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ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΑΓΡΟΤΩΝ ΝΕΟΣ 

Οδηγός
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΜΑΖΙ
Εγχειρίδιο

για τη δήλωση
ΟΣ∆Ε

ΑΓΡΟΤΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
Το εισόδημα διαιρούμενο
με τον αριθμό των μελών 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΕΣ 
Δεν υπόκεινται 
στην περικοπή του 60%
και μετά το 2017
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Αγρίνιο 2641.0.69013 - 69034

Μεσολόγγι 2631.0.56800

Ναύπακτος 6949.216888

Αμφιλοχία 2642.0.22226 - 22366

Βόνιτσα 2643.0.29080

Θέρμο 2644.0.22252

Αστακός 2646.0.38033 - 41220

Νεοχώρι 2632.0.92826

Αγγελόκαστρο 694 5162136

Γαβαλού 2635.0.41227

Παπαδάτες 2635.0.22697

Η Ένωση Αγρινίου δεν ξεπουλήθηκε σε ιδιωτικά συμφέροντα. 
Προστατεύσαμε την ιδέα του συνεργατισμού-συνεταιρισμού και είμαστε 
δίπλα σου, παρέχοντας αξιόπιστες υπηρεσίες και ουσιαστική υποστήριξη.

Μας γνωρίζεις – Μας εμπιστεύεσαι

Οι «αλεξιπτωτιστές» που εμφανίστηκαν από το πουθενά 
διεκδικώντας ρόλους που δεν τους ανήκουν, όπως ξαφνικά 
εμφανίστηκαν έτσι ξαφνικά θα εξαφανιστούν. 
Δεν έχουν κανένα υπόβαθρο. Μην σε ξεγελούν.

Προστατεύουμε την επιδότησή σου

Βάζουμε οριστικό τέλος στην αρπαγή των 30 ευρώ από κάθε πληρωμή σου. 
Αυτοί που σου παρουσιάζονται ως δήθεν ειδήμονες και ως αυτόκλητοι 
προστάτες, αυθαίρετα έβαζαν χέρι στις πληρωμές σου. Σταμάτησέ τους.

Πρέπει να ξέρεις ότι:

•  Τα περιβόητα ΚΕΑ διοικούνται σε φορέα ιδιωτικών συμφερόντων, 
ξένα προς την περιοχή και τον αγροτικό χώρο. 
Μην εμπιστεύεσαι τους ιδιώτες, που στοχεύουν μόνο στο κέρδος.

•  Η Ένωση Αγρινίου είναι από τους πλέον υγιείς και ισχυρούς 
Συνεταιρισμούς της χώρας. Ανήκει στα μέλη της, στους αγρότες. 
Ανήκει σε εσένα. Και σε εσένα επιστρέφει, με επενδύσεις 
και ολοκληρωμένη διαχείριση τα όποια κέρδη υπάρχουν.

Έλα σε ένα από τα Κέντρα Υποστήριξης Αγροτών της περιοχής 
Δώσε αξία στην Αιτωλοακαρνανία.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α.  Καθεστώς ασφάλισης πριν την εφαρµογή  
του Ν. 4387/2016 (έως 31/12/2016) σελ. 6

1) Υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΓΑ πρόσωπα
2) Τεκµαρτές κλάσεις ασφάλισης

Β.  Κατηγορίες ασφαλισµένων, µετά  
την εφαρµογή του Ν. 4387/2016. σελ. 12

i) Αγρότες
1) Αγρότες (Αυτοαπασχολούµενοι)
2)  Σύζυγοι ή ενήλικα µέλη «Αγροτικής οικογενειακής  

εκµετάλλευσης»
3)  Αυτοαπασχολούµενοι Αγρότες που ταυτόχρονα  

εργάζονται ως εργάτες σε αγροτικές επιχειρήσεις  
(όχι µε τη διαδικασία του εργοσήµου)

4)  Αυτοαπασχολούµενοι Αγρότες που ταυτόχρονα  
εργάζονται ως εργάτες σε αγροτικές επιχειρήσεις 
(µε την διαδικασία του εργοσήµου)

5)  Αγρότες που ταυτόχρονα έχουν επιχειρήσεις  
φωτοβολταϊκών

6)  Οι µοναχοί/-ες που ασχολούνται σε αγροτικές  
επιχειρήσεις, οι οποίοι έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν  
προαιρετικά στην ασφάλιση

7)  Ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ, χωρίς να έχουν ή να δηλώνουν 
αγροτική εκµετάλλευση

ii)  Εργάτες σε αγροτικές επιχειρήσεις
1)  Εργάτες σε αγροτικές επιχειρήσεις που υπόκεινται στην 

ασφάλιση του ΕΦΚΑ/ Ι.Κ.Α. (τέως ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ 
«Μισθωτοί - Ανειδίκευτοι Εργάτες ασφαλισµένοι στον  
τ. ΟΓΑ και «µετακλητοί τρίτων χωρών») 

2)  «Υπάλληλοι» (οδηγοί, γεωπόνοι, υπάλληλοι, εργάτες  
συσκευασίας, αποθηκάριοι κ.λπ.) σε αγροτικές επιχειρήσεις.

3)  Εργάτες σε αγροτικές επιχειρήσεις που αµείβονται  
µε το σύστηµα του «Εργοσήµου»

4) Εργαζόµενοι σε παραγωγούς στις Λαϊκές Αγορές
5)  Απασχολούµενοι στη δακοκτονία, στη θηραµατοπονία,  

στην υλοτοµία, στην κοπή ξύλων, δασεργάτες,  
ρητινοσυλλέκτες, σταφιδεργάτες, καθώς και οι  
απασχολούµενοι σε άλλες δασονοµικές υπηρεσίες κ.λπ.

iii) Επαγγελµατίες µε Αγροτικά εισοδήµατα
1)  Οι επαγγελµατίες, βιοτέχνες και έµποροι, οι οποίοι  

υπάγονταν (λόγω εισοδηµατικών & πληθυσµιακών  
κριτηρίων) στην ασφάλιση του ΟΓΑ

2)  Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυµάτων, που είναι  
παράλληλα εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών  
και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων

3)  Ελεύθεροι επαγγελµατίες µε αγροτικά εισοδήµατα

iv)  Συνταξιούχοι και Υπάλληλοι µε αγροτικά εισοδήµατα
1) Συνταξιούχοι µε αγροτικά εισοδήµατα
2) Ιδιωτικοί υπάλληλοι µε αγροτικά εισοδήµατα
3)  Αγρότες που έχουν παύσει τη γεωργική τους  

δραστηριότητα κατ' εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 
1096/88 [η κοινώς λεγόµενη «πρόωρη συνταξιοδότηση»]

v) Μέλη και εργαζόµενοι σε αγροτικό συνεταιρισµό
1)  Ασφάλιση Μελών και εργαζοµένων  

Αγροτικών Συνεταιρισµών
2)  Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνεταιρισµού  

που αµείβονται

vi)  Αγρότες (νέοι ασφαλισµένοι), οι οποίοι υπήχθησαν  
στην ασφάλιση του ΟΓΑ και έλαβαν αποφάσεις 
εξαίρεσης από το ΙΚΑ ως µισθωτοί

vii)  Μητέρες - Καταβολή Μειωµένων  
Ασφαλιστικών Εισφορών

Γ.  Κατηγορίες ασφαλιστικών εισφορών και τρόπος υπολογι-
σµού τους, µετά την εφαρµογή του Ν. 4387/2016. σελ. 37

1)  Εισφορές υπολογιζόµενες µε βάση  
το εισόδηµα του προηγούµενου έτους

2) Εισφορές µε το σύστηµα του «Εργοσήµου»
3)  Εισφορές ασφαλισµένων στον ΕΦΚΑ/Ι.Κ.Α.  

(τέως ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ)
4)  Εισφορές ασφαλισµένων ως Μέλη  

∆ιοικητικού Συµβουλίου συνεταιρισµού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ σελ. 54

Ο∆ΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με το νέο Ασφαλιστικό (ν. 4387/2016), 
επήλθαν σηµαντικές αλλαγές στον 
τρόπο υπολογισµού των ασφαλιστικών 
εισφορών των Αγροτών και γενικά 
των απασχολουµένων στις αγροτικές 
επιχειρήσεις. Mε τον «Οδηγό» αυτό, 
περιγράφουµε συνοπτικά το προηγούµενο 
(έως 31/12/2016) καθεστώς, ταξινοµούµε 
τις κατηγορίες υπόχρεων και τον τρόπο 
υπολογισµού ανάλογα µε την κατηγορία των 
Ασφαλιστικών Εισφορών. 
Τα κυριότερα σηµεία των αλλαγών είναι:
■  Για αγρότες, κτηνοτρόφους, 

πτηνοτρόφους, µελισσοκόµους και αλιείς. 
Τρόπος υπολογισµού των ασφαλιστικών 
εισφορών: Με βάση το εισόδηµα (κέρδος) 
του προηγούµενου έτους, αντί των 
«τεκµαρτών κλάσεων».

■  Οι ασφαλισµένοι, οι οποίοι έως την έναρξη 
του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση 
του Ο.Γ.Α. ως µισθωτοί - ανειδίκευτοι 
εργάτες (εργάτες ζωικής παραγωγής 

σε επιχειρήσεις- εκµεταλλεύσεις 
ενσταυλισµένου τύπου, κ.λπ.), µετακλητοί 
πολίτες Τρίτων χωρών, καταβάλλουν, από 
1/1/2017, µηνιαία ασφαλιστική εισφορά 
για τον κλάδο σύνταξης ως µισθωτοί. 

■  Το «εργόσηµο» διατηρείται προς το παρόν 
και µε το ίδιο κόστος εισφορών (10%). 
∆εν έχει ακόµα εκδοθεί η ερµηνευτική 
για το «ειδικό παράβολο αγοράς 
ασφαλιστικών εισφορών αγρεργατών» και 
δεν ξέρουµε ακόµα ποιους θα αφορά και 
τι κόστος θα έχει.

Απαραίτητη η έκδοση εγκυκλίου
Σίγουρα αρκετά θέµατα είναι σε «γκρίζα 
ζώνη» και για άλλα θέµατα έχουµε «δηλώσεις» 
πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων ότι 
κάποια σηµεία του Νόµου θα τροποποιηθούν. 
Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η έκδοση 
από το Υπουργείο µιας συνολικής Εγκυκλίου/
Οδηγού, για το Ασφαλιστικό Καθεστώς των 
Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων. 
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Α. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
ΤΟΥ Ν. 4387/2016 (ΕΩΣ 31/12/2016)

1)  Υπαγόµενα στην ασφάλιση του 
Ο.Γ.Α πρόσωπα

α) Υποχρεωτικά και αυτοδίκαια:

■  Οι συστηµατικά και κατά κύριο βιοποριστικό 
επάγγελµα απασχολούµενοι στην αγροτική 
οικονοµία, προσωπικά ή µε αυτεπιστασία: 
αγρότες, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, 
µελισσοκόµοι, καθώς και τα µέλη των 
οικογενειών τους.

 Προϋπόθεση για την ασφάλιση στον ΟΓΑ 
των ανωτέρω προσώπων, ήταν η κατά κύριο 
βιοποριστικό επάγγελµα απασχόλησή τους 
προσωπικά ή µε αυτεπιστασία στην αγροτική 
οικονοµία, η οποία αποδεικνύεται από το 
εκκαθαριστικό σηµείωµα της αρµόδιας ∆ηµόσιας 
Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆ΟΥ), κατά το µέρος 
που τα εκκαθαρισµένα εισοδήµατα προέρχονται 
από πρωτογενή αγροτική δραστηριότητα και 
καταχωρούνται ως γεωργικές επιχειρήσεις. 

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 
υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ, ακόµα και αν 
απασχολούνται ενεργά στην αγροτική οικονοµία.

■  Οι αλιείς που δεν υπάγονται στην ασφάλιση 
άλλου φορέα, καθώς και τα µέλη οικογενειών 
αλιέων - κατόχων αλιευτικού σκάφους. 

■  Νέοι Γεωργοί σε προγράµµατα ενίσχυσης 
(αγρότες, κτηνοτρόφοι, µελισσοκόµοι, αλιείς, 
εκµεταλλευτές φωτοβολταϊκών συστηµάτων 
ισχύος µέχρι 100Kw). 

■  Οι εργάτες γης αµειβόµενοι µε εργόσηµο 
(ασφαλίζονταν υποχρεωτικά στη 2η 
ασφαλιστική κατηγορία). 

■  Οι αγρότες που εντάσσονταν σε 
επενδυτικά προγράµµατα (αγροτουρισµός, 
αγροβιοτεχνία κ.λπ.), που χρηµατοδοτούνται 
ή συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ασφαλίζονται υποχρεωτικά στη 5η 
ασφαλιστική κατηγορία). 
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■  Εκµεταλλευτές φωτοβολταϊκών συστηµάτων 
ισχύος µέχρι 100Kw (ασφαλίζονταν 
υποχρεωτικά στη 7η ασφαλιστική κατηγορία). 

■  Οι επαγγελµατίες, βιοτέχνες και έµποροι, 
που απαλλάσσονται από την υποχρεωτική 
ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.. 

■  Τα µέλη εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε., υπό 
προϋποθέσεις (ασφαλίζονται υποχρεωτικά 
στην 5η ασφαλιστική κατηγορία). 

■  Οι ιδιοκτήτες ενοικιαζόµενων δωµατίων 
ή επιπλωµένων διαµερισµάτων, υπό 
προϋποθέσεις. Μέχρι 31-03-2013, 
ασφαλίζονταν στον ΟΓΑ µε την προϋπόθεση 
της απαλλαγής από την υποχρεωτική 
ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. Από 01-04-2013 ίσχυαν 
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 
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 υποχρεωτικά στον 
Ο.Α.Ε.Ε. 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 
Ο.Α.Ε.Ε. 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 Ο.Α.Ε.Ε. είναι υποχρεωτική. 

■  Οι µισθωτοί - ανειδίκευτοι εργάτες, που 
απασχολούνταν σε αγροτικές εργασίες της 
πρωτογενούς αγροτικής δραστηριότητας 
σε επιχειρήσεις - εκµεταλλεύσεις και 
συνεταιρισµούς. Όσα από τα πρόσωπα αυτά 
απασχολούνται παράλληλα και αυτοτελώς, 
κατά κύριο βιοποριστικό 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 
καταβάλλονται οι αντίστοιχες ασφαλιστικές 
εισφορές. Το ποσό της σύνταξης, στην 
περίπτωση αυτή, αποτελείται από το άθροισµα 
των επιµέρους ποσών σύνταξης που 
προκύπτουν και για τις δύο εργασίες τους 
κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα.

■  Οι µετακλητοί εργάτες υπήκοοι τρίτων 
χωρών, που ασχολούνταν στην αγροτική 
οικονοµία και οι αλιεργάτες µέσης και 
παράκτιας αλιείας (ως κατώτερη ασφαλιστική 

77
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κατηγορία ορίζεται η 5η). 

■  Ασφαλίζονταν υποχρεωτικά και οι δύο σύζυγοι 
στον ΟΓΑ, από 01-01-2004, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3232/2004, 
εφόσον απασχολούνται σε εργασίες, για τις 
οποίες τα πρόσωπα που τις ασκούν υπάγονται 
στην ασφάλιση του ΟΓΑ. 

β) Προαιρετικά:

■  Οι Μοναχοί, µοναχές που απασχολούνταν σε 
αγροτικές εργασίες και

■  Οι Συνταξιούχοι οποιουδήποτε ασφαλιστικού 
φορέα από έµµεσο δικαίωµα, εφόσον 
απασχολούνταν συστηµατικά σε εργασίες 
για τις οποίες τα πρόσωπα που τις ασκούν 
υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ 
καλυπτόµενες από την ασφάλιση του 
ΟΓΑ. Επισηµαίνουµε ότι η ασφάλιση ή η 
συνταξιοδότηση από άλλο φορέα Κύριας 
Ασφάλισης, από άµεσο δικαίωµα, αποτελούσε 
κώλυµα για την ασφάλιση στον ΟΓΑ (άρθρο 
34 του Ν.34/1140/1981). Συνεπώς, οι 
ασφαλισµένοι ή οι συνταξιούχοι άλλου φορέα 
Κύριας Ασφάλισης,από άµεσο δικαίωµα, 
δεν µπορούσαν να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ, 

ακόµη και αν απασχολούνται συστηµατικά σε 
εργασίες που καλύπτονται από την ασφάλιση 
του ΟΓΑ. 

[Προσοχή: Στην εγκύκλιο Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 3/2017 
Κανόνες υπολογισµού ασφαλιστικών εισφορών 
Αυτοαπασχολούµενων Κλάδου Κύριας 
Ασφάλισης Αγροτών (ΟΓΑ) από 01/01/2017, 
αναφέρεται ότι, από 01/01/2017 καταργούνται 
οι προαναφερόµενες διατάξεις και πλέον τα 
πρόσωπα αυτά έχουν υποχρέωση εφόσον ασκούν 
δραστηριότητα εκ των υπαγόµενων στον Κλάδο 
Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.»]. 

■  Κατ' εξαίρεση, µπορούσαν να ασφαλιστούν 
στον ΟΓΑ οι απασχολούµενοι περιστασιακά σε 
εργασίες που καλύπτονται από την ασφάλιση 
άλλου φορέα (π.χ ΙΚΑ, ΝΑΤ), υπό τη ρητή 
όµως προϋπόθεση ότι το κύριο επάγγελµά τους 
από το οποίο αντλούν το βιοπορισµό τους είναι 
το αγροτικό ή άλλο επάγγελµα καλυπτόµενο 
από την ασφάλιση του ΟΓΑ. Η ανωτέρω 
διάταξη δεν είχε εφαρµογή στους εργάτες γης, 
οι οποίοι αµείβονται µε εργόσηµο και οι οποίοι 
ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, παρά το γεγονός 
ότι ασκούσαν παράλληλα επάγγελµα που 
καλύπτεται από την ασφάλιση σε άλλο φορέα.

Ασφαλιστικές εισφορές µε βάση το προηγούµενο καθεστώς

Ασφαλιστική 
Κατηγορία 

Ποσά 
Κατηγοριών 

Σύνταξη Υγεία
Αγροτική 

Εστία
 Μηνιαία 
εισφορά 

Ετήσια 
εισφορά (10% x ασφ.

κατ.) 
(3,61% x 5η-
7η ασφ. κατ.) 

1 η 486,77 48,68 38,47 2,05 89,2 1.070,40

2 η 603,37 60,34 38,47 2,05 100,86 1.210,32

3 η 726,05 72,61 38,47 2,05 113,13 1.357,56

4 η 895,92 89,59 38,47 2,05 130,11 1.561,32

5 η 1.065,78 106,58 38,47 3,08 148,13 1.777,56

6 η 1.234,46 123,45 44,56 3,08 171,09 2.053,08

7 η 1.401,86 140,19 50,61 3,08 193,88 2.326,56
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2)  Τεκµαρτές κλάσεις  
ασφάλισης

Οι αυτοτελώς απασχολούµενοι στην αγροτική 
οικονοµία µπορούσαν να επιλέξουν µε δήλωσή τους 
µια από τις επτά (7) ασφαλιστικές κατηγορίες του 
Κλάδου, επί των ποσών των οποίων υπολογίζονται 
οι εισφορές για σύνταξη και υγεία (παρ. 2, άρθρ. 4, 
του Ν. 2458/1997).

Για τους αγρεργάτες ως κατώτερη υποχρεωτική 
ασφαλιστική κατηγορία από 01-01-2013 οριζόταν 
η 2η. Από 01-01-2012, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της παρ. 4 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011, οι 
πέντε πρώτες κατηγορίες είναι υποχρεωτικές 
και οι υπόλοιπες προαιρετικές. Οι ασφαλισµένοι 
κατατάσσονταν στην 1η ασφαλιστική κατηγορία 
(πλην των αγρεργατών που κατατάσσονται 
υποχρεωτικά στη 2η) και µετατάσσονται στις 
επόµενες και µέχρι την 5η υποχρεωτική κατηγορία 
ανά τριετία, µε εξαίρεση τη µετάταξη από την 
1η στη 2η υποχρεωτική κατηγορία, η οποία 
πραγµατοποιείται µετά από πέντε έτη ασφάλισης. 
Για τα µέλη Οµόρρυθµων και Ετερόρρυθµων 
Εταιρειών (Ο.Ε. - Ε.Ε.)- εφόσον υπάγονται στην 
ασφάλιση του ΟΓΑ - έχει οριστεί, από 01-01-2005, 
ως κατώτατη ασφαλιστική κατηγορία η 5η. Στην 5η 
τουλάχιστον ασφαλιστική κατηγορία κατατάσσονταν 
και οι απασχολούµενοι στην αγροτική οικονοµία 
ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ που έχουν ενταχθεί σε 
επενδυτικά προγράµµατα για την αγροτική ανάπτυξη 
(όπως αγροτουρισµός, αγροβιοτεχνία).

Στην 7η ασφαλιστική κατηγορία κατατάσσονταν 
υποχρεωτικά οι ασφαλισµένοι του ΟΓΑ που έχουν 
εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σύστηµα ισχύος µέχρι 
100 kw.

Για τους νεοϋπαγόµενους από 01-01-2004 στην 
ασφάλιση του Ο.Γ.Α. ανειδίκευτους εργάτες του 
πρωτογενούς τοµέα, αλιεργάτες και µετακλητούς 
αλλοδαπούς µε είσοδο στη χώρα από 01-01-2004 
και µετά, είχει οριστεί ως κατώτατη υποχρεωτική 
ασφαλιστική κατηγορία η 5η. Τα ποσά των 
ασφαλιστικών κατηγοριών αναπροσαρµόζονταν 
µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας.
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Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ,  
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4387/2016

i) Αγρότες

1)  Αγρότες  
(Αυτοαπασχολούµενοι)

Περιλαµβάνει:

■  Αγρότες, κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους, 
µελισσοκόµους και αλιείς.

■  Απασχολούµενους στην αγροτική οικονοµία, 
πρώην ασφαλισµένους του ΟΓΑ που έχουν 
ενταχθεί στα επενδυτικά προγράµµατα για 
την αγροτική ανάπτυξη, όπως αυτά του 
αγροτουρισµού και της αγροβιοτεχνίας, 
στο πλαίσιο κανονισµών της ΕΕ και 
χρηµατοδοτούνται για τον σκοπό αυτό.

Τρόπος υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών:

Με βάση το εισόδηµα (κέρδος) της προηγούµενου 
έτους. Σηµειώνεται ότι στην στη περίπτωση 
«οικογενειακής αγροτικής εκµετάλλευσης», η 
εισφορά του Αγρότη υπολογίζεται µε βάση το 
εισόδηµα (κέρδος) της προηγούµενου έτους, 
του «αρχηγού» της αγροτικής εκµετάλλευσης, 
διαιρούµενο µε τον αριθµό των µελών της 
«οικογενειακής αγροτικής εκµετάλλευσης» (∆είτε: 
Κατωτέρω Κεφ. Γ1) .

2)  Σύζυγοι ή ενήλικα µέλη 
«Αγροτικής οικογενειακής 
εκµετάλλευσης»

Περιλαµβάνονται:

Ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα οικογένειας, 
σε περίπτωση οικογενειακής αγροτικής 
εκµετάλλευσης. Επίσης, τα µέλη οικογενειών 

αλιέων, κατόχων αλιευτικού σκάφους.

[Παράδειγµα 1 : Ενήλικο 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.

Παράδειγµα 2 : 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. (Πηγή: «Ο∆ΗΓΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ» Ο.Γ.Α Ιαν. 2015] 

Τρόπος υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών:

Με βάση το εισόδηµα (κέρδος) της προηγούµενου 
έτους, του «αρχηγού» (αφού δικό τους δεν έχουν) 
της αγροτικής εκµετάλλευσης, διαιρούµενο µε τον 
αριθµό των µελών της «οικογενειακής αγροτικής 
εκµετάλλευσης» (∆είτε: Κατωτέρω Κεφ. Γ1) .

3)  Αυτοαπασχολούµενοι  
Αγρότες που ταυτόχρονα 
εργάζονται ως εργάτες  
σε αγροτικές επιχειρήσεις  
(όχι µε την διαδικασία  
του εργοσήµου)

Περιλαµβάνονται:

Οι ασφαλισµένοι οι οποίοι, σύµφωνα µε τις 
γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, 

asfalisi_001_052_osd.indd   10 15/03/2017   20:01



11

όπως ίσχυαν µέχρι την έναρξη ισχύος του 
ν. 4387/2016 υπάγονταν ή θα υπάγονται 
στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του 
ΟΓΑ και οι οποίοι απασχολούνται εποχικά για 
χρονικό διάστηµα µέχρι 150 ηµέρες ετησίως 
σε επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις, οι οποίες 
µεταποιούν, τυποποιούν και διακινούν προϊόντα 
εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, 
θηραµατοπονίας, και κάθε είδους εκτροφών, 
οι οποίοι συνεχίζουν να ασφαλίζονται ως 
αυτοτελώς απασχολούµενοι αγρότες για τη 
συγκεκριµένη απασχόλησή τους εξαιρούµενοι της 
ασφάλισής τους ως µισθωτοί. [Σηµειώνεται ότι το 
ίδιο καθεστώς ίσχυε και πριν τον Ν. 4387/2016]

Προσδιορισµός των περιπτώσεων  
που ανήκουν σ΄ αυτή την κατηγορία:

Καταρχήν σηµειώνουµε ότι σύµφωνα µε εγκύκλιο 
42/2008 του Ι.Κ.Α, Αρ.Πρωτ. Α20/417/13 
της 26/5/2008, µε θέµα «Εξαίρεση από την 
ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. των εποχικά 
απασχολούµενων, ασφαλισµένων του κλάδου 
Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Ο.Γ.Α., σε 
επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις µεταποίησης, 
τυποποίησης και διακίνησης προϊόντων 
εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, 
θηραµατοπονίας και κάθε είδους εκτροφών.», 
ισχύουν µεταξύ άλλων και τα εξής: «…. οι ασφ/
νοι του κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του 
Ο.Γ.Α., οι οποίοι απασχολούνται εποχικά, για 
χρονικό διάστηµα µέχρι έξι (6) µήνες  
[Προσοχή, τώρα είναι 150 ηµέρες] ετησίως 
σε επιχ/σεις ή εκµεταλλεύσεις, οι οποίες 
µεταποιούν, τυποποιούν και διακινούν 
προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, 
δασοπονίας, θηραµατοπονίας και κάθε είδους 
εκτροφών, συνεχίζουν να ασφαλίζονται στον 
Οργανισµό αυτόν, εξαιρούµενοι της ασφ/σης 
του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για την απασχόλησή τους 
αυτή………Από τα ανωτέρω προκύπτει ευθέως 
ότι ο όρος «εποχική απασχόληση» αποδίδεται 
στην κατ΄ έτος διάρκεια της παρεχόµενης 
εργασίας και όχι στην κατά το ίδιο διάστηµα 
λειτουργία των επιχειρήσεων ή εκµεταλλεύσεων 
που αναφέρονται. ∆εν ερευνάται συνεπώς 
εάν η επιχείρηση ή εκµετάλλευση ανήκει στην 

κατηγορία των «εποχικών» επιχειρήσεων, 
αφού ενδιαφέρει µόνο η διάρκεια της 
παρεχόµενης απασχόλησης, η οποία δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τους έξι (6), όχι κατ΄ ανάγκη 
συνεχείς, ηµερολογιακούς µήνες ετησίως. 
Σηµειώνεται ότι ως «επιχείρηση» νοείται η 
αυτοτελής οικονοµική µονάδα, που ιδρύεται 
και αναπτύσσει δραστηριότητα µε σκοπό το 
κέρδος (αγροτική, βιοτεχνική, βιοµηχανική, 
κ.λ.π.), ενώ ως «εκµετάλλευση» η συστηµατική 
και εντατική χρήση πλουτοπαραγωγικών 
πόρων για την αποκόµιση οικονοµικού κέρδους. 
Εξ΄ άλλου, ο όρος «µεταποίηση» αποδίδεται 
αποκλειστικά στην δευτερογενή παραγωγή, την 
επεξεργασία δηλαδή ή την µετατροπή ή τον 
µετασχηµατισµό των πρώτων υλών σε έτοιµα για 
πώληση προϊόντα, ενώ ο όρος «τυποποίηση» 
στην παραγωγή προϊόντων, σύµφωνα µε 
έναν ορισµένο τύπο ή σύµφωνα µε ειδικές 
προδιαγραφές. Τέλος, ως «διακίνηση» θα 
πρέπει να θεωρηθεί η µεταφορά, διανοµή και 
διάθεση οικονοµικών αγαθών, όπως πρώτων 
υλών, γεωργικών, βιοµηχανικών προϊόντων 
κ.λ.π. Ευνόητο είναι ότι τα ανωτέρω αφορούν 
πάντα την µεταποίηση, τυποποίηση και διακίνηση 
αγροτικών προϊόντων, τα οποία σύµφωνα και 
µε τον οικείο ορισµό της παραγράφου 1 του 
άρθρου 52 του ίδιου νοµοθετήµατος, (σχετ. 
η υπ΄ αριθµ. 128/07 εγκύκλιός µας), είναι 
τα αγαθά που παράγονται στα πλαίσια των 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων δηλαδή κατά 
βάση, τα προϊόντα εδάφους, της κτηνοτροφίας, 
της αλιείας, της δασοπονίας καθώς και 
των προϊόντων της θηραµατοπονίας, της 
συστηµατικής δηλαδή εκτροφής, προστασίας ή 
περίθαλψης θηραµάτων, αλλά και των προϊόντων 
κάθε είδους εκτροφών….3. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 
-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: …Οι προϋποθέσεις συνεπώς 
που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά για την 
εξαίρεση από την ασφ/ση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 
των εν λόγω προσώπων είναι:

■  Ενεργή ασφάλιση στον κλάδο Κύριας 
Ασφάλισης Αγροτών του Ο.Γ.Α. η οποία 
θα συνεχίζεται και κατά τον χρόνο της 
εποχικής τους απασχόλησης και η οποία θα 
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αποδεικνύεται από επίσηµο στοιχείο του 
Οργανισµού αυτού (βεβαίωση ασφαλιστικής 
ενηµερότητας κ.λ.π.).

