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ΑΔΑ: 6ΗΩΗ465ΧΠΙ-ΥΧΛ

Αθήνα , 17 /10 /2019

Αριθμ. Πρωτ.
Δ.ΑΣΦ./ 511 / 1241477

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 48
ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄
ΚΟΙΝ: Ως ο συν/νος Πίνακας
Διανομής

Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18, 104 32 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Επέκταση κατηγοριών απασχολούμενων με αμοιβή και παρακράτηση εισφορών
μέσω της διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης Εργοσήμου τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΣΧΕΤ: Οι υπ΄ αριθμ. 43/2013, 27/2015 Εγκύκλιοι & το με αριθμό πρωτ.
Α 21/449/70/08.06.2016 Γενικό Έγγραφο τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. & 49/2018
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α.

Με τις διατάξεις του άρθρου 129 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 τ.Α’/17-5-2019) διευρύνεται ο
κύκλος των προσώπων που αμείβονται και ασφαλίζονται με την διαδικασία του Εργοσήμου.

 ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
«Οι περιστασιακά απασχολούμενοι στη μουσική κάλυψη ιδιωτικών εκδηλώσεων και συνεστιάσεων
που αμείβονται με την ώρα ή την ημέρα και δεν απασχολούνται ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή ως
μέλη εταιρείας».
Η ανωτέρω διάταξη ισχύει από 17/5/19, ημερομηνία ισχύος του άρθρου 129 του Ν.4611/19, με το
οποίο εντάχθηκε η νέα κατηγορία στην διαδικασία του εργοσήμου.
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 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ


Επισημαίνεται ότι το εν λόγω καθεστώς ασφάλισης του άρθρου 129 του Ν.4611/19 δεν

υποκαθιστά το γενικό καθεστώς ασφάλισης μισθωτών, στο οποίο υπάγεται το προσωπικό νομικών
ή φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα. Κατά συνέπεια, οι απασχολούμενοι
στη μουσική κάλυψη ιδιωτικών εκδηλώσεων ή συνεστιάσεων ως προσωπικό φυσικών ή νομικών
προσώπων στις δραστηριότητες αυτές δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση της ανωτέρω διάταξης,
αλλά υπάγονται στο καθεστώς ασφάλισης μισθωτών του Ε.Φ.Κ.Α..
Ειδικότερα, σε περιπτώσεις εκδηλώσεων που διοργανώνονται από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο συγκεκριμένο τομέα (πχ εταιρείες παραγωγής,
κέντρα μαζικής εστίασης-εκδηλώσεων), δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 129 του
Ν.4611/19 για το απασχολούμενο προσωπικό στη μουσική κάλυψη, ακόμη και αν πρόκειται για ιδιωτικές
συνεστιάσεις, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις τεκμαίρεται η μισθωτή απασχόληση.
Περαιτέρω, η διάταξη δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις δημοσίων εκδηλώσεων ή
συνεστιάσεων (συναυλίες, πανηγύρια κτλ).


Ως απασχολούμενοι στη μουσική κάλυψη ιδιωτικών εκδηλώσεων ή συνεστιάσεων νοούνται οι

απασχολούμενοι ως dj στην αναπαραγωγή μουσικής και οι παρέχοντες μουσική κάλυψη με τη χρήση
μουσικών οργάνων.
Τέλος, βάσει της διάταξης προβλέπεται η υπαγωγή στην ασφάλιση του εργοσήμου περιοριστικά
των απασχολούμενων αμειβόμενων με την ώρα ή την ημέρα που πληρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της δραστηριότητας και της απασχόλησης που αναλύονται ανωτέρω, και τα οποία αποτελούν
προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης, κατά τη ρητή διάταξη του νόμου.

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Προκειμένου για την εφαρμογή της

νέας κατηγορίας έχει δημιουργηθεί ο ακόλουθος

νέος

Κωδικός Παρεχόμενης Εργασίας αμειβομένων και ασφαλιζομένων με εργόσημο προσώπων με την
παρακάτω λεκτική περιγραφή, ο οποίος

θα πρέπει να επιλέγεται για την ορθή απεικόνιση των

ασφαλιστικών στοιχείων:

● ΚΩΔ. 30 : ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ στη ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ που δεν
απασχολούνται ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή
ως μέλη εταιρείας
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Επισημαίνουμε ότι :
Για την εν λόγω κατηγορία έχουν τεθεί οι ίδιοι έλεγχοι που έχουν εφαρμοστεί για τους ΚΩΔ.
Παρεχόμενης Εργασίας : 17, 23, 24, 25, 26, 27 & 28 και η ενημέρωση της ασφ/κης ιστορίας
πραγματοποιείται μόνο μετά από παρέμβαση του χρήστη αρμόδιου Υποκ/ματος Μισθωτών
Ε.Φ.Κ.Α. προκειμένου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων περί αμοιβής και
παρακράτησης ασφαλιστικών εισφορών μέσω της εξαργύρωσης Εργοσήμων.
Στην περίπτωση που ο εκδότης της νέας κατηγορίας Εργοσήμου είναι Νομικό ή φυσικό
πρόσωπο, (επιτηδευματίας - απογεγραμμένος ή μη ως εργοδότης, - στον Ε.Φ.Κ.Α.) αρμοδιότητα
ενεργειών φέρει χρήστης Υποκαταστήματος Μισθωτών στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου εμπίπτει η
έδρα του εργοδότη.
Στην περίπτωση που ο εκδότης του Εργοσήμου είναι φυσικό πρόσωπο, (μη επιτηδευματίας),
αρμοδιότητα έχει το Υποκατάστημα τόπου κατοικίας του φυσικού προσώπου.
Ο έλεγχος της ύπαρξης ή μη επαγγελματικής δραστηριότητας θα πραγματοποιείται μέσω της
οθόνης «Διασύνδεση».
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις ανωτέρω σχετικές
Εγκυκλίους και Γενικά Έγγραφα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ
ΧΑΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
α.α
Καντηλώρου Μαρία
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ΠΙΝΑΚΑΣ

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Γρ. κ. Διοικητή
dioikitis@efka.gov.gr
Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών
ypod1@efka.gov.gr, ypod2@efka.gov.gr

Γρ. κ.κ. Γεν. Διευθυντών
gd.eisforon@efka.gov.gr, gd.ydial@efka.gov.gr,gd.dioikhr@efka.gov.gr
gd.sintaxeon@efka.gov.gr, gd.oikon@efka.gov.gr
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
asfmis@ggka.gr
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Γραφείο Προέδρου Κηφισίας 39, 151 23 Μαρούσι
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
Φιλελλήνων 13-15, 105 57 Αθήνα
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών
Μασσαλίας 1 & Σόλωνας, 106 80 Αθήνα
ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.
Απέλου 1, 101 88 Αθήνα
Δ.Ι.Α.Σ. Α.Ε.
Αλαμάνας 2 & Πρεμετής, 151 25 Μαρούσι Αττικής
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.)
Λαγουμιτζή 40, 117 45 Ν. Κόσμος Αθήνα
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