
Αθήνα,26/02/2014
Αρ. Πρωτ.: 17326

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ ΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙΠΡΟ ΟΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑ..ίΥΠΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Δ/νση: Εθν. Αντιστάσεως 8

17456 Άλιμος
Πληρ. Μ. Κοντοβάς, Μ. Ξένου
Τηλ.: 210- 9989115-146-537.

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις
&ΚΠΑ2 του Οργανισμού

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές Οδηγίες Εφαρμογής των διαδικασιών ασφάλισης και
καταβολής της επιχορήγησης, σε συνέχεια των αναρτήσεων των Οριστικών
Πινάκων Κατάταξης Ανέργων, στο πλαίσιο των Δημοσίων Προσκλήσεων για το
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς.
Σχετ. 1) ο με αριθμ. πρωτ. 106097/16-12-2013 Οδηγός Εφαρμογής για το
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς.

2) το με αριθμ. πρωτ. 7663/29-1-2014 έγγραφο μας

1. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και μετά από ερωτήματα από υπηρεσίες του
Οργανισμού και Επιβλεπόντων Φορέων, σας γνωρίζουμε ότι αρμόδιος φορέαc για
την πιστοποίηση της απασχόλησης και την αποτύπωση των ημερών ασφάλισης στην
μηνιαία συγκεντρωτική λίστα και την ΑΠΔ είναι ο Επιβλέποντας Φορέαc.

2. Για την ασφάλιση των ωφελουμένων εφαρμόζεται το άρθρο 18 του κανονισμού
ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω για τους ωφελούμενους μισθωτούς των Προγραμμάτων
Κοινωφελούς Χαρακτήρα που ακολουθούν το σύστημα της πενθήμερης πλήρους
απασχόλησης σε εβδομαδιαία βάση ισχύουν τα εξής:

• όσοι εργάζονται από μία (1) ημέρα έως δύο (2) ημέρες την εβδομάδα,
ασφαλίζονται και αμείβονται για όσες ημέρεc απασχολήθηκαν δηλαδή
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από μία (1) ημέρα μέχρι δύο (2) ημέρες (ασφάλισης).
• όσοι εργάζονται από τρεις (3) έως πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα τους

αναγνωρίζονται ως ημέρες ασφάλισης, οι ημέρες που εργάζονται
πρoσαυξανόμενε~ l1ε l1ία επιπλέον ημέρα, δηλαδή όσοι εργάζονται τρεις
(3) ημέρες την εβδομάδα, ασφαλίζονται για τέσσερις (4) ημέρες
ασφάλισης, όσοι εργάζονται τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα (τον
μήνα) ασφαλίζονται για πέντε (5) ημέρες ασφάλισης και όσοι εργάζονται
πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα (τον μήνα) ασφαλίζονται για έξι (6)
ημέρες ασφάλισης.

• όσοι απασχολούνται ανελλιπώς κατά τη διάρκεια του μήνα, τους
αναγνωρίζονται 25 ημέρες ασφάλισης, και αμείβονται με 490,00 ευρώ
(19,6*25)

Στις περιπτώσεις που ωφελούμενοι των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα
ακολουθούν το σύστημα της εξαήμερης πλήρους απασχόληση; σε εβδομαδιαία βάση
τους αναγνωρίζονται ως ημέρες ασφάλισης, οι ημέρες που εργάζονται.

Ως βάση υπολογισμού των αμοιβών των ωφελουμένων των Προγραμμάτων
Κοινωφελούς Χαρακτήρα λαμβάνονται οι ημέρες ασφάλισης τους.

Εσωτ. Διαν: 1. Γρ. Διοικητή
2. Γρ. κκ. Αντιαροέδρων
3. Γρ. Γεν. Διευθυντή κου Δ. Μαουγιακλή (με e-mail)
4. Διεύθυνση Απασχόλησης
5. Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων
6. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
7. Δ/νση Διοικητικού
8. Διεύθυνση Συντονισμού & AνCmτυξης Δικτύου Υαηρεσιών Απασχόλησης
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ΕΥΡΩπΑ!κο ΤΑΜΕIO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑίκο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
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