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                                  Αγαπητοί συνεργάτες, φίλες και φίλοι
Από τους βασικούς άξονες που έθεσα από τότε που η Πολιτεία 

μου ανέθεσε την ευθύνη της Διοίκησης του ΟΓΑ, ήταν από το ένα μέρος ο εσωτερικός 
εκσυγχρονισμός και η αποτελεσματικότητα του Οργανισμού και από το άλλο η ακριβής 
ενημέρωση του πολίτη για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

Ο ενημερωμένος πολίτης είναι και ο υπεύθυνος πολίτης που θα δει με εμπιστοσύνη 
και ενδιαφέρον το Ταμείο του, με το οποίο η ασφαλιστική σχέση είναι μακροχρόνια. Είναι 
απαραίτητο και αναγκαίο για τον ασφαλισμένο να έχει πλήρη γνώση των κανόνων  που 
διέπουν την ασφάλισή του.

Στα πλαίσια αυτά εκδώσαμε τον «Νέο οδηγό ασφαλισμένου» στον οποίο δεν 
καταγράφουμε τις τυπικές διαδικασίες υπαγωγής στην ασφάλισή του ΟΓΑ και τους κανόνες 
που τη διέπουν,αλλά και  παραθέτουμε απλά και κατανοητά, όσα πρέπει να γίνουν κτήμα του 
καθενός που θα θελήσει να ενημερωθεί και να αποφασίσει για τη ζωή του και την οικογένειά 
του!

Απευθυνόμαστε τόσο στους ήδη ασφαλισμένους στον ΟΓΑ όσο και σ΄εκείνους που 
επιλέγουν να ασκήσουν επάγγελμα καλυπτόμενο από την ασφαλισή του. Στον «οδηγό 
ασφάλισης» επισυνάπτουμε παράρτημα παραδειγμάτων που βοηθούν τον ενδιαφερόμενο 
στην καλύτερη   κατανόηση των ερωτημάτων που αφορούν την υπαγωγή  στην ασφάλιση 
του ΟΓΑ.

Τελική επιδίωξη είναι η δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης του ασφαλισμένου του ΟΓΑ 
προς το Ταμείο του, ώστε να βλέπει τον ΟΓΑ αρωγό κατά την ασφαλιστική και συνταξιοδοτική 
του πορεία. 

Προσωπικά, ευελπιστώ, ότι το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην 
κατανόηση της ασφάλισης και στην ολοκλήρωση της προσφοράς του Οργανισμού στα πλαίσια 
της προσπάθειας που καταβάλλει  για να  ανταποκριθεί αποτελεσματικά και με επάρκεια στις 
σημερινές ανάγκες των ασφαλισμένων του.

                                                                                           O Διοικητής του ΟΓΑ

                                                      

                                                                                          Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ
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                   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ΟΓΑ ιδρύθηκε το έτος 1961 (Ν.4169/1961) με σκοπό την  
ασφαλιστική κάλυψη του πληθυσμού της υπαίθρου. Σταδιακά ο  
φορέας άλλαξε φυσιογνωμία και σήμερα έχει μετεξελιχθεί σε φο-
ρέα κύριας ασφάλισης. 
Από 1-1-1998 λειτουργεί στον ΟΓΑ ο Κλάδος Κύριας Ασφάλισης 

Αγροτών που θεσμοθετήθηκε με το Ν. 2458/97.
Από την ίδια ημερομηνία  καταργήθηκε ο Κλάδος Πρόσθετης Ασφάλισης που λειτουργούσε 
στον ΟΓΑ από 1-1-1988 μέχρι το 1997 και ο Κλάδος Κύριας Ασφάλισης κατέστη καθολικός 
διάδοχός του.
Με το νέο Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ο ΟΓΑ παρέχει στους ασφαλισμένους του ένα 
σύγχρονο σύστημα κοινωνικής προστασίας, όμοιο με αυτό που έχει θεσπιστεί για τον 
αστικό πληθυσμό το οποίο βασίζεται αφενός μεν στη βελτίωση και ενίσχυση των παλαιών 
παροχών του ΟΓΑ, αφετέρου δε στην καθιέρωση νέων παροχών και υπηρεσιών.
Βασική αρχή του νέου συστήματος είναι η ανταποδοτικότητα που επηρεάζει κυρίως 
τις συνταξιοδοτικές παροχές. Ειδικότερα το ποσό της σύνταξης, εκτός από τα έτη 
ασφάλισης,εξαρτάται και από την ασφαλιστική κατηγορία που επιλέγει να ενταχθεί ο 
ασφαλισμένος.
Το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς που αφορά στην υπαγωγή ασφάλισης του ΟΓΑ 
παρουσιάζει ιδιαιτερότητες σε σχέση με αυτό των άλλων ασφαλιστικών φορέων . 
Δυσκολία υπάρχει ακόμη στον καθορισμό συγκεκριμένων και αντικειμενικών κριτηρίων για 
την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΓΑ. Αυτό οφείλεται στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής 
υπαίθρου χώρας (άγονες ορεινές περιοχές, νησιά, μικρός κλήρος κλπ). 
Δεδομένου ότι το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην υπαγωγή ασφάλισης του ΟΓΑ διαρκώς 
τροποποιείται, απαιτείται επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμός των πληροφοριών προς τους 
ενδιαφερομένους να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ και τους Ανταποκριτές του Οργανισμού.
Για τον σκοπό αυτό κρίθηκε αναγκαίο να εκδοθεί το παρόν εγχειρίδιο που καταγράφει τις 
προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΓΑ, όπως ισχύουν σήμερα και περιέχει 
ενδεικτικά παραδείγματα σχετικά με το πώς κρίνεται η υπαγωγή στην ασφάλιση.
Το παρόν φυλλάδιο, πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει έναν οδηγό που θα βοηθήσει όλους τους 
εμπλεκόμενους στη διαδικασία ασφάλισης στον ΟΓΑ.
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ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Στην ασφάλιση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων υπάγονται, υποχρεωτικά και 
αυτοδίκαια όλα τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα καλυπτόμενο από την ασφάλιση του 
ΟΓΑ, σύμφωνα με όσα ορίζει κάθε φορά η νομοθεσία του Οργανισμού.

Η ιδιότητα του ασφαλισμένου και η ασφαλιστική σχέση αποκτούνται με την εγγραφή του στα 
Μητρώα Ασφαλισμένων, που καταρτίζονται και τηρούνται για τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης.
Η υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΓΑ:

1. αρχίζει από το χρόνο έναρξης άσκησης επαγγέλματος
• προαιρετικά την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους από τη συμπλήρωση του 18ου 

έτους της ηλικίας 
• υποχρεωτικά την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους από τη συμπλήρωση του 21ου 

έτους της ηλικίας και
2.    λήγει

• στο τέλος του έτους συμπλήρωσης του 66ου έτους της ηλικίας 
• κατά τη διακοπή άσκησης επαγγέλματος ασφαλιστέου στον ΟΓΑ
• στο τέλος του έτους συμπλήρωσης του  61ου έτους της ηλικίας εφόσον έχουν συμπλη-

ρωθεί συνολικά 40 έτη ασφάλισης σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα και υποβληθεί 
αίτηση συνταξιοδότησης.

Αρμόδια Όργανα Ασφάλισης
• οι κατά τόπους Ανταποκριτές ΟΓΑ και
• οι Προϊστάμενοι των αρμόδιων Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΟΓΑ ή, όπου δεν 

λειτουργεί Περιφερειακή Υπηρεσία, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης 
Αγροτών.

Α. ΠΟΙΟΙ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ  ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ

Φυσικά πρόσωπα – αυτοτελώς απασχολούμενοι
Υποχρεωτικά: 
1. Απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία: Αγρότες, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, 

μελισσοκόμοι, εκμεταλλευτές γεωργικών μηχανημάτων καθώς και τα μέλη των οικογε-
νειών τους.

2. Αλιείς που δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου φορέα  καθώς και τα μέλη οικογενειών 
αλιέων - κατόχων αλιευτικού σκάφους.

3. Εκμεταλλευτές φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος από 20,01 kw μέχρι 100 kw, υπό 
προϋποθέσεις (ασφαλίζονται υποχρεωτικά στην 7η ασφαλιστική κατηγορία).

4. Εργάτες γης αμειβόμενοι με εργόσημο (ασφαλίζονται υποχρεωτικά στη 2η ασφαλιστική 
κατηγορία).
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5. Μέλη Συνεταιρισμών.
6. Αγρότες που εντάσσονται σε επενδυτικά  προγράμματα (αγροτουρισμός, αγροβιοτεχνία 

κ.λπ.), που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
7. Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι, που απαλλάσσονται από την υποχρεωτική 

ασφάλιση του  ΟΑΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους, που απασχολούνται  στην  ίδια   
       οικογενειακή επιχείρηση.
8.  Μέλη εταιριών Ο.Ε.   και  Ε.Ε.,  υπό  προϋποθέσεις  (ασφαλίζονται  υποχρεωτικά  
       στην 5η ασφαλιστική κατηγορία).
9.  Ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων, υπό προϋποθέσεις.

Προαιρετικά: 
Μοναχοί, μοναχές και συνταξιούχοι από έμμεσο δικαίωμα, που απασχολούνται σε εργασίες 
καλυπτόμενες από την ασφάλιση του ΟΓΑ .

Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις  εκμεταλλεύσεις
Μισθωτοί-ανειδίκευτοι εργάτες, που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες της πρωτογενούς 
αγροτικής δραστηριότητας σε επιχειρήσεις-εκμεταλλεύσεις και συνεταιρισμούς. 
Επίσης, οι μετακλητοί εργάτες υπήκοοι τρίτων χωρών, που ασχολούνται στην αγροτική 
οικονομία και οι αλιεργάτες μέσης και παράκτιας αλιείας (ως κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία 
ορίζεται η 5η).

Οι υπαγόμενοι στην ασφάλιση του ΟΓΑ μπορούν να επιλέξουν να ασφαλιστούν σε μία από 
τις 7 ασφαλιστικές κατηγορίες πλην των προσώπων, που όπως προαναφέρεται, υπάγονται 
υποχρεωτικά σε συγκεκριμένη ασφαλιστική κατηγορία.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1) Υποβολή αίτησης στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
2) Υποβολή των, κατά περίπτωση, απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 Η παραλαβή των ανωτέρω δικαιολογητικών, από τον Ανταποκριτή, είναι υποχρεωτική 
       σε κάθε περίπτωση.
3) Διαβίβαση της αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ.
4) Έλεγχος – έκδοση απόφασης (εγκριτικής – απορριπτικής)
 Με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, αποδίδεται άμεσα Αριθμός Μητρώου Ασφαλι 
σμένου.

Γ. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΛΙΕΙΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. 

