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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013
ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στον ΟΓΑ εργατών γης, οι οποίοι µέσα στο έτος 2012
δεν έχουν πραγµατοποιήσει καµία ηµέρα εργασίας µε εργόσηµο»
Σχετ.: «Οι εγκύκλιοί µας µε αριθ. 9/2011και 2/2013»
Σε συνέχεια των ως άνω εγκυκλίων µας, σας γνωρίζουµε ότι µε τις διατάξεις του άρθρου 81
του ν. 4144/18-4-2013 (ΦΕΚ Α88) δίνεται η δυνατότητα στους εργάτες γης οι οποίοι ήσαν
εγγεγραµµένοι το έτος 2011 στα Μητρώα Ασφαλισµένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης
Αγροτών και δεν έχουν πραγµατοποιήσει το έτος 2012 καµία ηµέρα εργασίας, βάσει
των αµοιβών τους µε εργόσηµο, να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ για ολόκληρο το έτος
2012, εφόσον καταβάλουν την ετήσια ασφαλιστική εισφορά που αντιστοιχεί στην
ασφαλιστική κατηγορία που έχουν καταταγεί το έτος 2012, προσαυξηµένη κατά
50%.
Με την παρούσα εγκύκλιο, σας παρέχουµε συµπληρωµατικές οδηγίες για τη διαδικασία
καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των παραπάνω 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.
Επισηµαίνουµε και υπενθυµίζουµε για άλλη µία φορά ότι, 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.

1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.
Στην περίπτωση των εργατών γης, οι οποίοι ήσαν εγγεγραµµένοι µέχρι 31-12-2011
στα Μητρώα Ασφαλισµένων του ΟΓΑ και δεν έχουν πραγµατοποιήσει καµία ηµέρα
εργασίας µε εργόσηµο µέσα στο έτος 2012, θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία
για την καταβολή, των προσαυξηµένων, ασφαλιστικών εισφορών έτους 2012 καθώς και για
την άµεση χορήγηση – θεώρηση βιβλιαρίου υγείας ή χορήγηση βεβαίωσης για
ανανέωση άδειας διαµονής (υπήκοοι τρίτων χωρών).

Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697
Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν τη συνέχιση της ασφάλισής τους για το έτος 2012 θα
πρέπει να προσέλθουν στον αρµόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ προκειµένου να προµηθευτούν το
νέο έντυπο ΑΤΕ µε Κωδικό Μεγάλου Πελάτη (ΚΜΠ) 697 για τη πληρωµή των
ασφαλιστικών εισφορών έτους 2012. Όπως προαναφέρθηκε, οι εργάτες γης, οι οποίοι
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ήσαν εγγεγραµµένοι µέχρι 31-12-2011 στα Μητρώα Ασφαλισµένων του Κλάδου Κύριας
Ασφάλισης Αγροτών και δεν έχουν πραγµατοποιήσει το έτος 2012 καµία ηµέρα
εργασίας, βάσει των αµοιβών τους µε εργόσηµο, θα πρέπει, σύµφωνα µε τις ως άνω
διατάξεις, να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2012,
προσαυξηµένες κατά 50%.
Σηµειώνουµε, ότι η καταβολή των προσαυξηµένων ασφαλιστικών εισφορών έτους 2012,
αφορά µόνο στους εργάτες γης των οποίων έχει διακοπεί η ασφάλισή τους, από
1-1-2012, λόγω εφαρµογής του εργοσήµου. Οι εργάτες γης των οποίων η
ασφάλιση είχε διακοπεί, πριν από την 31-12-2011, για διαφορετικούς του
εργοσήµου λόγους (π.χ. ασφάλιση σε άλλο φορέα, διακοπή άσκησης
επαγγέλµατος κ.λπ), δεν υπάγονται στην παραπάνω ρύθµιση και δεν
ακολουθείται γι’ αυτούς η εν λόγω διαδικασία.
Η εκτύπωση του εντύπου για την ΑΤΕ, θα γίνεται από τους αρµόδιους Ανταποκριτές ΟΓΑ,
µέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ηµέρες εργασίας αγρεργατών». Στην υπηρεσία
αυτή, ήδη εµφανίζονται οι εργάτες γης οι οποίοι µέσα στο έτος 2012 δεν έχουν
εξαργυρώσει κανένα εργόσηµο, η ασφαλιστική κατηγορία τους, καθώς και το πληρωτέο
ποσό (ποσό εισφορών έτους 2012 προσαυξηµένο κατά 50%). Σε περίπτωση που ο
ενδιαφερόµενος οφείλει και καθυστερούµενες µέχρι το έτος 2011 ασφαλιστικές
εισφορές, θα πρέπει επιπλέον να εκτυπώνεται για την καταβολή τους το έντυπο
ΑΤΕ µε ΚΜΠ 639.
Σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους ή για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 6 της
παρούσας, δεν είναι δυνατή µέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας, η εκτύπωση των εντύπων
για πληρωµή των εισφορών µέσω της ΑΤΕ, το έντυπο ΑΤΕ µε ΚΜΠ 697 θα χορηγείται
από την αρµόδια υπηρεσία του ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία ή αρµόδιο
Υποκατάστηµα), ενώ το έντυπο ΑΤΕ µε ΚΜΠ 639 θα χορηγείται «χειρόγραφα» από τους
Ανταποκριτές ΟΓΑ, αφού προηγουµένως ενηµερωθούν για το πληρωτέο ποσό.
Η καταβολή του ποσού µε ΚΜΠ 697 θα γίνεται εφάπαξ, δεν υπόκειται σε ρύθµιση
δόσεων και πρέπει να καταβληθεί µέχρι τη ληκτική ηµεροµηνία πληρωµής που αναγράφεται
στο έντυπο. Μετά την παρέλευση της ταχθείσας προθεσµίας, το πληρωτέο ποσό
αναπροσαρµόζεται.
Επισηµαίνουµε, ότι στους ως άνω εργάτες γης, δεν θα αποσταλεί σχετική ειδοποίηση
καταβολής, µέσω ΕΛΤΑ, των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2012.
Η πληρωµή των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2012 από τους εν λόγω εργάτες γης,
µπορεί να γίνει οποτεδήποτε, αλλά αποκλειστικά µέσω της ΑΤΕ µε το νέο έντυπο
(ΚΜΠ 697). Μετά την καταβολή των εισφορών µε το έντυπο ΑΤΕ µε ΚΜΠ 697, οι
εργάτες γης επανεγγράφονται στα Μητρώα ασφαλισµένων του ΟΓΑ για το έτος
2012.
Υπενθυµίζουµε, ότι η πληρωµή των υπολειπόµενων ασφαλιστικών εισφορών έτους
2012 από τους εργάτες γης, οι οποίοι έχουν λιγότερες των 150 ηµερών εργασίας
πραγµατοποιηθείσες µέσω εργοσήµου, το έτος αυτό, καθώς και των τυχόν
καθυστερούµενων µέχρι το έτος 2011 εισφορών, θα εξακολουθεί να γίνεται µε το
έντυπο ΑΤΕ µε ΚΜΠ 639 και όχι µε το νέο έντυπο ΑΤΕ µε ΚΜΠ 697 (σχετ. η πρόσφατη
εγκύκλιός µας µε αριθ. 2/2013).
Για τον έλεγχο τυχόν καθυστερούµενων µέχρι το έτος 2011 εισφορών, θα πρέπει οι
Ανταποκριτές ΟΓΑ, να συµβουλεύονται, για µεν τους ηµεδαπούς εργάτες γης τη διαδικτυακή
υπηρεσία «Ατοµική Μερίδα – Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας», για δε τους
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αλλοδαπούς εργάτες γης, τη διαδικτυακή υπηρεσία «Βεβαίωση για Άδεια ∆ιαµονής
Αλλοδαπών».
2. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΜΗ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ.
Κατ’ εξαίρεση των γενικών οδηγιών µας το νέο έντυπο ΑΤΕ µε ΚΜΠ 697 καθώς και το
έντυπο ΑΤΕ µε ΚΜΠ 639, για την πληρωµή ασφαλιστικών εισφορών έτους 2012 και
καθυστερούµενων µέχρι το έτος 2011, ασφαλιστικών εισφορών, είναι δυνατόν να
χορηγηθούν και στους υπηκόους τρίτων χωρών εργάτες γης, οι οποίοι ελλείψει
βεβαίωσης ασφαλιστικής ενηµερότητας ΟΓΑ, είναι κάτοχοι απλής βεβαίωσης
παραλαβής αιτήµατος ανανέωσης άδειας διαµονής (λευκής). Στην περίπτωση
αυτή, θα πρέπει να συστήνετε στους ενδιαφερόµενους, να πληρώσουν τις
ασφαλιστικές εισφορές τους το αργότερο, µέχρι 28-6-2013, προκειµένου να µην
αντιµετωπίσουν προβλήµατα µε την ανανέωση της άδειας διαµονής τους.

3. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ.
Η εγγραφή των παραπάνω προσώπων στα Μητρώα Ασφαλισµένων του Κλάδου Κύριας
Ασφάλισης, για το έτος 2012, θα γίνεται µετά την καταβολή του ποσού των
ασφαλιστικών εισφορών, µε το νέο έντυπο ΑΤΕ µε ΚΜΠ 697.
Σε περίπτωση που η καταβολή του ποσού γίνει σε Κωδικό Μεγάλου Πελάτη (ΚΜΠ)
διαφορετικό του ΚΜΠ 697, δεν θα είναι δυνατή η εγγραφή τους στα Μητρώα
Ασφαλισµένων, για το έτος 2012. Για το λόγο αυτό εφιστούµε την προσοχή, στους
Ανταποκριτές ΟΓΑ, και τονίζουµε ότι σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να συµπληρώνετε,
το ως άνω έντυπο για την ΑΤΕ, «χειρόγραφα», αλλά, σε κάθε περίπτωση, αυτό να
εκτυπώνεται µέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.
4.

ΓΙΑ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Α∆ΕΙΑΣ

∆ΙΑΜΟΝΗΣ

Μετά την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2012, σύµφωνα µε τις οδηγίες
της παρούσας εγκυκλίου µας και της εγκυκλίου µας µε αριθ. 2/2013 και εφόσον δεν
οφείλονται καθυστερούµενες ασφαλιστικές εισφορές µέχρι το έτος 2011 µπορεί να
χορηγηθεί, µέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας, στους υπηκόους τρίτων χωρών εργάτες γης,
η βεβαίωση υπόδειγµα 1 ν. 3386/2005. Ο Ανταποκριτής ΟΓΑ πριν προβεί στην εκτύπωση
της βεβαίωσης, θα πρέπει να ελέγξει τα αναγραφόµενα, στην απόδειξη πληρωµής, στοιχεία
του ενδιαφερόµενου και το καταβληθέν ποσό.
Η βεβαίωση υπόδειγµα 1 ν. 3386/2005 µπορεί να χορηγηθεί και στους υπηκόους
τρίτων χωρών οι οποίοι, σύµφωνα µε τα παραπάνω, δεν είναι κάτοχοι βεβαίωσης
νόµιµης διαµονής στη χώρα, αλλά λευκής βεβαίωσης, εφόσον προσκοµίσουν την
απόδειξη εξόφλησης των εισφορών έτους 2012 και των τυχόν καθυστερούµενων µέχρι το
έτος 2011. Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προσκοµίσουν, την εν
λόγω βεβαίωση (υπόδειγµα 1 ν. 3386/2005), στις αρµόδιες υπηρεσίες των
∆/νσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης προκειµένου να τους χορηγηθεί η
βεβαίωση νόµιµης διαµονής στη χώρα.
5. ΧΟΡΗΓΗΣΗ – ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΗΣ.
Μετά την καταβολή, κατά τα ανωτέρω, των ασφαλιστικών εισφορών από τους εργάτες γης,
µπορεί να τους χορηγηθεί – θεωρηθεί το βιβλιάριο υγείας, εφόσον ∆ΕΝ οφείλουν
καθυστερούµενες, µέχρι το έτος 2011, ασφαλιστικές εισφορές. Πριν τη χορήγηση –
θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας σε υπηκόους τρίτων χωρών θα πρέπει, οι αρµόδιοι
Ανταποκριτές ΟΓΑ, να ελέγχουν αν διαµένουν νόµιµα στη χώρα δηλ. είναι κάτοχοι άδειας
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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.
Σηµειώνουµε, ότι η χορήγηση - θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας των υπηκόων τρίτων
χωρών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι βεβαίωσης νόµιµης διαµονής στη χώρα, θα γίνεται
µετά τη προσκόµιση της βεβαίωσης νόµιµης διαµονής στη χώρα, σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
6. ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ»