■  Απασχόληση σε επιχειρήσεις ή 
εκµεταλλεύσεις οι οποίες µεταποιούν, 
τυποποιούν ή διακινούν προϊόντα εδάφους, 
κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, 
θηραµατοπονίας και κάθε είδους 
εκτροφών.

(Πρόκειται για επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις 
της δευτερογενούς αγροτικής δραστηριότητας 
οι οποίες ρητώς εξαιρούνται από το πεδίο 
εφαρµογής του εδαφίου α΄ της παρ. 1 
του άρθρου 52 του ίδιου νόµου, που σας 
κοινοποιήθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 128/07 
εγκύκλιό µας).

■  Η εποχική απασχόλησή των να διαρκεί 
µέχρι έξι (6) µήνες [Προσοχή, τώρα είναι 
150 ηµέρες] ετησίως, ανεξάρτητα από 
την διάρκεια, σε ηµέρες, της µηνιαίας 
απασχόλησης. Το συνολικό αυτό χρονικό 
διάστηµα µπορεί να κατανεµηθεί κατά την 
διάρκεια του έτους ανάλογα µε τις ανάγκες 
της επιχ/σης ή εκµετάλλευσης.

Συνεπώς, εφ΄ όσον ελλείπει µία έστω εκ των 
προϋποθέσεων που αναφέρονται στο παρόν 
κεφάλαιο, τα απασχολούµενα πρόσωπα θεωρείται 
ότι υπάγονται στην ασφάλιση του Ιδρύµατος, 
δίχως περαιτέρω έρευνα.

Η εξαίρεση από την ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - 
Ε.Τ.Α.Μ. ισχύει και στις περιπτώσεις που η 
απασχόληση των υπ΄ όψη προσώπων διαρκεί 
λιγότερο του ενός µηνός, ενώ όπου διαπιστωθεί 
από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα ότι αυτή 
συνεχίστηκε και πέραν του εξαµήνου, τότε θα 
πρέπει να χωρίσει ασφάλισή τους στο Ι.Κ.Α. 
- Ε.Τ.Α.Μ. από την πρώτη µέρα απασχόλησής 
τους µετά την συµπλήρωση του εξαµήνου και 
για όσο διάστηµα διήρκησε ή διαρκεί αυτή ακόµη 
και µετά την συµπλήρωση του έτους, αφού δεν 
θα έχει, όπως προαναφέρθηκε, εφαρµογή στην 
περίπτωση αυτή, ούτε η διάταξη της παρ. 1 του 

άρθρου 52 του ίδιου νόµου…….5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ: Οι εργοδότες που απασχολούν 
προσωπικό το οποίο καταλαµβάνεται από την 
κοινοποιούµενη διάταξη, υποχρεούνται να τηρούν 
στον τόπο απασχόλησής του και να θέτουν υπ΄ 
όψη των αρµοδίων ελεγκτικών οργάνων του 
Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. κάθε επίσηµο στοιχείο από το 
οποίο να προκύπτει:

α) Η ιδιότητα του ενεργού ασφαλισµένου 
του κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του 
Ο.Γ.Α.

β) Η διάρκεια της εποχικής απασχόλησης 
(έναρξη - λήξη) εκάστου των 
απασχολουµένων. ….»

Τρόπος υπολογισµού των ασφαλιστικών 
εισφορών:

Έως τις 31/12/2016, ο εργοδότης, που 
απασχολούσε αγρότες µε αυτό τον τρόπο, δεν 
υπόκειτο (*) σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον 
Ο.Γ.Α, γιατί ο Αγρότης πλήρωνε τις εισφορές 
του ο ίδιος, µε βάση την «τεκµαρτή ασφαλιστική 
κλάση» στην οποία είχε ενταχθεί.

Μετά την αλλαγή του Ασφαλιστικού Νόµου, όσον 
αφορά τον υπολογισµό των εισφορών µε βάση 
το «αγροτικό επιχειρηµατικό κέρδος» και παρόλο 
ότι οι αµοιβές αυτές φορολογικά, θεωρούνται 
εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, εκτιµούµε ότι 
θα συναθροιστούν µε τα αγροτικά εισοδήµατα. 
Επισηµαίνουµε ότι η διατύπωση του Νόµου είναι: 
«1. …. Οι ασφαλισµένοι, οι οποίοι βάσει των 
γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων του 
ΟΓΑ, …. καταβάλλουν από 1.1.2017, ανεξαρτήτως 
του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, 
…, όπως αυτό καθορίζεται µε βάση το καθαρό 
φορολογητέο εισόδηµα από την ασκούµενη 
αγροτική δραστηριότητα και κάθε άλλη 
δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του 
ΟΓΑ κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος.» 
και «8. …. Οι ασφαλισµένοι αυτοί υπάγονται στις 
ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
αυτού, αναλογικά εφαρµοζόµενων.» (άρθρο 40, 
περ. 1 και 8) 
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Απαραίτητη κατά την εκτίµησή µας, 
προϋπόθεση για την ένταξη, στην κατηγορία 
αυτή είναι: ο αγρότης ή η αγρότισσα να 
έχουν πριν την ανάληψη της εργασίας αυτής, 
ασφαλιστέα στον Ο.Γ.Α. ιδιότητα, δηλαδή δική 
τους αγροτική εκµετάλλευση ή να είναι µέλη 
«οικογενειακής αγροτικής εκµετάλλευσης», 
όπως αυτή αναγνωρίζεται από τον Ο.Γ.Α. 

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να δοθούν 
επιπλέον διευκρινήσεις σχετικά µε τον 
υπολογισµό ασφαλιστικών εισφορών, επί 
των αµοιβών αυτών. Σηµειώνουµε για την 
περίπτωση αυτή (άρθρο 40, Παρ. 8, του 
Ν. 4387/2016, δεν έχει εκδοθεί ακόµα 
ερµηνευτική).

Εφαρµογή εργατικής Νοµοθεσίας:

Σηµειώνουµε ότι για την κατηγορία αυτή, ισχύουν 
όλες οι διαδικασίες, που προβλέπει η Εργατική 
Νοµοθεσία (ΣΕΠΕ, Εργάνη κ.λ.π).

(*) Προσοχή: ∆ιαφορετική ήταν η περίπτωση 
της κατηγορίας των εργατών-αγροτών σε 
επιχειρήσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε και Εργάτες 
ζωικής παραγωγής σε επιχειρήσεις- 
εκµεταλλεύσεις ενσταυλισµένου τύπου, 
Επιχειρήσεις - εκµεταλλεύσεις καλλιέργειας 
µανιταριών, φυκιών κλπ., Αλιεργάτες, Εργάτες 
ιχθυοκαλλιέργειας,∆ύτες στον πρωτογενή 
αγροτικό τοµέα (ανεξαρτήτως νοµικής µορφής 
του εργοδότη), οι οποίοι από 1/1/2017, 
ασφαλίζονται στο ΕΦΚΑ/Ι.Κ.Α (∆είτε κατωτέρω 
στο Κεφ. Β. ii. 1)

4)  Αυτοαπασχολούµενοι  
Αγρότες που ταυτόχρονα 
εργάζονται ως εργάτες  
σε αγροτικές επιχειρήσεις 
(µε την διαδικασία του  
εργοσήµου)

Περιλαµβάνονται:

Όσοι ανήκουν στην κατηγορία Αγρότες 
(Αυτοαπασχολούµενοι ) [∆είτε ανωτέρω Α. I. 
1], στην περίπτωση που εκτός την δική τους 
«αγροτική εκµετάλλευση», εργάζονται ως 
εργάτες («κάνουν κάποια µεροκάµατα») και σε 
άλλον αγρότη.

Τρόπος υπολογισµού των ασφαλιστικών 
εισφορών:

Με βάση το εισόδηµα (κέρδος) της 
προηγούµενου έτους. (∆είτε: Κατωτέρω Κεφ. 
Γ1). Κατά την εκτίµησή µας το εισόδηµα από 
την απασχόληση µε εργόσηµο, θα πρέπει να 
προστεθεί στο αγροτικό εισόδηµα του αγρότη.

Σηµειώνουµε ότι:

α) Με βάση την ΠΟΛ.1201/2016 «Κοινοποίηση 
των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4410 /2016 
σχετικά µε το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών», 
οι παροχές αγροτικών του υπηρεσιών (µε 
λήψη εργόσηµου), προστίθενται στα έσοδα του 
αγρότη, προκειµένου να κριθεί η ένταξή του, στο 
«κανονικό καθεστώς». Από άποψη φορολογίας 
εισοδήµατος, τα ποσά αυτά θεωρούνται εισόδηµα 
από µισθωτές υπηρεσίες. 

β) Σύµφωνα µε την απόφαση Αριθµ. 
Φ10034/4148/133/5.3.2013  
Ένταξη στα Μητρώα Ασφαλισµένων ΟΓΑ 
των εργατών γης, «Οι παρακρατηθείσες 
µε εργόσηµο, εντός του έτους, εισφορές, 
συµψηφίζονται µε τις ασφαλιστικές εισφορές του 
ασφαλισµένου, για το ίδιο έτος.»

5)  Αγρότες που ταυτόχρονα έχουν 
επιχειρήσεις φωτοβολταϊκών

Περιλαµβάνονται:

Οι κατά κύριο επάγγελµα, τουλάχιστον για µια 
πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το 
Μητρώο Αγροτών καθώς και τα φυσικά πρόσωπα 
που εντάσσονται σε επιδοτούµενα προγράµµατα 
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αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών που 
εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήµατα ισχύος 
µέχρι 100 kw. 
Σηµειώνουµε ότι, στην απόφαση «Εγκύκλιος 
Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 40/21.10.2013 Ανακεφαλαίωση – 
αποσαφήνιση και συµπλήρωση των οδηγιών 
που αφορούν στην ασφάλιση προσώπων που 
εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήµατα», 
µεταξύ άλλων αναφέρονται και τα εξής: « …
Με την παρούσα εγκύκλιο ανακεφαλαιώνονται 
- αποσαφηνίζονται οι οδηγίες που έχουν δοθεί 
µε τις ως άνω σχετικές εγκυκλίους για την 
ασφαλιστική αντιµετώπιση των προσώπων που 
εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήµατα και 
συµπληρώνονται αυτές ως προς τα εξαιρούµενα 
από την υποχρεωτική ασφάλιση πρόσωπα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 
25 του ν. 3846/2010, όπως αντικαταστάθηκαν 
µε όµοιες της παρ. 4 του άρθρου 32 του ν. 
4075/2012 και τα διευκρινιστικά έγγραφα της 
ΓΓΚΑ…. 
1. Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ σε 
όλη την Επικράτεια υπάγονται: 
1.1. Τα φυσικά πρόσωπα ή τα µέλη εταιριών 
οποιασδήποτε µορφής, καθώς και τα µέλη του ∆Σ 
της ανώνυµης εταιρίας µε ποσοστό τουλάχιστον 
3%, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήµατα 
συνολικής ισχύος πάνω από 20 kw είτε σε 
κτιριακή εγκατάσταση που χρησιµοποιείται για 
κατοικία ή στέγη επιχείρησης είτε σε αγροτεµάχια 
ή οικόπεδα. 
1.2. Οι κατά κύριο επάγγελµα, τουλάχιστον για 
µία συνεχή πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται 
από το Μητρώο Αγροτών, που εγκαθιστούν 
φωτοβολταϊκά συστήµατα συνολικής ισχύος πάνω 
από 100 kw. 
1.3. Οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, όπως 
ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, οι οποίοι δεν 
έχουν την ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελµα 
αγρότη για µία συνεχή πενταετία και εγκαθιστούν 
φωτοβολταϊκά συστήµατα συνολικής ισχύος µέχρι 
100 kw. 
1.4. Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ-κατά κύριο επάγγελµα 
αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, 
οι οποίοι δεν έχουν την ιδιότητα του κατά κύριο 
επάγγελµα αγρότη για µία συνεχή πενταετία και 
εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήµατα συνολικής 

ισχύος µέχρι 100 kw. 
1.5. Τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε 
επιδοτούµενα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης 
νέων γεωργών που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά 
συστήµατα συνολικής ισχύος πάνω από 100 kw. 
1.6. Τα φυσικά πρόσωπα των οποίων έληξε η 
διάρκεια του επιδοτούµενου προγράµµατος 
αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών που 
εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήµατα συνολικής 
ισχύος µέχρι 100 kw και δεν εντάσσονται στα 
παρακάτω εξαιρούµενα πρόσωπα. 
2. Εξαιρούνται από την υποχρεωτική 
ασφάλιση του ΟΑΕΕ και ασφαλίζονται στην 7η 
ασφαλιστική κατηγορία του ΟΓΑ: 
2.1. Οι κατά κύριο επάγγελµα, τουλάχιστον για 
µία συνεχή πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται 
από το Μητρώο Αγροτών, που εγκαθιστούν 
φωτοβολταϊκά συστήµατα συνολικής ισχύος µέχρι 
100 kw. 
2.2. Τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε 
επιδοτούµενα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης 
νέων γεωργών που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά 
συστήµατα συνολικής ισχύος µέχρι 100 kw. 
Η εξαίρεση των προσώπων αυτών διαρκεί 
για όσο χρονικό διάστηµα έχουν ενταχθεί στο 
επιδοτούµενο πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης 
νέων γεωργών. 
2.3. Επίσης εξαιρούνται από την υποχρεωτική 
ασφάλιση του ΟΑΕΕ: 
Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ οι οποίοι είναι 
επαγγελµατίες αγρότες για µία συνεχή πενταετία 
και εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήµατα 
συνολικής ισχύος µέχρι 100 kw. Στα πρόσωπα 
αυτά δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παρ. 7 
του άρθρου 25 του ν. 3846/2010 που αφορούν 
στην ασφαλιστική αντιµετώπιση των φυσικών 
προσώπων - συνταξιούχων του ΟΓΑ ή και άλλων 
ασφαλιστικών οργανισµών που συνεχίζουν ή 
κάνουν έναρξη επαγγελµατικής δραστηριότητας 
σε περιοχές µε ειδικά πληθυσµιακά κριτήρια 
(σχετ. εγκύκλιος 80/2010). Και τούτο επειδή: α) 
η συνταξιοδότησή τους από τον ΟΓΑ δεν αναιρεί 
την ιδιότητά τους ως επαγγελµατίες αγρότες, 
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 
του ν. 3874/2010 περί Μητρώου Αγροτών και 
Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, και β) η διαχείριση 
φωτοβολταϊκών συστηµάτων συνολικής ισχύος 
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µέχρι 100 kw από επαγγελµατίες αγρότες 
δεν είναι επαγγελµατική αλλά αγροτική 
δραστηριότητα. 
2.4. ∆εν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση 
του ΟΑΕΕ τα φυσικά πρόσωπα ή τα µέλη εταιριών 
οποιασδήποτε µορφής, καθώς και τα µέλη του ∆Σ 
της ανώνυµης εταιρίας µε ποσοστό τουλάχιστον 
3%, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήµατα 
συνολικής ισχύος µέχρι 20 kw. 
3. Για την υπαγωγή ή την εξαίρεση από την 
ασφάλιση του ΟΑΕΕ των προσώπων που 
διαχειρίζονται φωτοβολταϊκά συστήµατα λαµβάνεται 
υπόψη, αθροιστικά, η συνολική ισχύς σε kw των 
εγκαταστάσεων στις οποίες δραστηριοποιούνται 
ατοµικά ή ως µέλη εταιριών……»

Τρόπος υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών:

Με βάση το εισόδηµα (κέρδος) της 
προηγούµενου έτους.

6)  Οι µοναχοί/-ες που  
ασχολούνται σε αγροτικές 
επιχειρήσεις οι οποίοι έχουν 
υπαχθεί ή θα υπαχθούν  
προαιρετικά στην ασφάλιση

(Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 5/2017 - Ένταξη των 
µισθωτών του τ.Ο.Γ.Α. στον Ενιαίο Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) κατ εφαρµογή 
των διατάξεων του Ν. 4387/2016)

Σηµειώνουµε ότι οι µοναχοί και οι µοναχές, 
εγγράφονταν στον Ο.Γ.Α. ύστερα από αίτησή τους 
(άρθρο 5, Π.∆. 78/7-4-1998) και επιλέγαν την 
«τεκµαρτή ασφαλιστική κλάση», που ήθελαν να 
καταταγούν.

∆εδοµένου αφενός της κατάργησης των 
«τεκµαρτών κλάσεων» και αφετέρου ότι τα 
πρόσωπα της κατηγορίας αυτής, δεν έχουν 
αυτόνοµη αγροτική εκµετάλλευση, πρέπει 
να διευκρινιστεί, ο τρόπος υπολογισµού των 
ασφαλιστικών εισφορών (εκτιµούµε ότι πρέπει να 
ασφαλίζονται µε το ελάχιστο ποσό εισφορών).

7)  Ασφαλισµένοι στον Ο.Γ.Α., χωρίς 
να έχουν ή να δηλώνουν αγροτική 
εκµετάλλευση

Κάποιος για να είναι ασφαλισµένος στον Ο.Γ.Α 
πρέπει να έχει αγροτική εκµετάλλευση και να 
υποβάλει τις σχετικές φορολογικές δηλώσεις 
ανεξάρτητα αν έχει ή όχι φορολογητέο εισόδηµα. 

Υπόψη ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Ν. 
3996/2011: Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 
11 του π.δ. 78/ 1998, προστίθεται εδάφιο ως 
εξής: «Η ασφάλιση στον Κλάδο διακόπτεται 
επίσης στην περίπτωση που το αρµόδιο 
Όργανο ασφάλισης ζητήσει εγγράφως από τον 
ασφαλισµένο δικαιολογητικά ή άλλη πληροφορία 
χρήσιµη, προκειµένου να διαπιστώσει αν 
εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπό του 
οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του 
ΟΓΑ, και ο ασφαλισµένος δεν προσκοµίσει τα 
ζητηθέντα στοιχεία εντός εξαµήνου από τότε που 
του ζητήθηκαν…» (Ν. 3996 /2011, ΦΕΚ 170 – 
5/8/2011)

ii)  Εργάτες σε αγροτικές  
επιχειρήσεις

1) Εργάτες σε αγροτικές επιχειρήσεις 
που υπόκεινται στην ασφάλιση του 
ΕΦΚΑ/Ι.Κ.Α. (τέως ασφαλισµένοι 
στον Ο.Γ.Α. «Μισθωτοί - Ανειδίκευτοι 
Εργάτες ασφαλισµένοι στον τ.Ο.Γ.Α. 
και «µετακλητοί τρίτων χωρών»)

Με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ.5 του 
Ν.4387/2016,ορίζεται ότι: 
«5. Οι ασφαλισµένοι, οι οποίοι έως την έναρξη 
του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του 
Ο.Γ.Α. ως µισθωτοί - ανειδίκευτοι εργάτες, 
µετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών, καταβάλλουν, 
από 1/1/2017, µηνιαία ασφαλιστική εισφορά 
για τον κλάδο σύνταξης ως µισθωτοί, 
εφαρµοζοµένων αναλόγως των σχετικών 
διατάξεων για τους ασφαλισµένους µισθωτούς 
που προέρχονται από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Το 
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ποσοστό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς 
εργοδότη- ασφαλισµένου για την κατηγορία 
αυτών των ασφαλισµένων διαµορφώνεται 
ισόποσα και σταδιακά από 1/1/2017 και έως 
31/12/2019 ώστε από την 1/1/2020 να έχει 
διαµορφωθεί στο ύψος του άρθρου 38».

«ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
-ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ τ. Ο.Γ.Α. 
ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΩΣ 
ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α.

Οι µισθωτοί- ανειδίκευτοι εργάτες του τ. Ο.Γ.Α. 
που εντάσσονται ως µισθωτοί στον Ε.Φ.Κ.Α. 
διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

ΜΙΣΘΩΤΟΙ, 
ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ 
ΕΡΓΑΤΕΣ

• Εργάτες ζωικής 
παραγωγής σε 
επιχειρήσεις- 
εκµεταλλεύσεις 
ενσταυλισµένου τύπου:

> Μονάδες εκτροφής 
αιγοπροβάτων

> βουστάσιο

> χοιροτροφική µονάδα

> Πτηνοτροφείο 
> Ιπποφορβείο

>εκτροφείο γουνοφόρων 
ζώων

• Επιχειρήσεις - 
εκµεταλλεύσεις 
καλλιέργειας µανιταριών, 
φυκιών κλπ.

• Αλιεργάτες

• Εργάτες 
ιχθυοκαλλιέργειας

• ∆ύτες στον πρωτογενή 
αγροτικό τοµέα (σχετ.
άρθρο 52 του Ν. 
3518/2006) (*).

ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ 
ΠΟΛΙΤΕΣ 
ΤΡΙΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ

Πολίτες τρίτων χωρών 
που σύµφωνα µε το Ν. 
4251/2014 προσκαλούνται 
από εργοδότες µε σκοπό την 
απασχόληση σε αγροτικές 
εργασίες για ορισµένο 
χρονικό διάστηµα.

(*) «Άρθρο 52, του Ν. 3518/2006, Υπαγωγή 
στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. 1.α) Οι διατάξεις των 
παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου 7 του 

ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄) αντικαθίστανται από 
τότε που ίσχυσαν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 
στις επί µέρους διατάξεις, ως ακολούθως: 1. Στην 
ασφάλιση του Ο.Γ.Α. υπάγονται υποχρεωτικά 
και αυτοδίκαια, από 1.1.2004, εξαιρούµενοι της 
ασφάλισης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., µε την επιφύλαξη 
των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος 
άρθρου, οι απασχολούµενοι µε αµοιβή, σε 
αγροτικές εργασίες της πρωτογενούς αγροτικής 
δραστηριότητας, σε αγροτικές εκµεταλλεύσεις 
ή σε αγροτικούς συνεταιρισµούς, ανεξάρτητα 
από τη νοµική µορφή και το µέγεθος αυτών. 
….δ) Αγροτική εκµετάλλευση: είναι η µονάδα 
παραγωγής αγροτικών προϊόντων η οποία 
δραστηριοποιείται ιδίως: αα) Στην καλλιέργεια, 
παραγωγή και συλλογή παντός είδους προϊόντων 
εδάφους, αρωµατικών και διακοσµητικών φυτών, 
στην ανθοκοµία, στην παραγωγή µανιταριών, 
µπαχαρικών, σπόρων και φυτών. ββ) Στην 
κτηνοτροφία, αλιεία, ιπποπαραγωγή γγ) Στην 
αλιεία σε γλυκά νερά, στην παράκτια και στη 
µέση αλιεία, στη σπογγαλιεία, στην ιχθυοτροφία, 
στην παραγωγή γόνου, στη βατραχοτροφία, στην 
καλλιέργεια µυδιών, στρειδιών και στην εκτροφή 
µαλακίων και µαλακοστράκων.

Κατόπιν τούτου, διευκρινίζεται ότι: 
1. Οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ.1 του 
Ν.3863/2010, όπως ισχύει, (εργόσηµο ΟΓΑ) δεν 
θίγονται από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 
5 του κοινοποιούµενου νόµου [∆ηλαδή µπορεί 
κάποιος να ασφαλιστεί µε εργόσηµο, αρκεί να 
ανήκει σε κατηγορία εργάτη γης που µπορεί να 
υπαχθεί σε εργόσηµο]. 
2. Οι ασφαλισµένοι, οι οποίοι έως την έναρξη του 
παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. Ο.Γ.Α. 
ως µετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών, εντάσσονται 
ως µισθωτοί στον ΕΦΚΑ, και καταβάλλουν, από 
1/1/2017 µηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον 
κλάδο σύνταξης, εφαρµοζοµένων αναλόγως των 
σχετικών διατάξεων για τους ασφαλισµένους 
µισθωτούς που προέρχονται από το τ. Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ. Κατά συνέπεια οι σχετικές διατάξεις του 
Ν.4251/2014, που προέβλεπαν προκαταβολή 
ασφαλιστικών εισφορών για το διάστηµα της 
µετάκλησης καθίστανται ανενεργές. (Πηγή: 
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 5/2017)
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Με βάση το προηγούµενο καθεστώς και σύµφωνα 
µε την εγκύκλιο ΑΡ.58/10.05.04 - Υπαγωγή 
προσώπων στην ασφάλιση του ΟΓΑ και εξαίρεσή 
τους από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ., ίσχυαν 
µεταξύ άλλων και τα εξής: «….Επισηµαίνουµε ότι: 

■  Η ρύθµιση αυτή [σηµ.: αναφέρεται σε αυτούς 
που τότε ασφαλίζονταν στον Ο.Γ.Α και 
σήµερα στο ΕΦΚΑ/ΙΚΑ] αφορά µόνο τους 
ανειδίκευτους εργάτες που απασχολούνται 
αποκλειστικά στην πρωτογενή εν γένει 
παραγωγή (φυτική και ζωϊκή), καθώς και 
σε ανθοκοµικές επιχειρήσεις και φυτώρια, 
ενώ αντίθετα υπάγονται στην ασφάλιση του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι απασχολούµενοι µε άλλες 
ειδικότητες (οδηγοί, γεωπόνοι, υπάλληλοι, 
εργάτες συσκευασίας, αποθηκάριοι κλπ.), αφού 
η ασφάλισή τους διέπεται από τις γενικές 
διατάξεις του Ιδρύµατος. 

■  ∆εν επέρχεται καµία αλλαγή στο 
καθεστώς ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των 
απασχολουµένων σε ιπποφορβεία, τυροκοµεία 
(Ν. 825/78 άρθρο 2 παρ. 1 εδαφ. α και άρθρο 
27 Ν. 2639/98 τελευταίο εδάφιο – εγκ. 
100/98) και σε ανθοκηπουρικές επιχειρήσεις 
(ως ανθοκηπουρικές νοούνται οι επιχειρήσεις 
που αναλαµβάνουν την κατασκευή και 
συντήρηση πρασίνου, όπως είναι τα πάρκα, 
κήποι, δεντροστοιχίες, γήπεδα πλατείες κλπ. Ν. 
1469/84 άρθρο 16 – Εγκ. 196/86 & 100/98). 