Προϋπόθεση για την ασφάλιση στον ΟΓΑ των ανωτέρω προσώπων, είναι η κατά κύριο 
βιοποριστικό επάγγελμα απασχόλησή τους προσωπικά ή με αυτεπιστασία στην αγροτική 
οικονομία, η οποία αποδεικνύεται από το εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δημόσιας 
Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ), κατά το μέρος που τα εκκαθαρισθέντα εισοδήματα προέρχονται 
από πρωτογενή αγροτική δραστηριότητα και καταχωρούνται ως γεωργικές επιχειρήσεις.
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Πρωτογενής αγροτική δραστηριότητα είναι κάθε δραστηριότητα που αποσκοπεί στην 
παραγωγή αγροτικών προϊόντων, κατάλληλων για διάθεση ή κατανάλωση ή στην παραγωγή 
πρώτων υλών οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή έτοιμων προϊόντων για πώληση, 
μετά τη μετατροπή ή το μετασχηματισμό τους με τη βοήθεια μηχανικών ή χημικών μέσων. 
Συνεπώς για να ασφαλιστεί κάποιος στον ΟΓΑ θα πρέπει να έχει διαρκή και μόνιμη 
απασχόληση στον αγροτικό τομέα, τα δε προερχόμενα εξ αυτής εισοδήματα να αποτελούν 
την κύρια πηγή των εισοδημάτων.
Περιστασιακή απασχόληση μικρότερη των έξι (6) μηνών ετησίως σε μη αγροτικές επιχειρήσεις, 
προς ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος, δεν αποκλείει την ασφάλιση στον ΟΓΑ. 
Επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη εισοδήματα προερχόμενα από μη επαγγελματική 
δραστηριότητα, (π.χ. από ακίνητα και τόκους καταθέσεων).  
Πρόσωπα που έχουν αγροτικό εισόδημα και παράλληλα απασχολούνται σε μη αγροτικές 
δραστηριότητες για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών ετησίως και εκ του 
γεγονότος αυτού υπάγονται σε άλλο ασφαλιστικό φορέα,δεν θεωρούνται κατά κύριο 
βιοποριστικό επάγγελμα αγρότες και  επομένως δεν ασφαλίζονται στο ΟΓΑ.

Συνταξιούχοι από άμεσο δικαίωμα που λαμβάνουν σύνταξη από άλλους φορείς κύριας 
ασφάλισης  της Ελλάδας ή του εξωτερικού, δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, ακόμα 
και αν απασχολούνται ενεργά στην αγροτική οικονομία.  

2. ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ -ΕΓΓΡΑΦΗ
Με τις διατάξεις του Ν.3863/2010 θεσπίστηκε το εργόσημο ως υποχρεωτικός και αποκλειστικός 
τρόπος αμοιβής των εργατών γης.

•	 Από 1-1-2012 ο χρόνος ασφάλισης όλων των εργατών γης υπολογίζεται με βάση τις 
αμοιβές τους με εργόσημο.

•	 Ασφαλίζονται στον ΟΓΑ ανεξαρτήτως των ημερών εργασίας τους εντός του έτους, δηλα-
δή, ακόμη και αν απασχολούνται περιστασιακά.

•	 Ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, ανεξαρτήτως αν είναι ασφαλισμένοι ή λαμβάνουν σύνταξη 
από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.

α) Υπολογισμός χρόνου ασφάλισης
Ο χρόνος ασφάλισης στον ΟΓΑ των εργατών γης  υπολογίζεται ανά έτος, αποκλειστικά και 
μόνο με βάση τις συνολικές αμοιβές που  έχουν λάβει με εργόσημο εντός του έτους. Ο χρόνος 
ασφάλισης, προκύπτει  από τον κατωτέρω τύπο υπολογισμού:

   Ημέρες ασφάλισης έτους =
Σύνολο αμοιβών έτους

Ημερομίσθιο Ανειδίκευτου Εργάτη (Η.Α.Ε.) της 31ης 
Δεκεμβρίουτου προηγούμενου έτους
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• Όταν οι ημέρες ασφάλισης που προκύπτουν από τη διαίρεση είναι άνω των 150, ο 
απασχολούμενος ασφαλίζεται για ολόκληρο το έτος (για 12 μήνες).

• Όταν οι ημέρες ασφάλισης είναι λιγότερες των 150, ισχυρός χρόνος ασφάλισης 
θεωρείται μόνο ο εξοφλημένος μέσω εργοσήμου.

Μήνες ασφάλισης έτους =
Ημέρες Ασφάλισης Έτους

25

•	 Υπόλοιπο ημερών εργασίας άνω των 12, ανά έτος, λογίζεται ως μήνας, ενώ ημέρες 
μέχρι και 12 δεν λαμβάνονται υπόψη.

•	 Ημέρες εργασίας άνω των 300 κατ’ έτος, υπολογισθείσες κατά τα ανωτέρω, δεν 
λαμβάνονται υπόψη και δεν μεταφέρονται σε άλλο έτος.

β) Ασφαλιστικές εισφορές
Οι παρακρατούμενες μέσω εργοσήμου εισφορές ορίζονται σε ποσοστό 10% επί του 
ποσού  της ονομαστικής του αξίας, π.χ. για εργόσημα ονομαστικής αξίας 4.000 ευρώ η 
παρακρατούμενη ετήσια ασφαλιστική εισφορά ανέρχεται σε 400 ευρώ.
Μετά τη θέσπιση του εργοσήμου δεν αναζητείται από τους εργάτες γης τρέχουσα εισφορά.
Στην περίπτωση που προκύπτουν, κατά τα ανωτέρω, 150 ημέρες ασφάλισης και άνω, ο 
εργάτης γης ασφαλίζεται για ολόκληρο το έτος. Αν τα παρακρατηθέντα ποσά εισφορών μέσω 
εργοσήμου δεν επαρκούν για την εξόφληση των εισφορών ολόκληρου του έτους, σύμφωνα 
με την ασφαλιστική κατηγορία που αυτός έχει καταταγεί, ο ΟΓΑ αναζητεί και τις υπόλοιπες 
εισφορές αποστέλλοντας ατομικές ειδοποιήσεις για την καταβολή τους. Οι εισφορές αυτές 
καταβάλλονται υποχρεωτικά από τον εργάτη γης.
Στην περίπτωση που, κατά τον ανωτέρω υπολογισμό, προκύπτουν λιγότερες από 150 
ημέρες εργασίας ετησίως, ο εργάτης γης δεν ασφαλίζεται για ολόκληρο το έτος.
Ισχυρός χρόνος ασφάλισης είναι μόνο οι εξοφλημένοι μήνες μέσω παρακράτησης 
εισφορών από το εργόσημο.
Ο ΟΓΑ δεν αναζητά εισφορές για τους υπόλοιπους μη εξοφλημένους μήνες του έτους που 
προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό.
Οι συγκεκριμένες αυτές οφειλόμενες εισφορές μπορούν να εξοφληθούν μόνο κατόπιν 
αιτήσεως του ενδιαφερομένου, αρκεί η υποβολή της να γίνει πριν την επέλευση του 
ασφαλιστικού κινδύνου.

γ) Εγγραφή των εργατών γης στα μητρώα ασφαλισμένων του ΟΓΑ 
Η εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ των εργατών γης γίνεται πλέον αποκλειστικά  
με βάση τις ημέρες εργασίας τους με εργόσημο.
Ως μήνας έναρξης της ασφάλισης, τίθεται ο μήνας της πρώτης εξαργύρωσης του 
εργοσήμου.
Εάν από σχετικό ασφαλιστικό έλεγχο αποδειχθεί ότι, εγγεγραμμένος στα Μητρώα 
Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, δεν έχει απασχοληθεί ως εργάτης γης, οι με 
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βάση τα εργόσημά του, ημέρες εργασίας, δεν λαμβάνονται υπόψη για την ασφάλισή 
του και οι παρακρατηθείσες  εισφορές δεν επιστρέφονται.
Σημειώνεται ότι, η εξαργύρωση εργοσήμων θα πρέπει να γίνεται το αργότερο ανά 
3μηνο και απαραίτητα μέσα στο έτος που πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες ημέρες 
εργασίας.

3. ΜΕΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΙ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 

Ή ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ.

Γενική προϋπόθεση για την ασφάλιση στον ΟΓΑ των ανωτέρω προσώπων είναι η απόδειξη της 
άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως αυτή  αποδεικνύεται από το εκκαθαριστικό 
σημείωμα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ). Τα εκκαθαρισθέντα 
εισοδήματα πρέπει να προέρχονται από εμπορικές επιχειρήσεις. 
Τα ανωτέρω πρόσωπα δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ,  αν είναι  ασφαλισμένα ή 
συνταξιούχοι  από άμεσο δικαίωμα άλλων φορέων κύριας ασφάλισης  της Ελλάδας ή του 
εξωτερικού.

Ειδικότερα ανα κατηγορία απασχολουμένων:

α) Μέλη αγροτικών συνεταιρισμών
Μέλη αγροτικών συνεταιρισμών  ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, εφόσον: 
• προκύπτει από το καταστατικό του συνεταιρισμού η ιδιότητά τους αυτή
• δηλώνουν εισοδήματα από την έναρξη της άσκησης της ασφαλιστέας στον ΟΓΑ 

επαγγελματικής δραστηριότητάς τους
• απαλλάσσονται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

β) Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι
Πρόσωπα που ασκούν τη δραστηριότητα του «καταστηματάρχη» ή του «ελεύθερου 
επαγγελματία» μπορούν να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ, εφόσον:
• προκύπτουν εισοδήματα από την έναρξη  άσκησης  επαγγελματικής δραστηριότητας
• βεβαιώνεται η έναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητας από τη ΔΟΥ
• απαλλάσσονται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

γ) Ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων

Μέχρι 31-3-2013, ασφαλίζονταν στον ΟΓΑ με την προϋπόθεση της 
απαλλαγής από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

Από 1-4-2013 ισχύουν τα ακόλουθα:
•  οι ιδιοκτήτες όλων των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων με το 
ειδικό σήμα του ΕΟΤ μέχρι και   πέντε   (5)   δωματίων,   σε   όλη   

την   επικράτεια,   ασφαλίζονται   στον   ΟΓΑ,  με την   προϋπόθεση ότι δεν ασφαλίζονται 
ή δεν συνταξιοδοτούνται από άλλο ασφαλιστικό φορέα.

• οι ιδιοκτήτες όλων των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα του ΕΟΤ 
από έξι (6) μέχρι και δέκα (10) δωματίων, σε όλη την επικράτεια, αν είναι παράλληλα 
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εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ. 

Εάν τα πρόσωπα αυτά δεν είναι παράλληλα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και 
Αγροτικών εκμεταλλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ασφαλίζονται υποχρε-
ωτικά στον ΟΑΕΕ.
• Όσον αφορά στους ιδιοκτήτες-μέλη εταιρειών,εκτός Α.Ε και Ε.Π.Ε., τουριστικών 

καταλυμάτων μέχρι και δέκα (10) δωματίων υποχρεωτικά ασφαλίζεται ένας από τους 
εταίρους, κατά περίπτωση στον ΟΓΑ ή στον ΟΑΕΕ και προαιρετικά οι υπόλοιποι, εφόσον 
δεν έχουν ασφάλιση σε άλλο φορέα από άλλη εργασία ή απασχόληση.

