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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 / 2013
ΘΕΜΑ: «- Ένταξη στα Μητρώα Ασφαλισµένων ΟΓΑ των εργατών γης
- Έναρξη πλήρους εφαρµογής εργοσήµου για τον ΟΓΑ
- Θεώρηση βιβλιαρίων υγείας εργατών γης για το έτος 2013»
Σχετ.: «Η εγκύκλιός µας µε αριθ. 9/2011»
Σε συνέχεια της ως άνω εγκυκλίου µας, σας κοινοποιούµε την υπ’ αριθ. Φ10034/4148/133/5-32013 (ΦΕΚ 540 Β΄) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η
οποία εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 22 του ν.3863/2010, όπως
ισχύει, µε την οποία ρυθµίζεται η ένταξη στα Μητρώα Ασφαλισµένων ΟΓΑ των εργατών γης
καθώς και η ηµεροµηνία έναρξης πλήρους εφαρµογής του εργοσήµου για τον ΟΓΑ.
Με την παρούσα εγκύκλιο, σας παρέχουµε συµπληρωµατικές οδηγίες για την εγγραφή στα
Μητρώα Ασφαλισµένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών των εργατών γης, τη
χορήγηση - θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας τους καθώς και τη χορήγηση των βεβαιώσεων για
ανανέωση των αδειών διαµονής των εργατών γης - υπηκόων τρίτων χωρών.
1. Ηµεροµηνία έναρξης πλήρους εφαρµογής εργοσήµου – Ένταξη στα Μητρώα

Ασφαλισµένων ΟΓΑ των εργατών γης.
Με την ως άνω Υπουργική Απόφαση ορίζεται η 1-1-2013 ως ηµεροµηνία πλήρους
ένταξης στον Κανονισµό του ΟΓΑ των εργατών γης, µε βάση τις διατάξεις περί εργοσήµου.
Επίσης ορίζεται, ότι οι εργάτες γης που ήσαν εγγεγραµµένοι το έτος 2011 στα Μητρώα
Ασφαλισµένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ασφαλίζονται στον ΟΓΑ για
ολόκληρο το έτος 2012, µε καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, ακόµη
και αν έχουν πραγµατοποιήσει, βάσει των αµοιβών τους µε εργόσηµο, εντός του έτους
αυτού, λιγότερες των 150 ηµερών εργασίας. Οι παρακρατηθείσες µε εργόσηµο, εντός του
έτους, εισφορές συµψηφίζονται µε τις ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισµένου, για το έτος
αυτό.
Συνεπώς, θα ασφαλιστούν στον ΟΓΑ για ολόκληρο το έτος 2012, µε καταβολή των
αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, οι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Ασφαλισµένων του
Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, το έτος 2011, εργάτες γης οι οποίοι, µέσα στο έτος
2012, έχουν εξαργυρώσει εργόσηµα συνολικής αξίας µικρότερης των € 5.035,57.
Επισηµαίνουµε, ότι τα παραπάνω ισχύουν µόνο για το έτος 2012 και αφορούν µόνο
στους εργάτες γης που έχουν πραγµατοποιήσει, βάσει των αµοιβών τους µε εργόσηµο
εντός του έτους αυτού, λιγότερες των 150 ηµερών εργασίας.
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Οι εργάτες γης οι οποίοι, µέσα στο έτος 2012, δεν έχουν πραγµατοποιήσει καµία ηµέρα
εργασίας µε εργόσηµο δεν θα ασφαλιστούν στον ΟΓΑ για το έτος αυτό.
Από το έτος 2013 και στο εξής, χωρίς καµία εξαίρεση, ο χρόνος ασφάλισης όλων
των εργατών γης, θα υπολογίζεται, αποκλειστικά και υποχρεωτικά, µε βάση µόνο τα
εργόσηµά τους.
Υπενθυµίζουµε, ότι οι ηµέρες εργασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22
του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄), υπολογίζονται ανά έτος και θεωρούνται ως
πραγµατοποιηθείσες κατά το µήνα εξόφλησης των εργοσήµων. Για το λόγο αυτό η
εξαργύρωση του εργοσήµου από τον εργαζόµενο πρέπει να γίνεται εντός του µήνα
απασχόλησης (ανεξάρτητα της ηµεροµηνίας λήξης ισχύος του εργοσήµου).
Ειδικότερα τα εργόσηµα µηνός ∆εκεµβρίου κάθε έτους θα πρέπει να
εξαργυρώνονται, το αργότερο, µέχρι τέλος του µηνός ∆εκεµβρίου για να µην έχουν
οι ενδιαφερόµενοι πρόβληµα µε την ασφάλισή τους.
2. Καταβολή υπολειπόµενων ασφαλιστικών εισφορών έτους 2012.
Οι παρακρατηθείσες µε εργόσηµο, εντός του έτους 2012, ασφαλιστικές εισφορές θα
συµψηφιστούν µε το σύνολο των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών του ασφαλισµένου,
για το έτος αυτό.
Για την καταβολή των υπολειπόµενων ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2012, των εργατών
γης που θα ασφαλιστούν κατά τα ανωτέρω στον ΟΓΑ, για ολόκληρο το έτος αυτό, θα
αποσταλεί σύντοµα σχετική ειδοποίηση - απόδειξη.
Επίσης, σύµφωνα µε τον νόµο, σύντοµα θα αποσταλεί σχετική ειδοποίηση – απόδειξη για την
καταβολή των τυχόν υπολειπόµενων ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2012 και στους
εργάτες γης που έχουν πραγµατοποιήσει 150 και άνω ηµέρες εργασίας.
Με την ειδοποίηση – απόδειξη θα αναζητηθούν µαζί και τυχόν ληξιπρόθεσµες εισφορές
παλαιοτέρων ετών.

