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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 9/2007 (2007-07-04)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007

ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον
ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του
ν.3536/2007.
2. Δικαιολογητικά για τη χορήγηση - ανανέωση αδειών
διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 3386/2005.
3. Ασφάλιση στον ΟΓΑ των αυτοτελώς απασχολουμένων
υπηκόων τρίτων χωρών (προϋποθέσεις - οδηγίες επισημάνσεις).
4. Οδηγίες για τη χορήγηση -θεώρηση βιβλιαρίων υγείας στους
αλλοδαπούς.»

Εισαγωγή
Με την παρούσα εγκύκλιό μας, σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των
άρθρων 1 έως και 20 του νόμου 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/23-2-2007)
«Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης», με τις οποίες συμπληρώνονται και τροποποιούνται
οι διατάξεις του ν.3386/2005, και σας παρέχουμε οδηγίες για την
εφαρμογή τους στον ΟΓΑ.
Με την ευκαιρία και για διευκόλυνσή σας, σας παραθέτουμε
συγκεντρωμένες όλες τις οδηγίες που σας έχουμε δώσει με
προηγούμενες εγκυκλίους μας για θέματα σχετικά με την ασφάλιση
στον ΟΓΑ των αυτοτελώς απασχολουμένων υπηκόων τρίτων χωρών και
για τα δικαιολογητικά που χορηγεί ο ΟΓΑ προκειμένου να χορηγηθεί ανανεωθεί η άδεια διαμονής των ασφαλιζομένων στον ΟΓΑ υπηκόων
τρίτων χωρών (αυτοτελώς απασχολουμένων και απασχολουμένων με
αμοιβή κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3232/2007, όπως
ισχύει).

Συνεπώς, σε γενικές γραμμές δεν θα απαιτείται πλέον να ανατρέχετε
στις προηγούμενες σχετικές εγκυκλίους μας, για τα θέματα αυτά.

Ειδικότερα:
Στο 1Ο ΜΕΡΟΣ σας παρέχουμε οδηγίες για την εφαρμογή στον ΟΓΑ
των νέων διατάξεων του ν.3536/2007 (εξαγορά εισφορών από
υπηκόους τρίτων χωρών και άλλες διατάξεις).
Στο 2Ο ΜΕΡΟΣ παραθέτουμε εκ νέου τα δικαιολογητικά που θα πρέπει
να καταθέτουν, σε κάθε περίπτωση, οι ασφαλιζόμενοι στον ΟΓΑ
υπήκοοι τρίτων χωρών, για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας
διαμονής τους από τις αρμόδιες Περιφέρειες της χώρας σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3386/2005.
Στο 3Ο ΜΕΡΟΣ γίνεται αναφορά στα θέματα που αφορούν στην
ασφάλιση στον ΟΓΑ των αυτοτελώς απασχολουμένων υπηκόων τρίτων
χωρών (υποβολή αίτησης για ασφάλιση, έναρξη της ασφάλισης,
παράταση της ασφάλισης, συνέχιση της ασφάλισης, επισημάνσεις για
τις υπεύθυνες δηλώσεις των εργοδοτών, αποστολή στον ΟΓΑ των
Δελτίων Απογραφής που εκκρεμούν στους Ανταποκριτές ΟΓΑ).
Τέλος, στο 4Ο ΜΕΡΟΣ παρέχονται οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση θεώρηση βιβλιαρίων υγείας στους αλλοδαπούς.

1Ο ΜΕΡΟΣ
ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3536/2007 ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ
ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Στην ενότητα αυτή σας ενημερώνουμε για τις μεταβατικές και λοιπές
διατάξεις του Νόμου 3536/2007 και σας παρέχουμε αναλυτικές οδηγίες
για την εφαρμογή τους στον ΟΓΑ.