Εάν οι υπόλοιποι εταίροι δεν ασφαλίζονται σε κανένα φορέα για άλλη εργασία ή απασχόληση, 
η ασφάλισή τους στον ΟΓΑ ή τον ΟΑΕΕ είναι υποχρεωτική.

4. ΜΙΣΘΩΤΟΙ - ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ 
ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ.

Στον ΟΓΑ ασφαλίζονται, από 1-1-2004, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3232/2004 (παρ.1 
άρθρο 7) μισθωτοί – ανειδίκευτοι εργάτες επιχειρήσεων - εκμεταλλεύσεων και συνεταιρισμών, 

απασχολούμενοι αποκλειστικά στον πρωτογενή αγροτικό 
τομέα, ακόμα και αν απασχολούνται περιστασιακά.
Οι εν λόγω μισθωτοί,  μέχρι την ισχύ του νόμου, 
ασφαλίζονταν στο ΙΚΑ.
Συγκεκριμένα ασφαλίζονται στον ΟΓΑ : 
• Οι ανειδίκευτοι  εργάτες που απασχολούνται 
στη ζωική παραγωγή, αποκλειστικά και μόνο με την 

περιποίηση, εκτροφή και φροντίδα των ζώων, σε επιχειρήσεις - εκμεταλλεύσεις, με 
νομική μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και σε συνεταιρισμούς, π.χ. οι εργαζόμενοι σε βουστάσια, 
χοιροτροφεία, πτηνοτροφεία, ιχθυοκαλλιέργειες, μυδοκαλλιέργειες, οστρακοκαλλιέργειες, 
εκτροφεία γουνοφόρων ζώων και λοιπές συναφείς εργασίες. 

      Οι εργαζόμενοι σε εργοδότες φυσικά πρόσωπα,  που  έχουν  στην  κατοχή  τους 
      ζώα  ελευθέρας  βοσκής  ασφαλίζονται  στον  ΟΓΑ  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις 
      περί εργοσήμου.
• Οι ανειδίκευτοι εργάτες που απασχολούνται στη φυτική παραγωγή, αποκλειστικά 

και μόνο με τη σπορά, φύτευση, περιποίηση, φροντίδα και συλλογή αγροτικών 
προϊόντων, σε επιχειρήσεις - εκμεταλλεύσεις με νομική μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και σε 
συνεταιρισμούς, π.χ. οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων γης,  υδα-
τοκαλλιέργειες, ανθοκομικές εκμεταλλεύσεις, φυτώρια και σε λοιπές συναφείς εργασίες.

• Οι εργαζόμενοι σε Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρίες καθώς και σε εργοδότες 
φυσικά πρόσωπα ασφαλίζονται στον ΟΓΑ σύμφωνα με τις διατάξεις περί 
εργοσήμου.

•	 Οι αλιεργάτες που απασχολούνται στην παράκτια και μέση αλιεία.
•	 Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που προσκαλούνται στην Ελλάδα (μετακλητοί)  για να 

απασχοληθούν στην αγροτική οικονομία, π.χ. αλιεργάτες, εποχικοί .
Για την ασφάλιση όλων των ως άνω μισθωτών απαιτείται η υπογραφή σύμβασης εργασίας 
με τους εργοδότες τους. Επιπλέον, για τους υπηκόους τρίτων χωρών απαιτείται η  νόμιμη 
διαμονή στη χώρα (άδεια διαμονής για τους μόνιμα διαμένοντες στη χώρα, VISA για τους 
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μετακλητούς).
Όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα απασχολούνται παράλληλα και αυτοτελώς, κατά κύριο βι-
οποριστικό επάγγελμα, εντός της ίδιας χρονικής περιόδου και σε άλλες εργασίες ασφαλιστέες 
στον ΟΓΑ, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ και για τις εργασίες αυτές, για τις οποίες και 
καταβάλλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις 
του Ν.2458/1997 και  του Π.Δ/τος  78/1998.
Το ποσό της σύνταξης, στην περίπτωση αυτή, αποτελείται από το άθροισμα των επί 
μέρους ποσών σύνταξης, που προκύπτουν ανάλογα με τις ασφαλιστικές κατηγορίες που 
έχουν υπαχθεί οι ασφαλισμένοι και για τις δύο εργασίες τους κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. 

Δ.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Για όλους τους αυτοτελώς απασχολούμενους  απαιτούνται:
1)  Αίτηση-Δελτίο  Απογραφής.
2)  Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, συμπληρωμένη στο ειδικό έντυπο του ΟΓΑ, υπογεγραμ-
μένη από τον ίδιο και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (από τον αρμόδιο Ανταποκρι-
τή ΟΓΑ ή από άλλη νόμιμη αρχή).
3) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας του αιτούντα (ή 
του διαβατηρίου του).
Σε περίπτωση που ο αιτών είναι υπήκοος τρίτης χώρας, επιπλέον απαιτείται επικυρωμένο  
φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής του για εργασία, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ  ή 
στην περίπτωση που έχει λήξει, φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής και βεβαίωση τύπου Α  
ότι  έχουν κατατεθεί δικαιολογητικά για την ανανέωσή της.
• Οι Ομογενείς από τη χώρα της Αλβανίας πρέπει να υποβάλουν    επικυρωμένο  

φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς.
• Οι υπήκοοι κρατών - μελών  της Ε.Ε. πρέπει να  υποβάλουν επικυρωμένο  

φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής πολίτη της Ε.Ε.
4)   Αντίγραφο του/των εκκαθαριστικού/ων σημειώματος/ων δήλωσης φορολογίας εισοδή-
ματος    από το/τα οποίο/α να προκύπτει  το εισόδημα από την έναρξη της δραστηριότητας.
  
Ανά κατηγορία αυτοτελώς απασχολουμένων, απαιτούνται επιπλέον:
Κτηνοτρόφοι:
•	 μητρώο εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων, βοοειδών κ.λπ.
Αλιείς:
•	 φωτοαντίγραφο της άδειας του αλιευτικού σκάφους και
•	 φωτοαντίγραφο της ατομικής άδειας  αλιείας
Μελισσοκόμοι:
•	 φωτοαντίγραφο των θεωρημένων σελίδων του μελισσοτροφικού βιβλιαρίου
Μέλη αγροτικών συνεταιρισμών:
•	 βεβαίωση του ΟΑΕΕ ότι δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλισή του 
•	 φωτοαντίγραφο του καταστατικού του συνεταιρισμού
Ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων:
•	 βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας και
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•	 σήμα ΕΟΤ από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των δωματίων
Ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων - μέλη εταιριών, εκτός Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 
•	 καταστατικό της εταιρίας
•	 σήμα ΕΟΤ από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των δωματίων
•	 βεβαίωση του ΟΑΕΕ ότι δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλισή του
Επαγγελματίες-βιοτέχνες-έμποροι:
•	 βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της 

επαγγελματικής  τους δραστηριότητας και
•	 βεβαίωση του ΟΑΕΕ ότι δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλισή του 
Εκμεταλλευτές  φωτοβολταϊκών συστημάτων:
α)  εκμεταλλευτές αγρότες
•	 βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της 

επαγγελματικής  δραστηριότητας αυτής
•	 σύμβαση που έχει συναφθεί με την εταιρία   διανομής   ηλεκτρικής  ενέργειας 

από την οποία αποδεικνύεται η ισχύς της εγκατάστασης
•	 τιμολόγια πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας
β)  εκμεταλλευτές που δεν είναι αγρότες,  πλέον των ανωτέρω
       βεβαίωση του ΟΑΕΕ ότι δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλισή του. 
Μέλη οικογενειών που απασχολούνται στην  οικογενειακή εκμετάλλευση-
επιχείρηση (σύζυγος-γονέας-τέκνο):
•	 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
•	 τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  για  την  ασφάλιση του αρχηγού της 

συγκεκριμένης εκμετάλλευσης (αγροτικής, αλιευτικής, επαγγελματικής)

Για τις ως άνω κατηγορίες απασχολουμένων  ακολουθεί παράρτημα με παραδείγματα.

Για Μισθωτούς-ανειδίκευτους εργάτες – μετακλητούς, απασχολούμενους με αμοιβή σε 
αγροτικές επιχειρήσεις-εκμεταλλεύσεις,απαιτούνται:

Για μεν την εγγραφή των επιχειρήσεων-εκμεταλλεύσεων στα Μητρώα Εργοδοτών του 
Κλάδου:
1. Αίτηση - Δελτίο Απογραφής εργοδότη  
2. ταυτότητα νομίμου εκπροσώπου επιχείρησης
3. δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τη δραστηριότητα της επιχείρησης- εκμετάλλευσης 

(π.χ.εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα, 
καταστατικό, βεβαίωση έναρξης εργασιών από ΔΟΥ για εταιρείες)

4. δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης-  εκμετάλλευσης 
(π.χ. άδεια λειτουργίας, βεβαίωση κτηνιατρικής υπηρεσίας για κτηνοτροφικές μονάδες, 
άδεια αλιευτικού σκάφους για αλιευτικές επιχειρήσεις).

Για δε την εγγραφή των μισθωτών-ανειδίκευτων εργατών - μετακλητών των ανωτέρω στα 
Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου, απαιτούνται:
1. Αίτηση – Δελτίο απογραφής για τους εργαζόμενους που ασφαλίζονται πρώτη φορά στον  
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Οργανισμό
2. ατομική βεβαίωση απασχόλησης  
3. ταυτότητα για ημεδαπούς
4. διαβατήριο και άδεια νόμιμης διαμονής για αλλοδαπούς
5. VISA για μετακλητούς αλλοδαπούς
6. σύμβαση εργασίας, αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ
7. εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ. 
Κατά περίπτωση ζητούνται πρόσθετα δικαιολογητικά όπως ατομική άδεια αλιείας, υπεύθυνη 
δήλωση για το ακριβές αντικείμενο της εργασίας τους, κ.λπ.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου εγκατάστασης 
της παραγωγικής μονάδας της επιχείρησης - εκμετάλλευσης εντός δέκα (10) ημερών από την 
έναρξη απασχόλησης του εργαζόμενου.

Σε κάθε περίπτωση οι Υπηρεσίες του Οργανισμού συνεκτιμώντας τα στοιχεία του 
φακέλου, κρίνουν αν συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντα στην 
ασφάλιση του ΟΓΑ και η εγγραφή της Επιχείρησης στα Μητρώα Εργοδοτών.  
Πριν την οριστική κρίση  μπορεί να ζητηθεί οποιοδήποτε συμπληρωματικό 
δικαιολογητικό κριθεί  απαραίτητο.