■  Για τους απασχολούµενους στα τυροκοµεία 
εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις 
της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 3050/02, 
σύµφωνα µε τις οποίες εξαιρούνται 
από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (υπό 
προϋποθέσεις) οι ασφαλισµένοι του κλάδου 
Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ, οι 
οποίοι απασχολούνται εποχικά για χρονικό 
διάστηµα µέχρι και τέσσερις µήνες ετησίως 
[Σηµ. χρόνος που ίσχυε τότε] σε µεταποιητικές 
επιχειρήσεις – εκµεταλλεύσεις (εγκ. 90/02).»

Επίσης µε βάση τον Ν. 3518/2006, ίσχυαν τα 
εξής: «Άρθρο 52 Υπαγωγή στην ασφάλιση του 
Ο.Γ.Α. 1.α) Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 

και 6 του άρθρου 7 του ν.3232/2004 (ΦΕΚ 
48 Α΄) αντικαθίστανται από τότε που ίσχυσαν, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους 
διατάξεις, ως ακολούθως:

«1. Στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. υπάγονται 
υποχρεωτικά και αυτοδίκαια, από 1.1.2004, 
εξαιρούµενοι της ασφάλισης του Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ., µε την επιφύλαξη των διατάξεων 
της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, 
οι απασχολούµενοι µε αµοιβή, σε αγροτικές 
εργασίες της πρωτογενούς αγροτικής 
δραστηριότητας, σε αγροτικές εκµεταλλεύσεις 
ή σε αγροτικούς συνεταιρισµούς, ανεξάρτητα 
από τη νοµική µορφή και το µέγεθος αυτών….. 
7. Κάθε εκµετάλλευση της παραγράφου 1 του 
άρθρου αυτού, που απασχολεί, σύµφωνα µε την 
παράγραφο αυτή, άτοµα που υπάγονται στην 
ασφάλιση του Ο.Γ.Α., υποχρεούται να υποβάλλει 
στον Ο.Γ.Α., για κάθε ηµερολογιακό τρίµηνο 
και εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήξη του, 
Βεβαίωση Απασχόλησης, στην οποία αναφέρεται 
το προσωπικό που απασχολεί και το αντικείµενο 
της απασχόλησης. Για κάθε νέα απασχόληση 
υποβάλλεται στον Ο.Γ.Α.

Βεβαίωση Απασχόλησης εντός δέκα (10) 
ηµερών από την έναρξή της…..8. Υπόχρεος για 
την καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών 
εισφορών για τα πρόσωπα που θα υπαχθούνστην 
ασφάλιση του Ο.Γ.Α. σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου αυτού, είναι η επιχείρηση ή 
εκµετάλλευση ή ο νόµιµος εκπρόσωπός τους 
για όλο το χρονικό διάστηµα της ασφάλισης. 
Οι ασφαλιστικές εισφορές, στο σύνολό 
τους, επιβαρύνουν τις εκµεταλλεύσεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού….9. Όσα 
από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου απασχολούνται παράλληλα 
και αυτοτελώς, κατά κύριο βιοποριστικό 
επάγγελµα, εντός της αυτής χρονικής περιόδου, 
και σε άλλες εργασίες ασφαλιστέες στον Ο.Γ.Α., 
ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Γ.Α. και για 
τις εργασίες αυτές, για τις οποίες καταβάλλονται 
οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, κατά τα 
προβλεπόµενα στις διατάξεις του ν. 2458/1997 
και του π.δ. 78/1998. Το ποσό της σύνταξης, 
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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 δύοεργασίες τους κατά το ίδιο χρονικό 
διάστηµα…..»

2)  «Υπάλληλοι» (οδηγοί, γεωπόνοι, 
υπάλληλοι, εργάτες συσκευασίας, 
αποθηκάριοι κλπ.) σε αγροτικές  
επιχειρήσεις

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο ΑΡ.58/10.05.04 
- Υπαγωγή προσώπων στην ασφάλιση του 
ΟΓΑ και εξαίρεσή τους από την ασφάλιση 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ., ίσχυαν µεταξύ άλλων και τα 
εξής: «….Επισηµαίνουµε ότι: …. υπάγονται στην 
ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι απασχολούµενοι µε 
άλλες ειδικότητες (οδηγοί, γεωπόνοι, υπάλληλοι, 
εργάτες συσκευασίας, αποθηκάριοι κλπ.), αφού η 
ασφάλισή τους διέπεται από τις γενικές διατάξεις 
του Ιδρύµατος (Ι.Κ.Α). 

Προσοχή:

Σε αρκετές περιπτώσεις, ασφαλίζονται 
ως «εργάτες γης» (µε την διαδικασία του 
εργοσήµου), ενώ έχουν καθήκοντα οδηγού και 
άρα πρέπει να ασφαλίζονται στο ΕΦΚΑ/ΙΚΑ.

3)  Εργάτες σε αγροτικές επιχειρήσεις 
που αµείβονται µε το σύστηµα του 
«Εργοσήµου»

Με τις διατάξεις του Ν. 3863/2010 θεσπίστηκε 
το εργόσηµο ως υποχρεωτικός και αποκλειστικός 
τρόπος αµοιβής των εργατών γης. 

Αρθρο 20. Αµοιβή και παρακράτηση εισφορών 
περιστασιακά απασχολουµένων

«… Γ. Οι απασχολούµενοι ως εργάτες γης σε 
εργασίες καλυπτόµενες από την ασφάλιση του 

ΟΓΑ κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 27 του ν. 
2639/1998 (Α΄ 205). [Σηµ.: Στον αρχικό Νόµο 
η περίπτωση αυτή, είχε την αρίθµηση (β)] και 
άρθρο 22. Ασφάλιση στον ΟΓΑ «1. Τα πρόσωπα 
της παραγράφου 1 περίπτωση β› του άρθρου 20 
του παρόντος νόµου υπάγονται στην ασφάλιση 
του ΟΓΑ ανεξαρτήτως των ηµερών εργασίας 
τους ανά έτος ….».  
Σηµειώνουµε ότι:

Στην παρ. 5 του άρθρου 38 του ν.4387/2016 
«Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - 
Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού 
συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος 
και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» 
ορίζονται: ∆εν αναπροσαρµόζονται, και 
παραµένουν στο ύψος που προβλεπόταν 
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι 
ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων, 
που εµπίπτουν στις κατηγορίες που εξαιρέθηκαν 
από την αύξηση των ορίων ηλικίας της 
υποπαραγράφου Ε3 της παρ. Ε του άρθρου 2 
του ν. 4336/2015, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 
Φ11321/οικ.47523/1570 απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (Β› 2311), καθώς και των 
εργαζοµένων που υπάγονται στις διατάξεις των 
άρθρων 20 και 21 του ν. 3863/2010 (Α› 115), 
όπως ισχύει, καθώς και όσοι για την απασχόλησή 
τους δεν υπάγονταν στον κλάδο σύνταξης του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αλλά υπάγονταν είτε αποκλειστικά 
και µόνο για τον κίνδυνο του ατυχήµατος είτε 
εκτός αυτού και στον κλάδο παροχών ασθενείας 
σε είδος. Στο ίδιο ύψος παραµένουν και οι 
αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές. 

Από τα παραπάνω είναι εµφανές ότι οι εισφορές 
των απασχολούµενων οι οποίοι αµείβονταν 
µε εργόσηµο παραµένουν ίδιες και µετά την 
1.1.2017. Επιπροσθέτως, οι διατάξεις του 
εργοσήµου δεν καταργούνται ούτε θίγονται µε 
κάποια διάταξη του ν.4387/2016. Συνεπώς κατά 
την άποψή µας οι διατάξεις περί εργοσήµου 
εξακολουθούν να ισχύουν για όλους τους 
απασχολούµενους (σ.σ. πλην των εργατών 
γής) όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 20 του 
ν.3863/2010. Βέβαια, για ένα τόσο σηµαντικό 
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θέµα θα έπρεπε να έχει πάρει θέση το αρµόδιο 
υπουργείο έτσι ώστε να µην υπάρχει ασάφεια 
επί ενός τόσο σηµαντικού θέµατος που αφορά 
χιλιάδες πολίτες.

(*) Εργάτες γης: Σε ό,τι αφορά στην ασφάλιση 
των εργατών γης, προβλέπεται διαφορετική 
αντιµετώπιση σε σχέση µε τους υπόλοιπους 
απασχολούµενους που αναφέρονται στο άρθρο 
20 του ν.3863/2010. Ενώ πριν την έναρξη 
ισχύος του ν.4387/2016 (σ.σ. ο νόµος αυτός 
έχει εφαρµογή από 1.1.2017 και µετά) οι εργάτες 
γης αµείβονταν µε εργόσηµο, από 1.1.2017, θα 
ασφαλίζονται βάσει των οριζόµενων από τις 
διατάξεις του άρθρου 42 του παραπάνω νόµου, 
µε την έκδοση ειδικού παράβολου αγοράς 
ασφαλιστικών εισφορών αγρεργατών στο οποίο 
περιλαµβάνεται το ποσό της εισφοράς υπέρ 
του Ε.Φ.Κ.Α.(σ.σ. για το άρθρο αυτό εκκρεµεί 
η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονοµικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης). 

Να σηµειώσουµε πως τα παραπάνω αποτελούν τη 
δική µας ερµηνευτική προσέγγιση καθώς µέχρι 
τώρα όπως αναφέραµε, δεν έχει δηµοσιευθεί η 
ερµηνευτική εγκύκλιος του άρθρου 42 από το 
Υπουργείο.

Προσοχή:

Μέχρι τώρα, υπάρχει η δυνατότητα αγοράς 
του εργοσήµου, µε την διαδικασία και τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω. 
Επίσης αρµόδιοι παράγοντες, έχουν δηλώσει 
ότι το εργόσηµο δεν θα καταργηθεί. Κατά 
την εκτίµησή µας, είτε λέγεται «εργόσηµο» 
είτε λέγεται «ειδικό παράβολο αγοράς 
ασφαλιστικών εισφορών αγρεργατών», θα έχει 
την ίδια λειτουργία. Το πιθανότερο όµως είναι η 
ασφαλιστική εισφορά να είναι µεγαλύτερη από 
το 10% και να προσεγγίζει το ποσοστό εισφοράς 
(21,20%), που ισχύει από 1/1/2017, για τους 
αγρότες.

Υπακτέα πρόσωπα (εργάτες γής)

Με βάση την Εγκύκλιο Ο.Γ.Α. αριθ. 9/12.9.2011 
- Εφαρµογή Εργοσήµου - Ασφάλιση στον ΟΓΑ 
των αυτοτελώς απασχολουµένων εργατών γης, 
ισχύουν τα εξής: «II. 1. Ασφάλιση στον ΟΓΑ µε 
εργόσηµο των εργατών γης 
Όσον αφορά στον ΟΓΑ, το εργόσηµο εφαρµόζεται 
στους εργάτες γης (ηµεδαπούς, αλλοδαπούς), 
που απασχολούνται σε γεωργικές/κτηνοτροφικές 
επιχειρήσεις – εκµεταλλεύσεις (ατοµικές ή µε 
µορφή Ο.Ε. – Ε.Ε.) [Σηµ. ∆εν ισχύει για Α.Ε, 
Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε) και οι οποίοι ασφαλίζονται στον ΟΓΑ 
ως αυτοτελώς απασχολούµενοι, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2639/1998. 
Στο εξής, η ασφάλιση των προσώπων αυτών θα 
γίνεται αποκλειστικά – και υποχρεωτικά – βάσει 
των διατάξεων περί εργοσήµου. Επισηµαίνουµε, 
ότι σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις (παρ. 1 του 
άρθρου 22 του ν. 3863/2010), οι εργάτες 
γης ασφαλίζονται στον ΟΓΑ ανεξαρτήτως των 
ηµερών εργασίας τους ανά έτος, ασφαλίζονται 
δηλαδή ακόµη και αν απασχολούνται 
περιστασιακά. 
Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του ως άνω νόµου, οι διατάξεις 
του άρθρου 34 του ν. 1140/1981 δεν έχουν 
εφαρµογή στην περίπτωση των εργατών γης, 
δηλαδή οι εν λόγω απασχολούµενοι ασφαλίζονται 
στον ΟΓΑ, ανεξαρτήτως αν είναι ασφαλισµένοι 
ή λαµβάνουν σύνταξη από άλλο φορέα κύριας 
ασφάλισης. Ακόµη επισηµαίνουµε, ότι οι διατάξεις 
του εργοσήµου δεν έχουν εφαρµογή στα 
πρόσωπα που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3232/2004, 
όπως ισχύει, δηλ. στους απασχολούµενους µε 
αµοιβή στην πρωτογενή αγροτική δραστηριότητα 
σε επιχειρήσεις µε µορφή Α.Ε. και ΕΠΕ, 
στους απασχολούµενους σε κτηνοτροφικές 
επιχειρήσεις – εκµεταλλεύσεις ενσταυλισµένου 
τύπου (βουστάσια, ιπποφορβεία, πτηνοτροφεία, 
χοιροτροφεία, µονάδες εκτροφής αιγοπροβάτων 
και παρεµφερείς προς αυτά επιχειρήσεις ή 
εκµεταλλεύσεις) καθώς και στους αλιεργάτες της 
παράκτιας και µέσης αλιείας.»

∆ιαδικασία ένταξης στα Μητρώα του Ο.Γ.Α.

Αριθµ. Φ10034/4148/133/5.3.2013 - Ένταξη 
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στα Μητρώα Ασφαλισµένων ΟΓΑ των εργατών 
γης και έναρξη εφαρµογής εργοσήµου για τον 
ΟΓΑ 

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 ∆εκεµβρίου του 
προηγούµενου έτους

■  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.

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

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. 

Τρόπος υπολογισµού των ασφαλιστικών 
εισφορών:

Ποσοστό 10% της αξίας του εργοσήµου. Η 
παρακράτηση και απόδοση γίνεται από τον φορέα 
«εξαργύρωσης» (Τράπεζες, Ταχυδροµείο) του 
εργοσήµου.

Εφαρµογή εργατικής Νοµοθεσίας:

Σηµειώνουµε ότι: 

Στο έγγραφο, Αριθµ. πρωτ.: 
44493/933/24.1.2014 Παροχή πληροφοριών, 
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, µεταξύ άλλων 
αναφέρονται και τα εξής: 
« Γ. Με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 
4144/2013 «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας 
στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά 
εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88 Α›), µε τις οποίες 
αντικαθίστανται τα άρθρα 20 και 21 του ν. 
3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α›), όπως ισχύουν µετά 
την τροποποίηση τους από την παρ. 8 του άρθρου 
76 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α›), προστίθενται 
νέες κατηγορίες περιστασιακά απασχολούµενων, 
αµειβόµενων και ασφαλιζοµένων µε τη 
διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης της 
ειδικής επιταγής «Εργόσηµο», ανάµεσα στους 
οποίους περιλαµβάνονται και οι απασχολούµενοι 
στην προώθηση καταναλωτικών προϊόντων 
σε πολυκαταστήµατα, καταστήµατα τροφίµων 
και υπεραγορές (super market) ή σε άλλο 
χώρο (Σχετική και η εγκύκλιο 43/13 του Ι.Κ.Α. 
-Ε.Τ.Α.Μ., µε αριθµ. πρωτ. Α21/449/63/11-7-
2013 και Α.∆.Α: ΒΛ4Υ4691ΩΓ-ΖΧΤ). 

Ευνόητο είναι ότι οι σχετικές ρυθµίσεις 
περί εργοσήµου που αφορούν στο νέο 
τρόπο αµοιβής και παρακράτησης εισφορών 
περιστασιακά απασχολούµενων, δεν 
καταργούν υφιστάµενες ρυθµίσεις της 
εργατικής νοµοθεσίας. »

Στην πράξη και στο βαθµό, που τα γεγονότα 
έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας, η 
πλειονότητα, των αγροτών που απασχολεί 
εργαζοµένους µε εργόσηµο, δεν προβαίνει σε 
καµία ενέργεια σε σχέση µε τα οριζόµενα στην 
Εργατική Νοµοθεσία. 
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Οι παραγωγοί 
πωλητές λαϊκών 
αγορών µπορούν 
να προσλαµβάνουν 
υπαλλήλους, 
αφού υποβάλλουν 
δικαιολογητικά

asfalisi_001_052_osd.indd   23 15/03/2017   20:01



24

4)  Εργαζόµενοι σε παραγωγούς  
στις Λαϊκές Αγορές

Αφορά αγρεργάτες που απασχολούνται σε 
παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και ως 
λιανοπωλητές σε λαϊκές αγορές. Σύµφωνα 
µε τον Ν. 4264/2014 Άσκηση εµπορικών 
δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες 
διατάξεις, ισχύουν τα εξής: Αρθρο 13. Πρόσληψη 
υπαλλήλου από τον παραγωγό πωλητή

1. Οι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών 
µπορούν να προσλαµβάνουν υπαλλήλους εφόσον 
προηγουµένως προσκοµισθούν τα κατωτέρω 
δικαιολογητικά στους κατά περίπτωση αρµόδιους 
φορείς που χορηγούν ή ανανεώνουν την άδεια: 
 
α) Αίτηση του παραγωγού, στην οποία 
αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας 
του ιδίου και του υπό πρόσληψη υπαλλήλου, 
καθώς και ο αριθµός ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του 
τελευταίου. 
 
β) Σύµβαση εργασίας µεταξύ των 
συµβαλλοµένων και σε περίπτωση σύµβασης 
εργασίας ορισµένου χρόνου, η τυχόν ανανέωσή 
της. 
 
γ) Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης υπαλλήλου 
στον Ο.Α.Ε.∆.. 
δ) Υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου στην οποία 
δηλώνεται ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελµα ή 
επαγγελµατική δραστηριότητα και ότι ο ίδιος 
ή η σύζυγος ή συγγενείς εξ αίµατος µέχρι 
τρίτου βαθµού ή εξ αγχιστείας µέχρι δευτέρου 
βαθµού δεν έχουν άλλη άδεια επαγγελµατική ή 
παραγωγική για τις λαϊκές αγορές ή τις λαϊκές 
αγορές προϊόντων βιολογικής γεωργίας της 
χώρας ή για υπαίθριο εµπόριο. 
ε) Προκειµένου για υπαλλήλους υπηκόους 
τρίτων χωρών, άδεια διαµονής και εργασίας που 
προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και η 
τυχόν ανανέωσή της. 
 
2. Η πρόσληψη και διαγραφή υπαλλήλου 
υπόκειται σε έγκριση του οργάνου που χορήγησε 
την άδεια, µετά από αίτηση του παραγωγού 

πωλητή και υπεύθυνη δήλωσή του και 
καταχωρούνται στην παραγωγική άδεια πωλητή 
µετά από έλεγχο ακρίβειας των δηλούµενων 
στοιχείων. 
 
3. Η απόφαση πρόσληψης, και κάθε άλλης 
µεταβολής της σχέσης εργασίας του υπαλλήλου 
κοινοποιείται από το αρµόδιο όργανο που 
χορήγησε την άδεια στο υποκατάστηµα του 
ασφαλιστικού φορέα του τόπου κατοικίας του 
παραγωγού πωλητή. 
 
4. Οι αγρεργάτες, που είναι ασφαλισµένοι 
στον Ο.Γ.Α. και απασχολούνται παραλλήλως 
ως υπάλληλοι σε λαϊκές αγορές από 
παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, 
εξαιρούνται της ασφάλισης στο ΙΚΑ-
ΤΕΑΜ. Κατά την πρόσληψή τους, ο αδειούχος 
παραγωγός, προσκοµίζει µαζί µε την αίτηση, 
εκτός από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 
1 και βιβλιάριο Ο.Γ.Α. ή βεβαίωση κύριας 
ασφάλισης του Ο. Γ. Α. και υπεύθυνη δήλωση 
περί αποκλειστικής απασχόλησης του αγρεργάτη 
τόσο στην καλλιέργεια των κτηµάτων όσο και 
στην πώληση των παραγοµένων προϊόντων στις 
λαϊκές αγορές. 
 
5. Καθιερώνεται πλαστικοποιηµένη κάρτα 
κίτρινου χρώµατος για τον υπάλληλο, την οποία 
φέρει σε εµφανές σηµείο της ενδυµασίας του, 
όταν είναι στο χώρο λειτουργίας της λαϊκής 
αγοράς και στην οποία επικολλάται πρόσφατη 
φωτογραφία του υπαλλήλου και αναγράφονται 
το ονοµατεπώνυµο, η ηµεροµηνία πρόσληψης και 
τα στοιχεία του εργοδότη - παραγωγού πωλητή 
λαϊκής αγοράς.

Τρόπος υπολογισµού των ασφαλιστικών 
εισφορών:

Με βάση το εισόδηµα (κέρδος) της 
προηγούµενου έτους. (∆είτε: Κατωτέρω Κεφ. 
Γ1). Κατά την εκτίµησή µας το εισόδηµα από 
την απασχόληση στις Λαϊκές Αγορές, θα πρέπει 
να προστεθεί στο αγροτικό εισόδηµα (εφόσον 
υπάρχει) του αγρότη/αγρεργάτη.
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5)  Απασχολούµενοι στη δακοκτονία, 
στη θηραµατοπονία, στην 
υλοτοµία, στην κοπή ξύλων, οι 
δασεργάτες, οι ρητινοσυλλέκτες, 
οι σταφιδεργάτες, καθώς και 
οι απασχολούµενοι σε άλλες 
δασονοµικές υπηρεσίες, κ.λπ.

«3. Εξακολουθούν να υπάγονται στην 
ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. (άρα τώρα 
ΕΦΚΑ/ΙΚΑ):

α) Οι απασχολούµενοι σε γεωργικές εργασίες 
για λογαριασµό του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. κατά 
τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 825/1978 (ΦΕΚ 190 Α΄).

β) Οι απασχολούµενοι σε εκµεταλλεύσεις που 
έχουν ως αντικείµενο την ανθοκηπουρική.

γ) Οι απασχολούµενοι στη δακοκτονία, στη 
θηραµατοπονία, στην υλοτοµία, στην κοπή 
ξύλων, οι δασεργάτες, οι ρητινοσυλλέκτες, οι 
σταφιδεργάτες, καθώς και οι απασχολούµενοι σε 
άλλες δασονοµικές υπηρεσίες.

δ) Οι απασχολούµενοι σε γεωργικές εργασίες, σε 
χώρους αναψυχής, σε οικολογικά πάρκα και σε 
εκµεταλλεύσεις, που έχουν ως αντικείµενο την 
έρευνα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι απασχολούµενοι σε εργασίες της 
δευτερογενούς δραστηριότητας δεν παρέχουν 
αγροτική εργασία και εξακολουθούν να 
υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.. 
(Ν.3518/2006 (άρθρο 52, παρ. 3) «Ρυθµίσεις 
µεταξύ ΟΓΑ και ΟΑΕΕ» )».

Επίσης σύµφωνα µε την εγκύκλιο 34/ΑΡ. ΠΡΩΤ.
∆ΙΑΣΦ/Φ9/29/46452 / 20/06/2012,ισχύουν 
τα εξής: ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστική αντιµετώπιση 
ειδικών κατηγοριών επαγγελµατιών (δασεργάτες, 
ρητινοσυλλέκτες, σµυριδορύκτες Νάξου κ.λ.π.)» 
ΣΧΕΤ.: «Το αρ. πρωτ. Φ10035/1756/45/9-4-
12 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας & Κοιν. 
Ασφάλισης».

«…. Μια ειδική κατηγορία επαγγελµατιών είναι 
οι δασεργάτες οι οποίοι ασφαλίζονται µε ειδικές 
διατάξεις στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Όµως οι «παλαιοί» 
ασφαλισµένοι της εν λόγω κατηγορίας που 
παράλληλα δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι 
επαγγελµατίες σε προαιρετικές περιοχές 
κρίθηκε σκόπιµο να µην υπάγονται υποχρεωτικά 
στον ΟΑΕΕ (όπως ορίζουν οι διατάξεις του 
δεύτερου εδαφίου της παρ. 1β του άρθρ. 25 
του Ν. 3846/10) αλλά να κρίνονται για την 
υπαγωγή τους ή µη στον Οργανισµό µε βάση το 
εισοδηµατικό κριτήριο, σύµφωνα µε την παρ. 4 
του άρθρου 53 του Ν. 3996/11. Στις περιπτώσεις 
των ειδικών κατηγοριών επαγγελµατιών, οι 
οποίοι αντιµετωπίζονται όπως και οι δασεργάτες, 
ανήκουν οι ρητινοσυλλέκτες, οι απασχολούµενοι 
µε τη δακοκτονία, οι σµυριδεργάτες Νάξου 
κ.τ.λ. οι εν λόγω επαγγελµατίες εξακολουθούν 
να υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως οιωνεί µισθωτοί µε διατάξεις 
εξαιρετικού δικαίου ακόµα και εάν τυγχάνουν 
«παλαιοί» ασφαλισµένοι που παράλληλα ασκούν 
επαγγελµατική δραστηριότητα υπακτέα στην 
ασφάλιση του ΟΑΕΕ σε προαιρετικές περιοχές. 
Στην περίπτωση αυτή εξετάζονται µε το 
προβλεπόµενο εισοδηµατικό κριτήριο του άρθρου 
25 του Ν. 3846/10.»

Επίσης ισχύουν:

∆ΑΣΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΚΑΤ’ 
ΑΠΟΚΟΠΗ) - Εγκ. 178/65,120/89 ΙΚΑ

Στα πρόσωπα αυτά, για τον υπολογισµό των 
ηµερών εργασίας, διαιρείται το συνολικό 
καθαρό εισόδηµα τους µε το ηµεροµίσθιο του 
ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει την 
1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Το πηλίκο της 
διαίρεσης αποτελεί τον αριθµό των ηµερών 
εργασίας, οι οποίες δεν µπορούν να υπερβούν 
τις 300 ηµέρες το χρόνο. Ο προσδιορισµός του 
καθαρού εισοδήµατος γίνεται από το συνολικό 
ακαθάριστο εισόδηµα, όπως αυτό προκύπτει 
από τα στοιχεία των οικείων εργοδοτών 
θεωρηµένα από την αρµόδια ∆ασική αρχή 
ή από τα στοιχεία της Ένωσης Αγροτικών 
Συνεταιρισµών, όπου ανήκει ο συνεταιρισµός 
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αφού αφαιρείται ποσοστό 40%-60% για τις 
δαπάνες παραγωγής (εγκ.120/1989). Από το 
ακαθάριστο εισόδηµα των µισθωτών δασών ή 
των ∆ασικών Συνεταιρισµών που αναλαµβάνουν 
την δασική εκµετάλλευση, σύµφωνα µε το 
Π.∆.126/1986,αφαιρείται εκτός από το κατά τα 
ανωτέρω προσδιοριζόµενο ποσοστό γενικών 
εξόδων και το καταβαλλόµενο µίσθωµα ή τίµηµα.

ΡΗΤΙΝΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ -  
(Εγκ. 31/1967,133/1984 ΙΚΑ) 

Στην ασφάλιση του ΙΚΑ αναγνωρίζονται 35 
ηµέρες εργασίας για κάθε 1000 κιλά ρητίνης 
που παραδίδουν (µέχρι 31/3)στους εµπόρους, 
ιδιώτες ή βιοµηχανίες ρητίνης και µέχρι 300 
κατά ηµερολογιακό έτος. Εργάζονται αυτοτελώς, 
ατοµικώς ή µέσω συνεταιρισµού και ασφαλίζονται 
από το 1966. Ασφαλίζονται στα Βαρέα 
Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα –ΒΑΕ και στο ΕΤΕΑΜ.

