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ΕΡΓΟΣΗΜΟ 

Τι είναι και πως λειτουργεί 

 

Στην καθημερινότητα των συναλλαγών, υπάρχουν εργασίες που εκτελούνται περιστασιακά 

από κάποια άτομα, χωρίς να διαθέτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με εργοδότη ή να είναι 

ελεύθεροι επαγγελματίες με μπλοκάκι. Για να υπάρχει λοιπόν η ασφαλιστική κάλυψη των 

περιστασιακά απασχολούμενων σε συγκεκριμένα αντικείμενα εργασίας και με ορισμένο τρόπο, 

αλλά και να φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των μισθωτών, αναπτύχτηκε η έννοια του 

εργοσήμου σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4144/2013 και τις διατάξεις του ΙΚΑ με την εγκύκλιο 

43/11.7.2013, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν.4387/2016 με ισχύ από 1/1/2017.. 

 

Εργόσημο είναι μια ειδική επιταγή με την οποία αμείβονται οι  

περιστασιακά απασχολούμενοι για την εργασία που παρέχουν 

 

Βασικά χαρακτηριστικά του εργοσήμου 

 

 Το εργόσημο εκδίδεται αποκλειστικά από τον εργοδότη και εξαργυρώνεται μόνο από τον 

αποδέκτη αυτού, δηλαδή το άτομο που προσέφερε τις υπηρεσίες του. 

 Στην αξία του εργοσήμου περιλαμβάνονται: 

Καθαρό ποσό αμοιβής απασχολούμενου + ασφαλιστικές εισφορές στο ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) 

 Το ποσό του εργοσήμου δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 5 ευρώ. 

 Ο χρόνος ισχύος του ορίζεται σε 4 μήνες από την έκδοση του. 

 Μπορεί να ακυρωθεί από τον εργοδότη εντός 3 μηνών από την έκδοση. 

 

Διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης εργοσήμου 

 

Ο εργοδότης απευθύνεται σε πιστοποιημένους φορείς έκδοσης του εργοσήμου, δηλαδή στα 

ΕΛΤΑ ή στις Τράπεζες, δηλώνοντας τα προσωπικά του στοιχεία και συγκεκριμένα: Αστυνομική 

ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ. Στη συνέχεια, δηλώνει το είδος της παρεχομένης 

υπηρεσίας και τα προσωπικά στοιχεία του λήπτη του εργοσήμου, δηλαδή του ατόμου που 

εργάστηκε (ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ) και πληρώνει το αντίστοιχο αντίτιμο. 

Κατά την εξαργύρωση του εργοσήμου, πιστώνεται ο λογαριασμός Τραπέζης του αποδέκτη 

αυτού, αφού πρώτα κρατηθούν οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές. 
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Κατηγορίες αμειβόμενων με εργόσημο 

 

1) Το κατ’ οίκον του εργοδότη απασχολούμενο προσωπικό (οικιακοί βοηθοί, άτομα για 

φροντίδα ηλικιωμένων, για φύλαξη παιδιών, μεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες κ.α.) 

2) Προσωπικό που συνοδεύει άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) σε κατασκηνωτικό 

πρόγραμμα.  

3) Προσωπικό για υπηρεσίες καθαρισμού και κηπουρικής κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών 

4) Οι εργάτες γης (γεωργικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις) 

5) Οι διανομείς διαφημιστικών εντύπων.  

6) Απασχολούμενοι για προώθηση προϊόντων προσώπου και σώματος και αγαθών super 

market. 

7) Απασχολούμενοι από Π.Α.Ε και Κ.Α.Ε., που σύμφωνα με το άρθρο 69,Ν. 4554/2018 

ορίζονται οι κατηγορίες προσωπικό που περιλαμβάνονται οι οποίες είναι:    

o ασφάλεια και περιφρούρηση των αγώνων 

o όσοι παρέχουν υπηρεσίες συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων 

o οι ταμίες εκδοτηρίων εισιτηρίων, προσωπικό υποδοχής και φιλοξενίας θεατών, 

ελεγκτές εισιτηρίων, θυρωροί, κ.λ.π. 

o υποδοχής και φιλοξενίας 

o Γραμματεία  

o παρατηρητές Αγώνων 

o οι κριτές Αγώνων  

o οι μεταφραστές αλλοδαπών αθλητών και  επιτελείου  

o όσοι παρέχουν την μουσική επιμέλεια-κάλυψη των διοργαν 

o οι τραυματιοφορείς. 

o Οι παρέχοντες υπηρεσίες στάθμευσης αυτοκινήτων: για γήπεδα/στάδια που διαθέτουν 

χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων 

8) Διαιτητές, βοηθοί και παρατηρητές αγώνων 

 

Κλάδοι και ποσοστά ασφάλισης 

 

 Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται σε ποσοστό 25% επί της αξίας του εργοσήμου, 

επιβαρύνοντας κατά 9,52% τον εργαζόμενο και 15,485% τον εργοδότη. 

 Οι εργάτες γης από 1/1/2017 ασφαλίζονται σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.4387/2016 

με έκδοση ειδικού παραβόλου αγοράς ασφαλιστικών εισφορών αγρεργατών, το οποίο 

εμπεριέχει ποσό εισφοράς υπέρ του ΕΦΚΑ. 
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Ημέρες ασφάλισης με εργόσημο 

 

 Οι μέρες ασφάλισης με εργόσημο δεν μπορούν να υπερβούν τις 25 ημέρες τον μήνα ή τις 

300 μέρες το έτος. 

 Οι μέρες ασφάλισης για τους εργάτες γης που υπάγονται στον Ο.Γ.Α. υπολογίζονται ανά έτος 

 Για τη χορήγηση επιδόματος ασθένειας απαιτούνται 120 ημέρες ασφάλισης στο 

προηγούμενο έτος. 

 Για την χορήγηση εξόδων κηδείας απαιτούνται 120 ημέρες ασφάλισης κατά το προηγούμενο 

έτος. 

 Για την χορήγηση επιδόματος μητρότητας απαιτούνται 200 ημέρες ασφάλισης κατά τα 2 

προηγούμενα έτη. 

 Για παροχές ασθένειας σε είδος απαιτείται η συμπλήρωση 100 ημερών ασφάλισης κατά το 

προηγούμενο έτος. 

 

Υπολογισμός ημερών ασφάλισης με εργόσημο 

 

 

Ημέρες ασφάλισης   =    Ποσό Ασφαλιστικών Εισφορών  

                                    11,63 

 

Ο Συντελεστής 11,63 προκύπτει:  

33,57€ (ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη) Χ 34,65% (Ποσοστό Ασφάλισης) 

 

Ανεξάρτητα από το ποσοστό με το οποίο έγινε η έκδοση του «Εργοσήμου», αφού εξαργυρώθηκε 

από 1/1/2013 και μετά, για τον υπολογισμό των ημερών ισχύουν τα προαναφερθέντα. 

 

Παράδειγμα υπολογισμού ημερών ασφάλισης 

 

Έστω εξαργυρωμένο  Εργόσημο αξίας  π.χ. 200€ από 1/1/2013 και μετά, έχουμε: 

 

200€ Χ 25% = 50 € οι ασφαλιστικές εισφορές που παρακρατήθηκαν κατά την εξαργύρωση.  

 

Άρα: 

   50€  = 4,299 ~~> 4 Ημέρες Ασφάλισης 

11,63 


