ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Οι παρακρατούμενες εισφορές για εργόσημα του ΟΓΑ (για τους εργάτες γης) ανέρχονται σε
ποσοστό 10% επί του ποσού του εργοσήμου.
Οι ασφαλιστικές εισφορές για τους μήνες ασφάλισης κάθε έτους, υπολογίζονται με βάση τα ποσά
ασφαλιστικών εισφορών που ισχύουν κατά το συγκεκριμένο έτος, ανάλογα με την ασφαλιστική
κατηγορία του ασφαλισμένου.
Οι ασφαλιστικές εισφορές κάθε έτους εξοφλούνται από τα ποσά που έχουν παρακρατηθεί, εντός
του έτους, από τα εργόσημα του απασχολούμενου. Αν τα παρακρατηθέντα ποσά δεν επαρκούν για
την εξόφληση του συνόλου των μηνών ασφάλισης καταβάλλονται οι υπόλοιπες οφειλόμενες
εισφορές όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ ολόκληρο το έτος
Οι εργάτες γης που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ για ολόκληρο το έτος (έχουν εντός του έτους
τουλάχιστον 150 ημέρες εργασίας υπολογισθείσες σύμφωνα με το Νόμο) υποχρεούνται στην
εξόφληση του συνόλου των εισφορών του έτους. Εάν τα παρακρατούμενα εντός του έτους ποσά
δεν επαρκούν για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών ολόκληρου του έτους, καταβάλλουν
τις υπόλοιπες οφειλόμενες εισφορές, υποχρεωτικά, με την ειδική ειδοποίηση που αποστέλλεται
από τον ΟΓΑ, στις αρχές του επόμενου έτους.
Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ μέχρι 5 μήνες το έτος
Για τους εργάτες γης με χρόνο ασφάλισης κάτω των έξι (6) μηνών ετησίως, για τους οποίους τα
παρακρατηθέντα εντός του έτους ποσά δεν επαρκούν για την εξόφληση των ασφαλιστικών
εισφορών των μηνών ασφάλισης του έτους, ισχυροί μήνες ασφάλισης θεωρούνται μόνο οι
εξοφλημένοι μήνες και δεν αναζητούνται από τον ΟΓΑ οι εισφορές για τους υπόλοιπους μήνες
του έτους. Οι εισφορές αυτές μπορούν να εξοφληθούν μόνο κατόπιν αιτήσεως του
ενδιαφερομένου, η οποία πρέπει να υποβληθεί πριν από την επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου.
Πλεονάζουσες, παρακρατηθείσες με εργόσημο, ασφαλιστικές εισφορές
Ποσά εισφορών που έχουν παρακρατηθεί με εργόσημο δεν επιστρέφονται σε καμία
περίπτωση.
Επίσης, τυχόν πλεονάζουσες ανά έτος παρακρατηθείσες εισφορές δεν μεταφέρονται σε
άλλο έτος, ούτε συμψηφίζονται με οφειλόμενες εισφορές ή άλλες οφειλές του απασχολούμενου
στον ΟΓΑ. Ο ασφαλισμένος όμως κατατάσσεται, αυτεπαγγέλτως, σε μεγαλύτερη ασφαλιστική
κατηγορία - τη μεγαλύτερη δυνατή - εφόσον οι παρακρατηθείσες εισφορές επαρκούν για την
εξόφληση των εισφορών μεγαλύτερης κατηγορίας.
Οι ήδη εγγεγραμμένοι (μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2011) στα Μητρώα Ασφαλισμένων του
Κλάδου Κύριας Ασφάλισης θα παραμείνουν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα για ολόκληρο το Β΄
εξάμηνο του 2011, ανεξαρτήτως των ημερών ασφάλισής τους με εργόσημο κατά το διάστημα από
12-9-2011 (ημερομηνία έναρξης εφαρμογής εργοσήμου) μέχρι 31-12-2011. Οι εισφορές που
παρακρατήθηκαν μέσω εργοσήμου το διάστημα αυτό, κατ’ εξαίρεση, θα πιστωθούν στη μερίδα
τους και θα συμψηφιστούν είτε με τις ασφαλιστικές εισφορές του Β΄ εξαμήνου του 2011 είτε με τις
εισφορές του έτους 2012.

Ειδοποιήσεις – Αποδείξεις καταβολής Ασφαλιστικών εισφορών
Από το έτος 2012 και εξής, δεν θα αποστέλλονται στους εργάτες γης ειδοποιήσεις για την
καταβολή των τ ρ ε χ ο υ σ ώ ν ασφαλιστικών εισφορών.
Τον Αύγουστο του έτους 2012 θα αποσταλούν ειδοποιήσεις μόνο σε όσους οφείλουν
ληξιπρόθεσμες, μέχρι και το έτος 2011, εισφορές (ρυθμισμένες ή μη).
Από το έτος 2013 και εφεξής, εκτός των οφειλετών των ως άνω ληξιπρόθεσμων εισφορών,
ειδοποιήσεις, με το υπόλοιπο της οφειλής, θα λαμβάνουν στις αρχές του επομένου έτους και
όσοι ασφαλίζονται μεν για ολόκληρο το έτος αλλά οι παρακρατούμενες μέσω εργοσήμου, εντός
του έτους, εισφορές δεν επαρκούν για την εξόφληση των εισφορών του συγκεκριμένου έτους.