Προσοχή:

Ερωτήµατα υπάρχουν, για τον τρόπο 
αντιµετώπισης όσον αφορά τον υπολογισµό 
των ασφαλιστικών εισφορών, για τις ανωτέρω 
ειδικές κατηγορίες ασφαλισµένων στο Ι.Κ.Α.. 
Πάντως σε απάντηση του υπουργείου Εργασίας 
(Φ90022/35369/1378- 12.10.2017), σε 
ερώτηµα που αφορούσε τους σµυριδορύκτες 
Νάξου, αναφέρεται ότι: Από 1/1/2017, το ποσό 
της µηνιαίας εισφοράς ανέρχεται µηνιαίως σε 
ποσοστό 20%, µε βάση το καθαρό φορολογητέο 
αποτέλεσµα.

iii)  Επαγγελµατίες µε  
Αγροτικά εισοδήµατα

1)  Οι επαγγελµατίες, βιοτέχνες  
και έµποροι οι οποίοι, υπάγονταν 
(λόγω εισοδηµατικών  
& πληθυσµιακών κριτηρίων)  
στην ασφάλιση του ΟΓΑ

Σύµφωνα µε το άρθρο 40. Εισφορές 

ασφαλισµένων στον ΟΓΑ «..3. Στους 
ασφαλισµένους, ανεξαρτήτως του χρόνου 
υπαγωγής τους στην κοινωνική ασφάλιση, οι 
οποίοι έως την έναρξη ισχύος του παρόντος 
υπάγονταν ή θα υπάγονται, βάσει των γενικών ή 
ειδικών ή καταστατικών διατάξεων του ΟΓΑ όπως 
ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόµου, στην ασφάλιση του ΟΓΑ µε εισοδηµατικά ή 
πληθυσµιακά κριτήρια, εφαρµόζονται αναλογικά, 
ως προς τον τρόπο υπολογισµού της µηνιαίας 
ασφαλιστικής τους εισφοράς κλάδου κύριας 
σύνταξης, οι ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 
του άρθρου αυτού». 

Επισηµαίνεται ότι οι κατωτέρω εξαιρέσεις 
εξακολουθούν να ισχύουν και µετά την 
1/1/2017.

Επίσης σύµφωνα µε το 3846/2010 ΝΟΜΟΣ 
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3846/2010 Εγγυήσεις για την 
εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις (Πιο 
πρόσφατη Κωδικοποίηση µε τον νόµο 4331/2015 
την 2015-07-02), ισχύουν τα εξής: Αρθρο 25. 
Θέµατα O.A.E.E.- Ο.Γ.Α.

««1.α) Επαγγελµατίες, βιοτέχνες, έµποροι 
που έχουν την έδρα τους και ασκούν τη 
δραστηριότητά τους σε πόλεις, χωριά ή 
οικισµούς κάτω των 2.000 κατοίκων ή κάτω 
των 1.000 κατοίκων στους Νοµούς Αττικής, 
Βοιωτίας, Εύβοιας, Κορινθίας, Αχαΐας και 
Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε την τελευταία 
απογραφή πριν την έναρξη επαγγέλµατος, 
υπάγονται από 1.1.2003 στην υποχρεωτική 
ασφάλιση του Οργανισµού Ασφάλισης 
Ελευθέρων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.), εφόσον 
ο µέσος όρος των εισοδηµάτων των τριών (3) 
πρώτων ετών από την έναρξη επαγγέλµατος, 
όπως προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά 
σηµειώµατα φόρου εισοδήµατος της αρµόδιας 
∆.Ο.Υ., υπερβαίνει το 400πλάσιο του εκάστοτε 
ισχύοντος ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. 
Το ίδιο ισχύει από την 1.1.2007 και για τους 
επαγγελµατίες, βιοτέχνες και εµπόρους που 
κατοικούν µόνιµα σε νησιά µε πληθυσµό κάτω 
των 3.100 κατοίκων.
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β) Επαγγελµατίες, βιοτέχνες και έµποροι µε 
έδρα στις ανωτέρω περιοχές που ασκούν 
παράλληλα και αγροτική δραστηριότητα 
υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του 
Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον το 50% και πλέον του µέσου 
όρου των συνολικών εισοδηµάτων τους, όπως 
προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα 
φόρου εισοδήµατος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., 
των τριών πρώτων ετών από την έναρξη της 
παράλληλης άσκησης των δύο επαγγελµάτων, 
προέρχεται από επαγγελµατική ή βιοτεχνική 
ή εµπορική δραστηριότητα και υπερβαίνει το 
400πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ηµεροµισθίου 
ανειδίκευτου εργάτη. Πρόσωπα που υπήχθησαν 
για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε 
ασφαλιστικού οργανισµού πριν την 1.1.1993 
και τα οποία ασκούν µισθωτή ή άλλη εργασία 
εκτός υποχρεωτικά ασφαλιστέας στον Ο.Γ.Α. και 
παράλληλα ασκούν επαγγελµατική, βιοτεχνική 
ή εµπορική δραστηριότητα στις περιοχές της 
περίπτωσης 1.α), υπάγονται στην υποχρεωτική 
ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε..

γ) Οι επαγγελµατίες, βιοτέχνες και έµποροι 
που έχουν την έδρα τους σε περιοχές 
της παραπάνω 1.α) περίπτωσης, εφόσον 
αποδεδειγµένα ασκούν δραστηριότητα 
πέραν των περιοχών αυτών, υπάγονται στην 
υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. ανεξαρτήτως 
εισοδηµατικού κριτήριου. ∆ιαπιστωµένη, µε 
οποιονδήποτε τρόπο, άσκηση επαγγέλµατος 
σε περιοχές πέραν των παραπάνω, µετά την 
εξαίρεση του επαγγελµατία από τον Ο.Α.Ε.Ε. και 
την υπαγωγή του στον Ο.Γ.Α., έχει ως συνέπεια 
την αναδροµική υπαγωγή του στην ασφάλιση 
του Ο.Α.Ε.Ε. από την πρώτη του µήνα της 
αποδεδειγµένης άσκησης της δραστηριότητας 
στις περιοχές αυτές, εφαρµοζοµένης της 
ισχύουσας νοµοθεσίας του Οργανισµού. 
Μικροπωλητές λαϊκών αγορών που µε βάση 
την άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος ασκούν τη 
δραστηριότητά τους µία φορά την εβδοµάδα 
σε περιοχές πέραν αυτών της περίπτωσης 1.α), 
εξαιρούνται από τις διατάξεις του παραπάνω 
εδαφίου και υπάγονται στις διατάξεις της 
περίπτωσης 1.α). 
Εξαιρούνται από τις διατάξεις του πρώτου 

εδαφίου της παρούσας περίπτωσης και 
υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης α΄ τα 
µέλη δασικών συνεταιρισµών που κατοικούν 
µόνιµα στις περιοχές της περίπτωσης α΄ και 
ασκούν δραστηριότητα που έχει ως αντικείµενο 
την επεξεργασία ξύλου για την παραγωγή και 
εµπορία ειδών λαϊκής τέχνης και πέραν των 
περιοχών αυτών, µη εφαρµοζοµένων στην 
περίπτωσή τους των διατάξεων του τελευταίου 
εδαφίου της περίπτωσης β΄. 
Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρεωτική 
ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και υπάγονται στις 
διατάξεις της περίπτωσης α΄ οι επαγγελµατίες 
βιοτέχνες και έµποροι των περιοχών της 
περίπτωσης αυτής που έχουν υπογράψει σύµβαση 
Ταχυδροµικού Πρακτορείου µε τα “Ελληνικά 
Ταχυδροµεία Α.Ε.”. Τα πρόσωπα της περίπτωσης 
(γ) που υπήχθησαν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. 
από 1.11.2009 και µέχρι τη δηµοσίευση του 
παρόντος, θεωρείται ότι καλώς υπήχθησαν και ο 
χρόνος ασφάλισής τους στον Ο.Α.Ε.Ε. θεωρείται 
ισχυρός. Τα πρόσωπα που δεν κατέβαλαν 
εισφορές για το εν λόγω χρονικό διάστηµα, 
δύνανται προαιρετικά να το αναγνωρίσουν 
καταβάλλοντας τις αναλογούσες εισφορές µε το 
τρέχον ασφάλιστρο και χωρίς πρόσθετα τέλη, 
εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός έτους 
από τη δηµοσίευση του παρόντος. 
2. Οι ιδιοκτήτες ελαιοτριβείου µε τη µορφή 
ατοµικής επιχείρησης, καθώς και τα µέλη 
οµορρύθµων εταιρειών (Ο.Ε.) ή ετερορρύθµων 
εταιρειών (Ε.Ε.) µε την ίδια δραστηριότητα 
υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης 1.α) ή 
1.β) ανάλογα, σε όλη την επικράτεια. 
3. Κατά την πρώτη τριετία από την έναρξη 
του επαγγέλµατος, επαγγελµατίες, βιοτέχνες 
και έµποροι των παραπάνω παραγράφων 1 
και 2 ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Γ.Α., 
υποχρεούµενοι να προσκοµίσουν στον 
Ο.Α.Ε.Ε. βεβαίωση του Ο.Γ.Α. περί της ασφάλισής 
τους. Για τα τρία (3) πρώτα χρόνια η ασφάλιση 
στον Ο.Α.Ε.Ε. είναι προαιρετική. 
Επίσης, τα πρόσωπα των παραπάνω περιπτώσεων 
που µετά την πρώτη τριετία, εξαιρούνται 
προσωρινά από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. 
λόγω εισοδηµατικού κριτηρίου, ασφαλίζονται 
υποχρεωτικά στον Ο.Γ.Α., υποχρεούµενα να 
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προσκοµίσουν στον Ο.Α.Ε.Ε. βεβαίωση του Ο.Γ.Α. 
περί της ασφάλισής τους, προκειµένου να τους 
χορηγηθεί οριστικά η εξαίρεσή τους από τον 
Ο.Α.Ε.Ε.. 
Ο Ο.Α.Ε.Ε., µετά την παρέλευση τριών (3) ετών 
από τη χορήγηση στον επαγγελµατία, βιοτέχνη ή 
έµπορο των παραπάνω περιπτώσεων, εξαίρεσης 
από την ασφάλισή του, έχει το δικαίωµα, 
οποτεδήποτε, του επανελέγχου της άσκησης 
της δραστηριότητάς του και των εισοδηµάτων 
του. Κατά τον επανέλεγχο εξετάζεται πάντα ο 
µέσος όρος των εισοδηµάτων της προηγούµενης 
τριετίας. Το δικαίωµα αυτό έχει και ο 
ασφαλισµένος στις περιπτώσεις υπαγωγής στην 
ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. λόγω εισοδηµατικών 
κριτηρίων, µετά την παρέλευση τουλάχιστον 
τριών (3) ετών από την υπαγωγή του στην 
ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε.. 
Τα πρόσωπα που εξαιρούνται από την ασφάλιση 
του Ο.Α.Ε.Ε. είτε κατά τη διάρκεια της πρώτης 
τριετίας είτε µετά από αυτή, µπορούν να 
ασφαλίζονται στον Οργανισµό αυτόν προαιρετικά, 
σύµφωνα µε τις καταστατικές διατάξεις του 
Ο.Α.Ε.Ε.. 
Χρόνος προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση 
του Ο.Α.Ε.Ε. µέχρι την 21.12.2006 (ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης του ν. 3518/2006, ΦΕΚ 272 
Α), για τον οποίο δεν έχουν καταβληθεί 
οι προβλεπόµενες εισφορές εντός του 
απαιτούµενου εξαµήνου και έχει απωλεσθεί 
ο χρόνος αυτός, µπορεί να αναγνωρισθεί 
προαιρετικά µε υποβολή σχετικής αίτησης από 
τους ενδιαφερόµενους. 
4. Πρόσωπα που είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση 
του Ο.Α.Ε.Ε. - Τ.Α.Ε. στις περιοχές της 
περίπτωσης 1.α), πριν την ισχύ των διατάξεων του 
ν. 3050/2002, παραµένουν στην υποχρεωτική 
ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.. 
Επίσης στην υποχρεωτική ασφάλιση του 
Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονται τα µέλη των εταιρειών 
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) των οποίων ο 
σκοπός συνιστά επαγγελµατική, βιοτεχνική ή 
εµπορική δραστηριότητα, καθώς και τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ανωνύµων εταιρειών 
(Α.Ε.), που είναι µέτοχοι κατά ποσοστό 3% 
τουλάχιστον, σε όλη την επικράτεια. 
Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. 

υπάγονται τα µέλη των οµορρύθµων 
εταιρειών (Ο.Ε.) και ετερορρύθµων εταιρειών 
(Ε.Ε.) που έχουν την έδρα τους και ασκούν 
τη δραστηριότητά τους σε περιοχές της 
περίπτωσης 1.α), των οποίων ο σκοπός 
συνιστά επαγγελµατική, βιοτεχνική ή εµπορική 
δραστηριότητα, εφόσον ο µέσος όρος των 
εισοδηµάτων των τριών (3) πρώτων ετών από 
την έναρξη δραστηριότητας, όπως τα εισοδήµατα 
αυτά προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά 
σηµειώµατα φόρου εισοδήµατος της αρµόδιας 
∆.Ο.Υ., υπερβαίνουν το 250πλάσιο του 
εκάστοτε ισχύοντος ηµεροµισθίου ανειδίκευτου 
εργάτη. Σε κάθε άλλη περίπτωση, υπάγονται 
στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α. 
και κατατάσσονται από 1.1.2005 στην 5η 
ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 4 του ν. 
2458/1997, όπως κάθε φορά ισχύει. 
Μέλη οµορρύθµων εταιρειών (Ο.Ε.) και 
ετερορρύθµων εταιρειών (Ε.Ε.) που έχουν την 
έδρα τους και ασκούν τη δραστηριότητά τους 
σε περιοχές της περίπτωσης 1.α) και παράλληλα 
ασκούν αγροτική δραστηριότητα, υπάγονται 
στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., 
εφόσον το 50% και πλέον του µέσου όρου των 
συνολικών εισοδηµάτων τους, όπως προκύπτουν 
από τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα φόρου 
εισοδήµατος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., των τριών (3) 
πρώτων ετών από την έναρξη της παράλληλης 
άσκησης των δύο επαγγελµάτων, προέρχεται 
από επαγγελµατική ή βιοτεχνική ή εµπορική 
δραστηριότητα και υπερβαίνει το 250πλάσιο του 
εκάστοτε ισχύοντος ηµεροµισθίου ανειδίκευτου 
εργάτη. 
Επαγγελµατίες, βιοτέχνες και έµποροι, 
που ασκούν επαγγελµατική ή βιοτεχνική 
δραστηριότητα σε πόλεις, χωριά ή οικισµούς 
άνω των 1.000 κατοίκων στους Νοµούς 
Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Κορινθίας, Αχαΐας 
και Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε την τελευταία 
απογραφή πριν την έναρξη επαγγέλµατος, 
εξακολουθούν να υπάγονται στην υποχρεωτική 
ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.. 
Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση 
του Ο.Α.Ε.Ε. µε τις διατάξεις του άρθρου 137 
του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α), συνεχίζουν την 
ασφάλισή τους στον Ο.Α.Ε.Ε…. 
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7. α) Συνταξιούχοι ασφαλιστικών οργανισµών 
κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην 
Ο.Γ.Α., καθώς και συνταξιούχοι του ∆ηµοσίου 
ή του Ν.Α.Τ. οι οποίοι είτε συνεχίζουν την 
ίδια επαγγελµατική, βιοτεχνική ή εµπορική 
δραστηριότητα είτε κάνουν έναρξη επαγγέλµατος 
στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., µετά τη συνταξιοδότησή 
τους, ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, βιοτέχνες 
και έµποροι στις περιοχές της περίπτωσης 1.α), 
υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του 
Ο.Α.Ε.Ε., εφαρµοζοµένων των διατάξεων της 
περίπτωσης β› της παραγράφου 6 του άρθρου 63 
του ν. 2676/1999. 
β) Συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α. που κάνουν έναρξη 
επαγγελµατικής, βιοτεχνικής ή εµπορικής 
δραστηριότητας στις περιοχές της περίπτωσης 
1.α), µετά τη συνταξιοδό- τησή τους, 
υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του 
Ο.Α.Ε.Ε., µη εφαρµοζοµένων των διατάξεων της 
περίπτωσης β› της παραγράφου 6 του άρθρου 63 
του ν. 2676/1999. 
Συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α. που συνεχίζουν την 
ίδια επαγγελµατική, βιοτεχνική ή εµπορική 
δραστηριότητα µετά τη συνταξιοδότησή 
τους, στις περιοχές της περίπτωσης 1.α), δεν 
υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του 
Ο.Α.Ε.Ε. ούτε στην υποχρεωτική ασφάλιση 
του Ο.Γ.Α.. [Σηµείωση: Στην εγκύκλιο Ε.Φ.Κ.Α. 
αρ. 3/2017 Κανόνες υπολογισµού ασφαλιστικών 
εισφορών Αυτοαπασχολούµενων Κλάδου Κύριας 
Ασφάλισης Αγροτών (ΟΓΑ) από 01/01/2017, 
αναφέρεται ότι:

«Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34 
του Ν.1140/1981, πρόσωπα άµεσα ασφ/να ή 
λαµβάνοντα σύνταξη από το ∆ηµόσιο ή άλλο 
Φορέα Κύριας Ασφάλισης, Ελληνικό ή Ξένο, δεν 
είχαν υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΓΑ. Από 
01/01/2017 καταργούνται οι προαναφερόµενες 
διατάξεις και πλέον τα πρόσωπα αυτά έχουν 
υποχρέωση εφόσον ασκούν δραστηριότητα εκ 
των υπαγόµενων στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης 
Αγροτών.» ]»

2)  Οι ιδιοκτήτες τουριστικών 
καταλυµάτων, που είναι  
παράλληλα εγγεγραµµένοι  
στο Μητρώο Αγροτών και 
Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων

Ενώ καταρχήν προβλεπόταν απαλλαγή από τον 
Ο.Α.Ε.Ε,και ασφάλιση στον Ο.Γ.Α, το δεύτερο 
εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 40 
διαγράφτηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 
1 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α› 185/30-09-2016) 
από τη δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως, ήτοι από 30/09/2016, 
σύµφωνα µε το άρθρο 21 του ιδίου νόµου. Το 
εδάφιο που διαγράφηκε όριζε τα εξής: 
«Το αυτό ισχύει αναλογικά και για τους 
ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυµάτων των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 
2160/1993 (Α› 118) και του π.δ. 33/1979 
(Α› 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των 
κυρίων και µη κυρίων καταλυµάτων µε το 
ειδικό σήµα λειτουργίας του EOT δυναµικότητας 
έως και πέντε (5) δωµατίων, σε ολόκληρη 
την Επικράτεια, καθώς και για τους ιδιοκτήτες 
τουριστικών καταλυµάτων των παραγράφων 1 
και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α› 118) 
και του π.δ. 33/1979 (Α› 10), όπως ισχύουν, 
και γενικά όλων των κυρίων και µη κυρίων 
καταλυµάτων µε το ειδικό σήµα λειτουργίας του 
EOT δυναµικότητας από έξι (6) µέχρι και δέκα 
(10) δωµατίων, σε όλη την Επικράτεια, που είναι 
παράλληλα εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών 
και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων µε βάση τα 
οριζόµενα στο άρθρο 58 του ν. 4144/2013.»

(Αιτιολογική: Συνεπώς, από 1.1.2017, οι 
ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυµάτων των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 
2160/1993 (Α’ 118) και του π.δ. 33/1979 (Α’ 
10) και γενικά όλων των κυρίων και µη κυρίων 
καταλυµάτων µε το ειδικό σήµα λειτουργίας του 
ΕΟΤ δυναµικότητας από έξι (6) έως και δέκα 
(10) δωµατίων, σε ολόκληρη την Επικράτεια, που 
είναι παράλληλα εγγεγραµµένοι στο Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων 
µε βάση τα οριζόµενα στο άρθρο 58 του ν. 
4144/2013 (Α› 88), καταβάλλουν ασφαλιστική 
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εισφορά στον κλάδο κύριας σύνταξης σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 39 και όχι βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 40. Παράλληλα, 
λαµβάνοντας υπόψη πως οι σχετικές διατάξεις 
του άρθρου 39 αρχίζουν να ισχύουν από 1.1.2017, 
η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για τον 
κλάδο σύνταξης, για το διάστηµα από 1.7.2015 
έως και 31.12.2016, θα γίνει σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην περίπτωση α› της παρ. 2 του 
άρθρου 40 του ν. 4387/2016 (Α› 85)).

Και:

Στο άρθρο 40 δεν εντάσσονται:- Οι ιδιοκτήτες 
τουριστικών καταλυµάτων των παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 2 του ν.2160/1993 και του πδ.33/1979 
όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κύριων και 
µη κύριων καταλυµάτων µε σήµα λειτουργίας 
του ΕΟΤ, δυναµικότητας έως και 5 δωµατίων, σε 
ολόκληρη την Επικράτεια, καθώς και τουριστικών 
καταλυµάτων από 6 έως 10 δωµατίων, που είναι 
παράλληλα εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών 
και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων µε βάση τα 
οριζόµενα στο άρθρο 58 του ν.4144/2013. Τα 
πρόσωπα αυτά, λόγω της εξαίρεσής τους 
από την ασφάλιση στον ΟΓΑ, σύµφωνα µε 
την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.4425/2016, 
υπάγονται από 1-1-2017 στα προβλεπόµενα 
στο άρθρο 39 του ν.4387/2016. (Αριθ. πρωτ.: 
Φ. 80000/οικ. 61327/1484/ 2016 Εφαρµογή 
των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 
του ν.4387/2016 - Καθορισµός ασφαλιστικών 
εισφορών των ελευθέρων επαγγελµατιών, 
αυτοαπασχολούµενων και αγροτών από 
1/1/2017)

Σύµφωνα µε το προηγούµενο καθεστώς 
3846/2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3846/2010 
Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες 
διατάξεις (Πιο πρόσφατη Κωδικοποίηση µε τον 
νόµο 4331/2015 την 2015-07-02), ίσχυαν τα 
εξής: Αρθρο 25. Θέµατα O.A.E.E.- Ο.Γ.Α., ίσχυαν 
τα εξής:

«5. Οι ιδιοκτήτες έως και δέκα (10) 
ενοικιαζόµενων δωµατίων, καθώς και οι 
ιδιοκτήτες επιπλωµένων διαµερισµάτων έως 

και δέκα (10) δωµάτια, σε όλη την επικράτεια, 
εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση 
του Ο.Α.Ε.Ε. και ασφαλίζονται υποχρεωτικά 
στον Ο.Γ.Α.. Εφόσον αυτοί ασφαλίζονται από 
άλλη εργασία ή απασχόληση σε οποιονδήποτε 
ασφαλιστικό οργανισµό ή το ∆ηµόσιο ή 
λαµβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε 
ασφαλιστικό οργανισµό ή το ∆ηµόσιο, δεν 
υπάγονται σε κανέναν από τους δύο πιο πάνω 
Οργανισµούς. 
Οι ιδιοκτήτες έντεκα (11) και άνω ενοικιαζόµενων 
δωµατίων, καθώς και οι ιδιοκτήτες επιπλωµένων 
διαµερισµάτων έντεκα (11) και άνω δωµατίων, 
σε περιοχές της περίπτωσης 1.α), υπάγονται 
από 1.1.2007 στην υποχρεωτική ασφάλιση 
του Ο.Α.Ε.Ε. εφόσον ο µέσος όρος των 
εισοδηµάτων των τριών (3) πρώτων ετών από τη 
δραστηριότητα αυτή, όπως προκύπτουν από τα 
εκκαθαριστικά σηµειώµατα φόρου εισοδήµατος 
της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., υπερβαίνει το 400πλάσιο 
του εκάστοτε ισχύοντος ηµεροµισθίου του 
ανειδίκευτου εργάτη».

3)  Ελεύθεροι επαγγελµατίες  
µε αγροτικά εισοδήµατα

Στην περίπτωση που ελεύθερος επαγγελµατίας 
(∆ικηγόρος, Λογιστής, Μηχανικός κ.λ.π), έχει και 
εισοδήµατα από αγροτική δραστηριότητα, τότε 
πληρώνει εισφορές (Ο.Γ.Α) και για τα αγροτικά 
του εισοδήµατα. Στην περίπτωση όµως αυτή, δεν 
ισχύει το ελάχιστο πλαφόν.

Τα ανωτέρω προκύπτουν από απάντηση 
σε σχετική ερώτηση του υφ. Εργασίας 
κ.Πετρόπουλου («Όσοι αµείβονται µε τίτλο 
κτήσης δεν θα λάβουν..): Σχετικά µε τις 
περιπτώσεις αυτοαπασχολούµενων π.χ. ιατρών 
που έχουν κάποιο επιπλέον εισόδηµα από 
αγροτική δραστηριότητα δεν θα υπολογίζεται στο 
κατώτατο πλαφόν το εισόδηµα από την αγροτική 
τους δραστηριότητα, αλλά θα υπολογίζεται το 
εισόδηµα που προκύπτει µετά την αφαίρεση των 
δαπανών τους.
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iv)  Συνταξιούχοι και Υπάλληλοι  
µε αγροτικά εισοδήµατα

1)  Συνταξιούχοι µε αγροτικά 
εισοδήµατα

Σύµφωνα µε το Αρθρο 20. Απασχόληση 
συνταξιούχων του Ν. 4387/2016, ισχύουν τα 
εξής:

«1. Στους εξ ιδίου δικαιώµατος συνταξιούχους 
του ∆ηµοσίου, καθώς και όλων των 
φορέων, ταµείων, κλάδων ή λογαριασµών 
που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι 
αναλαµβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή 
δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην 
ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις 
κύριες και επικουρικές καταβάλλονται µειωµένες 
σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή 
διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα. Για 
το διάστηµα αυτό καταβάλλονται οι ασφαλιστικές 
εισφορές για τον απασχολούµενο συνταξιούχο, 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στις οικείες 
διατάξεις του παρόντος νόµου. …  
 
4. Ο συνταξιούχος που αναλαµβάνει εργασία ή 
αυταπασχολείται µπορεί να αξιοποιήσει το χρόνο 
της ασφάλισής του κατά το χρονικό διάστηµα 
της κατά τα ανωτέρω απασχόλησής του ή της 
περικοπής ή αναστολής καταβολής της σύνταξής 
του για την προσαύξηση της επικουρικής και του 
ανταποδοτικού µέρους της κύριας σύνταξης κατά 
60% του ποσού που υπολογίζεται µε αναλογική 
εφαρµογή της παραγράφου 1 του άρθρου 30.  
 
5. Οι συνταξιούχοι της παραγράφου 1 του 
παρόντος υποχρεούνται πριν αναλάβουν εργασία 
ή αυτοαπασχοληθούν να δηλώσουν τούτο στον 
φορέα κύριας ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και 
στο ΕΤΕΑ ή στον φορέα επικουρικής ασφάλισης 
από τον οποίο συνταξιοδοτούνται. Παράλειψη 
της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισµό σε βάρος 
του συνταξιούχου του ποσού που έπρεπε να του 
παρακρατηθεί, συµφώνως µε το παρόν άρθρο, 
κατά το χρονικό διάστηµα της εργασίας του ή 
της αυτοαπασχόλησής του, που επιβαρύνεται µε 
ετήσιο επιτόκιο 4,56%, ο δε Ε.Φ.Κ.Α. δικαιούται 

να συµψηφίζει το ποσό µε µελλοντικές συντάξεις 
και µέχρι του ύψους του 1/4 της συντάξεως.  
 
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν 
εφαρµογή για όσους θα αναλάβουν εργασία ή 
θα αυτοαπασχοληθούν, γενικά, από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόµου και εντεύθεν, 
καθώς και για τα πρόσωπα της παραγράφου 
3 του άρθρου 4. Ειδικά, για τα πρόσωπα που 
ανέλαβαν εργασία ή αυτοαπασχόληση πριν τη 
δηµοσίευση του παρόντος νόµου διατηρούνται σε 
ισχύ και εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις 
του άρθρου 36 του ν. 2676/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το ν. 3863/2010, και ισχύει 
µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης του παρόντος…»

(Αιτιολογική: Το άρθρο 20 ρυθµίζει την 
απασχόληση των συνταξιούχων προβλέποντας ότι 
σε περίπτωση που συνταξιούχοι αναλαµβάνουν 
εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα 
υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του 
Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες 
και επικουρικές καταβάλλονται µειωµένες σε 
ποσοστό 60% για όσο καιρό απασχολούνται ή 
διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα. 
Για το διάστηµα αυτό καταβάλλονται για τον 
απασχολούµενο συνταξιούχο οι εισφορές κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόµενα στις οικείες διατάξεις 
του παρόντος νόµου. Πριν αναλάβουν εργασία ή 
αυταπασχοληθούν οι συνταξιούχοι υποχρεούνται 
να δηλώσουν τούτο στον Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και στο 
ΕΤΕΑ ή στο φορέα επικουρικής ασφάλισης από 
τον οποίο συνταξιοδοτούνται.)