Ε. ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ -  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Οι νέοι αγρότες, σύμφωνα με τα ισχύοντα, δεν μπορούσαν να υποβάλουν ταυτόχρονα με 
την έναρξη της άσκησης της δραστηριότητας αίτηση εγγραφής στα Μητρώα Ασφαλισμένων 
του ΟΓΑ επειδή:

•	 δεν έχουν ακόμη αποκτήσει αγροτικά εισοδήματα, ώστε αυτά να συμπεριληφθούν σε  
εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους που προηγείται της αίτησης, ή

•	 έχουν αποκτήσει εισοδήματα  από  αγροτικές εργασίες , τα οποία όμως δεν πρόλαβαν να   
δηλώσουν γιατί δεν κατατέθηκε ακόμη η φορολογική δήλωση για το αντίστοιχο οικονομικό 
έτος ή 

•	 έχουν υποβάλει κατά τα έτη που προηγούνται της αίτησης, φορολογική δήλωση αλλά 
για  εισοδήματα προερχόμενα από μη αγροτική απασχόληση.

Στις περιπτώσεις αυτές των νέων αγροτών  παρέχεται εφεξής  η δυνατότητα υποβολής αίτησης
για ασφάλιση στον αρμόδιο Ανταποκριτή, αρκεί να διαθέτουν μερικά από τα κατωτέρω 
δικαιολογητικά:
•	 αντίγραφο του πιο πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος, αν έχει υποβληθεί    φορολο-  

γική δήλωση τα προηγούμενα έτη, για εισοδήματα διαφορετικά των αγροτικών και
•	 δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αντίστοιχη απασχόληση του νέου αγρότη,  όπως:
-      επιδοτήσεις που τυχόν έχει λάβει
-     δελτία ποσοτικής παραλαβής ελαιολάδου από ελαιοτριβείο
      παραστατικά παραγωγής/διακίνησης/πώλησης προϊόντων (τιμολόγια, δελτία 
      αποστολής  για αγορά-πώληση)
-     αντίγραφο του εντύπου Ε9 από το οποίο να προκύπτει η έκταση και το είδος της 
      αγροτικής περιουσίας.
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-    αντίγραφο Μισθωτηρίου, σε περίπτωση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων,κατάλληλα  θεωρημένου 
από την ΔΟΥ
-     αντίγραφο της δήλωσης ΟΣΔΕ 
-     αντίγραφο της οριστικής και πρωτοκολλημένης αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης προς 
      τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την οποία να προκύπτει ότι έχει καταστεί δικαιούχος επιδότησης
-     εγγραφή στο μητρώο εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων, βοοειδών, χοιροειδών κ.λπ.
-     ατομική άδεια αλιείας
-     επαγγελματική άδεια αλιευτικού σκάφους
-     αντίγραφο του ημερολογίου του σκάφους
-     φωτοαντίγραφο των θεωρημένων σελίδων του μελισσοτροφικού βιβλιαρίου ή βεβαίωση 
της αρμόδιας Υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει ο αριθμός των κυψελών, η διενέργεια 
επιτόπιου έλεγχου και η έγκριση έκδοσης μελισσοτροφικού βιβλιαρίου.

Οι νέοι επαγγελματίες που δεν έχουν επίσης υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος 
(Ε1) για το οικονομικό έτος έναρξης του επαγγέλματος, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν 
άμεσα την αίτηση εγγραφής στα Μητρώα εφόσον διαθέτουν:
•	 αντίγραφο της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ κατάλληλα υπογεγραμμένο και σφραγισμένο, 

εφόσον προκύπτει εισόδημα από την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
(εκροές) ή

•	 αντίγραφα δελτίων παροχής υπηρεσιών. 

Ζ. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

Η αναδρομική εγγραφή στον Κλάδο επιτρέπεται μετά από αίτηση του ασφαλισμένου, εφόσον:
•	 αποδεικνύεται απασχόληση από την ημερομηνία που ζητείται η  αναδρομική εγγραφή
•	 δεν έχει επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος (συμπλήρωση ορίου ηλικίας, επέλευση 

αναπηρίας).
Η. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η ασφάλιση στον Κλάδο μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου 
και πέραν του 66ου έτους της ηλικίας και μόνο για όσο χρόνο απαιτείται για τη θεμελίωση  
δικαιώματος για Κύρια σύνταξη  γήρατος, εφόσον:

•	 ο ασφαλισμένος είναι γραμμένος στα Μητρώα του Κλάδου για όλη τη διάρκεια του έτους 
που συμπληρώνει το εξηκοστό έκτο (66ο) έτος της ηλικίας του και 

•	 εξακολουθούν να συντρέχουν συνεχώς στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις υπαγωγής 
στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

Θ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1) Η  ασφάλιση  στον  Κλάδο  διακόπτεται  από  την  1η  του  μήνα  εκείνου  που  ο  
ασφαλισμένος:
α)  σταματήσει να ασκεί επάγγελμα για το οποίο ασφαλίζεται στον ΟΓΑ
β)  ασφαλιστεί σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης (για  τους  εργάτες γης που αμείβονται με 
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εργόσημο δεν αποτελεί κώλυμα η ασφάλιση σε άλλο φορέα)
γ)  συνταξιοδοτηθεί,   από  άμεσο δικαίωμα,  από οποιαδήποτε  πηγή,   εκτός  συγκεκριμένων  
εξαιρέσεων (πολεμική σύνταξη, σύνταξη θύματος ειρηνικής περιόδου από το Δημόσιο κ.λπ.)
δ)  αποβιώσει.
ε)  δεν  προσκομίσει  τα  ζητηθέντα στοιχεία, εντός εξαμήνου από τότε που του ζητήθηκαν.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση η ασφάλιση  διακόπτεται  από την 1η  του   μήνα   έκδοσης
της απόφασης του Προϊσταμένου του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Δεν διακόπτεται η ασφάλιση σε περίπτωση που δεν δηλώνονται εισοδήματα 
από αγροτική ή επαγγελματική δραστηριότητα σε συγκεκριμένα οικονομικά έτη, λόγω φυσικής 
καταστροφής της παραγωγής ή ζημίας της επιχείρησης.

2) Δικαιολογητικά που απαιτούνται ανά αιτία διακοπής της ασφάλισης.
Παύση της άσκησης του επαγγέλματος για το οποίο έχει ασφαλιστεί κάποιος στον ΟΓΑ.
α)  Φωτοαντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων των οικονομικών ετών  για τα οποία 
ζητάει να γίνει η διακοπή ή η διαγραφή της ασφάλισής του, π.χ. αν ζητάει διακοπή της ασφά-
λισής  του από το 2004 θα πρέπει, μαζί με την αίτηση για τη διακοπή, να υποβάλει και τα 
εκκαθαριστικά σημειώματα από το 2005 μέχρι σήμερα.
β)  Αν πρόκειται για επαγγελματία ή καταστηματάρχη, τότε υποβάλλεται ΜΟΝΟ η βεβαίωση 
της Δ.Ο.Υ. από την οποία προκύπτει η παύση εργασιών.

Ασφάλιση σε άλλο φορέα (άμεσα και όχι έμμεσα):
Βεβαίωση του άλλου ασφαλιστικού φορέα (ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΔΗΜΟΣΙΟ κ.λπ.) από την οποία να
προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης (μήνας - έτος ). 
Αν πρόκειται για το ΙΚΑ επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του αποσπάσματος Ατομικού 
Λογαριασμού Ασφάλισης. Στην περίπτωση  αυτή  για κάθε  χρόνο που έχει πραγματοποιήσει 
λιγότερα από 150 ημερομίσθια πρέπει να υποβάλλονται επιπλέον και τα εκκαθαριστικά 
σημειώματα για τα χρόνια αυτά.

Συνταξιοδότηση από άλλο φορέα.
Φωτοαντίγραφο της συνταξιοδοτικής απόφασης του άλλου φορέα (ελληνικού ή αλλοδαπού).
Επισημαίνεται ότι, οι συνταξιούχοι από έμμεσο δικαίωμα, όπως οι συνταξιούχοι λόγω χηρείας,  
εφόσον  ασκούν επάγγελμα ασφαλιστέο στον ΟΓΑ, έχουν δικαίωμα να υπαχθούν προαιρετικά  
ή, εφόσον έχουν ήδη υπαχθεί, να συνεχίσουν την ασφάλισή τους και μετά τη συνταξιοδότησή 
τους  από έμμεσο δικαίωμα.  
  Θάνατος του ασφαλισμένου.
α) Έγγραφη ή ηλεκτρονική ενημέρωση από Ανταποκριτή ΟΓΑ ή άλλη αρχή ή από οικείο 
πρόσωπο  του θανόντος
β)  Αντίγραφο - απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου. 
Το δικαιολογητικό αυτό, εφόσον  δεν προσκομισθεί, αναζητείται αυτεπάγγελτα.
Ασφαλισμένοι που αποδεικνύεται ότι δεν έχουν προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφά-
λιση διαγράφονται από τα Μητρώα του Κλάδου.
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Ι. ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ασφαλισμένος του Κλάδου έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί στον ΟΓΑ, μέσω της 
διαδικτυακής εφαρμογής του αρμόδιου Ανταποκριτή, κάθε αλλαγή που έχει σχέση με την 
ασφάλισή του, όπως  αλλαγή επαγγέλματος, διεύθυνσης, ΑΜΚΑ, διόρθωση ΑΦΜ κ.λπ. 
Για τις λοιπές ασφαλιστικές μεταβολές, όπως αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας, 
επαγγέλματος, στοιχείων ταυτότητας κ.λπ. πρέπει να υποβάλλεται, μέσω του Ανταποκριτή  
ΟΓΑ, έντυπο Κ4 Αναγγελίας Ασφαλιστικών Μεταβολών μαζί με τα αναγραφόμενα ανά 
ασφαλιστική μεταβολή, απαιτούμενα  δικαιολογητικά. 

 Κ.  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Οι αυτοτελώς απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία μπορούν να επιλέξουν με δήλωσή 
τους μια από τις επτά (7) ασφαλιστικές κατηγορίες, επί των ποσών των οποίων υπολογί-
ζονται οι εισφορές για σύνταξη και ασθένεια.
Οι ασφαλισμένοι από 1-1-2012 κατατάσσονται υποχρεωτικά στην 1η ασφαλιστική κατηγορία 
και  μετατάσσονται υποχρεωτικά μέχρι και την 5η ως ακολούθως:
•	 Από την 1η στη 2η κατηγορία μετά από 5 έτη ασφάλισης.
•	 Από τη 2η στην 3η, μετά από 3 έτη ασφάλισης στη 2η κατηγορία και 8 συνολικά έτη 

ασφάλισης.
•	 Από την 3η στην 4η, μετά από 3 έτη ασφάλισης στην 3η κατηγορία και 11 συνολικά έτη 

ασφάλισης.
•	 Από την 4η στην 5η, μετά από 3 έτη ασφάλισης στην 4η κατηγορία και 14 συνολικά έτη 

ασφάλισης.
  
Είναι αυτονόητο ότι με τη μετάταξη οι ασφαλισμένοι διανύουν χρόνο σε μεγαλύτερες 
ασφαλιστικές κατηγορίες και λαμβάνουν τελικά μεγαλύτερο ποσό σύνταξης.
Οι ασφαλισμένοι με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται οποτεδήποτε στον ΟΓΑ, μπορούν να 
επιλέξουν ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτήν που υπάγονται υποχρεωτικά ή, εφόσον 
βρίσκονται σε μεγάλη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξουν κατώτερη, η οποία δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη από την υποχρεωτική. Κάθε μεταβολή ισχύει από την 1η  Ιανουαρίου του 
επόμενου έτους. Αναδρομική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας, δεν επιτρέπεται.