∆ιαδικασία άµεσης καταβολής εισφορών.
Στην περίπτωση ασφαλισµένων εργατών γης, οι οποίοι έχουν λιγότερες των 150 ηµερών
εργασίας το έτος 2012, µέχρι να τους αποσταλεί η σχετική ειδοποίηση καταβολής των
ασφαλιστικών εισφορών (Απρίλιος 2013), θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία για την
άµεση χορήγηση – θεώρηση βιβλιαρίου υγείας ή χορήγηση βεβαίωσης για
ανανέωση άδειας διαµονής (υπήκοοι τρίτων χωρών)
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προσέρχονται στον αρµόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ για να
προµηθευτούν το έντυπο της ΑΤΕ (ΚΜΠ 639) για την πληρωµή των υπολειπόµενων
ασφαλιστικών εισφορών έτους 2012 και των τυχόν καθυστερούµενων εισφορών
µέχρι το έτος 2011.
Οι Ανταποκριτές του ΟΓΑ για να ενηµερωθούν για το πληρωτέο υπολειπόµενο ποσό
ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2012 θα πρέπει να συµβουλεύονται, µέσω της εφαρµογής
των Ανταποκριτών ΟΓΑ, τη νέα διαδικτυακή υπηρεσία «Ηµέρες εργασίας αγρεργατών».
Στην υπηρεσία αυτή εµφανίζονται οι ηµέρες εργασίας των εργατών γης, κατά το έτος 2012, η
ασφαλιστική τους κατηγορία, το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που έχει ήδη
παρακρατηθεί µέσω εργοσήµου καθώς και το πληρωτέο υπόλοιπο ποσό ασφαλιστικών
εισφορών έτους 2012 (βλ. παραγρ. 7).
Για τον έλεγχο τυχόν καθυστερούµενων µέχρι το έτος 2011 εισφορών θα πρέπει να
συµβουλεύονται, για µεν τους ηµεδαπούς εργάτες γης τη διαδικτυακή υπηρεσία «Ατοµική
µερίδα – βεβαίωση Ασφαλιστικής ενηµερότητας», για δε τους αλλοδαπούς εργάτες γης τη
διαδικτυακή υπηρεσία «Βεβαίωση για Άδεια ∆ιαµονής Αλλοδαπών».
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Μετά την αποστολή των ειδοποιήσεων καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών η θεώρηση
των βιβλιαρίων υγείας καθώς και η χορήγηση βεβαίωσης για ανανέωση άδειας διαµονής σε
υπηκόους τρίτων χωρών θα γίνεται, από τους αρµόδιους Ανταποκριτές ΟΓΑ, µόνο εφόσον οι
ενδιαφερόµενοι προσκοµίζουν την εξοφλητική απόδειξη καταβολής του ποσού των
ασφαλιστικών εισφορών που αναγράφεται στην ειδοποίηση – απόδειξη που έχουν λάβει.