Σηµειώνουµε ότι:

Μέχρι 31/12/2016, η ασφάλιση ή η 
συνταξιοδότηση από άλλο φορέα Κύριας 
Ασφάλισης, από άµεσο δικαίωµα, αποτελεί 
κώλυµα για την ασφάλιση στον ΟΓΑ (άρθρο 
34 του Ν.34/1140/1981). Συνεπώς, οι 
ασφαλισµένοι ή οι συνταξιούχοι άλλου φορέα 
Κύριας Ασφάλισης,από άµεσο δικαίωµα, δεν 
µπορούσαν να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ, ακόµη και 
αν απασχολούνται συστηµατικά σε εργασίες που 
καλύπτονται από την ασφάλιση του ΟΓΑ. Κατ› 
εξαίρεση, µπορούν να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ οι 
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απασχολούµενοι περιστασιακά σε εργασίες που 
καλύπτονται από την ασφάλιση άλλου φορέα (π.χ 
ΙΚΑ, ΝΑΤ), υπό τη ρητή όµως προϋπόθεση ότι 
το κύριο επάγγελµά τους από το οποίο αντλούν 
το βιοπορισµό τους είναι το αγροτικό ή άλλο 
επάγγελµα καλυπτόµενο από την ασφάλιση του 
ΟΓΑ. 

Στην εγκύκλιο Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 3/2017 Κανόνες 
υπολογισµού ασφαλιστικών εισφορών 
Αυτοαπασχολούµενων Κλάδου Κύριας 
Ασφάλισης Αγροτών (ΟΓΑ) από 01/01/2017, 
αναφέρεται ότι: «ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 34 του Ν.1140/1981, πρόσωπα άµεσα 
ασφ/να ή λαµβάνοντα σύνταξη από το ∆ηµόσιο 
ή άλλο Φορέα Κύριας Ασφάλισης, Ελληνικό ή 
Ξένο, δεν είχαν υποχρέωση ασφάλισης στον 
ΟΓΑ. Από 01/01/2017 καταργούνται οι 
προαναφερόµενες διατάξεις και πλέον τα 
πρόσωπα αυτά έχουν υποχρέωση εφόσον 
ασκούν δραστηριότητα εκ των υπαγόµενων 
στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.»

Σχηµατικά έχουµε τα εξής:

Συνταξιούχοι (πριν την 12/5/2016), µε 
αγροτικά εισοδήµατα:

Σύνταξη:

∆εν κινδυνεύουν µε µείωση της σύνταξης κατά 
60 %. [Εκτός της περίπτωσης (την οποία την 
θεωρούµε πολύ ακραία), να θεωρηθούν ότι 
ασκούν για πρώτη φορά δραστηριότητα, εφόσον 
ενταχθούν από το «ειδικό» στο «κανονικό» 
καθεστώς]

Ασφαλιστικές εισφορές:

Σύµφωνα µε την ανωτέρω τροποποίηση 
(κατάργηση του άρθρου 34 του Ν.1140/1981), 
θα πρέπει να ασφαλιστούν στον «Κλάδο Κύριας 
Ασφάλισης Αγροτών (Ο.Γ.Α)» και άρα να 
επιβαρύνονται µε ασφαλιστικές εισφορές. 

Συνταξιούχοι (µετά την 12/5/2016), µε 
αγροτικά εισοδήµατα:

Σύνταξη:

Θα µειωθεί η σύνταξη τους κατά 60 %. 

Ασφαλιστικές εισφορές:

Σύµφωνα µε την ανωτέρω τροποποίηση 
(κατάργηση του άρθρου 34 του Ν.1140/1981), 
θα πρέπει να ασφαλιστούν στον «Κλάδο Κύριας 
Ασφάλισης Αγροτών (Ο.Γ.Α)» και άρα να 
επιβαρύνονται µε ασφαλιστικές εισφορές. 

Προσοχή:

O κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
(Υφυπουργός Εργασίας), δήλωσε πρόσφατα 
ότι :  οι αγρότες που συνταξιοδοτήθηκαν µέχρι 
31 ∆εκεµβρίου του 2016 –επειδή οι αγρότες 
εντάχθηκαν από 1-1-2017 στον ΕΦΚΑ- δεν έχουν 
καµία επίδραση στη σύνταξή τους, εφ’ όσον 
συνεχίζουν τη δραστηριότητα την οποία είχαν ως 
αγρότες. 

Αν αναπτύξουν µία δραστηριότητα σε άλλο 
οικονοµικό πεδίο, αν δηλαδή ανοίξουν ένα 
σούπερ µάρκετ ή αναπτύξουν επιχειρηµατική 
δραστηριότητα, τότε εννοείται ότι θα εµπίπτουν 
στην περίπτωση της διάταξης για τις περικοπές. … 
Μένει, λοιπόν, η περίοδος από 1-1-2017. …

Κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά άλλους 
ασφαλισµένους που δεν είναι αγρότες και 
παίρνουν σύνταξη -είχαν πάρει σύνταξη, σε αυτό 
αναφέρεστε, και εγώ επεκτείνω τη χρονική 
στιγµή µέχρι 31 ∆εκεµβρίου του 2016, γιατί 
αυτή θεωρώ ότι είναι η σωστή αντιµετώπιση 
του νοµικού ζητήµατος- έχουν την ίδια ακριβώς 
αντιµετώπιση, όπως και εκείνοι που είναι 
κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, εκείνοι που 
συνταξιοδοτήθηκαν τέλος πάντων από τον 
Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων… 
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2)  Ιδιωτικοί και ∆ηµόσιοι υπάλληλοι  
µε αγροτικά εισοδήµατα

Σύµφωνα µε την Ε.Φ.Κ.Α. αρ. πρωτ.: ∆ΙΕΙΣΦΜΜ/ 
43/112144/ 2017.

«ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
Στη µεθοδολογία που ακολουθείται για τον 
υπολογισµό των εισφορών αυτοαπασχολούµενων 
του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, 
διακρίνουµε τις παρακάτω περιπτώσεις: 
 
α. Μοναδική δραστηριότητα - Μοναδικό 
εισόδηµα.  
 
β. Μοναδική δραστηριότητα - Περισσότερες 
πηγές εισοδηµάτων.  
 
γ. Πολλαπλές δραστηριότητες - Μοναδικό 
εισόδηµα.  
 
δ. Πολλαπλές δραστηριότητες - Περισσότερες 
πηγές εισοδηµάτων.  
 
Α. Μοναδική δραστηριότητα - Μοναδικό εισόδηµα 
- Η κατώτατη και η ανώτατη βάση 
προσδιορίζονται από το εισόδηµα που αποκτάται 
από την συγκεκριµένη δραστηριότητα. 
Ειδικότερα: Μηνιαίο εισόδηµα που υπερβαίνει 
την ανώτατη βάση, περιορίζεται στο ύψος των 
5860,80 €. 
 
Επί µηνιαίου εισοδήµατος που υπολείπεται της 
κατώτατης βάσης οι εισφορές υπολογίζονται επί 
της βάσης αυτής. Αντίστοιχα, στις περιπτώσεις 
ζηµιογόνων χρήσεων ή µηδενικού εισοδήµατος, ο 
υπολογισµός γίνεται επί της κατώτατης βάσης. 
- Ο υπολογισµός εισφορών γίνεται µε τις 
διατάξεις που καθορίζουν την δραστηριότητα. 
 
Β. Επί πολλαπλής ασφάλισης (περ. β, γ και δ) 
θα ακολουθήσει νεότερη οδηγία…» 
Μέχρι στιγµής λοιπόν, δεν έχουν δοθεί 
διευκρινήσεις, σχετικά µε το αν οι Ιδιωτικοί και 
∆ηµόσιοι υπάλληλοι µε αγροτικά εισοδήµατα, 
θα υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές για τα 

αγροτικά τους εισοδήµατα και αν θα ισχύει το 
ελάχιστο ποσό εισφορών.

Σηµειώνουµε πάντως ότι από απάντηση 
σε σχετική ερώτηση του υφ. Εργασίας 
κ.Πετρόπουλου («Όσοι αµείβονται µε τίτλο 
κτήσης δεν θα λάβουν..): Σχετικά µε τις 
περιπτώσεις αυτοαπασχολούµενων π.χ. ιατρών 
που έχουν κάποιο επιπλέον εισόδηµα από 
αγροτική δραστηριότητα δεν θα υπολογίζεται στο 
κατώτατο πλαφόν το εισόδηµα από την αγροτική 
τους δραστηριότητα, αλλά θα υπολογίζεται το 
εισόδηµα που προκύπτει µετά την αφαίρεση των 
δαπανών τους.

3)  Αγρότες που έχουν παύσει την 
γεωργική τους δραστηριότητας 
κατ’ εφαρµογή του Κανονισµού 
(ΕΟΚ) αριθ. 1096/88 [η 
κοινώς λεγόµενη «πρόωρη 
συνταξιοδότηση»]

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). 

■  εξακολουθεί να υπάγεται στην ασφάλιση του 
ΟΓΑ, τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του.

∆εδοµένου αφενός της κατάργησης των 
«τεκµαρτών κλάσεων» και αφετέρου ότι 
τα πρόσωπα της κατηγορίας αυτής, δεν 
εξασκούν την αγροτική εκµετάλλευση, πρέπει 
να διευκρινιστεί ο τρόπος υπολογισµού των 
ασφαλιστικών εισφορών (εκτιµούµε ότι πρέπει να 
ασφαλίζονται µε το ελάχιστο ποσό εισφορών).
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v)  Μέλη και εργαζόµενοι  
σε αγροτικό συνεταιρισµό

1)  Ασφάλιση Μελών και 
εργαζοµένων Αγροτικών 
Συνεταιρισµών

Σύµφωνα µε το άρθρο 56. Ασφάλιση Μελών 
Αγροτικών Συνεταιρισµών του Ν. 3996 /2011, 
ΦΕΚ 170 – 5/8/2011, ισχύουν:

«1. Τα µέλη κάθε µορφής Αγροτικών 
Συνεταιρισµών δεν ασφαλίζονται σε κανένα 
ασφαλιστικό οργανισµό µε βάση και κριτήριο 
µόνο την ιδιότητά τους αυτή.  
2. Οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες-αγρότισσες 
που είναι παράλληλα και µέλη Αγροτικών 
Συνεταιρισµών, υπάγονται στην υποχρεωτική 
ασφάλιση του Ο.Γ.Α.. Μέλη Αγροτικών 
Συνεταιρισµών, µη αγρότες-αγρότισσες, που 
υπάγονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, 
σε άλλους, πλην Ο.Γ.Α., ασφαλιστικούς 
οργανισµούς κύριας ασφάλισης για άλλη εργασία 
– απασχόληση, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στους 
οργανισµούς αυτούς.  
3. Μέλη Αγροτικών Συνεταιρισµών, µη αγρότες-
αγρότισσες και µη εργαζόµενοι-απασχολούµενοι 
σε άλλη εργασία/δραστηριότητα που ο µέσος 
όρος των εισοδηµάτων τους, που προέρχονται 
από τη συµµετοχή τους στο Συνεταιρισµό, της 
τελευταίας τριετίας (2008 – 2010) ή της πρώτης 
τριετίας για τους Συνεταιρισµούς που ιδρύονται 
µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπερβαίνει 
το 200πλάσιο και υπολείπεται του 400πλασίου 
του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη 
(Η.Α.Ε.), όπως ισχύει κάθε φορά, υπάγονται 
στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α.. Εάν 
ο παραπάνω µέσος όρος των εισοδηµάτων 
υπερβαίνει το 400πλάσιο του Η.Α.Ε. υπάγονται 
στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.. Στην 
τελευταία αυτή περίπτωση εντάσσονται στην 
1η ασφαλιστική κατηγορία του Ο.Α.Ε.Ε. και 
κατατάσσονται µόνο προαιρετικά στις ανώτερες 
ασφαλιστικές κατηγορίες του Οργανισµού.  
4. Μέλη Αγροτικών Συνεταιρισµών, συνταξιούχοι 
του Ο.Γ.Α. δεν υπάγονται στην υποχρεωτική 
ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. ούτε στην υποχρεωτική 

ασφάλιση του Ο.Γ.Α..  
5. Μέλη Αγροτικών Συνεταιρισµών, συνταξιούχοι 
ασφαλιστικών οργανισµών κύριας ασφάλισης 
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην Ο.Γ.Α., καθώς 
και συνταξιούχοι του ∆ηµοσίου ή του Ν.Α.Τ., 
υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του 
Ο.Α.Ε.Ε. εάν ο µέσος όρος των εισοδηµάτων τους 
όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 από τη 
συµµετοχή τους στο Συνεταιρισµό υπερβαίνει το 
400πλάσιο του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου 
εργάτη, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Στις 
περιπτώσεις των προσώπων αυτών δεν 
τυγχάνουν εφαρµογής οι διατάξεις του άρθρου 
63 του ν. 2676/1999 όπως αντικαταστάθηκε µε 
το άρθρο 16 του ν. 3863/2010. ….»

Προσοχή:

Ενώ το άρθρο 56 του Ν. 3996 /2011, είναι 
σε ισχύ, εκτιµούµε ότι πρέπει να είµαστε 
επιφυλακτικοί, σχετικά µε την εφαρµογή 
όλων των περιπτώσεων, µετά την ισχύ του 
Ν. 4387/2016 και έως την έκδοση όλων των 
ερµηνευτικών. 

2)  Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
συνεταιρισµού που αµείβονται

Με τις διατάξεις της παρ. 3, στοιχ. γ, δ και ε, 
του άρθρου 38, του ν. 4387/2016, ορίζονται τα 
ακόλουθα: 
«3. Καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά για τον 
κλάδο σύνταξης ποσοστού 20% επιµεριζόµενη 
κατά ποσοστό 6,67% για τον εργαζόµενο και 
13,33% για τον εργοδότη για τις ακόλουθες, 
ιδίως, κατηγορίες ασφαλισµένων, διατηρούµενης 
σε ισχύ του τεκµηρίου της ρύθµισης του άρθρου 
2 παρ.1 του α. ν. 1846/1951: …

ε. Τα µέλη ∆.Σ. αγροτικών συνεταιρισµών εφόσον 
λαµβάνουν αµοιβή, των ανωτέρω ποσοστών 
υπολογιζόµενων επί της αµοιβής.

Υπόχρεος για την καταβολή της εργοδοτικής 
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εισφοράς είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό 
ή νοµικό, για λογαριασµό του οποίου οι 
ασφαλισµένοι του παρόντος άρθρου παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους περιοδικά έναντι παροχής. Κατά 
τα λοιπά εφαρµόζονται και στις κατηγορίες αυτές 
οι πάσης φύσεως διατάξεις περί εισφορών του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ». 
Συνεπώς, από 1/1/2017 συνεχίζουν να έχουν 
εφαρµογή τα ισχύοντα για τα πρόσωπα που ως 
διευθυντές, γενικοί διευθυντές, εντεταλµένοι, 
διευθύνοντες ή συµπράττοντες σύµβουλοι, 
διοικητές εταιριών ή συνεταιρισµών παρέχουν 
τις υπηρεσίες τους ως προς το νοµικό πρόσωπο 
της εταιρείας ή του συνεταιρισµού µε σχέση 
εξαρτηµένης εργασίας, ενώ, εντάσσονται ως 
νέα κατηγορία ασφαλισµένων - εισφερόντων 
στον ΕΦΚΑ τα µέλη ∆.Σ. Ανωνύµων Εταιριών 
και Αγροτικών Συνεταιρισµών για τις αµοιβές 
που λαµβάνουν µε την ιδιότητα του µέλους ∆.Σ., 
οι οποίες δεν σχετίζονται µε σύναψη σχέσης 
εξαρτηµένης εργασίας.

(Λεπτοµέρειες υπολογισµού δείτε στο κεφ. Γ4)

vi)  Αγρότες (νέοι ασφαλισµένοι), οι 
οποίοι υπήχθησαν στην ασφάλιση 
του ΟΓΑ και έλαβαν αποφάσεις 
εξαίρεσης από το ΙΚΑ ως 
µισθωτοί

Από 1/1/2017, η εξαίρεση σταµατά και όσοι 
εργάζονται µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας 
και ήταν ασφαλισµένοι στον Ο.Γ.Α., πρέπει να 
ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ/ΙΚΑ.

Ειδικότερα:

«Σχετικά µε περιπτώσεις νέων ασφαλισµένων, 
οι οποίοι υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΟΓΑ 
και έλαβαν αποφάσεις εξαίρεσης από το ΙΚΑ 
ως µισθωτοί, σας ενηµερώνουµε τα ακόλουθα: 
Σύµφωνα µε το άρθρο 34 του ν.1140/1981 (Α› 
68), πρόσωπα που είναι ασφαλισµένα σε άλλο 
φορέα κύριας ασφάλισης για τους Κλάδους 
Σύνταξης και Ασθένειας, δεν µπορεί να υπαχθούν 

παράλληλα και στην ασφάλιση του ΟΓΑ για 
τους Κλάδους αυτούς. Εποµένως καταρχάς, 
ασφαλισµένοι, οι οποίοι παράλληλα µε την 
αγροτική δραστηριότητα απασχολούνται ως 
µισθωτοί, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση 
του ΙΚΑ. Ωστόσο, υπάρχει σηµαντικός αριθµός 
ασφαλισµένων στον ΟΓΑ που έλαβαν αποφάσεις 
εξαίρεσης από το ΙΚΑ, στις οποίες καλόπιστα 
βασίστηκαν και κατέβαλλαν εισφορές βάσει του 
καθεστώτος του ΟΓΑ επί σειρά ετών. Η αρχή 
της χρηστής διοίκησης και της ασφάλειας του 
δικαίου επιβάλλει την αποτροπή αιφνιδιαστικών 
ανατροπών της υφιστάµενης κατάστασης εις 
βάρος των πολιτών, ειδικά όταν η υφιστάµενη 
κατάσταση είναι αποτέλεσµα προηγούµενης 
διοικητικής πράξης, η οποία δηµιούργησε στον 
πολίτη την εύλογη πεποίθηση ότι η υφιστάµενη 
κατάσταση είναι νόµιµη. Στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, οι πράξεις εξαίρεσης από το ΙΚΑ 
δηµιούργησαν στους ασφαλισµένους την εύλογη 
πεποίθηση ότι η υπαγωγή τους στον ΟΓΑ ήταν 
νόµιµη. Η εµπιστοσύνη αυτή των ασφαλισµένων 
στις συγκεκριµένες διοικητικές πράξεις κρίνεται 
άξια προστασίας, ενώ δε συντρέχει λόγος 
δηµοσίου συµφέροντος που να επιβάλλει την 
απόκλιση από την προστασία της εµπιστοσύνης 
των ασφαλισµένων. 
 
Με βάση τα παραπάνω, στις περιπτώσεις όπου 
έχουν εκδοθεί αποφάσεις εξαίρεσης από το ΙΚΑ, 
αναγνωρίζεται ο χρόνος ασφάλισης που έχει 
πραγµατοποιηθεί στον ΟΓΑ µε βάση την αρχή της 
τυπικής ασφάλισης και οι ασφαλισµένοι οφείλουν 
εισφορές σύµφωνα µε τις ισχύουσες για τον 
ΟΓΑ διατάξεις. Σε όσους έχουν επιστραφεί οι 
εισφορές, πρέπει αυτές να καταβληθούν εκ νέου 
για το διάστηµα υπαγωγής στην ασφάλιση του 
ΟΓΑ, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, προσαύξηση 
ή τόκο. Στο εξής, οι ασφαλισµένοι αυτής της 
κατηγορίας ασφαλίζονται ως µισθωτοί κατά 
τις καταστατικές διατάξεις του ΙΚΑ. Για την 
υλοποίηση των παραπάνω, οι αρµόδιες υπηρεσίες 
του ΙΚΑ οφείλουν να αποστείλουν όλες τις 
αποφάσεις εξαίρεσης στις αρµόδιες υπηρεσίες 
του ΟΓΑ, ώστε να διενεργηθεί έλεγχος των 
ατόµων που έχουν λάβει εξαίρεση από το ΙΚΑ και 
υπάγονται στον ΟΓΑ.»
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vii)  Μητέρες - Καταβολή Μειωµένων 
Ασφαλιστικών Εισφορών

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 
141 του Ν. 3655/2008 θεσπίστηκε µειωµένη 
καταβολή εισφορών σε ποσοστό 50% για 
τις µητέρες ασφαλισµένες Φορέων Κύριας 
Ασφάλισης αρµοδιότητας ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α. Η µείωση 
εφαρµόζεται στην εισφορά Κλάδου Σύνταξης για 
τους πρώτους 12 µήνες που έπονται του τοκετού. 
Από την 01.01.2017, το ανωτέρω 
ευεργέτηµα εφαρµόζεται ενιαία και στους 
αυτοαπασχολούµενους του Κλάδου Κύριας 
Ασφάλισης Αγροτών (ΟΓΑ), καταργουµένων 
των ειδικών ρυθµίσεων του αρθρ. 2 παρ. 7 του 
ν.3227/2004. Η Μείωση υπολογίζεται επί της 
µηνιαίας εισφοράς όπως διαµορφώνεται µε βάση 
τις νέες διατάξεις.

Ασφαλισµένοι, οι 
οποίοι παράλληλα 
µε την αγροτική 
δραστηριότητα 
που ασκούν, 
απασχολούνται 
και ως µισθωτοί 
υπάλληλοι του 
ιδιωτικού τοµέα 
για παράδειγµα, 
υπάγονται 
υποχρεωτικά στην 
ασφάλιση του ΙΚΑ
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Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ

1)  Εισφορές υπολογιζόµενες µε βάση το 
εισόδηµα του προηγούµενου έτους

Βάση υπολογισµού των ασφαλιστικών 
εισφορών 

Η εισφορά καταβάλλεται επί του εισοδήµατός, 
όπως αυτό καθορίζεται µε βάση το καθαρό 
φορολογητέο εισόδηµα από την ασκούµενη 
αγροτική δραστηριότητα καθώς και κάθε άλλη 
δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του 
ΟΓΑ, κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος. 
Μηνιαία βάση υπολογισµού των ασφαλιστικών 
εισφορών αποτελεί το ποσό που προκύπτει 
από τη διαίρεση του καθαρού φορολογητέου 
αποτελέσµατος του οικείου φορολογικού έτους 
διαιρουµένου δια του δώδεκα.

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων 
είναι η 01/01/2017. Από την ηµεροµηνία αυτή, 
και για κάθε επόµενο έτος, ως βάση υπολογισµού 
των εισφορών καθορίζεται το Καθαρό 
Φορολογητέο Αποτέλεσµα (ΚΦΑ) από την 
άσκηση αγροτικής ή κάθε άλλης δραστηριότητας 
υπαγόµενης στην ασφάλιση του ΟΓΑ κατά το 
προηγούµενο φορολογικό έτος. 
Θεσπίζεται Κατώτατη και Ανώτατη µηνιαία βάση 
υπολογισµού εισφορών, δηλαδή το κατώτερο και 
το ανώτερο µηνιαίο ποσό εισοδήµατος επί του 
οποίου υπολογίζονται εισφορές. 
Ως µηνιαία βάση υπολογισµού εισφορών 
καθορίζεται το µηνιαίο εισόδηµα που προκύπτει 
από την διαίρεση του ετήσιου ΚΦΑ δια του 
δώδεκα (12). 
Επί µελών, Οικογενειακής Αγροτικής 
Εκµετάλλευσης, εφαρµόζεται ανώτατη και 
κατώτατη βάση υπολογισµού εισφορών. Η µηνιαία 
βάση υπολογισµού ασφαλιστικών εισφορών 
εκάστου µέλους δεν δύναται να υπολείπεται της 
κατώτατης βάσης. 
 Επί µελών εταιρειών βάση υπολογισµού 

εισφορών αποτελεί το ετήσιο εισόδηµα που 
αντιστοιχεί στο ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους 
στην εταιρεία. 
Στις περιπτώσεις ζηµιογόνων χρήσεων και 
µηδενικών κερδών, ως βάση υπολογισµού των 
εισφορών λαµβάνεται η κατώτατη µηνιαία βάση. 
Επί µη εκκαθαρισµένων και µη υποβληθεισών 
δηλώσεων, ως βάση υπολογισµού εισφορών 
θα λαµβάνεται το ΚΦΑ από το πιο πρόσφατο 
εκκαθαρισµένο έτος.

Κατώτατο µηνιαίο ασφαλιστέο εισόδηµα  
(εδάφιο δεύτερο περίπτωσης β της  
παραγράφου 2 του άρθρου 40)

Εάν η προσδιοριζόµενη  βάση υπολογισµού 
των ασφαλιστικών εισφορών είναι µικρότερη 
του ποσού που αντιστοιχεί στο εβδοµήντα τοις 
εκατό (70%) του κατώτατου βασικού µισθού 
άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών, στο ύψος 
που εκάστοτε διαµορφώνεται, καθώς και στην 
περίπτωση µηδενικού εισοδήµατος, ως µηνιαία 
βάση υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών 
λαµβάνεται υπόψη το ποσό που αντιστοιχεί στο 
70 % του εκάστοτε προβλεπόµενου κατώτατου 
βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των 25 
ετών (586,08 Χ70% = 410, 26 Ευρώ.) (Ετήσιο 
410,26*12 = 4.923,12 €).

Ανώτατο µηνιαίο ασφαλιστέο εισόδηµα  
(εδάφιο τρίτο περίπτωσης β της παραγράφου 
2 του άρθρου 40)

Ως ανώτατο όριο µηνιαίου ασφαλιστέου 
εισοδήµατος για τον υπολογισµό της µηνιαίας 
ασφαλιστικής εισφοράς αποτελεί το 10πλάσιο 
του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό µισθό 
άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών. (σήµερα 
586,08 x 10 = 5860,80 Ευρώ)  (Ετήσιο 
5860,80*12=70.329,60€). (δεν ισχύει σε αυτή 
την περίπτωση το 70%) 
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Οικογενειακή αγροτική εκµετάλλευση

Στην περίπτωση οικογενειακής αγροτικής 
εκµετάλλευσης στην οποία απασχολείται ο/η 
σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα, ως φορολογητέο 
εισόδηµα του καθενός από αυτούς λαµβάνεται 
υπόψη το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδηµα όπως 
ορίζεται στην παράγραφο 2 περίπτωση β του 
άρθρου 40 του κοινοποιούµενου άρθρου (δηλ. 
70 % του εκάστοτε προβλεπόµενου κατώτατου 
βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των 25 
ετών, ήτοι σήµερα 410,26 Ευρώ).

Σε περίπτωση όµως που το ετήσιο φορολογητέο 
εισόδηµα (δηλ. το συνολικό εισόδηµα όλων των 
µελών της εκµετάλλευσης) είναι µεγαλύτερο 
από το γινόµενο του αριθµού των µελών 
της εκµετάλλευσης επί την ελάχιστη βάση 
υπολογισµού, αναγόµενη σε ετήσια βάση 
(δηλ. αριθµός µελών Χ το 70 % του εκάστοτε 
προβλεπόµενου κατώτατου βασικού µισθού 
άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών Χ 12) 
τότε η εισφορά ισούται για όλα τα µέλη της 
εκµετάλλευσης µε το πηλίκο της διαίρεσης του 
συνολικού φορολογητέου εισοδήµατος δια του 
αριθµού των µελών.