Για τους μισθωτούς - ανειδίκευτους εργάτες - μετακλητούς, ως κατώτερη ασφαλιστική 
κατηγορία ορίζεται η 5η.

Λ.  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι αυτοτελώς απασχολούμενοι καταβάλλουν υποχρεωτικά:
•	 Εισφορά για σύνταξη (7% επί του ποσού της επιλεγμένης ασφαλιστικής κατηγορίας).
•	 Εισφορά για παροχές υγείας (2,5 % επί του ποσού της 5ης, τουλάχιστον, ασφαλιστικής 

κατηγορίας).
•	 Εισφορά για το Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας. Η μηνιαία εισφορά για το Λογαριασμό 

Αγροτικής Εστίας  αναπροσαρμόζεται ανά τριετία.
Η εισφορά για τις παροχές υγείας  είναι υποχρεωτική για όλους τους ασφαλισμένους του 
ΟΓΑ, πλην των μοναχών και συνεισπράττεται υποχρεωτικά μαζί με την εισφορά  για σύνταξη 
και το ΛΑΕ. 
Οι εργοδότες  για τους μισθωτούς- ανειδίκευτους εργάτες καταβάλλουν υποχρεωτικά:
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•	 Εισφορά για σύνταξη (7% επί του ποσού της επιλεγμένης ασφαλιστικής κατηγορίας η 
οποία δεν  μπορεί να είναι κατώτερη της 5ης ).

•	 Εισφορά για παροχές υγείας (2,5 % επί του ποσού της 5ης, τουλάχιστον, ασφαλιστικής 
κατηγορίας).

•	 Εισφορά για το Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας. Η μηνιαία εισφορά για το Λογαριασμό 
Αγροτικής  Εστίας  αναπροσαρμόζεται ανά τριετία.

•	 Εργοδοτική εισφορά (7% επί του ποσού της επιλεγμένης ασφαλιστικής κατηγορίας, η 
οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη της 5ης). 

Η Κρατική εισφορά για τους αυτοτελώς απασχολούμενους ανέρχεται σε ποσοστό 14% επί 
της ασφαλιστικής κατηγορίας που έχουν καταταγεί και για τους μισθωτούς – ανειδίκευτους 
εργάτες, σε 7%.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΟΙ

Αυτοτελώς απασχολούμενοι 
Οι αυτοτελώς απασχολούμενοι ασφαλισμένοι υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ίδιοι τις 
ασφαλιστικές εισφορές με την ειδική ειδοποίηση καταβολής που αποστέλλει ο ΟΓΑ κάθε 
εξάμηνο.  
Οι εισφορές που δεν εξοφλούνται εμπρόθεσμα συμπεριλαμβάνονται στην επόμενη 
ειδοποίηση αναπροσαρμοσμένες (με βάση τα νέα ποσά εισφορών) και καταβάλλονται μαζί 
με την εισφορά του τρέχοντος εξαμήνου. Δεν επιτρέπεται η μερική εξόφληση του ποσού που 
αναγράφεται σε κάθε ειδοποίηση.
Η κύρια οφειλή που δεν καταβάλλεται εμπρόθεσμα  επιβαρύνεται με το επιτόκιο της 
περίπτωσης 11 της υποπαρ. ΙΑ2, της παραγρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 
(Α 107), όπως ισχύει.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (έκτακτη ανάγκη, απώλεια ειδοποίησης, μη εμπρόθεσμη 
καταβολή, κ.α.) υπάρχει η δυνατότητα να εξοφληθούν οι εισφορές μέσω της Τράπεζας 
Πειραιώς, με την προσκόμιση ειδικού εντύπου (ΚΜΠ 639) το οποίο εκδίδεται από τον αρμόδιο 
Ανταποκριτή ΟΓΑ. 

Η καταβολή των εισφορών των ρυθμίσεων «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» και «ΠΑΓΙΑ» γίνεται αποκλειστικά 
μέσω της Τράπεζας Πειραιώς με τα ειδικά έντυπα που εκτυπώνονται ηλεκτρονικά από την 
ιστοσελίδα του ΟΓΑ και φέρουν τους κωδικούς ΚΜΠ 673 και 310, αντίστοιχα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Για τον τρόπο καταβολής των εισφορών από τους εργάτες γης γίνεται αναφορά 
στο αντίστοιχο κεφάλαιο.
Μέσα στο τρέχον έτος (2015) θα υλοποιηθεί η διαδικασία είσπραξης εισφορών μέσω 
τραπεζικού συστήματος.Αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ θα έχουν τη δυνατότητα 
να καταβάλλουν τις εισφορές τους μέσω οποιασδήποτε τράπεζας με την προσκόμιση 
του ειδικού εντύπου που θα τους αποστέλλει ο ΟΓΑ. Οι ασφαλισμένοι θα διατηρήσουν 
παράλληλα τη δυνατότητα να επιλέγουν την καταβολή των εισφορών τους μέσω ΕΛΤΑ.
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            Αγρότισσες  μητέρες

 Οι αγρότισσες μητέρες που είναι ασφαλισμένες στον 
Κλάδο Κύριας    Ασφάλισης, απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση καταβολής  εισφορών για 
κάθε παιδί που αποκτούν πέραν του ενός, για 
ένα έτος από τη γέννηση κάθε παιδιού, από το 
δεύτερο παιδί και μετά.

Η απαλλαγή αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα της γέννησης του παιδιού. 
Η ασφαλισμένη μητέρα απαλλάσσεται για ένα ολόκληρο έτος ακόμη και αν το παιδί αποβιώσει 
κατά τη διάρκεια του χρόνου απαλλαγής, δηλαδή πριν τη συμπλήρωση του πρώτου έτους της 
ηλικίας του. 

Μισθωτοί - ανειδίκευτοι εργάτες – μετακλητοί

Για τους  μισθωτούς – ανειδίκευτους  εργάτες του πρωτογενούς τομέα, υπόχρεος για την
καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της 
επιχείρησης.

Η πληρωμή των εισφορών για τους μισθωτούς γίνεται μόνο μέσω της Τράπεζας Πειραιώς 
με την προσκόμιση του ειδικού ειδοποιητηρίου που φέρει κωδικό (ΚΜΠ 640) και αποστέλλει 
ο ΟΓΑ δύο φορές το χρόνο στους υπόχρεους εργοδότες. 

Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλει μέχρι τη ληκτική ημερομηνία πληρωμής το σύνολο των 
οφειλόμενων εισφορών. Σε περίπτωση που αδυνατεί να τις καταβάλει εφάπαξ, μπορεί να 
τις καταβάλλει και τμηματικά με το ίδιο ειδοποιητήριο, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
κάθε φορά.

Στην περίπτωση των μετακλητών, υπηκόων τρίτων χωρών, υπόχρεος είναι ο προσκαλών 
εργοδότης, ως ακολούθως:
•	 για τους μετακλητούς εποχικούς και αλιεργάτες προβλέπεται προκαταβολή εισφορών 

δύο μηνών με το ειδικό έντυπο πληρωμής  μέσω της Τράπεζας Πειραιώς, που φέρει τον 
κωδικό ΚΜΠ 649. Η καταβολή των εισφορών των υπολειπόμενων μηνών της σύμβασης, 
γίνεται από τους εργοδότες με το ίδιο έντυπο, που συμπληρώνει ο Ανταποκριτής ΟΓΑ 
ανά δίμηνο

•	 για τους λοιπούς μετακλητούς προκαταβάλλονται από τον εργοδότη εισφορές τριών 
μηνών, με το ειδικό έντυπο πληρωμής μέσω της Τράπεζας Πειραιώς που φέρει τον 
κωδικό ΚΜΠ 608. Οι εισφορές των υπολειπόμενων, μέχρι τη λήξη της σύμβασης, μηνών  
αναζητούνται με το ειδοποιητήριο που αποστέλλει ο ΟΓΑ.
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Μ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ  ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

                                             
 «ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ»

Με τις διατάξεις του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄/31-10-
2014)   παρέχεται νέα δυνατότητα ρύθμισης των  μέχρι 
και  30-09-2014  οφειλόμενων  ασφαλιστικών  εισφορών  
προς  όλους  τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι καθυστερούμενες εισφορές κεφαλαιοποιούνται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
Το δικαίωμα υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ασκείται άπαξ. Ως καταληκτική ημερομηνία για την 
υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ορίζεται η 31-03-2015.
Η εξόφληση της οφειλής πραγματοποιείται σε 100, κατά ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες 
δόσεις. Συγκεκριμένα, για οφειλές έως €15.000,00 ο μέγιστος αριθμός δόσεων ανέρχεται σε 
100, ενώ για οφειλές άνω των €15.000,00 σε 72. 

Με τις διατάξεις της νέας ρύθμισης οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που ρυθμίζονται  
επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 4,56%.
Το ελάχιστο ποσό δόσης ανέρχεται σε € 50,00.

Η καταβολή της πρώτης δόσης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως την 21η του μήνα 
υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και εφόσον δεν είναι εργάσιμη, την αμέσως 
επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την 21η κάθε μήνα.
Ο οφειλέτης μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να εξοφλήσει εφάπαξ τις 
υπολειπόμενες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών του.
Η αίτηση για ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ (HYPERLINK 
«http://www.oga.gr/) με υποχρεωτική χρήση του ονόματος χρήστη (username) και του κωδι-
κού πρόσβασης (password), με τα οποία υπεβλήθη η φορολογική δήλωση. 

Απώλεια δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης - Συνέπειες

Το δικαίωμα της ρύθμισης χάνεται εάν ο οφειλέτης:

α)  δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, καθ’ όλο το διάστημα 
της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του με δόσεις και μέχρι την εξόφλησή τους

β)  δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης, εντός του πρώτου εξαμήνου 
      από  την ένταξή  του στη ρύθμιση
γ)   δεν καταβάλει, μετά την παρέλευση εξαμήνου από την ένταξη στη ρύθμιση σε 
       διάστημα   μέχρι  δυο (2) μηνών, μια (1) δόση  ανά έτος προγράμματος ρύθμισης  ή

δ)   δεν καταβάλει, μετά την παρέλευση εξαμήνου από την ένταξη στη ρύθμιση, 
      σε διάστημα μέχρι ενός (1) μήνα δυο (2) δόσεις ανά έτος προγράμματος ρύθμισης

Για τις περιπτώσεις γ και δ, η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση 
αυτής με μηνιαία προσαύξηση δύο τοις εκατό 2%.
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 «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» & «ΠΑΓΙΑ»  
                                                             
Με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 είχαν θεσπιστεί ενιαίες ρυθμίσεις καταβολής των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών, «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» και «ΠΑΓΙΑ»,  για όλους τους Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης.  
Όσοι έχουν ενταχθεί στις παρούσες ρυθμίσεις έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ή να 
συνεχίσουν  να  παραμένουν  στις  ρυθμίσεις  αυτές  ή  να  ενταχθούν  στη  νέα ρύθμιση μέχρι  
31-03-2015.
Κατά τη διάρκεια των εν λόγω ρυθμίσεων επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μίας (1) 
μόνο δόσης. Η δόση αυτή θα πρέπει να καταβληθεί υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία 
καταβολής της επόμενης δόσης, αλλά με προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
Το δικαίωμα της  ρύθμισης «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» δόθηκε μόνο μία φορά. Σε περίπτωση που ο 
οφειλέτης χάσει το δικαίωμα της ρύθμισης αυτής μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση για να 
ενταχθεί  στην «ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ» ή στη «ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ».