3. Υπολογισµός των ηµερών εργασίας.
Για τον υπολογισµό των ηµερών εργασίας των ανωτέρω προσώπων λαµβάνεται υπόψη το
ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης ∆εκεµβρίου του προηγούµενου έτους, που
ισχύει για εργαζόµενους ηλικίας 25 ετών και άνω.
Το ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης ∆εκεµβρίου 2012, µε βάση το οποίο θα
υπολογισθεί ο χρόνος ασφάλισης των εργατών γης για το έτος 2013 ανέρχεται σε €26,18.
Για να συµπληρωθούν τουλάχιστον 150 ηµέρες εργασίας κατά το έτος 2013, θα πρέπει να
εξαργυρωθούν, µέσα στο έτος αυτό, εργόσηµα συνολικής αξίας τουλάχιστον €4.000,00.

4. Έλεγχος ασφαλιστικών προϋποθέσεων
Ο ΟΓΑ θα προβαίνει, όπου κρίνει απαραίτητο, σε έλεγχο για την απασχόληση των
εργατών γης και σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι εγγεγραµµένος στα Μητρώα
Ασφαλισµένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης µε εφαρµογή των διατάξεων περί εργοσήµου,
δεν έχει απασχοληθεί ως εργάτης γης, οι βάσει των εργοσήµων του υπολογισθείσες ηµέρες
εργασίας δεν θα λαµβάνονται υπόψη για ασφάλισή του στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης οι δε
παρακρατηθείσες µέσω εργοσήµου εισφορές, δεν θα επιστρέφονται.
Ο απασχολούµενος έχει την ευθύνη της ορθής συµπλήρωσης των στοιχείων του επί του
προβλεπόµενου από την παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) εργοσήµου.
Αµοιβή και εισφορές, που έχουν καταβληθεί µε εργόσηµο επί του οποίου δεν έχουν
συµπληρωθεί ορθά και πλήρως τα στοιχεία του απασχολούµενου, δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν.
Παρακαλούνται οι Ανταποκριτές ΟΓΑ να ενηµερώνουν σχετικά
ενδιαφερόµενους, στους οποίους θα πρέπει επιπλέον να επισηµαίνουν ότι:

τους

α) Η έκδοση – εξαργύρωση εργοσήµου από το ίδιο άτοµο δεν θα λαµβάνεται
υπόψη, για την ασφάλισή του στον ΟΓΑ.
β) Θα ελέγχονται οι περιπτώσεις έκδοσης – εξαργύρωσης µέσα σε µία µέρα, ποσού
εργοσήµου που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 150 ηµέρες εργασίας.
Επίσης, παρακαλούνται να ενηµερώνουν σχετικά την αρµόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ, εάν
εντοπίζουν περιπτώσεις προσώπων που αµείβονται µε εργόσηµο ενώ δεν απασχολούνται ως
εργάτες γης.