Εισφορές αγροτών - Πίνακες 

ΕΦΚΑ Εισφορές

  2017 2018 2019 2020 2021 2022

Σύνταξης 14,00% 16,00% 18,00% 19,00% 19,50% 20,00%

Ιατροφαρµακευτική 6,95% 6.95% 6.95% 6.95% 6.95% 6.95%

Αγροτική Εστία 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25%

Σύνολο 21.20% 23.20% 25.20% 26.20% 26.70% 27.20%

Πλαφόν µηνιαίου 
εισοδήµατος 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Κατώτατο 86.98 95.18 103.39 107.49 109.54 111.59

Ανώτατο 1,242.49 1,359.71 1,476.92 1,535.53 1,564.83 1,594.14
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017  
(ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: ΣΥΝΤΑΞΗΣ,ΥΓΕΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ)

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΙΣΦΟΡΑΣ

21,20%  -  -  -  -

ΕΤΗΣΙΟ  
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

ΕΤΗΣΙΑ  
ΕΙΣΦΟΡΑ  

2017 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣ-
ΦΟΡΑ

ΕΤΗΣΙΟ  
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ  

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

ΕΤΗΣΙΑ  
ΕΙΣΦΟΡΑ  

2017 

ΜΗΝΙΑΙΑ  
ΕΙΣΦΟΡΑ

ΖΗΜΙΑ 1.044 86,98 36.000 7.632 636,00
1.000 1.044 86,98 37.000 7.844 653,67
2.000 1.044 86,98 38.000 8.056 671,33
3.000 1.044 86,98 39.000 8.268 689,00
4.000 1.044 86,98 40.000 8.480 706,67
4.923,07 1.044 86,98 41.000 8.692 724,33
5.000 1.060 88,33 42.000 8.904 742,00
6.000 1.272 106,00 43.000 9.116 759,67
7.000 1.484 123,67 44.000 9.328 777,33
8.000 1.696 141,33 45.000 9.540 795,00
9.000 1.908 159,00 46.000 9.752 812,67
10.000 2.120 176,67 47.000 9.964 830,33
11.000 2.332 194,33 48.000 10.176 848,00
12.000 2.544 212,00 49.000 10.388 865,67
13.000 2.756 229,67 50.000 10.600 883,33
14.000 2.968 247,33 51.000 10.812 901,00
15.000 3.180 265,00 52.000 11.024 918,67
16.000 3.392 282,67 53.000 11.236 936,33
17.000 3.604 300,33 54.000 11.448 954,00
18.000 3.816 318,00 55.000 11.660 971,67
19.000 4.028 335,67 56.000 11.872 989,33
20.000 4.240 353,33 57.000 12.084 1.007,00
21.000 4.452 371,00 58.000 12.296 1.024,67
22.000 4.664 388,67 59.000 12.508 1.042,33
23.000 4.876 406,33 60.000 12.720 1.060,00
24.000 5.088 424,00 61.000 12.932 1.077,67
25.000 5.300 441,67 62.000 13.144 1.095,33
26.000 5.512 459,33 63.000 13.356 1.113,00
27.000 5.724 477,00 64.000 13.568 1.130,67
28.000 5.936 494,67 65.000 13.780 1.148,33
29.000 6.148 512,33 66.000 13.992 1.166,00
30.000 6.360 530,00 67.000 14.204 1.183,67
31.000 6.572 547,67 68.000 14.416 1.201,33
32.000 6.784 565,33 69.000 14.628 1.219,00
33.000 6.996 583,00 70.000 14.840 1.236,67
34.000 7.208 600,67 70.329,60 14.910 1.242,49

35.000 7.420 618,33
70.329,60  

και άνω
14.910 1.242,49

Σηµειώνουµε ότι:
α) Η ελάχιστη σε κάθε περίπτωση ετήσια ασφαλιστική 
εισφορά, είναι 1.044 ευρώ.
β) Ο υπολογισµός των ασφαλιστικών εισφορών που  
αφορά τα ειδοποιητήρια του έρχονται, γίνεται µε βάσει τα 
εισοδήµατα του έτους 2015 (φορολογικές δηλώσεις του 
2016) και είναι «προσωρινός». 

Μετά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων 2017 
(εισοδήµατα του έτους 2016 ), θα γίνει επανυπολογισµός 
των εισφορών και η διαφορά θα πρέπει να πληρωθεί 
αν είναι εις βάρος του Αγρότη ή να συµψηφιστεί, µε 
επόµενες εισφορές, αν είναι υπέρ του Αγρότη. 
Προσοχή: ∆εν γίνεται επανυπολογισµός των εισφορών 
του έτους 2017, µε βάσει τα εισοδήµατα του έτους 2017.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ  
(ΣΥΝΤΑΞΗΣ και ΥΓΕΙΑΣ) ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ  
ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ΚΑΙ 2022 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ: ΣΥΝΤΑΞΗΣ,ΥΓΕΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ)
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΙΣΦΟΡΑΣ

21,20% 23,20% 25,20% 26,20% 26,70% 27,20%

ΕΤΗΣΙΟ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

ΕΤΟΣ 
2017 

ΕΤΟΣ 
2018 

ΕΤΟΣ 
2019

ΕΤΟΣ 
2020

ΕΤΟΣ 
2021

ΕΤΟΣ 2022 
(και µετά)

ΖΗΜΙΑ 1.044 1.142 1.241 1.290 1.314 1.339

1.000 1.044 1.142 1.241 1.290 1.314 1.339

2.000 1.044 1.142 1.241 1.290 1.314 1.339

3.000 1.044 1.142 1.241 1.290 1.314 1.339

4.000 1.044 1.142 1.241 1.290 1.314 1.339

4.923 [Ελάχιστο 
ασφαλιστέο ποσό]

1.044 1.142 1.241 1.290 1.314 1.339

5.000 1.060 1.160 1.260 1.310 1.335 1.360

6.000 1.272 1.392 1.512 1.572 1.602 1.632

7.000 1.484 1.624 1.764 1.834 1.869 1.904

8.000 1.696 1.856 2.016 2.096 2.136 2.176

9.000 1.908 2.088 2.268 2.358 2.403 2.448

10.000 2.120 2.320 2.520 2.620 2.670 2.720

12.000 2.544 2.784 3.024 3.144 3.204 3.264

14.000 2.968 3.248 3.528 3.668 3.738 3.808

15.000 3.180 3.480 3.780 3.930 4.005 4.080

16.000 3.392 3.712 4.032 4.192 4.272 4.352

18.000 3.816 4.176 4.536 4.716 4.806 4.896

20.000 4.240 4.640 5.040 5.240 5.340 5.440

22.000 4.664 5.104 5.544 5.764 5.874 5.984

24.000 5.088 5.568 6.048 6.288 6.408 6.528

26.000 5.512 6.032 6.552 6.812 6.942 7.072

28.000 5.936 6.496 7.056 7.336 7.476 7.616

30.000 6.360 6.960 7.560 7.860 8.010 8.160

35.000 7.420 8.120 8.820 9.170 9.345 9.520

40.000 8.480 9.280 10.080 10.480 10.680 10.880

45.000 9.540 10.440 11.340 11.790 12.015 12.240

50.000 10.600 11.600 12.600 13.100 13.350 13.600

55.000 11.660 12.760 13.860 14.410 14.685 14.960

60.000 12.720 13.920 15.120 15.720 16.020 16.320

65.000 13.780 15.080 16.380 17.030 17.355 17.680

70.000 14.840 16.240 17.640 18.340 18.690 19.040

70.330 14.910 16.317 17.723 18.426 18.778 19.130

ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 70.329,60  
Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η Ι∆ΙΑ.
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Ποιου έτους το εισόδηµα θα αποτελεί την 
βάση πάνω στην οποία  θα υπολογίζονται οι 
εισφορές.

Βάση υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών 
από 1/1/2017 αποτελεί το καθαρό φορολογητέο 
αποτέλεσµα κατά το προηγούµενο φορολογικό 
έτος. Συνεπώς, για τις ασφαλιστικές εισφορές 
του 2017 λαµβάνεται το εισόδηµα που 
αποκτήθηκε από τον ασφαλισµένο κατά το έτος 
2016. 
Έως ότου καταστεί ευχερής η έγκαιρη χρήση των 
εισοδηµάτων του προηγούµενου φορολογικού 
έτους, η βάση υπολογισµού των πάσης φύσεως 
ασφαλιστικών εισφορών προκύπτει από το πιο 
πρόσφατο εκκαθαρισµένο φορολογικό έτος. 
Σηµειώνουµε ότι µε τις διατάξεις του 
άρθρου 59 του ν. 4445/2016, δίνεται η 
δυνατότητα στους ελεύθερους επαγγελµατίες, 
αυτοαπασχολούµενους και αγρότες να 
προχωρήσουν από 1/1/2017 σε µερική καταβολή 
του ποσού των ασφαλιστικών τους εισφορών. Το 
ποσό των ασφαλιστικών εισφορών των ανωτέρω 
προσώπων που δεν καταβάλλεται βάσει των 
άρθρων 39 και 40 του ν. 4387/2016, κατά το 
χρόνο λήξης της προθεσµίας πληρωµής των 
µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών επιβαρύνεται 
µε τις νόµιµες προσαυξήσεις και τόκους.  
Σε περίπτωση που κατά το χρόνο λήξης 
της προθεσµίας πληρωµής των µηνιαίων 
ασφαλιστικών εισφορών καταβληθεί ποσό 
µεγαλύτερο από το ποσό που απαιτείται, το 
επιπλέον ποσό µεταφέρεται ως πιστωµένο και 
συµψηφίζεται µε τις ασφαλιστικές εισφορές του 
επόµενου χρονικού διαστήµατος.

Πληρωµή ασφαλιστικών εισφορών

Η πληρωµή ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ των 
Μη Μισθωτών ασφαλισµένων, µετά την 1.1.2017, 
θα γίνεται µέσω του ∆ιατραπεζικού Συστήµατος 
(∆ΙΑΣ), µε εντολές πληρωµής ή µε άµεση 
χρέωση λογαριασµού. 
Για την εκτέλεση των πληρωµών οι ασφαλισµένοι 
µπορούν να χρησιµοποιούν τα διαθέσιµα, από 
κάθε Τραπεζικό Ίδρυµα, προϊόντα. 
Για τον σκοπό αυτό υιοθετείται διακριτός κωδικός 

εντολής, που αποτελείται από είκοσι πέντε (25) 
ψηφία. 
Ο νέος κωδικός αποτελεί το πιο σύγχρονο 
πρότυπο κωδικοποίησης, έχει αποκτήσει 
διεθνείς τυποποιήσεις και έχει εγκριθεί από τον 
Ευρωπαϊκό Τραπεζικό τοµέα. 
Στο µεταβλητό µέρος του κωδικού θα 
περιλαµβάνεται ο ΑΜΚΑ και το είδος εσόδου που 
εισπράττεται µε τη χρήση του. 
Εισφορές που έχουν δηµιουργηθεί έως 31/12/16 
θα εξακολουθήσουν να εισπράττονται µέσω 
των υφιστάµενων συµβάσεων-συστηµάτων που 
τηρούν µέχρι σήµερα οι ΦΚΑ, µέχρι νεωτέρας.

Κοινοποίηση Οφειλών 

Κατά τη πρώτη εφαρµογή, θα σταλεί 
ειδοποιητήριο πληρωµής εισφορών που θα 
πληροφορεί τον ασφαλισµένο για τον τρόπο 
υπολογισµού, το ύψος της εισφοράς και τον 
επιµερισµό της κατά κλάδο. 
Άµεσα θα παρέχεται δυνατότητα άντλησης των 
πληροφοριών αυτών από ηλεκτρονική υπηρεσία 
www.efka.gov.gr στην οποία οι ασφαλισµένοι θα 
έχουν πρόσβαση µετά από πιστοποίησή τους µε 
χρήση των κωδικών taxis- net και του ΑΜΚΑ.

2)  Εισφορές µε το σύστηµα  
του «Εργοσήµου»

Οι παρακρατούµενες µέσω εργοσήµου 
εισφορές ορίζονται σε ποσοστό 10% επί του 
ποσού της ονοµαστικής του αξίας, π.χ. για 
εργόσηµα ονοµαστικής αξίας 5.000 ευρώ η 
παρακρατούµενη ετήσια ασφαλιστική εισφορά 
ανέρχεται σε 500 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 
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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. 

Σηµειώνονται τα εξής:

α) Στο άρθρο 42. «Ειδικό παράβολο 
ασφαλιστικής κάλυψης αγρεργατών», ορίζονται 
µεταξύ άλλων: 

«1. α. Για τους απασχολούµενους ως εργάτες 
γης σε εργασίες κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 
27 του ν. 2639/1998 (Α› 205) [«Αρθρο 27. Από 
την ισχύ του παρόντος νόµου τα αναφερόµενα 
στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου µόνου 
του ν.δ. 4362/1964 (ΦΕΚ 149 Α») πρόσωπα 
ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α., εξαιρούµενα της 
ασφάλισης του Ι.Κ.Α.. …..Οι κατά το πρώτο 
εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του 
ν. 825/1978 (ΦΕΚ 189 Α») απασχολούµενοι 
εξακολουθούν υπαγόµενοι στην ασφάλιση του 

Ι.Κ.Α, [Σηµ.: Ο Ν. 825/1978 αναφέρεται σε: 
απασχολούµενους σε βουστάσια, ιπποφορβεία, 
πτηνοτροφεία, χοιροτροφεία, τυροκοµεία 
και παρεµφερείς προς αυτά κάθε µορφής 
επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις.. ].» ] εκδίδεται 
ειδικό παράβολο αγοράς ασφαλιστικών εισφορών 
αγρεργατών, στο εξής παράβολο, στο οποίο 
περιλαµβάνεται το ποσό της εισφοράς υπέρ του 
Ε.Φ.Κ.Α.. Τα παράβολα διατίθενται στον εργοδότη 
από τα κατά τόπους Υποκαταστήµατα του 
Ε.Φ.Κ.Α., από τις συνεργαζόµενες µε τον Ε.Φ.Κ.Α. 
τράπεζες και υποκαταστήµατα αυτών, από τα 
Ελληνικά Ταχυδροµεία και από οποιονδήποτε 
άλλον φορέα ή δίκτυο έπειτα από απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε καταβολή του 
οικείου ποσού της ασφαλιστικής εισφοράς. β. Οι 
Τράπεζες και λοιποί φορείς αποδίδουν ανά µήνα 
στον Ε.Φ.Κ.Α. τα ποσά που εισέπραξαν από την 
διάθεση του παραβόλου. γ. Ο Ε.Φ.Κ.Α. στέλνει 
ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση στον εργοδότη, 
η οποία χρησιµοποιείται για την απόδειξη της 
σχετικής δαπάνης, µέχρι του ορίου που θα 
οριστεί µε την απόφαση της περίπτωσης β› της 
παραγράφου 2. 2. α. Ο τύπος του παραβόλου, 
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τα αναγραφόµενα σε αυτό στοιχεία εργοδότη 
και εργαζόµενου, οι ασφαλιστικές εισφορές, 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά διασφάλισης της 
γνησιότητας του, της διαδικασίας που θα τηρηθεί 
για την είσπραξη και απόδοση των εισφορών 
στον Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτοµέρεια ή στοιχείο για την εφαρµογή των 
διατάξεων του άρθρου αυτού, καθορίζονται µε 
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα 
από γνώµη του Ε.Φ.Κ.Α. και του ΟΓΑ. β. Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζονται θέµατα 
σχετικά µε την προσµέτρηση των δαπανών που 
προκύπτουν από το παράβολο στα έξοδα των 
αγροτών, για τον υπολογισµό του φορολογητέου 
εισοδήµατός τους, και κάθε άλλο σχετικό θέµα».

β) Μέχρι τώρα δεν έχουν εκδοθεί οι ανωτέρω 
«εφαρµοστικές» αποφάσεις του άρθρου 42. 

γ) Το εργόσηµο εξακολουθεί να έχει εφαρµογή.

3)  Εισφορές ασφαλισµένων  
στον ΕΦΚΑ/ Ι.Κ.Α. (τέως 
ασφαλισµένοι στον Ο.Γ.Α.)

«Σύµφωνα µε το εδ. 2 της παρ. 5 του άρθρου 
40 του Ν.4387/2016, το ποσοστό της 
µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εργοδότη - 
ασφαλισµένου για την κατηγορία αυτών των 
ασφαλισµένων, διαµορφώνεται ισόποσα και 
σταδιακά από 1/1/2017 έως 31/12/2019, έτσι 
ώστε την 1/1/2020 να ισχύει 20% συνολικά, 
αναλυόµενο σε 13,33% εισφορά εργοδότη και 
6,67% εισφορά ασφαλισµένου, αντίστοιχα. 
Κατά συνέπεια το ποσοστό της µηνιαίας 
ασφαλιστικής εισφοράς εργοδότη- ασφαλισµένου 
διαµορφώνεται ως εξής:

ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1,67% από 
1/1/2017

13,83% από 
1/1/2017

15,50 % από 
1/1/2017

3,34% από 
1/1/2018 5,00% 
από 1/1/2019 
6,67% από 
1/1/2020

13,67% από 
1/1/2018 
13,50% από 
1/1/2019 
13,33% από 
1/1/2020

17,01 % από 
1/1/2018 
18,50% από 
1/1/2019  
20 % από 
1/1/2020

3.  ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ 
∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ

Σύµφωνα µε το εδ. 1 της παρ. 5 του άρθρου 40 
του Ν.4387/2016, ορίζεται ρητά ότι, η ηµεροµηνία 
έναρξης εφαρµογής των σχετικών διατάξεων για την 
υπαγωγή των µισθωτών του τ.Ο.Γ.Α. στον Ε.Φ.Κ.Α. 
είναι η 1/1/2017.

4.  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Ο.Α.Ε.∆., 
Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 εδ. 1 του 
άρθρου 40 του Ν.4387/2016 ορίζεται ότι, για την 
κατηγορία των µισθωτών του τ. Ο.Γ.Α. που εντάσσεται 
στον Ε.Φ.Κ.Α. έχουν ανάλογη εφαρµογή οι σχετικές 
διατάξεις που ισχύουν για τους ασφαλισµένους 
µισθωτούς που προέρχονται από το τ. Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ. 
Ως γνωστόν οι παρέχοντες εξαρτηµένη εργασία 
υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των 
συνεισπραττόµενων από το τ. Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ. κλάδων 
Ο.Α.Ε.∆ (ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΛΑΕΚ Ο.Α.Ε.∆. - ΛΠΕΑΕ) 
Ο.Ε.Κ. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ) και Ο.Ε.Ε. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ 
ΕΣΤΙΑ).

■  Oι συνεισπραττόµενες εισφορές υπέρ 
Ο.Α.Ε.∆., Ο.Ε.Κ. όπως ισχύει για τους κοινούς 
ασφαλισµένους του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., έχουν 
εφαρµογή και για τους µισθωτούς προερχόµενους 
από τον τ.Ο.Γ.Α.

■  Ειδικά για την κατηγορία των Μετακλητών 
Πολιτών Τρίτων Χωρών θα γίνεται παρακράτηση 
εισφορών µόνο υπέρ του κλάδου σύνταξης 
και υγειονοµικής περίθαλψης και όχι υπέρ 
συνεισπραττοµένων κλάδων Ο.Α.Ε.∆. - Ο.Ε.Κ. - 
Ο.Ε.Ε. και Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας.
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Ως γνωστόν, τα ποσοστά ασφάλισης των 
συνεισπραττόµενων κλάδων Ο.Α.Ε.∆. - Ο.Ε.Κ. - Ο.Ε.Ε. 
έχουν διαµορφωθεί και ισχύουν ως ακολούθως:

ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ

ΚΛΑ∆ΟΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΡΓΙΑ Ο.Α.Ε.∆ 1,83% 3,17% 5%

ΛΑΕΚ ΟΑΕ∆ 0,10% 0,36% 0,46%

ΛΠΕΑΕ 0% 0,15% 0,15%

ΣΥΝΟΛΟ 1,93% 3,68% 5,61%

Ο.Ε.Κ. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ) 1% 0% 1%

Ο.Ε.Ε (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ) 0,35% 0% 0,35%

ΣΥΝΟΛΟ 3,28% 3,68% 6,96%

5. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Για την κατηγορία των µισθωτών του τ. Ο.Γ.Α. 
που εντάσσεται στον Ε.Φ.Κ.Α. δεν θα γίνεται 
παρακράτηση για επικουρική ασφάλιση. (Σχετ. το 
υπ’ αριθµ.Φ.80000/οικ. 61689/2215/30.12.2016 
έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης). 

6.  ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
- ΑΝΩΤΑΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 α’ και β’ 
του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016, σχετικά 
µε τη βάση υπολογισµού των εισφορών και 
το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για 
τον υπολογισµό των ασφαλιστικών εισφορών 
των µισθωτών των φορέων Κύριας Ασφάλισης 
που από 1/1/2017 εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., 
(σχετική η υπ’ αριθµ. 34/2016 εγκύκλιος τ. 
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) έχουν εφαρµογή και για την 
κατηγορία των µισθωτών του Ο.Γ.Α. 
Συγκεκριµένα, ως βάση υπολογισµού των 

εισφορών για την κατηγορία των µισθωτών του 
Ο.Γ.Α., ορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές 
των εργαζοµένων, µε εξαίρεση τις κοινωνικού 
χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάµου, 
γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας.

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για 
τον υπολογισµό της µηνιαίας ασφαλιστικής 
εισφοράς των µισθωτών και των εργοδοτών, 
συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που 
αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόµενο 
κατώτατο βασικό µισθό άγαµου µισθωτού, και 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος διατάξεις, στο δεκαπλάσιο 
του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό µισθό 
άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών. 
Με τις διατάξεις της παρ. 3 της υπ. ΙΑ.11 του 
άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α› 
222) ορίστηκε ότι, ο κατώτατος βασικός µισθός 
άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών ανέρχεται 
στο ποσό των 586,08 ευρώ. 
Συνεπώς το ανώτατο όριο ασφαλιστέων 
αποδοχών για τον υπολογισµό της µηνιαίας 
ασφαλιστικής εισφοράς των µισθωτών και των 
εργοδοτών ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80 
ευρώ και ισχύει από 1-1-2017. 
Το εν λόγω ανώτατο όριο εφαρµόζεται και επί 
πολλαπλής µισθωτής απασχόλησης ή έµµισθης 
εντολής, όσον αφορά όµως µόνο στην εισφορά 
ασφαλισµένου. 
Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
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Εφόσον η 
απασχόληση 
δεν είναι πλήρης, 
οι εισφορές 
υπολογίζονται 
επί των πάσης 
φύσεως 
αποδοχών που 
δίδονται, έστω κι 
αν υπολείπονται 
της ελάχιστης 
εισφοράς
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27 του Ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236/τ.Α›/19-12-
2016) µε τις οποίες προστίθεται περίπτωση γ› 
στην παρ.2 του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016, 
θεσπίζεται ελάχιστη µηνιαία βάση υπολογισµού 
επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε 
προβλεπόµενο ποσοστό εισφοράς των µισθωτών 
µε πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών 
τους, η οποία καθορίζεται µε βάση το ποσό που 
αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό µισθό άγαµου 
µισθωτού άνω των 25 ετών. 
Κατά συνέπεια, η ελάχιστη µηνιαία βάση 
υπολογισµού των εισφορών επί πλήρους 
απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 586,08 
ευρώ. 
Στις περιπτώσεις που ο µισθωτός είναι έως 25 
ετών η ελάχιστη µηνιαία βάση υπολογισµού 
επί της οποίας υπολογίζεται το προβλεπόµενο 
ποσοστό εισφοράς των µισθωτών της 
κατηγορίας αυτής, µε πλήρη απασχόληση και 
των εργοδοτών τους είναι η προβλεπόµενη µε 
τις διατάξεις της παρ.3 (περ.β’) της υποπαρ. ΙΑ. 
11 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 
222 Α›), ήτοι 510,95 ευρώ. 
Επισηµαίνεται ότι, εφόσον η απασχόληση δεν 
είναι πλήρης, οι εισφορές υπολογίζονται επί των 
πάσης φύσεως καταβαλλοµένων αποδοχών, 
έστω και αν αυτές υπολείπονται της ανωτέρω 
κατά περίπτωση ελάχιστης µηνιαίας βάσης 
υπολογισµού εισφορών. 
Υπενθυµίζουµε ότι η συµφωνία εργαζόµενου - 
εργοδότη για µερική απασχόληση για ορισµένο 
ή αόριστο χρόνο, δηλαδή για απασχόληση 
µικρότερης διάρκειας από την πλήρη, πρέπει 
να προκύπτει από σχετική σύµβαση εργασίας. 
Η συµφωνία αυτή, εργαζόµενου και εργοδότη, 

εφόσον µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από την 
κατάρτισή της δεν γνωστοποιηθεί στην οικεία 
Επιθεώρηση Εργασίας, τεκµαίρεται ότι καλύπτει 
σχέση εργασίας µε πλήρη απασχόληση. 

7.  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
41 του Ν. 4387/2016 ορίζεται ότι: 
«1. Από 1/1/2017 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ 
υγειονοµικής περίθαλψης των µισθωτών και 
λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, 
των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου 
σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόµενα 
του παρόντος νόµου, ορίζεται σε ποσοστό 
7,10%,επί των πάσης φύσεως αποδοχών και 
κατανέµεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές 
σε είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον 
ασφαλισµένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη, 
και ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήµα, εκ 
του οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισµένο και 
0,25% βαρύνει τον εργοδότη.» 
Κατά συνέπεια, για την κατηγορία των µισθωτών 
του τ. Ο.Γ.Α. που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., 
θα διενεργούνται, από 1/1/2017 και εφεξής, 
κρατήσεις υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης, επί 
των πάσης φύσεως αποδοχών τους, µε εξαίρεση 
τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές 
λόγω γάµου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και 
βαριάς αναπηρίας, σύµφωνα µε ποσοστά που 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

ΚΛΑ∆ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ 2,15% 4,30% 6,45%

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 0,40% 0,25% 0,65%

ΣΥΝΟΛΟ 2,55% 4,55% 7,10%
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8.  ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ- ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ  
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ  
ΤΟΥ Ο.Γ.Α. ΣΤΗΝ Α.Π.∆.

Η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων και 
των εισφορών των απασχολούµενων µισθωτών 
του τ.Ο.Γ.Α., που από 01/01/2017 εντάσσονται 
στον Ε.Φ.Κ.Α., θα περιλαµβάνεται στις αναλυτικές 
εγγραφές της Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης 
(Α.Π.∆.) που υποβάλλει ο εργοδότης στο τ. Ι.Κ.Α.- 
Ε.Τ.Α.Μ. 
Οι ήδη απογεγραµµένοι εργοδότες στο τ. Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ., θα συµπεριλάβουν τους απασχολούµενους 
στην Α.Π.∆. που υποβάλλουν και για το υπόλοιπο 
απασχολούµενο προσωπικό. 
Οι εργοδότες που θα απασχολήσουν προσωπικό 
πρώτη φορά και δεν έχουν απογραφεί ως εργοδότες 
του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., θα πρέπει να απογραφούν στο 
Μητρώο Εργοδοτών - Εισφερόντων του Ε.Φ.Κ.Α. 
(τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) µε τη συνήθη διαδικασία, στο 
αρµόδιο Υποκατάστηµα τ.Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας 
του εργοδότη για να του αποδοθεί Αριθµός Μητρώου 
Εργοδότη - Εισφερόντων. 
Για την απεικόνιση των στοιχείων απασχολούµενων 
στις αναλυτικές εγγραφές της Α.Π.∆., προϋπόθεση 
είναι η ύπαρξη του Αριθµού Μητρώου Κοινωνικής 
Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του απασχολούµενου µε 
τα στοιχεία ταυτότητας (ΕΠΙΘΕΤΟ - ΟΝΟΜΑ - 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ - ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ - ΗΜ/ΝΙΑ 
ΓΕΝΝΗΣΗΣ - Α.Φ.Μ. κλπ.). 
Επισηµαίνουµε ότι, οι εν λόγω απασχολούµενοι 
θα πρέπει να δηλώνονται και στο Πληροφοριακό 
Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ (Πρόσληψη, Πίνακα Προσωπικού 
κτλ.) της Επιθεώρησης Εργασίας.

9.  ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΤΩΝ ΑΛΙΕΡΓΑΤΩΝ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ ΚΑΙ ΜΗ) 
ΤΟΥ τ. Ο.Γ.Α.

Όπως ανεφέρθη στην παρ.1 της παρούσας, µεταξύ 
των κατηγοριών ανειδίκευτων εργατών του τ. Ο.Γ.Α. 
που εντάσσονται ως υπαγόµενα πρόσωπα- µισθωτοί 
στον Ε.Φ.Κ.Α. συµπεριλαµβάνονται και οι αλιεργάτες 
(µετακλητοί και µη) που απασχολούνται στην 
παράκτια και µέση αλιεία. 

Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς του Υπουργείου 
Εµπορικής Ναυτιλίας, οι εργαζόµενοι ως αλιεργάτες 
σε κάθε αλιευτικό σκάφος πρέπει να είναι 
ασφαλισµένοι σε φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και 
οι αλλοδαποί, πλέον της ασφάλισης, πρέπει να είναι 
εφοδιασµένοι µε ειδική άδεια παραµονής και εργασίας. 
 
Επισηµαίνεται ότι, προκειµένου να αποφευχθούν 
ενδεχόµενες δυσλειτουργίες κατά τη διαδικασία 
µετάπτωσης των αλιεργατών στον ΕΦΚΑ, και να 
αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα των ιδιοκτητών 
αλιευτικών σκαφών, από την αλλαγή του 
ασφαλιστικού φορέα ασφάλισης, µε το υπ’ αριθµ. 
∆ΙΕΣΦ/9/56243/16.1.2017 έγγραφο της Γενικής 
∆/νσης Εισφορών και Ελέγχων ΕΦΚΑ, δόθηκε 
οδηγία, µέχρι να ολοκληρωθούν οι Μηχανογραφικές 
διαδικασίες απογραφής των εργοδοτών - 
εισφερόντων ΕΦΚΑ, η απογραφή των αλιεργατών 
που απασχολούνται στην παράκτια και µέση αλιεία να 
εξακολουθήσει να γίνεται σύµφωνα µε την διαδικασία 
που ίσχυε µέχρι 31/12/2016, δηλαδή από τους 
Ανταποκριτές τ. ΟΓΑ, σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
υπ’αριθµ. 11/2004 εγκυκλίου του τ. ΟΓΑ. 
Για ενηµέρωση, διαβιβάζουµε συνηµµένα στην 
παρούσα εγκύκλιο ∆ελτίο Απογραφής Εργοδότη 
καθώς και Ατοµική Βεβαίωση Απασχόλησης, 
έντυπα Α1 και Α2 του τ. ΟΓΑ, αντίστοιχα, τα οποία 
χρησιµοποιήθηκαν κατά τη µεταβατική περίοδο.  
Οι Ανταποκριτές του τ. ΟΓΑ θα πρέπει να 
διαβιβάσουν τα σχετικά αυτά έντυπα απογραφής 
στο αρµόδιο Υποκατάστηµα Μισθωτών ΕΦΚΑ 
απογραφής της έδρας του εργοδότη - ιδιοκτήτη 
αλιευτικού σκάφους, τα οποία θα παραλειφθούν 
από τις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, θα λάβουν αριθµό 
πρωτοκόλλου εισερχοµένων εγγράφων και θα 
αρχειοθετηθούν ανάλογα µε την ηµεροµηνία εισόδου 
τους, σε ξεχωριστό κλασέρ, που θα τηρηθεί στις 
υπηρεσίες Εσόδων µέχρι να δοθούν νέες οδηγίες 
διαχείρισής τους. 
Από τη λήψης της παρούσας εγκυκλίου, οι ιδιοκτήτες 
αλιευτικών σκαφών θα πρέπει να προβούν στις 
απαραίτητες ενέργειες, όπως αυτές περιγράφονται 
στην παρ. 7 (της εγκυκλίου), για την απογραφή τους 
στο Μητρώο Εργοδοτών - Εισφερόντων του Ε.Φ.Κ.Α. 
(τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) και απόδοση σε αυτούς Αριθµού 
Μητρώου Εργοδότη - Εισφερόντων (ΑΜΕ). (Σε 
αντικατάσταση του εντύπου Α1). 
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Επισηµαίνεται ότι, κατά τον έλεγχο των αλιεργατών, 
οι ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών θα πρέπει να 
επιδεικνύουν στις αρµόδιες λιµενικές αρχές τα 
παρακάτω έντυπα:

 
Κατόπιν τούτου, η παρούσα εγκύκλιος κοινοποιείται 
στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
µε την παράκληση να ενηµερωθούν σχετικά 
όλες οι λιµενικές αρχές της χώρας, έτσι ώστε να 
είναι ενήµερες σχετικά µε τα έντυπα που θα τους 
επιδεικνύουν κατά τον έλεγχο ασφάλισης των 
αλιεργατών οι ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, καθώς 
επίσης και στον τ. ΟΓΑ για τη σχετική ενηµέρωση 
των Ανταποκριτών.

10.  ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
-ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠ∆

Για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των 
απασχολούµενων στην Α.Π.∆., εκτός των στοιχείων 
της ταυτότητας, θα πρέπει να καταχωρούνται στις 
αναλυτικές εγγραφές των απασχολούµενων: 
■  Ο Κωδικός ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆) «0600» µε 

λεκτική περιγραφή: «Μισθωτοί Απασχολούµενοι 
Ο.Γ.Α.».

■  Για την κατηγορία των µισθωτών ανειδίκευτων 
εργατών θα χρησιµοποιείται ο Κωδικός 
Ειδικότητας «000300» µε λεκτική περιγραφή:  
«Μισθωτοί - Ανειδίκευτοι Εργάτες ασφαλισµένοι 
στον τ.Ο.Γ.Α. (όλες οι κατηγορίες)», ενώ για την 
καταχώρηση των απασχολούµενων µετακλητών 
πολιτών τρίτης χώρας θα χρησιµοποιείται ο 
Κωδικός Ειδικότητας «000302» µε λεκτική 
περιγραφή: «Μετακλητοί Πολίτες Τρίτων Χωρών 
Ανειδίκευτοι Εργάτες Ασφαλισµένοι στον τ.Ο.Γ.Α. 
(όλες οι κατηγορίες)».

■  Για την ασφαλιστική κάλυψη και για τον Κωδικό 
Ειδικότητας 000300 θα χρησιµοποιείται ο 
Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «050» µε 
λεκτική περιγραφή: «Μισθωτοί Ασφαλισµένοι στον 

τ.ΟΓΑ µε ισχύ από 1/1/2017».

■  Για την ασφαλιστική κάλυψη και για τον Κωδικό 
Ειδικότητας 000302 θα χρησιµοποιείται ο 
Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «060» µε 
λεκτική περιγραφή: «Μισθωτοί Ασφαλισµένοι στον 
τ.ΟΓΑ µε ισχύ από 1/1/2017 Μετακλητοί Πολίτες 
Τρίτων Χωρών».

ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΚΑ∆
ΚΩ∆. 

ΕΙ∆ΙΚ.
Κ.Π.Κ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

0600 000300 050 22,06% 7,5% 29,56%

0600 000302 060 18,38% 4,22% 22,60%

Ως ηµέρες ασφάλισης θα καταχωρούνται οι ηµέρες 
που προκύπτουν από την απασχόληση, αναλόγως της 
σύµβασης. 
Ως τύπο αποδοχών θα χρησιµοποιείται ανάλογα µε 
το είδος των αποδοχών των απασχολούµενων ως 
ακολούθως: 

01 - Τακτικές Αποδοχές  
14 - Λοιπές Αποδοχές 
9 - Αναδροµικές Αποδοχές  
11 - Υπερωρίες 
08 - Αποδοχές Ασθενείας 
3 - ∆ώρο Χριστουγέννων  
05 - Επίδοµα Αδείας 
4 - ∆ώρο Πάσχα 
10 - Bonus

Η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών ∆ηλώσεων 
(Α.Π.∆.) πραγµατοποιείται κατά τα γνωστά, τον 
επόµενο µήνα από αυτόν της απασχόλησης, 
στις ηµεροµηνίες υποβολής που αναφέρονται 
στην σχετική εγκύκλιο κάθε φορά σε µηνιαία 
βάση (Ε40/879/19.12.2016 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) οι δε 
αντίστοιχες εισφορές καταβάλλονται έως την 
τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα 
της απασχόλησης µε χρήση της Ταυτότητας 
Πληρωµής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε), σχετ. 
Γ.Ε Ε40/907/14.12.2015, Ε40/535/28.7.2015 και 
E40/433/10.6.2016 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
Για τη διευκόλυνσή σας, σας διαβιβάζουµε συνηµµένα 
2 πίνακες µε τα συγκεντρωτικά ποσοστά ασφάλισης 
[∆είτε στην απόφαση: Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 
5/2017 - Ένταξη των µισθωτών του τ.Ο.Γ.Α. στον 
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Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) κατ 
εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016].

4)  Εισφορές ασφαλισµένων ως 
Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
συνεταιρισµού

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 4/2017

Οι ασφαλιστικές εισφορές για την νέα κατηγορία 
υπαγόµενων προσώπων (αµοιβές Μελών ∆.Σ.) 
υπολογίζονται για τους κλάδους κύριας σύνταξης, 
ασθένειας σε είδος και χρήµα και επικουρική κάλυψη, 
όχι όµως για τους οι συνεισπραττόµενους κλάδους 
του Ο.Α.Ε.∆. - Ο.Ε.Κ. - Ο.Ε.Ε. που σχετίζονται µε την 
παροχή εξαρτηµένης εργασίας. Οι δε ασφαλιστικές 
εισφορές κάθε φορά υπολογίζονται επί της όποιας 
µορφής αµοιβής λαµβάνουν λόγω ιδιότητος. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Α.
ΠΑΡΕΧΟΝΤΕΣ 
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ

∆ιευθυντές, γενικοί διευθυντές, 
εντεταλµένοι, διευθύνοντες 
ή συµπράττοντες σύµβουλοι, 
διοικητές εταιριών ή 
συνεταιρισµών, οι οποίοι 
παρέχουν εξαρτηµένη εργασία.

Β.
ΑΜΟΙΒΕΣ 
ΜΕΛΩΝ ∆.Σ.

Μέλη ∆.Σ. Ανωνύµων Εταιριών, 
εφόσον λαµβάνουν αµοιβή.

Μέλη ∆.Σ. Αγροτικών 
Συνεταιρισµών, εφόσον 
λαµβάνουν αµοιβή.

2.  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 
το ποσοστό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς 
κλάδου κύριας σύνταξης εργοδότη - ασφαλισµένου 
για την κατηγορία των υπαγόµενων προσώπων, 
διαµορφώνεται από 1/1/2017 σε ποσοστό 20% 
συνολικά, αναλυόµενο σε 13,33% εισφορά εργοδότη 
και 6,67% εισφορά ασφαλισµένου, αντίστοιχα.

ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

6,67% από 
1/1/2017

13,33% από 
1/1/2017

20,00% από 
1/1/2017

3.  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
41 του ν. 4387/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε 
µε το άρθρο 1 του ν. 4425/2016 (185/Α730-9-16) 
ορίζεται ότι: 
«1. Από 1/1/2017 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ 
υγειονοµικής περίθαλψης των µισθωτών και λοιπών 
κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, των 
οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης 
υπολογίζονται κατά τα προβλεπόµενα του παρόντος 
νόµου, ορίζεται σε ποσοστό 7,10%, επί των πάσης 
φύσεως αποδοχών και κατανέµεται κατά ποσοστό 
6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου 2,15% 
βαρύνει τον ασφαλισµένο και 4,30% βαρύνει τον 
εργοδότη και ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήµα, 
εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισµένο και 
0,25% βαρύνει τον εργοδότη.». 
Κατά συνέπεια, για τις ανωτέρω κατηγορίες 
ασφαλισµένων, θα διενεργούνται, από 1/1/2017 και 
εφεξής, κρατήσεις υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης, 
επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους, µε εξαίρεση 
τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω 
γάµου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς 
αναπηρίας, σύµφωνα µε ποσοστά που αναφέρονται 
στον παρακάτω πίνακα:

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ 
ΑΣΘΕΝΕΙΑ

ΚΛΑ∆ΟΙ  
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 
ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ

2,15% 4,30% 6,45%

ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 
ΣΕ ΧΡΗΜΑ

0,40% 0,25% 0,65%

ΣΥΝΟΛΟ 2,55% 4,55% 7,10%
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4.  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ 
ΚΛΑ∆ΟΥ

Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 97 
«Εισφορές επικουρικής ασφάλισης» του ν. 
4387/2016 ορίζεται ότι: 
«1. Από 1/6/2016 και µέχρι τις 31/5/2019, το ποσό 
της µηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση 
στο Ε.Τ.Ε.Α., όλων των µισθωτών, ασφαλισµένων πριν 
και µετά την 1/1/1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% 
για τον ασφαλισµένο και 3,5% για τον εργοδότη επί 
των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζοµένου, όπως 
προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Από 1/6/2019 και 
µέχρι την 31/5/2022, το ποσό της µηνιαίας εισφοράς 
στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των µισθωτών, ασφαλισµένων 
πριν και µετά την 1/1/1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 
3,25% για τον ασφαλισµένο και 3,25% για τον 
εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του 
εργαζοµένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38. 
Μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της µηνιαίας 
εισφοράς επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε κατά τις 
31/12/2015». 
Επιπλέον, µε τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της 
παρ.3 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 ορίζεται ότι: 
«Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται και στις κατηγορίες 
αυτές οι πάσης φύσεως διατάξεις περί εισφορών του 
Ι.Κ.Α.-Ε. Τ.Α.Μ.». 
Συνεπώς, από 1/1/2017 εισφορές υπέρ επικουρικής 
κάλυψης θα παρακρατηθούν τόσο για τα πρόσωπα 
που συνδέονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας 
(διευθυντές, γενικοί διευθυντές, εντεταλµένοι, 
διευθύνοντες ή συµπράττοντες σύµβουλοι, διοικητές 
εταιριών ή συνεταιρισµών) όσο και για τα λοιπά 
πρόσωπα που διορίζονται ως µέλη ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου Α.Ε. ή Αγροτικών Συνεταιρισµών επί των 
κατ’ αποκοπή αµοιβών που λαµβάνουν. 

ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

3,5 % Από 
1/1/2017 Μέχρι 
31/5/2019

3,5 % Από 
1/1/2017 
Μέχρι 
31/5/2019

7% Από 
1/1/2017  
Μέχρι 
31/5/2019

3,25 % Από 
1/6/2019

3,25 % Από 
1/6/2019

6,5% Από 
1/6/2019

Μέχρι 31/5/2022
Μέχρι 
31/5/2022

Μέχρι 
31/5/2022

5.  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Ο.Α.Ε.∆., 
Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε.

Ως γνωστόν, οι παρέχοντες εξαρτηµένη εργασία 
υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των 
συνεισπραττόµενων από το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. κλάδων 
ΑΝΕΡΓΙΑΣ (Ο.Α.Ε.∆. - Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.∆. - Λ.ΠΕ.ΑΕ) 
Ο.Ε.Κ. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ) και Ο.Ε.Ε. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ 
ΕΣΤΙΑ). 
Συνεπώς, από 1/1/2017 συνεχίζουν να έχουν 
εφαρµογή τα ισχύοντα, για τα πρόσωπα που 
παρέχουν εξαρτηµένη εργασία, ενώ για τις 
νέες κατηγορίες υπαγόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. 
προσώπων δεν θα υπολογίζονται εισφορές υπέρ 
συνεισπραττόµενων κλάδων επειδή οι υπό κρίση 
αµοιβές δεν απορρέουν από σύναψη σχέσης 
εξαρτηµένης εργασίας.

Τα ποσοστά ασφάλισης των συνεισπραττόµενων 
κλάδων έχουν διαµορφωθεί και ισχύουν ως 
ακολούθως:

ΚΛΑ∆ΟΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΡΓΙΑ 
Ο.Α.Ε.∆

1,83% 3,17% 5%

Λ.Α.Ε.Κ 
Ο.Α.Ε.∆.

0,10% 0,36% 0,46%

Λ.Π.Ε.Α.Ε. 0% 0,15% 0,15%

ΣΥΝΟΛΟ 1,93% 3,68% 5,61%

Ο.Ε.Κ. 
(ΕΡΓΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ)

1% 0% 1%

Ο.Ε.Ε 
(ΕΡΓΑΤΙΚΗ 
ΕΣΤΙΑ)

0,35% 0% 0,35%

ΣΥΝΟΛΟ 3,28% 3,68% 6,96%

6.  ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
- ΑΝΩΤΑΤΟ και ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

6.1. ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 α και β του 
άρθρου 38 του ν. 4387/2016, σχετικά µε τη βάση 
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υπολογισµού των εισφορών και το ανώτατο όριο 
ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισµό των 
ασφαλιστικών εισφορών των µισθωτών των φορέων 
Κύριας Ασφάλισης που από 1/1/2017 εντάσσονται 
στον Ε.Φ.Κ.Α., (σχετ. η µε αριθµ. 34/2016 εγκύκλιος 
τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) έχουν εφαρµογή για τα πρόσωπα 
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας. 
Ως βάση υπολογισµού των εισφορών ορίζονται οι 
πάσης φύσεως αποδοχές µε εξαίρεση τις κοινωνικού 
χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάµου, 
γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας.

6.2. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 
Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον 
υπολογισµό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς 
των ασφαλισµένων και των εργοδοτών, συνίσταται 
στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον 
εκάστοτε προβλεπόµενο κατώτατο βασικό µισθό 
άγαµου µισθωτού, και σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάξεις, στο 
δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό 
µισθό άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών. Με 
τις διατάξεις της παρ. 3 της υπ. ΙΑ.11 του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. Α› 222) ορίστηκε 
ότι, ο κατώτατος βασικός µισθός άγαµου µισθωτού 
άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 586,08 
ευρώ. 
Συνεπώς, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών 
για τον υπολογισµό της µηνιαίας ασφαλιστικής 
εισφοράς των ασφαλισµένων και των εργοδοτών 
ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80 ευρώ και ισχύει 
από 1-12017. 
Το εν λόγω ανώτατο όριο εφαρµόζεται και επί 
πολλαπλής µισθωτής απασχόλησης ή έµµισθης 
εντολής, όσον αφορά όµως µόνο στην εισφορά 
ασφαλισµένου.

6.3. ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 
Με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 27 του ν. 
4445/2016 (Φ.Ε.Κ.236/Α719-12-2016) προστίθεται 
στην παρ.2 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 
περίπτωση γ› ως εξής: 
«γ. Η ελάχιστη µηνιαία βάση υπολογισµού επί της 
οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόµενο 
ποσοστό εισφοράς µισθωτών µε πλήρη απασχόληση 
και των εργοδοτών τους, καθορίζεται µε βάση το 

ποσό που αντιστοιχεί στο κατώτατο βασικό µισθό 
άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών.». 
Συνεπώς το κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών 
επί πλήρους απασχόλησης για τον υπολογισµό της 
µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των µισθωτών και 
των εργοδοτών που από 1/1/2017 εντάσσονται στον 
Ε.Φ.Κ.Α. ανέρχεται στο ποσό των 586,08 ευρώ και 
ισχύει από 1-1-2017. 
Στις περιπτώσεις που ο µισθωτός είναι έως 25 
ετών η ελάχιστη µηνιαία βάση υπολογισµού επί της 
οποίας υπολογίζεται το προβλεπόµενο ποσοστό 
εισφοράς των µισθωτών της κατηγορίας αυτής µε 
πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους είναι η 
προβλεπόµενη µε τις διατάξεις της παρ.3 (περ.β’) της 
υποπαρ .ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 
(Α›222) ήτοι 510,95 ευρώ. 
Επισηµαίνεται, επίσης, ότι εφόσον η απασχόληση 
δεν είναι πλήρης, οι εισφορές υπολογίζονται επί των 
πάσης φύσεως καταβαλλόµενων αποδοχών, έστω κι 
αν αυτές υπολείπονται της ανωτέρω κατά περίπτωση 
ελάχιστης µηνιαίας βάσης υπολογισµού εισφορών. 
Υπενθυµίζουµε ότι η συµφωνία εργαζόµενου - 
εργοδότη για µερική απασχόληση για ορισµένο ή 
αόριστο χρόνο, δηλαδή για απασχόληση µικρότερης 
διάρκειας από την πλήρη, πρέπει να προκύπτει 
από σχετική σύµβαση εργασίας. Η συµφωνία αυτή, 
εργαζόµενου και εργοδότη, εφόσον µέσα σε οκτώ 
(8) ηµέρες από την κατάρτισή της δεν γνωστοποιηθεί 
στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκµαίρεται ότι 
καλύπτει σχέση εργασία µε πλήρη απασχόληση.

7. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των 
µελών ∆.Σ. Ανωνύµων Εταιριών και Αγροτικών 
Συνεταιρισµών, που από 01/01/2017 εντάσσονται 
στον Ε.Φ.Κ.Α., θα περιλαµβάνεται στις αναλυτικές 
εγγραφές της Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης 
(Α.Π.∆.) που υποβάλλει ο εργοδότης στο Ο.Π.Σ. τ. 
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. 
Οι ήδη απογεγραµµένοι εργοδότες στο τ. Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ., θα συµπεριλάβουν τους απασχολούµενους 
στην Α.Π.∆. που υποβάλλουν και για το υπόλοιπο 
απασχολούµενο προσωπικό. 
Οι εργοδότες που θα απασχολήσουν προσωπικό 
πρώτη φορά και δεν έχουν απογραφεί ως εργοδότες 
του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., θα πρέπει να απογραφούν στο 

asfalisi_001_052_osd.indd   52 15/03/2017   20:01



53

Μητρώο Εργοδοτών - Εισφερόντων του Ε.Φ.Κ.Α. 
(τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) µε τη συνήθη διαδικασία, στο 
αρµόδιο Υποκατάστηµα τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας 
του εργοδότη για να του αποδοθεί Αριθµός Μητρώου 
Εργοδότη - Εισφερόντων. 
Για την απεικόνιση των στοιχείων απασχολούµενων 
στις αναλυτικές εγγραφές της Α.Π.∆., προϋπόθεση 
είναι η ύπαρξη του Αριθµού Μητρώου Κοινωνικής 
Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του απασχολούµενου µε 
τα στοιχεία ταυτότητας (ΕΠΙΘΕΤΟ - ΟΝΟΜΑ - 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ - ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ - ΗΜ/ΝΙΑ 
ΓΕΝΝΗΣΗΣ - Α.Φ.Μ. κλπ.). 
Οι ηµεροµηνίες υποβολής των ΑΠ∆ αναφέρονται 
σε Γενικά Έγγραφα που εκδίδονται για κάθε έτος. 
Για το έτος 2017 οδηγίες έχουν δοθεί µε το υπ. 
αριθµ. Ε40/879/19.12.2016 Γ.Ε. της τ. ∆ιεύθυνσης 
Ασφάλισης - Εσόδων Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ.. 
Εκτός των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει 
επιπροσθέτως να καταχωρούνται ανά κατηγορία 
ασφαλισµένων - εισφερόντων τα εξής:

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

■  Για την καταχώρηση της νέας κατηγορίας 
«Μέλη ∆.Σ. Ανωνύµων Εταιριών και Αγροτικών 
Συνεταιρισµών για τις εφάπαξ αµοιβές που 
λαµβάνουν» θα χρησιµοποιούνται:

Κωδικός ∆ραστηριότητας (Κ.Α.∆.) «0620» µε 
λεκτική περιγραφή «Μέλη ∆.Σ. Ανωνύµων 
Εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισµών εφόσον 
λαµβάνουν αµοιβή» και Κωδικός Ειδικότητας 
«000401» µε λεκτική περιγραφή «Μέλη ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου Α.Ε. και Αγροτικών Συνεταιρισµών, 
εφόσον λαµβάνουν αµοιβή» οι οποίοι αποδίδουν 
για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικό Πακέτου 
Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «071» µε λεκτική περιγραφή 
«Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου Α.Ε. και Αγροτικών 
Συνεταιρισµών, εφόσον λαµβάνουν αµοιβή» και τα 
παρακάτω ποσοστά ασφαλίστρων:

ΚΑ∆ ΚΩ∆.ΕΙ∆. Κ.Π.Κ. ΕΡΓΟ∆.
ΑΣΦ/
ΝΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

620 401 71 21,38% 12,72% 34,10%

 
Στο πεδίο Τύπος Αποδοχών θα χρησιµοποιείται ο 
Κωδικός Τύπου Αποδοχών: 94 - «εφάπαξ αµοιβές», 

ο οποίος δεν επιδέχεται καταχώρησης ηµερών 
ασφάλισης. 
Σε κάθε περίπτωση στον ανωτέρω τύπο αποδοχών 
θα δηλώνονται οι αποδοχές που προκύπτουν ως 
διαφορά µεταξύ ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων 
αποδοχών και τακτικών αποδοχών υπαλληλικής 
σχέσης. 
Εάν η αµοιβή κατ’ αποκοπή καταβάλλεται άπαξ κατ’ 
έτος, αυτή διαιρείται δια 12, κατανέµεται σε έκαστο 
µήνα του έτους και καταβάλλονται οι αναλογούσες 
ασφαλιστικές εισφορές (εφόσον είναι ασφαλιστέες). 
Εάν η αµοιβή καταβάλλεται τµηµατικά ή υπό µορφή 
προκαταβολής (όποτε αυτή καταβάλλεται) θα 
υπολογίζονται και οι αναλογούσες ασφαλιστικές 
εισφορές στο καταβαλλόµενο ποσό. 
Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις οι αµοιβές 
θα δηλώνονται µε την κανονική Α.Π.∆. του 
µήνα καταβολής τους, ενώ το ποσό της 
τελικής εκκαθάρισης θα δηλώνεται µε την 
µισθολογική περίοδο του µήνα ∆εκεµβρίου και θα 
επανυπολογίζονται οι εισφορές για όλη την περίοδο 
που αφορούν. 
 
Στις εν λόγω περιπτώσεις στις αναλυτικές εγγραφές 
στα πεδία 34 «Από Ηµεροµηνία Απασχόλησης» και 
35 «Έως Ηµεροµηνία Απασχόλησης» θα πρέπει 
να δηλώνεται η αντίστοιχη µισθολογική περίοδος 
(µήνας, τρίµηνο, έτος, κ.λ.π.) στην οποία αναλογούν οι 
ασφαλιστικές αποδοχές - εισφορές. 
Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές 
καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα 
του επόµενου µήνα της καταβολής των κατ’ αποκοπή 
αµοιβών / έναντι αµοιβών (προκαταβολών) µε χρήση 
της Ταυτότητας Πληρωµής Τρεχουσών Εισφορών 
(Τ.Π.Τ.Ε.) (σχετ. Γ.Ε.: Ε40/907/14.12.2015, 
Ε40/535/28.7.2015 και E40/433/10.6.2016 της τ. 
∆ιεύθυνσης Ασφάλισης - Εσόδων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.). 
Στο πεδίο Ηµέρες Ασφάλισης δεν θα γίνεται 
καταχώρηση, ενώ, ο υπολογισµός των ηµερών 
ασφάλισης θα προκύπτει µετά από έλεγχο του 
αρµόδιου Υποκαταστήµατος της έδρας του εργοδότη. 

Επισηµαίνουµε ότι τα πρόσωπα της Β› κατηγορίας 
(Αµοιβές Μελών ∆.Σ. λόγω ιδιότητας) δεν θα 
δηλώνονται στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ 
(Πρόσληψη, Πίνακα Προσωπικού κτλ.) της 
Επιθεώρησης Εργασίας.
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KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝ. ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής  «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ»
Πρόεδρος ΓΕ.Ο.Φ.ΙΝ. (Γεωργικό Οικονοµικό 
Φορολογικό Ινστιτούτο) 
Επιστηµονικός Συνεργάτης Taxheaven

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Καρδίτσας
Γ.Γ. ΓΕ.Ο.Φ.ΙΝ. (Γεωργικό Οικονοµικό

Φορολογικό Ινστιτούτο)
Οικονοµικός Επόπτης Ε.Β.Ε. Καρδίτσας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Ο Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη, είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Πρόεδρος του ∆.Σ της ελεγκτι-

κής εταιρείας ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε., η οποία είναι εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών 

και συµβούλων επιχειρήσεων. Γεννήθηκε στο Ριόλο Αχαΐας το 1964, από γονείς αγρότες και σπούδασε στην Α.Σ.Ο.Ε.Ε 

(Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών). Είναι επιστηµονικός συνεργάτης και αρθρογράφος στην φορολογική και λογιστι-

κή πύλη - ιστοσελίδα ενηµέρωσης «www.taxheaven.gr», µέλος της Συντακτικής Επιτροπής και αρθρογράφος του τρι-

µηνιαίου Οικονοµικού Περιοδικού «ACCOUNTANCY GREECE», αρθρογράφος σε φορολογικά θέµατα στην εφηµερίδα 

«AGRENDA» και συγγραφέας πολλών άρθρων, τα οποία έχουν δηµοσιευτεί σε διάφορες οικονοµικές εφηµερίδες και πε-

ριοδικά. Επίσης είναι εισηγητής σεµιναρίων σε θέµατα φορολογίας και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

……………………..………

Ο Παπαδηµητρίου Γεώργιος του Θωµά είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός, ειδικός σε θέµατα φορολογίας Αγροτών 

(Ηρώων Πολυτεχνείου 16, Καρδίτσα, Τ.Κ. 431 00, E: gpap.061166@gmail.com, W: taxtutor.gr, Πρόεδρος του Συλλόγου 

Ελευθέρων Επαγγελµατιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονοµολόγων Νοµού Καρδίτσας (Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ., www.seelfok.

gr), από το 2008 µέχρι και σήµερα, ενώ από το 2009 είναι µέλος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέ-

ρων Επαγγελµατιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.). Γεννήθηκε στο Μελισσοχώρι Καρδίτσας το 1966, από γονείς αγρότες, σπούδασε Λογι-

στική στο Ηράκλειο της Κρήτης και ολοκλήρωσε τις σπουδές του, στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας (Τµήµα Λογιστικής της Σ.∆.Ο.). Αρ-

θρογραφεί στα µέσα ενηµέρωσης «www.taxheaven.gr», εφηµερίδα «AGRENDA» και αναλύει φορολογικά θέµατα σε 

εκποµπές και παρουσιάσεις τηλεοπτικών σταθµών για αγροτικά θέµατα. Είναι επίσης εισηγητής σεµιναρίων σε θέµατα 

Φορολογίας µε ειδικότητα την φορολογία των Αγροτών.