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΦΕΙΛΗΣ - ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ασφαλιστική ενημερότητα χορηγείται μόνο στον ασφαλισμένο που δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες 
οφειλές.
Στους εργάτες γης υπηκόους τρίτων χωρών, χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας 
( Υπόδειγμα 1 του Ν. 3386/05) για την ανανέωση των αδειών διαμονής τους , η οποία αναφέρει:
• τα διαστήματα ασφάλισης, 
•	 ότι δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές 
•	 αν δικαιούνται χορήγησης - θεώρησης βιβλιαρίου υγείας.
Στους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις «ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ» & «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» ή 
«ΠΑΓΙΑ» χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής (αντί ασφαλιστικής ενημερότητας), μόνο 
εφόσον τηρούν τους όρους των ρυθμίσεων.
Στο πιστοποιητικό αυτό που έχει διάρκεια ισχύος ενός (1) μηνός, βεβαιώνεται η υπαγωγή 
του οφειλέτη στη συγκεκριμένη ρύθμιση καθώς και το υπολειπόμενο ποσό της οφειλής του.

Βιβλιάριο υγείας χορηγείται εφόσον ο ασφαλισμένος δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές ή έχει 
ενταχθεί σε ρύθμιση. Εφόσον  τηρούνται οι όροι της ρύθμισης, οι οφειλέτες δικαιούνται χο-
ρήγησης – ανανέωσης βιβλιαρίου υγείας μέχρι το τέλος του ημερολογιακού  εξαμήνου εντός 
του  οποίου ζητείται η θεώρηση.
Ειδικότερα, οι εργάτες γης απαιτείται να έχουν πραγματοποιήσει 150 τουλάχιστον ημέρες 
εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εργοσήμου και με βάση τις αμοιβές τους με εργόσημο 
κατά  τρέχον ημερολογιακό έτος ή το προηγούμενο δωδεκάμηνο και απαραίτητα να έχουν 
άδεια νόμιμης διαμονής στη χώρα, σε ισχύ.
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Ποσά εισφορών
ΠΟΣΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 

ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙ
ΣΤΙΚΗ  

ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑ

ΠΟΣΑ 
ΚΑΤΗΓΟ

ΡΙΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ σε € ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ σε €

Για σύνταξη Για 
ασθένεια ΛΑΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΑΜΗ

ΝΙΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ

1η 486,77 34,07 26,64 2,05 62,76 376,56 753,12

2η 603,37 42,24 26,64 2,05 70,93 425,58 851,16

3η 726,05 50,82 26,64 2,05 79,51 477,06 954,12

4η 895,92 62,71 26,64 2,05 91,40 548,40 1.096,80

5η 1.065,78 74,60 26,64 3,08 104,32 625,92 1.251,84

6η 1.234,46 86,41 30,86 3,08 120,35 722,10 1.444,20

7η 1.401,86 98,13 35,05 3,08 136,26 817,56 1.635,12

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ
 ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΣΦΑ
ΛΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΗ
ΓΟΡΙΑ

ΠΟΣΑ ΚΑΤΗ
ΓΟΡΙΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 
σε € ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΗΝΙΑΙΑΣ 
ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Για 
σύνταξη

Για 
ασθένεια ΛΑΕ Σύνολο

5η 1.065,78 74,60 26,64 3,08 104,32 74,60 178,92

6η 1.234,46 86,41 30,86 3,08 120,35 86,41 206,76

7η 1.401,86 98,13 35,05 3,08 136,26 98,13 234,39
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 Ν. ΝΕΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Κ.Ε.Α.Ο.)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013, από 01-07-2013 έχει συσταθεί νέος φορέας 
για την είσπραξη των καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών με την επωνυμία Κέντρο 
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.). 
Στο Κ.Ε.Α.Ο. διαβιβάζονται  οι καθυστερούμενες οφειλές άνω των 5.000 Ευρώ.
Οι οφειλές άνω των 5.000 Ευρώ που βεβαιώνονται και διαβιβάζονται στο Κ.Ε.Α.Ο., δεν 
εξοφλούνται ούτε ρυθμίζονται πλέον στον ΟΓΑ. Ο ΟΓΑ  εξακολουθεί να ζητά μόνο τις τρέχουσες 
εισφορές. Στο Κ.Ε.Α.Ο διαβιβάζεται εφεξής  κάθε νέα ληξιπρόθεσμη οφειλή, ανεξαρτήτως
ποσού,  που  προκύπτει  μετά την αρχικά βεβαιωμένη οφειλή. 
Αν οι καθυστερούμενες εισφορές που διαβιβάζονται στο Κ.Ε.Α.Ο. δεν εξοφλούνται ή δεν 
ρυθμίζονται στο φορέα αυτό, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η λήψη αναγκαστικών μέτρων σε 
βάρος των οφειλετών, που αναφέρονται στα περιουσιακά στοιχεία ή και στους τραπεζικούς 
λογαριασμούς τους.

Ξ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΚΑ – ΑΦΜ

Εάν δεν έχει ενημερωθεί το Αρχείο του ΟΓΑ με τον ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, δεν είναι δυνατή:  
•	 η υποβολή αίτησης για ρύθμιση
•	 η ενημέρωση του αρχείου εργοσήμου και κατά συνέπεια η δημιουργία χρόνου ασφάλισης 
•	 η ανανέωση των αδειών διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών

Σχετικές πληροφορίες για την ασφάλιση παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ 
( HYPERLINK «http://www.oga.gr).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΓΡΟΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ

1ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
•	 αγρότης ο οποίος διαμένει μόνιμα στο τόπο της αγροτικής του απασχόλησης
•	 δηλώνει  γεωργικό εισόδημα (τυχόν εισόδημα από ακίνητα, δεν αξιολογείται).
ΚΡΙΣΗ: υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

2ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
•	 έγγαμη αγρότισσα που υποβάλλει κοινή φορολογική δήλωση με τον σύζυγό της
•	 διαμένει μόνιμα στον τόπο της αγροτικής της απασχόλησης
•	 δηλώνει  γεωργικό εισόδημα, είτε μόνο η ίδια είτε ο σύζυγός της (τυχόν εισόδημα από 

ακίνητα, δεν αξιολογείται).
ΚΡΙΣΗ: υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

3ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ:  
•	 έγγαμη αγρότισσα που δεν διαμένει μόνιμα ή απομακρύνεται περιοδικά από τον 

τόπο της αγροτικής της απασχόλησης
•	 λόγος απομάκρυνσης η απασχόληση του συζύγου ή οι σπουδές των παιδιών σε 

διαφορετική περιοχή
•	 επανέρχεται κατά διαστήματα και ασχολείται με την καλλιέργεια της περιουσίας της η ίδια 

ή και με αυτεπιστασία (κλαδεύει, συλλέγει καρπούς κ.λπ.).
•	 δηλώνεται αγροτική περιουσία (10-15 στρέμματα δέντρων, π.χ. ελαιόδεντρα ή άλλα 

δέντρα)
•	 δηλώνεται αγροτικό εισόδημα
ΚΡΙΣΗ: η υπαγωγή στην ασφάλιση εξετάζεται. Ζητούνται δικαιολογητικά, όπως παραστατικά 
παραγωγής/διακίνησης των προϊόντων που παράγει (δελτία ποσοτικής παραλαβής 
ελαιολάδου από ελαιοτριβείο άνω του ενός τόνου, τιμολόγια, δελτία αποστολής, επιδοτήσεις 
κ.λπ.). Εφόσοναπό τα προσκομισθέντα παραστατικά προκύπτει ικανοποιητικό εισόδημα, 
θεωρείται ότι η απομάκρυνση δεν έχει το χαρακτήρα της εγκατάλειψης των αγροτικών 
της ασχολιών και ότι η αιτούσα αντλεί το βιοπορισμό της από την άσκηση του αγροτικού 
επαγγέλματος. 
Συνεπώς, υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.
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4ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
•	 αγρότης που απομακρύνεται από τον τόπο της αγροτικής  απασχόλησης στην Ελλάδα ή 

στο εξωτερικό για λόγους υγείας
•	 συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις ασφάλισης 
•	 προσκομίζεται βεβαίωση γιατρού ή βεβαίωση νοσοκομείου για το λόγο και το διάστημα 

θεραπείας.
ΚΡΙΣΗ: η απομάκρυνση από τον τόπο των αγροτικών του ασχολιών δεν θεωρείται διακοπή 
της αγροτικής απασχόλησης, αλλά παροδική απομάκρυνση λόγω ανωτέρας βίας.
Συνεπώς υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

5ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
•	 αγρότης κάτοικος ορεινής – δυσπρόσιτης ή νησιωτικής περιοχής (άγονη γραμμή, μικρός-

άγονος κλήρος, αντίξοες καιρικές συνθήκες, κ.λπ.)
•	 απομακρύνεται, αναγκαστικά, κατά διαστήματα από τον τόπο διαμονής του, δηλώνει  

γεωργικό εισόδημα (τυχόν εισόδημα από ακίνητα, δεν αξιολογείται)
ΚΡΙΣΗ: υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

6ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
•	 αγρότης δικαιούχος  αποζημίωσης  για την παύση της δραστηριότητάς του (πρόωρη 

σύνταξη)
•	 έχει μεταβιβάσει την αγροτική του περιουσία σε διάδοχο αγρότη
•	 δεν δηλώνεται  αγροτικό εισόδημα ούτε εισόδημα από άλλη επαγγελματική 

δραστηριότητα (τυχόν εισόδημα από ακίνητα, δεν αξιολογείται)
ΚΡΙΣΗ: εξακολουθεί να υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός 
του. 

ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ

1ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
•	 αγρότης ο οποίος, προς ενίσχυση του αγροτικού του εισοδήματος , απασχολείται 

παράλληλα  με εργασία υπαγόμενη στην ασφάλιση άλλου φορέα (π.χ. ΙΚΑ). 
       Η απασχόλησή του αυτή είναι περιστασιακή, δηλαδή μικρότερη των έξι (6)μηνών ετησίως  
•	 δηλώνει γεωργικό εισόδημα 
ΚΡΙΣΗ: υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

2ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
•	 αγρότης που απασχολείται παράλληλα σε εργασία υπαγόμενη στην ασφάλιση άλλου 

φορέα
•	 έχει χρόνο ασφάλισης σε άλλο φορέα (ΟΑΕΕ-ΔΗΜΟΣΙΟ κ.λ.π.) ή πραγματοποιεί 

περισσότερα από 150 ημερομίσθια ετησίως (π.χ.ΙΚΑ)
•	 δηλώνει γεωργικό εισόδημα 
ΚΡΙΣΗ: δεν υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, γιατί δεν θεωρείται κατά κύριο επάγγελμα 
αγρότης.
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ΑΓΡΟΤΕΣ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΧΩΡΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
Ή ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

•	 αγρότης που είναι παράλληλα ασφαλισμένος υποχρεωτικά ή κατοικεί σε χώρα μέλος της 
Ε.Ε. ή σε χώρες με τις οποίες έχουν συναφθεί Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας 

•	 δηλώνει αγροτικό εισόδημα

ΚΡΙΣΗ: δεν υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ. 

2ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

•	 αγρότης που είναι παράλληλα ασφαλισμένος προαιρετικά ή έχει πλασματικούς χρόνους 
ασφάλισης  σε χώρα μέλος της Ε.Ε. 

•	 συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις ασφάλισης (διαμονή στον τόπο της αγροτικής του 
απασχόλησης στην Ελλάδα, δηλώνεται γεωργικό εισόδημα, δεν υπάγεται στην ασφάλιση 
άλλου ελληνικού φορέα σύμφωνα με τα ανωτέρω).

ΚΡΙΣΗ: υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ. 

ΑΓΡΟΤΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

•	 αγρότης που απασχολείται παράλληλα ως επαγγελματίας

•	 δηλώνει γεωργικό εισόδημα και εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

•	 για το διάστημα που απασχολείται ως ελεύθερος επαγγελματίας απαλλάσσεται από την 
ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

ΚΡΙΣΗ: υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.  

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

1ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
•	 παιδί αγρότη χωρίς ατομική αγροτική περιουσία (ή με περιορισμένη) απασχολείται στην 

αγροτική εκμετάλλευση της οικογένειάς του και διαμένει μόνιμα στον τόπο της αγροτικής 
του απασχόλησης

•	 ο γονέας είναι αγρότης ασφαλισμένος στον ΟΓΑ.
ΚΡΙΣΗ: το παιδί υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.
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2ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
•	 σύζυγος αλιέα που απασχολείται στο αλιευτικό σκάφος του συζύγου της
•	 ο σύζυγος είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ και δηλώνει εισόδημα από την άσκηση του 

επαγγέλματος του ως αλιέας
•	 υπάρχει άδεια αλιευτικού σκάφους σε ισχύ, στο όνομα του συζύγου
•	 η αιτούσα έχει επαγγελματική ατομική άδεια αλιείας σε ισχύ
ΚΡΙΣΗ: η σύζυγος υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ  ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
•	 αγρότης ασφαλισμένος στον ΟΓΑ που εγκαθιστά φωτοβολταϊκό σύστημα από 20,01 

μέχρι 100 kw.
•	 δηλώνει εισόδημα από την επαγγελματική δραστηριότητα αυτή
•	 έχει συνάψει σύμβαση με την εταιρεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, από την οποία 

αποδεικνύεται η  ισχύς της εγκατάστασης
•	 έχει τιμολόγια πώλησης παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.
ΚΡΙΣΗ: Παραμένει ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, αλλά με την ιδιότητα πλέον του εκμεταλλευτή 
φωτοβολταϊκών συστημάτων και εντάσσεται υποχρεωτικά στην 7η ασφαλιστική 
κατηγορία από την έναρξη πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.

ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ

1ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
•	 Εργάτης γης ασφαλισμένος  στον ΟΓΑ  στη 2η ασφαλιστική κατηγορία
•	 έλαβε το έτος 2013 αμοιβές με εργόσημο ποσού 4.400 €
•	 ο χρόνος ασφάλισης που προκύπτει είναι :

4.400 €(Αμοιβές 2013)
= 168,06 ημέρες (άνω 
των 150)26,18 € (Η.Α.Ε.) 

•	 ασφαλίζεται για όλοκληρο το έτος 2013
•	 οι παρακρατηθείσες μέσω εργοσήμου εισφορές ανέρχονται σε 440 € (4.400 X 10%)
•	 η ετήσια ασφαλιστική εισφορά έτους 2013 στη 2η ασφ. κατηγορία, είναι 850,32 €
•	 για την εξόφληση του έτους  2013 υποχρεούται να καταβάλει ο ίδιος, το υπόλοιπο  

ποσό εισφορών 410,32€ (850,32€ - 440 €)
•	 Ο ΟΓΑ απέστειλε μέσα στο 1ο εξάμηνο 2014 σχετική ειδοποίηση καταβολής του 

υπόλοιπου της ετήσιας εισφοράς έτους 2013.



28

2ο: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
•	 Εργάτης γης ασφαλισμένος  στον ΟΓΑ  στη 2η ασφαλιστική κατηγορία 
•	 έλαβε το έτος 2013 αμοιβές με εργόσημο ποσού 2.200 €
•	 ο χρόνος ασφάλισης που προκύπτει είναι :

2.200 €(Αμοιβές 2013)
= 84,03 (λιγότερες των 150)

26,18 € (Η.Α.Ε.) 

ο χρόνος ασφάλισης του εργάτη γης που προκύπτει κατά τα ανωτέρω είναι: 

84,03
= 3 μήνες και 9   ημέρες

25 

•	 δεν ασφαλίζεται για ολόκληρο το έτος 2013
•	 οι παρακρατηθείσες μέσω εργοσήμου εισφορές ανέρχονται σε 220 € (2.200 X 10%)
•	 η μηνιαία εισφορά στην 2η ασφαλιστική κατηγορία είναι 70,86€ 
•	 το παρακρατούμενο μέσω εργοσήμου ποσό, επαρκεί για την εξόφληση μόνο 3 μηνών 

( 70,86 Χ 3 = 212,58 €).
•	 ισχυρός χρόνος ασφάλισης εξοφλημένος μέσω εργοσήμου,  είναι μόνο αυτός των 3 

μηνών. Οι υπόλοιπες 9 ημέρες δεν λαμβάνονται υπόψη γιατί είναι λιγότερες από 12.
•	 Ο ΟΓΑ  δεν αποστέλλει  ειδοποίηση καταβολής  εισφοράς για τους υπόλοιπους μήνες 

του έτους.
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3ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ :
ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
•	 Εργάτης γης ασφαλισμένος  στον ΟΓΑ  στη 2η ασφαλιστική κατηγορία. 
•	 έλαβε το έτος 2013 αμοιβές με εργόσημο ποσού 400 €.
•	 ο χρόνος ασφάλισης που προκύπτει είναι : 

400 € 
= 15,27 ημέρες (άνω των 12), που αντιστοιχούν σε ένα μήνα ασφάλισης

26,18 € 

•	 οι παρακρατηθείσες μέσω εργοσήμου εισφορές ανέρχονται σε 40 € (400 X 10%)
•	 η μηνιαία εισφορά στη 2η ασφαλιστική κατηγορία ανέρχεται σε 70,86€
•	 ισχυρός χρόνος ασφάλισης μέσω εργοσήμου, δεν υφίσταται γιατί οι παρακρατηθείσες 

εισφορές δεν επαρκούν για την εξόφληση ενός μήνα.
•	 ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει με αίτησή του την εξόφληση του υπόλοιπου 

ποσού εισφορών για τον συγκεκριμένο μήνα, προκειμένου  να θεωρηθεί  χρόνος 
ασφάλισης

•	 Ο ΟΓΑ  δεν αποστέλλει ειδοποίηση καταβολής  εισφοράς.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Ή ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

1ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
•	 ιδιοκτήτης με πέντε (5) ενοικιαζόμενα δωμάτια υποβάλλει τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
-     τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο κεφάλαιο Δ’
-      βεβαίωση της ΔΟΥ για την έναρξη  της επαγγελματικής δραστηριότητας
-      σήμα ΕΟΤ
•	 δηλώνει εισοδήματα από την έναρξη άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας.
ΚΡΙΣΗ: υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματος 
που δηλώνεται και  τον πληθυσμό της περιοχής που βρίσκονται τα δωμάτια.

2ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
•	 ιδιοκτήτης πέντε (5) ενοικιαζόμενων δωματίων,  ασφαλισμένος σε άλλο Φορέα (ΙΚΑ, 

ΟΑΕΕ, Δημόσιο κ.λπ), υποβάλλει  τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
-     τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο κεφάλαιο Δ’
-     βεβαίωση της ΔΟΥ για την έναρξη  της επαγγελματικής δραστηριότητας
-     σήμα  ΕΟΤ
-     βεβαίωση ασφάλισης από τον άλλο φορέα
•	 δηλώνει εισοδήματα και από την  εκμετάλλευση των δωματίων
ΚΡΙΣΗ: δεν υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ  γιατί είναι ασφαλισμένος σε άλλο φο-
ρέα.
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3ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
•	 ιδιοκτήτης τουριστικού καταλύματος από έξι (6) μέχρι και δέκα (10) δωματίων υποβάλλει  

τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
-     τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο κεφάλαιο Δ’
-     βεβαίωση της ΔΟΥ για την έναρξη  της επαγγελματικής δραστηριότητας
-     σήμα  ΕΟΤ
-     βεβαίωση ότι είναι παράλληλα εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και 
      Αγροτικών    εκμεταλλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
•	 δηλώνει εισοδήματα από την έναρξη άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας
ΚΡΙΣΗ: υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

Επισήμανση: Σε περίπτωση που δεν είναι παράλληλα εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών 
και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν υπάγεται στην 
ασφάλιση του ΟΓΑ και ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ.

4ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
•	 τρία μέλη Ο.Ε.- ιδιοκτήτες καταλύματος πέντε (5) δωματίων:
-     ο A είναι  εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών
-     ο Β δεν είναι ασφαλισμένος σε κανένα ασφαλιστικό φορέα
-     ο Γ είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ με άμεσο δικαίωμα
Οι εταίροι αποφασίζουν μεταξύ τους να ασφαλιστεί ο Α για τη δραστηριότητα της εταιρίας.
ΚΡΙΣΗ: Ο Α ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ.
Ο Β ασφαλίζεται και αυτός υποχρεωτικά στον ΟΓΑ, δεδομένου ότι δεν υπάγεται στην 
ασφάλιση άλλου φορέα από άλλη εργασία ή απασχόληση.
Ο Γ θα έπρεπε να ασφαλιστεί στον ΟΓΑ,  πλην όμως ο ΟΓΑ δεν ασφαλίζει συνταξιούχους 
άλλων φορέων κύριας ασφάλισης με άμεσο δικαίωμα και ως εκ τούτου, ο Γ δεν θα ασφαλιστεί 
στον ΟΓΑ.
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           Σχετική Νομοθεσία – Εγκύκλιοι

Σχετική με την ασφάλιση Νομοθεσία (κυριότερες διατάξεις): 

Ν.4169/1961 «Περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων»
Ν.Δ.1390/1973 (παρ. 2 και 3 του άρθρου 5)
«Επέκταση της ασφάλισης σε απασχολούμενους σε Δήμους και Κοινότητες πληθυσμού 
μέχρι και πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων».
Ν. 1140/1981 (άρθρα 11 και 34)
Άρθρο 11 «Υπαγωγή αλιέων στην ασφάλιση του ΟΓΑ»
Άρθρο 34 «Πρόσωπα εξαιρούμενα της ασφάλισης του ΟΓΑ»
Ν.1745/1987 «Σύσταση Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης και άλλες διατάξεις»
Ν.2458/1997 «Σύσταση Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και άλλες διατάξεις»
Π.Δ. 354/1997 «Περί χορήγησης πράσινης κάρτας»
Π.Δ.78/1998 «Καταστατικό Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών»
Ν.2639/1998 (άρθρο 27) «Ασφάλιση στον ΟΓΑ εργατών γης»
Ν. 2910/2001 (άρθρο 65 και παρ.2 άρθρο 66) 
«Μεταβατικές διατάξεις περί νομιμοποίησης παράνομων αλλοδαπών - Αναγνώριση 
ασφαλιστικής προϋπηρεσίας»
Ν.3050/2002
Άρθρο 1,2 «Σύσταση & Πόροι Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας»
Άρθρο 6 «Προσδιορισμός έννοιας κύριου επαγγέλματος»
Άρθρο 7 «Καταβολή και τρόπος εξόφλησης καθυστερούμενων εισφορών»
Άρθρο 9 «Θέματα ΟΓΑ – ΟΑΕΕ»
Ν.3144/2003 (παρ. 8 του άρθρου 18)
«Αντικατάσταση του άρθρου 9 Ν.3050/2002» (Θέματα ΟΓΑ - ΟΑΕΕ)
Ν.3227/2004 (παρ.7 του άρθρου 2)
«Απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής εισφορών για την αγρότισσα μητέρα»
Ν.3232/2004 (άρθρα 7 και 17)
«Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΓΑ ανειδίκευτων εργατών, αλιεργατών κ.λ.π. - πόροι»
Άρθρο 7 παρ.9 «Αναγνώριση και εξαγορά χρόνου στρατιωτικής θητείας»
Άρθρο 17 «Υποχρεωτική κατάταξη από 01-01-2005 στην 5η ασφαλιστική κατηγορία μελών 
Ο.Ε. & Ε.Ε.»
Ν.3250/2004 (παρ. 2 του άρθρου 9) «Αύξηση αριθμού δόσεων»
Ν. 3386/2005 (άρθρα 15, 16, 86 και 91) 
Άρθρο 15 «Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία»
Άρθρο 16 «Εποχιακή εργασία πολιτών τρίτων χωρών»
Άρθρο 86 «Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων υπηκόων τρίτων χωρών»
Άρθρο 91 παρ. 10 και 11 «Χορήγηση αδειών διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών –



32

Μεταβατικές διατάξεις»
Ν.3518/2006 (άρθρα 52 και 53) «Ρυθμίσεις μεταξύ ΟΓΑ και ΟΑΕΕ»
Άρθρο 53 παρ.5 «Αναγνώριση χρόνου πρόσθετης ασφάλισης»
Ν.3536/2007 (άρθρο 1 έως 20) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής»
Ν.3846/2010 (άρθρο 25) «Ρυθμίσεις ασφάλισης μεταξύ ΟΓΑ και ΟΑΕΕ»
Ν.3863/2010 (άρθρα 19, 40 και 53 έως 62) 
Άρθρο 19 «Ρυθμίσεις ΟΓΑ»
Άρθρο 40 «Συναλλαγές μέσω τραπεζικού συστήματος»
Άρθρα 53 έως 62 «Ενιαίο σύστημα ρύθμισης οφειλών»
Ν.3833/2010 (άρθρο 19) «Τρόπος αναπροσαρμογής ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών»
Ν.3943/2011 (άρθρα 48) «Ρύθμιση εισφορών αυτοτελώς απασχολούμενων ασφαλισμένων»
Ν.3986/2011 (παρ.4,άρθρο 44)«Υποχρεωτική μετάταξη σε ανώτερη ασφαλιστική 
κατηγορία»
Ν.3996/2011 άρθρα 56, 76 και 83
Άρθρο 56 «Ασφάλιση μελών Αγροτικών Συνεταιρισμών – Ρυθμίσεις μεταξύ ΟΓΑ , ΟΑΕΕ»
Άρθρο 76 παρ. 8Α «Ασφάλιση στον ΟΓΑ με εργόσημο»
Άρθρο 83 «Ρυθμίσεις ΟΓΑ »
Ν.4018/2011 (άρθρα 5 και 6)
Άρθρο 5 «Εποχική εργασία πολιτών τρίτων χωρών»
Άρθρο 6 «Μετάκληση αλιεργατών »
Ν.4052/2012 (παρ.i του άρθρου 138) «Ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ως βάση 
υπολογισμού εισφορών»
Ν.4075/2012 (άρθρα 32 και 41)
Άρθρο 32 «Ρυθμίσεις ΟΓΑ – ΟΑΕΕ»
Άρθρο 41 «Τρίμηνη καταβολή εισφορών»
Ν.4093/2012 (παρ. 6 και 7 της Υποπαρ. ΙΑ.6, παρ.2 της Υποπαρ. ΙΒ.1) «Παράταση ορίου ηλικίας»
Ν.4144/2013 (άρθρα 58, 68 έως 70, 74 και 81)
Ν.4152/2013 (Υποπαρ. ΙΑ.1 και ΙΑ.2) «Πάγια ρύθμιση» - «Νέα αρχή»
Ν.4158/2013 (παρ. 4 άρθρο 2) «Ετήσιο επιτόκιο»
Ν.4172/2013 (άρθρο 101) «Σύσταση Κέντρου είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών»
Ν.4225/2014 (άρθρο 12) «Τροποποιήσεις του Ν.4152/2013 περί ρυθμίσεων»
Ν.4251/2014 (άρθρο 13, 14 και 15) «Κώδικας μετανάστευσης .............και λοιπές διατάξεις»
(Υποπαρ. ΙΑ.2) «Ενδυνάμωση εισπρακτικών μηχανισμών των ΦΚΑ και λοιπές διατάξεις
Ν.4302/2014 «Πλασματικός χρόνος Ασφάλισης»
Ν.4305/2014 «Νέα Ρύθμιση»

Βασικές εγκύκλιοι του ΟΓΑ σχετικές με τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών:

1/2003:
Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις -Δικαιολογητικά εγγραφής στα 
Μητρώα του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης (Ν.3050/2002)
11/2004:
Ασφάλιση μισθωτών - μετακλητών που απασχολούνται στον πρωτογενή αγροτικό τομέα 
(άρθρο 7 Ν.3232/2004,όπως ισχύει)
13/2004: 
Έκδοση Βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας
2/2005: 
Απαλλαγή αγρότισσας μητέρας από την καταβολή εισφορών
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11/2005:
Αναγνώριση στρατιωτικής θητείας στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ
2/2007:
Διατάξεις του Ν.3518/2006 που αφορούν στον ΟΓΑ
9/2007:
Ασφάλιση στον ΟΓΑ υπηκόων τρίτων χωρών 
3/2009:
Αναγνώριση χρόνου Πρόσθετης Ν.3518/2006
8/2009:
Ασφάλιση στον ΟΓΑ των αυτοτελώς απασχολούμενων εργατών γης - Κατάργηση 
υπεύθυνων δηλώσεων εργοδοτών – κτηματιών
6/2011:
Μητρώο Εργοδοτών - Υπόχρεοι εργοδότες για ασφαλιστικές εισφορές Β΄ εξαμήνου 2010
Πίνακες υπόχρεων καθυστερούμενων εισφορών Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης έτους 2010
3/2011:
Διαδικτυακή υπηρεσία εκτύπωσης βεβαιώσεων για υπηκόους τρίτων χωρών
5/2011:
Καταστάσεις Οφειλετών - Δικαιούχων αναγνώρισης χρόνου Πρόσθετης Ασφάλισης, έτους 
2011
7/2011:
Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Καταβολή παραβόλου για 
ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών (Ν. 3943/2011, άρθρο 48)
8/2011:
α) Αυτεπάγγελτη διαδικασία ρύθμισης οφειλών Κλάδου Κύριας Ασφάλισης
β)Πίνακες Υποχρέων καταβολής εισφοράς Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών Α΄ εξαμήνου 
2011 - Μητρώα αυτοτελώς απασχολούμενων ασφαλισμένων
9/2011:
α) Εφαρμογή Εργοσήμου, Διαδικασία έκδοσης - εξαργύρωσης
β)Ασφάλιση στον ΟΓΑ των αυτοτελώς απασχολουμένων εργατών γης
3/2012:
α) «Προκαταβολή εισφορών μετακλητών του Ν. 4018/2011 
β) Μητρώο Εργοδοτών - Υπόχρεοι εργοδότες για ασφαλιστικές εισφορές Β΄ εξαμήνου 2011
2/2013:
Έναρξη πλήρους εφαρμογής εργοσήμου για τον ΟΓΑ
4/2013:
Ασφάλιση στον ΟΓΑ εργατών γης χωρίς καμία ημέρα εργασίας με εργόσημο.
6/2013:
Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» (Ν.4152/2013)
1/2014:
α) Κέντρο είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών (ΚΕΑΟ)- Ένταξη ασφαλισμένων οφειλετών 
ΟΓΑ στα Μητρώα οφειλετών ΚΕΑΟ.
β) Πάγια ρύθμιση (4152/2013)
Έγγραφο 41589/28-07-2014
Προκαταβολή εισφορών μετακλητών αλιεργατών.
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 30
ΤΚ 10170
ΑΘΗΝΑ

2131 519100

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥ & 
ΒΕΛΛΙΟΥ, ΤΚ 35100 
ΛΑΜΙΑ

2231 355382

ΚΡΗΤΗΣ ΦΑΪΤΑΚΗ 2 & 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 
ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΤΚ 712 02 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2813 407232

ΗΠΕΙΡΟΥ 8ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 7,  
(ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) 
ΤΚ 45445 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

2651 370810

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 168, 
ΤΚ 264 43 
ΠΑΤΡΑ

2613 615740

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 63, 
ΤΚ 544 53
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2313 324952

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ

ΑΓΧΙΑΛΟΥ 1,3,5 
ΤΚ 691 00 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ

2531 355220

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΗΕ & ΝΑΥΠΛΙΟΥ, 
ΤΚ 22100 
ΤΡΙΠΟΛΗ

2713 602781

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ & ΤΣΑΤΣΟΥ 
2,ΤΚ 41335 
ΛΑΡΙΣΑ

2413 509437

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 
(Πλησίον δημοσίου ΚΤΕΟ),  
ΤΚ 50100 
ΚΟΖΑΝΗ

2461 039771

                   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΓΑ
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 30, 10170 ΑΘΗΝΑ

www.oga.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 213 15 19 100

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ)
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