5. Χορήγηση βεβαιώσεων για ανανέωση άδειας διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών.
α) Σχετικά µε τη χορήγηση των βεβαιώσεων για ανανέωση των αδειών διαµονής υπηκόων
τρίτων χωρών, µέχρι την εξαµηνιαία ενηµέρωση Μητρώου Ασφαλισµένων εκκαθάριση εσόδων (εκτύπωση νέων ειδοποιήσεων β΄εξαµήνου 2012), ισχύουν τα
ακόλουθα:
Η βεβαίωση υπόδειγµα 1 ν. 3386/2005, µπορεί να χορηγηθεί, µέσω της διαδικτυακής
υπηρεσίας, και στους υπηκόους τρίτων χωρών, εργάτες γης, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει,
βάσει των αµοιβών τους µε εργόσηµο, εντός του έτους 2012 λιγότερες των 150 ηµερών
εργασίας, εφόσον καταβάλουν τις υπολειπόµενες για το έτος 2012 ασφαλιστικές
εισφορές καθώς και τις τυχόν ληξιπρόθεσµες, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην
παρ. 2 της παρούσας.
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Σηµειώνουµε, ότι µε τη βεβαίωση υπόδειγµα 1 ν. 3386/2005 θα βεβαιώνεται ο χρόνος
ασφάλισης των ενδιαφεροµένων µέχρι 31-12-2012.
Στους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν έχουν εξαργυρώσει καθόλου
εργόσηµα µέσα στο έτος 2012 και έχει διακοπεί η ασφάλισή τους από 1-1-2012, θα
χορηγείται, µέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας, βεβαίωση συµπληρωµένη στο υπόδειγµα 2α ν.
3386/2005, µε την οποία θα βεβαιώνεται ο χρόνος ασφάλισης των ενδιαφεροµένων µέχρι
31-12-2011, εφόσον δεν οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές.
Στους υπηκόους τρίτων χωρών των οποίων έχει διακοπεί η ασφάλισή τους, πριν από το
έτος 2012 θα χορηγείται, από τον αρµόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ, µέσω της διαδικτυακής
υπηρεσίας, βεβαίωση συµπληρωµένη στο υπόδειγµα 2 ν. 3386/2005. Σε περίπτωση που ο
ενδιαφερόµενος έχει προσκοµίσει δικαιολογητικά για την επανεγγραφή του στα Μητρώα
Ασφαλισµένων του ΟΓΑ η βεβαίωση θα χορηγείται από την αρµόδια υπηρεσία του ΟΓΑ
(Κεντρική Υπηρεσία ή αρµόδιο Υποκατάστηµα) και όχι από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ.
Για όλα τα παραπάνω παρέχονται οδηγίες και στη διαδικτυακή υπηρεσία «Βεβαίωση για Άδεια
∆ιαµονής Αλλοδαπών»
β) Μετά την εξαµηνιαία ενηµέρωση Μητρώου Ασφαλισµένων - εκκαθάριση εσόδων και την
επικαιροποίηση των δεδοµένων (στοιχείων) της διαδικτυακής υπηρεσίας «Βεβαίωση για Άδεια
∆ιαµονής Αλλοδαπών» µε το χρόνο ασφάλισης των εργατών γης για το έτος 2012, θα
σας αποσταλεί νέα ενηµέρωση για τη χορήγηση των βεβαιώσεων για ανανέωση των αδειών
διαµονής των υπηκόων τρίτων χωρών.