………………………..

Ο Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος είναι Πρόεδρος και ο Γεώργιος Παπαδηµητρίου είναι Γενικός Γραµµατέας 

του ΓΕΟ.Φ.ΙΝ (ΓΕΩΡΓΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ), το οποίο είναι ένα Ινστιτούτο (Σωµα-

τείο), µε σκοπό την µελέτη των οικονοµικών (φορολογικών, λογιστικών, οργανωτικών, χρηµατοοικονοµικών 

κ.λ.π), θεµάτων των αγροτικών εκµεταλλεύσεων.

[Mε την υποστήριξη της Επιστηµονικής Οµάδας του Taxheaven]
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ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Χορηγούνται στους γεωργούς που αιτούνται τη λήψη τους µέσω της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, 

ανεξάρτητα από την ενεργοποίηση ή όχι δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

ΟΣΔΕ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης 2017

www.agronews.gr
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ΘΕΜΑ: «Ο∆ΗΓΙΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΕΤΟΥΣ 2017 & ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ»

1. ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. Ενιαία αίτηση είναι η µοναδική αίτηση χορήγησης 
ενίσχυσης που καλείται να υποβάλλει ο γεωργός και 
η οποία καλύπτει όλα τα καθεστώτα και τα µέτρα 
στήριξης των άµεσων ενισχύσεων, των µέτρων 
µικρών νησιών Αιγαίου πελάγους και όσων Μέτρων 
Αγροτικής Ανάπτυξης συνδέονται µε εκτάσεις ή 
αριθµό ζώων.

2. Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση τόσο των 
άµεσων ενισχύσεων όσο και τις ενισχύσεις στο 
πλαίσιο ων Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ο 
γεωργός να πληροί, κάθε χρόνο, την ιδιότητα του 
«ενεργού γεωργού».

3. ∆εν χορηγούνται άµεσες ενισχύσεις σε γεωργούς 
στους οποίους το συνολικό ποσό των προς καταβολή 
αµέσων ενισχύσεων προ συµψηφισµών για την 
ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και 
της εφαρµογής διοικητικών κυρώσεων, για δεδοµένο 
ηµερολογιακό έτος, δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ. 
Ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει για τους γεωργούς 
των οποίων η έδρα της εκµετάλλευσης βρίσκεται στα 
µικρά νησιά του Αιγαίου.

Α,  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017 (ΕΑΕ 2017} 
υποβάλλεται µόνο σε ηλεκτρονική µορφή, 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον ίδιο το γεωργό ή από 
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του, ως εξής:

Απευθείας, µέσω online συστήµατος, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.opekepe.gr. 
Επισηµαίνεται, ότι η υπηρεσία αυτή είναι δωρεάν και 

διαθέσιµη για όλους τους παραγωγούς. ∆ύνανται να 
υποβάλλουν διαδικτυακώς την αίτησή τους και όσοι 
δηλώνουν ζωικό κεφάλαιο.

Μέσω ενός πιστοποιηµένου φορέα υποδοχής αίτησης 
της επιλογής του, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί για τη 
γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει η έδρα της 
αγροτικής του εκµετάλλευσης.

2. Ο γεωργός για να υποβάλλει την Ενιαία Αίτηση 
(ΕΑΕ 2017) και προκειµένου να πιστοποιηθεί, πρέπει 
υποχρεωτικά να ταυτοποιηθεί µέσω των προσωπικών 
του κωδικών της εφαρµογής taxisnet.

Συγκεκριµένα, εάν επιθυµεί να υποβάλλει µόνος του 
την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017 µεταβαίνει στην 
ιστοσελίδα www.opekepe.gr όπου συµπληρώνοντας 
τα σχετικά στοιχεία εγγράφεται στο σύστηµα και 
ακολουθεί τη διαδικασία πιστοποίησης µέσω των 
προσωπικών του κωδικών της εφαρµογής taxisnet. 
Για τους γεωργούς που είναι ήδη εγγεγραµµένοι 
και τακτοποιηµένοι στο σύστηµα από προηγούµενα 
έτη (2014-2016) απαιτείται επικαιροποίηση των 
προσωπικών στοιχείων τους χωρίς πιστοποίηση µέσω 
taxisnet.

Οι γεωργοί που επιθυµούν να υποβάλλουν αίτηση 
µέσω πιστοποιηµένου φορέα υποδοχής, παράγουν 
µοναδικό «κωδικό υποβολής», τον οποίο παραδίδουν 
στο φορέα επιλογής τους. Με την οριστικοποίηση 
της αίτησης, ο φορέας παραδίδει στον γεωργό 
κλειδάριθµο και όνοµα χρήστη (username) τον οποίο 
ο παραγωγός µπορεί να ενεργοποιήσει και να έχει 
πρόσβαση σε όλες τις εφαρµογές του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
(Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2014-2017, Μεταβιβάσεις 
∆ικαιωµάτων Βασικής Ενίσχυσης, Μέτρο 11, κ.α.).

3. Το έντυπο της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 
2017 είναι προσυµπληρωµένο µε τα στοιχεία της 
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Σε περίπτωση 
καθυστέρησης 
µεγαλύτερης 
των 25 
ηµερολογιακών 
ηµερών (δηλαδή 
υποβολής της 
αίτησης στις 9 
Ιουνίου 2017), η 
αίτηση θεωρείται 
απαράδεκτη
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ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2016 πλην των 
αιτηµάτων ενισχύσεων, εφόσον ο γεωργός είχε 
υποβάλλει ΕΑΕ 2016. Ο γεωργός ελέγχει και 
διορθώνει το προσυµπληρωµένο έντυπο της ΕΑΕ 
2017, όπου κρίνεται απαραίτητο.

4. Ο γεωργός που δεν είχε υποβάλλει ΕΑΕ 2016, 
συµπληρώνει από την αρχή το σύνολο της αίτησης.

Η υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης αποτελεί 
υποχρέωση του παραγωγού προκειµένου 
να του καταβληθούν οι άµεσες ενισχύσεις. 
Τυχόν λανθασµένη δήλωση των στοιχείων της 
εκµετάλλευσής του, θα έχει ως συνέπεια την  
επιβολή κυρώσεων.

B. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1. Η καταληκτική ηµεροµηνία εµπρόθεσµης υποβολής 
της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης είναι η 15η Μαΐου 
κάθε ηµερολογιακού έτους. Για το τρέχον έτος 
(2017), η προθεσµία υποβολής λήγει την 15η Μαΐου 
2017, ηµέρα ∆ευτέρα.

2. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις 
εξαιρετικές περιστάσεις η υποβολή µετά την 15η 
Μάιου 2017:

α) της αίτησης ενίσχυσης, συνεπάγεται µείωση 
των ποσών που ο κάτοχος εκµετάλλευσης θα είχε 
δικαίωµα να λάβει ως ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε 
υποβληθεί εµπρόθεσµα, κατά 1% ανά εργάσιµη 
ηµέρα.

β) της αίτησης χορήγησης δικαιωµάτων ενίσχυσης, 
συνεπάγεται µείωση των ποσών που πρέπει να 
καταβληθούν σε σχέση µε δικαιώµατα ενίσχυσης 
που χορηγούνται για πρώτη φορά το 2017 στον 
δικαιούχο, κατά 3% ανά εργάσιµη ηµέρα.

Σε περίπτωση καθυστέρησης µεγαλύτερης των 25 
ηµερολογιακών ηµερών (δηλαδή υποβολής της 
αίτησης την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017), η αίτηση 
θεωρείται απαράδεκτη.

3. Σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, ο 
γεωργός επιτρέπεται να τροποποιεί τη δήλωσή του µε 
την προϋπόθεση ότι διατηρεί τουλάχιστον τον αριθµό 
των εκταρίων που αντιστοιχούν στα δικαιώµατα 
ενίσχυσης του και τηρεί τους όρους χορήγησης της 
ενίσχυσης, στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης για τη συγκεκριµένη έκταση.

4. Για το 2017, η τελική ηµεροµηνία υποβολής 
τροποποίησης είναι η Τετάρτη 31η Μαΐου. Εκτός από 
τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές 
περιστάσεις, η υποβολή τροποποίησης της 
ενιαίας αίτησης µετά την 31η Μαΐου, συνεπάγεται 
µείωση κατά 1% ανά εργάσιµη ηµέρα των ποσών 
που σχετίζονται µε την πραγµατική χρήση των 
συγκεκριµένων αγροτεµαχίων.

Γ.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ  
ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. Η ενιαία αίτηση ενίσχυσης περιέχει όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες για τη διαπίστωση της 
επιλεξιµότητας για την ενίσχυση ή/και τη στήριξη, και 
ειδικότερα:

α) τα στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου*

β) τις λεπτοµέρειες των καθεστώτων συνδεδεµένης 
στήριξης και των ειδικών µέτρων στήριξης στα µικρά 
νησιά Αιγαίου ή/και µέτρων αγροτικής ανάπτυξης-

γ) τα στοιχεία αναγνώρισης όλων των αγροτεµαχίων 
της εκµετάλλευσης, την έκτασή τους σε εκτάρια, 
τη θέση τους και, ανάλογα µε την περίπτωση, τη 
χρήση τους, το είδος, το µέγεθος και τη θέση των 
περιοχών οικολογικής εστίασης και το κατά πόσον 
πρόκειται για αρδευόµενο ή µη, αγροτεµάχιο, καθώς 
και τα στοιχεία ολόκληρου του ζωικού κεφαλαίου 
(πλήθος ζώων ανά είδος και κατηγορία). Ειδικότερα 
για τα βοοειδή, η ενιαία αίτηση προ συµπληρώνεται 
µε τα στοιχεία που τηρούνται στο Ολοκληρωµένο 
Πληροφοριακό Σύστηµα Κτηνιατρικής Βάσης και 
δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίησή τους. 
Εποµένως τα εν λόγω στοιχεία θα πρέπει να είναι 
επικαιροποιηµένα και να ανταποκρίνονται στην 
πλέον πρόσφατη κατάσταση της κτηνοτροφικής 
εκµετάλλευσης.
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δ) κατά περίπτωση, τα στοιχεία που επιτρέπουν τη 
σαφή αναγνώριση των µη γεωργικών εκτάσεων για 
τις οποίες ζητείται στήριξη στο πλαίσιο των µέτρων 
αγροτικής ανάπτυξης*

ε) κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά έγγραφα που 
απαιτούνται για τη διαπίστωση της επιλεξιµότητας για 
το συγκεκριµένο καθεστώς ή/και µέτρο"

στ) δήλωση του δικαιούχου ότι γνωρίζει τους όρους 
συµµετοχής στα εν λόγω καθεστώτα άµεσων 
ενισχύσεων ή/και µέτρων αγροτικής ανάπτυξης*

ζ) τον επαγγελµατικό εξοπλισµό γεωργικών 
φαρµάκων (ΕΕΓΦ): Καταγραφή του επαγγελµατικού 
εξοπλισµού γεωργικών φαρµάκων, όπου πρέπει 
να δηλώνονται τα σχετικά στοιχεία. Σε περίπτωση 
που ο παραγωγός δηλώνει και «χρησιµοποιεί» τρίτο 
πρόσωπο για τους ψεκασµούς των καλλιεργειών του, 
θα πρέπει να δηλώνεται το ονοµατεπώνυµο, ο ΑφΜ, 
τα στοιχεία επικοινωνίας (∆ιεύθυνση, Τηλέφωνα) του 
προσώπου αυτού, η κατηγορία ΕΕΓΦ καθώς και τα 
στοιχεία ταυτοποίησης του.

2. Με τα στοιχεία που αποτυπώνονται στην Ενιαία 
Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2017 ενηµερώνονται 
τα σχετικά πεδία:

ί. της «∆ήλωσης Καλλιέργειας και εκτροφής Ζώων» 
του ΕΛΓΑ για την ασφάλιση της παραγωγής του 
γεωργού,

ii.  της «Αίτησης Εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και 
Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων».

Η ψηφιακή απεικόνιση των αγροτεµαχίων καθώς 
και τα αλφαριθµητικά δεδοµένα γίνονται µε 
υπόδειξη, κατά δήλωση και ευθύνη του παραγωγού, 
ανεξάρτητα του τρόπου επιλογής υποβολής 
(απευθείας on line, µέσω πιστοποιηµένου Φορέα) της 
ΕΑΕ.

∆. ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Στην περίπτωση προσυµπληρωµένων αιτήσεων, 

δικαιολογητικά έγγραφα υποβάλλονται από το 
γεωργό εφόσον τροποποιούνται για το έτος 
υποβολής 2017.

2. Σε περίπτωση που γεωργός συµπληρώσει εξαρχής 
το έντυπο της ενιαίας αίτησης έτους 2017, τα βασικά 
δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι:

•  Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνοµικής 
ταυτότητας (ή των κρίσιµων σελίδων του 
διαβατηρίου)

Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του εκκαθαριστικού 
σηµειώµατος ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου 
αναγράφεται ο ΑΦΜ

Αντίγραφο της 1ης σελ. του βιβλιαρίου της 
Τράπεζας, µε τον αριθµό τραπεζικού λογαριασµού 
ή οποιοδήποτε έγγραφο του οικείου πιστωτικού 
ιδρύµατος όπου αναγράφεται ο αριθµός λογαριασµού 
ΙΒΑΝ

•  Αντίγραφα των παραστατικών νοµής 
ενοικιαζόµενων κτηµατολογικών τεµαχίων 
είτε τίτλων ιδιοκτησίας Επισηµαίνεται ότι τα 
δικαιολογητικά έγγραφα συµπληρώνουν τον 
ηλεκτρονικό φάκελο του αιτούντα. Τα εν λόγω 
έγγραφα χρησιµοποιούνται σε περίπτωση ελέγχου 
του γεωργού σε συνέχεια καταγγελίας κτλ. Τα 
στοιχεία που χρησιµοποιούνται κατά τη διενέργεια 
των µηχανογραφικών διασταυρωτικών ελέγχων 
είναι αυτά που έχουν καταχωρηθεί στα πεδία στοιχεία 
της αίτησης

Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της ενιαίας 
αίτησης στη διαδικτυακή εφαρµογής, η πληρότητα 
του ηλεκτρονικού φακέλου και η εµπρόθεσµη 
οριστικοποίηση της, είναι αποκλειστική ευθύνη του 
αιτούντα.

Ε. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ

1. Οι γεωργοί µπορούν να χρησιµοποιούν τα 
αγροτεµάχια που δηλώνουν στα καθεστώτα 
των άµεσων ενισχύσεων για κάθε γεωργική 
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δραστηριότητα.

2. Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών 
περιστάσεων, τα αγροτεµάχια αυτά βρίσκονται στη 
διάθεση του γεωργού την 31η Μαΐου 2017.

3. Παραγωγικός νοείται ο βοσκότοπος µε ελάχιστη 
πυκνότητα βόσκησης 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο. Η 
αντιστοιχία που χρησιµοποιείται για µετατροπή των 
επιλέξιµων ζώων σε ισοδύναµες Μονάδες Μεγάλων 
Ζώων (Μ.Μ.Ζ.) για τον έλεγχο της πυκνότητας 
βόσκησης είναι η εξής:

■  0,05 εκτάρια για όλα τα αγροτεµάχια πλην των 
ελαιοτεµαχίων 

■  0,03 εκτάρια για τα ελαιοτεµάχια στο πλαίσιο του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης

■  0,01 εκτάρια για τα ελαιοτεµάχια στο πλαίσιο του 
ειδικού µέτρου στήριξης για τη διατήρηση των 
ελαιώνων στις παραδοσιακές ζώνες καλλιέργειας 
της ελιάς στα µικρά νησιά του Αιγαίου.

2.  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. Το 2017, η βασική ενίσχυση διατίθεται στους 
ενεργούς γεωργούς, οι οποίοι κατέχουν δικαιώµατα 
βασικής ενίσχυσης το 2017

2. Τα αγροτεµάχια που δηλώνουν οι γεωργοί το 
2017 κατατάσσονται στις 3 περιφέρειες µετά τους 
απαραίτητους γεωχωρικούς συσχετισµούς, µε βάση 
το χαρτογραφικό υπόβαθρο του έτους 2013, το οποίο 
χρησιµοποιείται ως έτος αναφοράς.

3. Η βασική ενίσχυση χορηγείται στους γεωργούς 
µε την ενεργοποίηση δικαιώµατος ενίσχυσης ανά 
επιλέξιµο εκτάριο εντός της ίδιας περιφέρειας. Τα 
ενεργοποιηµένα δικαιώµατα ενίσχυσης θεµελιώνουν 
την καταβολή των ποσών που καθορίζονται σε αυτά.

4. Κάθε δικαίωµα ενίσχυσης το οποίο δεν 
ενεργοποιήθηκε για περίοδο δύο ετών, προστίθεται 

Για το 2017, η 
τελική ηµεροµηνία 
υποβολής 
τροποποίησης στις 
αιτήσεις ενιαίας 
ενίσχυσης είναι η 
Τετάρτη 31η Μαΐου
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στο εθνικό απόθεµα, πλην περιπτώσεων ανωτέρας 
βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων.

5. Σε όλους τους δικαιούχους του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης χορηγείται η πράσινη ενίσχυση, 
κατόπιν ενεργοποίησης των δικαιωµάτων ενίσχυσης. 
Η πράσινη ενίσχυση χορηγείται ως ποσοστό της 
συνολικής αξίας των δικαιωµάτων ενίσχυσης που 
ενεργοποιεί ο γεωργός κάθε έτος.

3. ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

Συνδεδεµένες ενισχύσεις το έτος 2017, χορηγούνται 
στους παρακάτω τοµείς: 

1.Ρύζι

2. Σκληρός Σίτος

3. Θηλυκά Βοοειδή

4. Βιοµηχανική τοµάτα

5. Πορτοκάλια χυµοποίησης

6. Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης

7. Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή

8. Σπόροι σποράς

9. Σπαράγγια

10. Μεταξοσκώληκες

11. Ζαχαρότευτλα

12. Ειδική συνδεδεµένη ενίσχυση για τους γεωργούς 
που εκτρέφουν βοοειδή, διέθεταν ειδικά δικαιώµατα 
µε βάση τον Κανoνισµό (Ε.Κ) 73/2009, και δεν 
δηλώνουν επιλέξιµες εκτάσεις

13. Ροδάκινα προς χυµοποίηση

14. Ειδική συνδεδεµένη ενίσχυση για τους γεωργούς 

που εκτρέφουν αιγοπρόβατα, διέθεταν ειδικά 
δικαιώµατα µε βάση τον Καν. (Ε.Κ) 73/2009, και δεν 
δηλώνουν επιλέξιµες εκτάσεις

15.  Αίγες και προβατίνες (νέο ενιαίο µέτρο σε 
αντικατάσταση των καταργηθέντων µέτρων: α) Αίγες 
και προβατίνες πεδινών περιοχών και β) Αίγες και 
προβατίνες ορεινών και µειονεκτικών περιοχών)

16.Κορινθιακή σταφίδα (νέος τοµέας)

17. Καρποί µε κέλυφος (νέος τοµέας)

18. Μήλα [νέος τοµέας)

19. Κρόκος Κοζάνης (νέος τοµέας)

20. Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Σανοδοτικά 
Ψυχανθή (νέος τοµέας)

Οι συνδεδεµένες ενισχύσεις χορηγούνται στους 
γεωργούς που αιτούνται την λήψη τους µέσω της 
ενιαίας αίτησης και πληρούν τους όρους επιλεξιµότητας 
κάθε µέτρου, ανεξάρτητα από ενεργοποίηση ή όχι 
δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης. Η ετήσια ενίσχυση 
εκφράζεται ως το ανά µονάδα ποσό στήριξης.

Οι όροι επιλεξιµότητας των συνδεδεµένων 
ενισχύσεων παρουσιάζονται συνοπτικά στα 
Παραρτήµατα I και II.

ΠΡΟΣ: 
Πιστοποιηµένους Φορείς (µέσω e-mail) 
Περιφερειακές ∆/νσεις ΟΠΕΚΕΠΕ, Περιφερειακές 
Μονάδες και Νοµαρχιακά Γραφεία (µέσω e-mail)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο ∆ιοίκησης & Γ∆Σ (µέσω e-mail) 
2. Γραφείο Ενηµέρωσης του Πολίτη (µέσω e-mail)
3. ∆/νση Τεχνικών Ελέγχων & Οργάνωσης 
Πληροφοριακών Συστηµάτων (µέσω e-mail)
4. ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας (µέσω 
e-mail)
1. ∆/νση Πληρωµών Αγροτικών Ενισχύσεων (µέσω 
e-mail)
5. ∆/νση Εσωτερικού Ελέγχου (µέσω e-mail)
6. ∆/νση Πληροφορικής (µέσω e-mail)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  
ΒΑΣΕΙ ΕΚΤΑΣΗΣ (ΕΑΕ 2017)

Επιλέξι-
µα είδη/
ποικιλίες 
Εθνικού ή 

Κοινοτικού 
Καταλόγου

Επιλέξιµη 
Περιφερει-

ακή Ενότητα

Ποσότητα 
πιστοποιηµέ-
νου σπόρου

Ελάχιστη 
παράδοση 
προϊόντος

Περίοδος 
παράδοσης

Σύµβαση 
παραγω-
γού µε

επιχείρη-
ση

Σύµ-
βαση 

φορέα 
µε επι-

χείρηση

Ελάχιστη 
έκταση 

αγροτεµα-
χίου

Ρύζι √ Όλες 4 τόνοι/ 
εκτάριο

έως 
28/2/2018

Σκληρός Σίτος √ Όλες 120 κιλά/
εκτάριο

Βιοµηχανική 
τοµάτα √ Όλες 50 τόνοι/

εκτάριο
από 1/6 έως 
30/11/2017 √ 0,1 εκτάριο

Πορτοκάλια 
χυµοποίησης √ Όλες 7 τόνοι/ 

εκτάριο
από 1/1 έως 
31/12/2017 √ 0,1 εκτάριο

Όσπρια 
ανθρώπινης 
κατανάλωσης

Ορισµένα 
είδη Όλες

Πρωτεϊνούχα 
κτηνοτροφικά 
ψυχανθή

Ορισµένα 
είδη Όλες

Σπόροι σπο-
ράς

Ορισµένα 
είδη Όλες √

Σπαράγγια √ Όλες 2,5 τόνοι/
εκτάριο

από 1/1 έως 
30/6/2017

Ζαχαρότευτλα √ Όλες √ √ έως 
31/1/2018 √

Ροδάκινα 
χυµοποίησης √ Όλες 6 τόνοι/ 

εκτάριο
από 1/6 έως 
1/11/2017 √ 0,1 εκτάριο

Κοριθιακή 
σταφίδα

Κορινθιακή 
σταφίδα

Αχαΐα, Κο-
ρινθία, Ηλεία, 

Μεσσηνία, 
Κεφαλονιά 

και Ζάκυνθος

0,1 εκτάριο

Καρποί µε 
κέλυφος

Αµυγδαλιά, 
Φουντουκιά, 

Καρυδιά, 
Καστανιά 

και Φιστικιά

Όλες 0,1 εκτάριο

Μήλα √ Όλες 0,1 εκτάριο

Κρόκος Κο-
ζάνης √ Κοζάνη 0,004 τόνοι/

εκτάριο
έως 

30/4/2018 0,1 εκτάριο

Πρωτεϊνούχα 
Κτηνοτροφικά 
Σανοδοτικά 
Ψυχανθή

Μηδική, 
Τριφύλλι Όλες 0,1 εκτάριο
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Τα αγροτεµάχια που δηλώνουν οι 
γεωργοί το 2017 κατατάσσονται 
στις 3 περιφέρειες, µε βάση το 
χαρτογραφικό υπόβαθρο του 
έτους αναφοράς 2013.
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Αγρίνιο 2641.0.69013 - 69034

Μεσολόγγι 2631.0.56800

Ναύπακτος 6949.216888

Αμφιλοχία 2642.0.22226 - 22366

Βόνιτσα 2643.0.29080

Θέρμο 2644.0.22252

Αστακός 2646.0.38033 - 41220

Νεοχώρι 2632.0.92826

Αγγελόκαστρο 694 5162136

Γαβαλού 2635.0.41227

Παπαδάτες 2635.0.22697

Η Ένωση Αγρινίου δεν ξεπουλήθηκε σε ιδιωτικά συμφέροντα. 
Προστατεύσαμε την ιδέα του συνεργατισμού-συνεταιρισμού και είμαστε 
δίπλα σου, παρέχοντας αξιόπιστες υπηρεσίες και ουσιαστική υποστήριξη.

Μας γνωρίζεις – Μας εμπιστεύεσαι

Οι «αλεξιπτωτιστές» που εμφανίστηκαν από το πουθενά 
διεκδικώντας ρόλους που δεν τους ανήκουν, όπως ξαφνικά 
εμφανίστηκαν έτσι ξαφνικά θα εξαφανιστούν. 
Δεν έχουν κανένα υπόβαθρο. Μην σε ξεγελούν.

Προστατεύουμε την επιδότησή σου

Βάζουμε οριστικό τέλος στην αρπαγή των 30 ευρώ από κάθε πληρωμή σου. 
Αυτοί που σου παρουσιάζονται ως δήθεν ειδήμονες και ως αυτόκλητοι 
προστάτες, αυθαίρετα έβαζαν χέρι στις πληρωμές σου. Σταμάτησέ τους.

Πρέπει να ξέρεις ότι:

•  Τα περιβόητα ΚΕΑ διοικούνται σε φορέα ιδιωτικών συμφερόντων, 
ξένα προς την περιοχή και τον αγροτικό χώρο. 
Μην εμπιστεύεσαι τους ιδιώτες, που στοχεύουν μόνο στο κέρδος.

•  Η Ένωση Αγρινίου είναι από τους πλέον υγιείς και ισχυρούς 
Συνεταιρισμούς της χώρας. Ανήκει στα μέλη της, στους αγρότες. 
Ανήκει σε εσένα. Και σε εσένα επιστρέφει, με επενδύσεις 
και ολοκληρωμένη διαχείριση τα όποια κέρδη υπάρχουν.

Έλα σε ένα από τα Κέντρα Υποστήριξης Αγροτών της περιοχής 
Δώσε αξία στην Αιτωλοακαρνανία.
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ΧΟΡΗΓΟΣ

Σύνταξη: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝ. ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής-«ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ.»

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΑΓΡΟΤΩΝ ΝΕΟΣ 

Οδηγός
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΜΑΖΙ
Εγχειρίδιο

για τη δήλωση
ΟΣ∆Ε

ΑΓΡΟΤΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
Το εισόδημα διαιρούμενο
με τον αριθμό των μελών 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΕΣ 
Δεν υπόκεινται 
στην περικοπή του 60%
και μετά το 2017
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