Όπως σας ενηµερώσαµε µε την αριθ. 2/2013 εγκύκλιό µας, προς διευκόλυνση του έργου
των Ανταποκριτών ΟΓΑ, στην εφαρµογή των Ανταποκριτών, ήδη αναπτύχθηκε από τον
Κλάδο Μηχανογράφησης του Οργανισµού µας, η διαδικτυακή υπηρεσία «Ηµέρες εργασίας
από εργόσηµο αγρεργατών».
Στην ως άνω διαδικτυακή υπηρεσία, εµφανίζονται όλοι οι εργάτες γης των οποίων έχει
καταχωρηθεί ο ΑΜΚΑ στα Μητρώα Ασφαλισµένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών,
ανεξαρτήτως αν έχουν, µέσα στο έτος 2012, πραγµατοποιήσει ή όχι ηµέρες εργασίας µε
εργόσηµο. Αν δεν τους έχει αποδοθεί ακόµη αριθµός Μητρώου, δεν εµφανίζονται στην εν
λόγω υπηρεσία.
Σε περίπτωση που εργάτης γης δεν εµφανίζεται στην υπηρεσία θα πρέπει, οι αρµόδιοι
Ανταποκριτές ΟΓΑ, να προβαίνουν στη καταχώρηση / διόρθωση του ΑΜΚΑ του
ενδιαφερόµενου, σύµφωνα µε τις οδηγίες του εγγράφου µας µε αριθµό 47915/8-10-2012.
Αν ο ενδιαφερόµενος έχει πραγµατοποιήσει, µέσα στο έτος 2012, ηµέρες εργασίας µε
εργόσηµο, η εγγραφή του στα Μητρώα Ασφαλισµένων θα γίνει από τον ΟΓΑ και δεν θα
πρέπει ο ενδιαφερόµενος να προβεί σε καµία ενέργεια.
Η εγγραφή στα Μητρώα του ασφαλισµένου εργάτη γης, ο οποίος εµφανίζεται µεν στην
εφαρµογή, αλλά δεν εµφανίζονται, ενδεχοµένως λόγω των δύο (2) ΑΜΚΑ που κατέχει, οι
ηµέρες εργασίας, που αποδεδειγµένα έχει πραγµατοποιήσει µε εργόσηµο, θα γίνεται µετά
από σχετικό αίτηµά του, το οποίο θα αποστέλλεται στην αρµόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ
(Κεντρική Υπηρεσία ή αρµόδιο Υποκατάστηµα) µαζί µε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Φωτοαντίγραφα των εργοσήµων του.
β) Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης απόδοσης ΑΜΚΑ και
γ) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της άδειας διαµονής του (για υπηκόους τρίτων χωρών).
Παράλληλα θα πρέπει να ενηµερώνεται ο ενδιαφερόµενος ότι, εφεξής, θα πρέπει να
χρησιµοποιεί αποκλειστικά και µόνο τον ΑΜΚΑ που έχει καταχωρηθεί στα Μητρώα
Ασφαλισµένων του ΟΓΑ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις ως άνω περιπτώσεις η εκτύπωση, µέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας, των
εντύπων για πληρωµή των εισφορών µέσω της ΑΤΕ δεν είναι δυνατή και θα πρέπει, οι
Ανταποκριτές ΟΓΑ, να επικοινωνούν µε την αρµόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία
ή αρµόδιο Υποκατάστηµα) προκειµένου να ενηµερωθούν για το ποσό των πληρωτέων
ασφαλιστικών εισφορών κα τον τρόπο πληρωµής τους.
Ο ∆ιοικητής
∆ηµήτρης Α. Κοντός
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

- 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

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

∆/νση Μεταναστευτικής. Πολιτικής
Τµήµα Νοµοθετικού Συντονισµού κ΄ Ελέγχου
Ευαγγελιστρίας 2
10563 ΑΘΗΝΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ κ΄
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΣΑΣΕ
Κηφισίας 16
115 26 ΑΘΗΝΑ

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

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

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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