6. Χορήγηση – θεώρηση βιβλιαρίων υγείας εργατών γης.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθρ.22 παρ.3 του ν. 3863/2010, οι απασχολούµενοι ως
εργάτες γης για να δικαιούνται βιβλιάριο υγείας θα πρέπει να έχουν πραγµατοποιήσει 150
τουλάχιστον ηµέρες εργασίας - υπολογισθείσες σύµφωνα µε τις διατάξεις περί εργοσήµου - το
τρέχον ηµερολογιακό έτος ή το προηγούµενο δωδεκάµηνο.
Συνεπώς βιβλιάριο υγείας, για το έτος 2013, δικαιούνται οι απασχολούµενοι ως εργάτες γης
εφόσον:
Έχουν πραγµατοποιήσει 150 τουλάχιστον ηµέρες εργασίας µέσα στο έτος
2012 δηλ. έχουν εξαργυρώσει, µέσα στο έτος αυτό, εργόσηµα συνολικής ονοµαστικής αξίας
τουλάχιστον € 5.035,57.
Πραγµατοποιήσουν 150 τουλάχιστον ηµέρες εργασίας µέσα στο έτος 2013 δηλ.
εφόσον εξαργυρώσουν, µέσα στο τρέχον έτος, εργόσηµα συνολικής ονοµαστικής αξίας
τουλάχιστον € 4.000.
Έχουν πραγµατοποιήσει 150 τουλάχιστον ηµέρες εργασίας µέσα στο
προηγούµενο δωδεκάµηνο. Ως προηγούµενο δωδεκάµηνο εννοείται το χρονικό διάστηµα
των προηγούµενων δώδεκα µηνών από τον µήνα που ζητείται η θεώρηση του βιβλιαρίου
υγείας.
Κατ’ εξαίρεση, για το έτος 2013, δικαιούνται βιβλιάριο υγείας και οι εργάτες γης, οι οποίοι
∆ΕΝ έχουν πραγµατοποιήσει 150 τουλάχιστον ηµέρες εργασίας µέσα στο έτος 2012
δηλ. έχουν εξαργυρώσει, µέσα στο έτος αυτό, εργόσηµα συνολικής ονοµαστικής αξίας
µικρότερης των €5.035,57, εφόσον καταβάλουν τις υπολειπόµενες, για το έτος
αυτό (2012), ασφαλιστικές εισφορές, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 2
της παρούσας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να θεωρηθεί το βιβλιάριο υγείας των παραπάνω προσώπων, εκτός των
προαναφερθεισών προϋποθέσεων, ∆ΕΝ θα πρέπει να οφείλουν καθυστερούµενες, µέχρι
το έτος 2011, ασφαλιστικές εισφορές. Επί πλέον οι υπήκοοι τρίτων χωρών θα πρέπει να
διαµένουν νόµιµα στη χώρα δηλ. θα πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας διαµονής σε ισχύ ή
βεβαίωσης νόµιµης διαµονής. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια ισχύος του βιβλιαρίου υγείας δεν
µπορεί να υπερβαίνει την ηµεροµηνία λήξης της άδειας διαµονής.
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Σηµειώνουµε, ότι για τη χορήγηση - θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας των παραπάνω
ασφαλισµένων δεν απαιτείται η έκδοση ασφαλιστικής ενηµερότητας µέσω της
διαδικτυακής υπηρεσίας «Ατοµική µερίδα – βεβαίωση Ασφαλιστικής ενηµερότητας».
7. ∆ιαδικτυακή υπηρεσία «Ηµέρες εργασίας µε εργόσηµο»
Για τη διευκόλυνσή των Ανταποκριτών, σχετικά µε την θεώρηση – ανανέωση των βιβλιαρίων
υγείας των εργατών γης, αναπτύχθηκε από τον Κλάδο Μηχανογράφησης του Οργανισµού µας,
στην εφαρµογή των Ανταποκριτών ΟΓΑ, η διαδικτυακή υπηρεσία «Ηµέρες εργασίας
αγρεργατών» στην οποία εµφανίζονται οι ηµέρες εργασίας των εργατών γης, κατά έτος
2012, η ασφαλιστική τους κατηγορία, το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που έχει
παρακρατηθεί καθώς και το υπόλοιπο πληρωτέο ποσό ασφαλιστικών εισφορών για το έτος
2012.
Η ως άνω διαδικτυακή υπηρεσία, σε σύντοµο χρόνο, θα ενηµερωθεί µε τις ηµέρες εργασίας
των εργατών γης για το έτος 2013 καθώς και για τις ηµέρες εργασίας µέσα στο προηγούµενο
δωδεκάµηνο.
Η αναζήτηση του ενδιαφεροµένου στη φόρµα της συγκεκριµένης υπηρεσίας, γίνεται µέσω του
Αριθµού Μητρώου Ασφαλισµένου (ΑΜΑ) ΟΓΑ.
8. Έλεγχος ΑΜΚΑ και ΑΦΜ
Σε περίπτωση που ο Ανταποκριτής ΟΓΑ διαπιστώσει ότι, είτε δεν εµφανίζονται στην εφαρµογή
ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή ο ΑΜΚΑ είτε στα Μητρώα αυτοί έχουν
καταχωρηθεί λανθασµένα, θα πρέπει να προβεί στην καταχώρησή τους, εάν δεν είναι
καταχωρηµένοι ή στην διόρθωσή τους στην περίπτωση που είναι λανθασµένοι και εν συνεχεία
να προχωρήσει στην θεώρηση – ανανέωση του βιβλιαρίου υγείας. Η καταχώρηση / διόρθωση
θα γίνει µέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «καταχώρηση ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ» και σύµφωνα µε τις
οδηγίες του εγγράφου µας µε αριθµό 47915/8-10-2012, το οποίο σας κοινοποιήθηκε µε
newsletter.
Ο ∆ιοικητής
∆ηµήτριος Κοντός
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ΑΔΑ: ΒΕΔ24691ΩΔ-ΗΣΧ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα Κοιν. Ασφαλίσεων
- Γραφείο κ. Γεν. ∆ιευθύντριας Κοιν. Ασφάλισης
-∆/νση Ασφάλισης Αγροτών και
Ανασφαλίστων Οµάδων
Σταδίου 29
105 59 ΑΘΗΝΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γενική Γραµµατεία Πληθυσµού & Κοιν. Συνοχής
- Γεν. ∆/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής
κ΄Κοιν. Ένταξης
∆/νση Μεταναστευτικής. Πολιτικής
Τµήµα Νοµοθετικού Συντονισµού κ΄ Ελέγχου
Ευαγγελιστρίας 2
10563 ΑΘΗΝΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ κ΄
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ)
- ∆/νση Παραγωγής
Απελλού 1
105 51 ΑΘΗΝΑ
Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε.

