύριας ασφάλισης για την αυτή απασχόληση. 

Έτσι, στις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4225/2014 περί διεύρυνσης του προσωπικού 
που αμείβεται και ασφαλίζεται με το εργόσημο δεν εμπίπτει: 
α.  το προσωπικό των Π.Α.Ε.,  Κ.Α.Ε.  και  λοιπών νομικών προσώπων επαγγελματικού και 
ερασιτεχνικού  αθλητισμού,  κερδοσκοπικών  ή  μη,  που  εργάζεται  στα  ανωτέρω  νομικά 
πρόσωπα  και  πέραν  της  διάρκειας  διεξαγωγής  των  αθλητικών  αγώνων  είτε  με  σχέση 
εξαρτημένης  εργασίας  είτε  με  σύμβαση  μίσθωσης  έργου  (πρόκειται  για  το  υπαλληλικό 
προσωπικό των νομικών αυτών προσώπων επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού), 
β.  το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των αγώνων,  οι  διαιτητές,  βοηθοί διαιτητές και 
παρατηρητές  διαιτησίας  των  αγώνων,  καθώς  και  το  προσωπικό  των  αθλητικών  χώρων, 
γηπέδων και σταδίων, οι οποίοι δεν αποτελούν προσωπικό απασχολούμενο από τις  Π.Α.Ε., 
Κ.Α.Ε. και λοιπά νομικά πρόσωπα επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού, και 
γ.  τα  πρόσωπα  που  ασκούν  δραστηριότητα  υπακτέα  στην  υποχρεωτική  ασφάλιση  άλλου 
φορέα κύριας ασφάλισης για την αυτή απασχόληση, όπως για παράδειγμα φυσιοθεραπευτής ή 
μεταφραστής που έχει ατομική επιχείρηση, έχει κάνει έναρξη επιτηδεύματος στην αρμόδια 
ΔΟΥ και υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.
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Κατόπιν  των  ανωτέρω,  παρακαλούμε  για  την  άμεση  ενημέρωση  των  αρμοδίων 
υπηρεσιών για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
3. Γραφείο κ. Γενικής Δ/ντριας Κ.Α.
4. Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α.
5. Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης
6. Δ/νση Κ.Α.Μ. (Όλα τα Τμήματα)
7. Γενική Δ/νση Εργασίας         

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

Δρ. ΑΡΤ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΕΔΟΥΛΗ
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