Λαγουµιτζή 40
117 45 ΑΘΗΝΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ
(ΠΟΕ_ ΟΤΑ)
Καρόλου 24
104 37 ΑΘΗΝΑ
ΠΑΣΕΓΕΣ
Κηφισίας 16
115 26 ΑΘΗΝΑ
ΓΕΣΑΣΕ
Κηφισίας 16
115 26 ΑΘΗΝΑ

- Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
∆/νση Απλούστευσης ∆ιαδικασιών
& Παραγωγικότητας
Βασ. Σοφίας 15
10674 ΑΘΗΝΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
- Γενική Γραµµατεία φορολογικών και

ΣΥ∆ΑΣΕ
Κηφισίας 16
115 26 ΑΘΗΝΑ
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Χατζηγιάννη Μέξη 5
11528 ΑΘΗΝΑ

τελωνειακών θεµάτων.
Γενική ∆/νση φορολογίας
∆/νση φορολογίας εισοδήµατος-Τµήµα Α΄
Καραγεώργη Σερβίας 10
10184 ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραµµατεία ∆ιοίκησης
2. Γραφείο κ. Υποδιοικητή
3. Γενική ∆/νση Ασφάλισης
4. Γενική ∆/νση ∆ιοικ. Υποστήριξης
5. Κλάδους και Υπηρεσίες
6. Περιφ. Υποκαταστήµατα ΟΓΑ
7. Όλο το Προσωπικό του ΟΓΑ
8. ΚΕΑ
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ΑΔΑ: ΒΕΔ24691ΩΔ-ΗΣΧ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθµ. Φ10034/4148/133 (ΦΕΚ 540Β)
Ένταξη στα Μητρώα Ασφαλισµένων ΟΓΑ των εργατών γης και έναρξη εφαρµογής
εργοσήµου για τον ΟΓΑ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 22 του N.
3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και
συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές
σχέσεις» (ΦΕΚ 115 Α΄), όπως ισχύουν.
2.
Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.
2639/1998
«Ρύθµιση
εργασιακών
σχέσεων,
σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 205 Α΄).
3.
Τις διατάξεις του Καταστατικού Ασφάλισης
και Συνταξιοδότησης Αγροτών, όπως ισχύουν (Π.∆.
78/1998 − ΦΕΚ 72Α΄).
4.
Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π∆/τος 85
(ΦΕΚ
141/Α΄/21−6−2012)
«Ίδρυση
και
µετονοµασία
Υπουργείων,
µεταφορά
και
κατάργηση υπηρεσιών».
5.
Το Π.∆. 213/92 (Α΄ 102) «Οργανισµός της
Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
6.
Τις διατάξεις του Π.∆. 86 (ΦΕΚ
141/Α΄/21−6−2012)
«∆ιορισµός
Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7.
Την
αριθ.
1397/ΕΗ∆2/24−1−2013
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΓΑ.
8.
Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα
Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (κωδικοποιητικό Π.∆. 63/2005, Α΄ 98) και
το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού ούτε του Προϋπολογισµού του
ΟΓΑ, αποφασίζουµε:
1.
Τα πρόσωπα της παρ. 1 περ. β΄ του
άρθρου 20 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄)
υποχρεούνται να γνωστοποιούν τα στοιχεία τους
στον ΟΓΑ, εντός ευλόγου χρόνου από την έναρξη
της απασχόλησης τους, και πάντως όχι πέραν του
εξαµήνου.
Η γνωστοποίηση γίνεται µε τη συµπλήρωση του
ειδικού ∆ελτίου Απογραφής που προβλέπεται από
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.∆.
78/1998 (ΦΕΚ 72 Α΄).
2.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη γέννηση
δικαιωµάτων για τους ανωτέρω απασχολούµενους
είναι η εγγραφή τους στα Μητρώα Ασφαλισµένων
του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.
3.
Από την 1−1−2013 ορίζεται το εργόσηµο
ως αποκλειστικός τρόπος είσπραξης των εισφορών
των απασχολούµενων της παρ. 1 περ. β΄ του

άρθρου 20 του Ν.
3863/2010 και από την
ανωτέρω ηµεροµηνία γίνεται η πλήρης ένταξη
αυτών στον Κανονισµό του ΟΓΑ. Για το έτος 2012,
τα ανωτέρω πρόσωπα που ήταν εγγεγραµµένα το
έτος 2011 στα Μητρώα Ασφαλισµένων του Κλάδου
Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ασφαλίζονται στον
ΟΓΑ για ολόκληρο το έτος 2012 µε καταβολή των
αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, εφόσον
έχουν πραγµατοποιήσει, βάσει των αµοιβών τους
µε εργόσηµο, εντός του έτους αυτού λιγότερες
των 150 ηµερών εργασίας. Οι παρακρατηθείσες µε
εργόσηµο,
εντός
του
έτους,
εισφορές,
συµψηφίζονται µε τις ασφαλιστικές εισφορές του
ασφαλισµένου, για το ίδιο έτος.
4.
Για τον υπολογισµό των ηµερών εργασίας
των ανωτέρω προσώπων λαµβάνεται υπόψη το
ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης
∆εκεµβρίου του προηγούµενου έτους, που ισχύει
για εργαζόµενους ηλικίας 25 ετών και άνω.
5.
Ο ΟΓΑ προβαίνει, όπου κρίνει απαραίτητο,
σε έλεγχο για την απασχόληση των εργατών γης
και
σε
περίπτωση
που
αποδειχθεί
ότι
εγγεγραµµένος στα Μητρώα Ασφαλισµένων του
Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, σε εφαρµογή των
διατάξεων περί εργοσήµου, δεν έχει απασχοληθεί
ως εργάτης γης, οι βάσει των εργοσήµων του
υπολογισθείσες ηµέρες εργασίας δεν λαµβάνονται
υπόψη για την ασφάλιση του στον Κλάδο Κύριας
Ασφάλισης
οι
δε
παρακρατηθείσες
µέσω
εργοσήµου εισφορές, δεν επιστρέφονται.
6.
Ο απασχολούµενος έχει την ευθύνη της
ορθής συµπλήρωσης των στοιχείων του επί του
προβλεπόµενου από την παρ. 3 του άρθρου 20 του
Ν. 3863/2010 εργοσήµου. Αµοιβή και εισφορές,
που έχουν καταβληθεί µε εργόσηµο επί του οποίου
δεν έχουν συµπληρωθεί ορθά και πλήρως τα
στοιχεία του απασχολούµενου, δεν λαµβάνονται
υπ’ όψιν.
7.
Οι διατάξεις του Π.∆. 78/98 (Α΄ 72)
«Καταστατικό Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης
Αγροτών» έχουν εφαρµογή στα ανωτέρω
πρόσωπα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το
άρθρο 22 του Ν. 3863/2010 και την παρούσα.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗ
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