•1.1.
Εξαγορά εισφορών από υπηκόους τρίτων χωρών για
τη νομιμοποίησή τους - Διατάξεις της παρ.4α του άρθρου 18
του ν. 3536/2007

Με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ.4α του άρθρου 18 του ν.
3536/07 παρέχεται το δικαίωμα νομιμοποίησης σε ειδικές κατηγορίες
υπηκόων τρίτων χωρών που διέμεναν μέχρι την 31.12.2004 και
εξακολουθούν έκτοτε να διαμένουν μη νόμιμα στη χώρα,
εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. Για τη χορήγηση της άδειας
διαμονής στους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις που
ορίζει ο Νόμος, απαιτείται μεταξύ άλλων και ασφάλιση 150 ημερών,
προερχομένων από εργασία ή εξαγορά εισφορών, ανεξαρτήτως του
χρόνου που πραγματοποιήθηκε η εργασία ή έλαβε χώρα η εξαγορά. Οι
σχετικές αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στους οικείους Δήμους
μέχρι 30.9.2007.
Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είχαν καταθέσει αίτηση προκειμένου να
νομιμοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91, παρ.
11, του ν. 3386/05, η οποία απορρίφθηκε ή θα απορριφθεί από την
αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, έχουν επίσης τη δυνατότητα να
καταθέσουν νέα αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής βάσει των
διατάξεων της παρ.4α του άρθρου 18 του ν.3536/07, εάν πληρούν τις
προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών.
Σύμφωνα με την εγκ. αριθ. 30/17-4-2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ, προκειμένου
να αποφευχθούν φαινόμενα υποβολής αιτήσεων από υπηκόους τρίτων
χωρών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις της
παραγρ. 4α του άρθρου 18, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Δήμων και
Κοινοτήτων θα ελέγχουν, πριν από την παραλαβή των αιτήσεων,
εάν ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις
αυτές και θα τον ενημερώνουν ανάλογα.
Σε περίπτωση που δεν πληροί τις προϋποθέσεις, θα του επισημαίνουν
ότι, εάν το αίτημά του απορριφθεί, δεν θα έχει τη δυνατότητα
να αιτηθεί την επιστροφή του ποσού που θα καταβάλει για την
εξαγορά, διότι θα έχει καταστεί παράνομος, και βάσει των διατάξεων
της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του ν.3386/05, οι δημόσιες
υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί και
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης,
υποχρεούνται να μην του παρέχουν υπηρεσίες.

Εφαρμογή των διατάξεων στον ΟΓΑ
Ειδικά στον ΟΓΑ, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εμπίπτουν στις
διατάξεις της παραγρ. 4α του άρθρου 18 του ν.3536/2007, θα
μπορούν να εξαγοράσουν εισφορές μόνο αν έχουν
απασχοληθεί σε εργασίες που καλύπτονται από την ασφάλιση
του ΟΓΑ ή δεν έχουν ασκήσει καμία επαγγελματική
δραστηριότητα.

Ο ασφαλιζόμενος στον ΟΓΑ υπήκοος τρίτης χώρας για να λάβει άδεια
διαμονής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει χρόνο ασφάλισης στον ΟΓΑ
δώδεκα 12 μηνών (που αναλογεί για τον ΟΓΑ στις 150 ημέρες
εργασίας).
Υπενθυμίζουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι που είχαν εξαγοράσει στον
παρελθόν εισφορές προκειμένου να νομιμοποιηθούν σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγρ. 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/05 (καταβολή
ποσού 1.020,36 €, σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου μας αριθ.
7/2005), έχουν αναγνωρίσει στον ΟΓΑ χρόνο ασφάλισης 12 μηνών.
Συνεπώς, εάν δεν κατέστη τελικά δυνατή η νομιμοποίησή τους με τις
διατάξεις αυτές, δεν χρειάζεται να προβούν σε νέα εξαγορά εισφορών
προκειμένου να νομιμοποιηθούν με τις νέες διατάξεις της παραγρ. 4α
του άρθρου 18 του ν. 3536/07.
Αν ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν συμπληρώνει τον απαιτούμενο χρόνο
των 12 μηνών (είτε από εργασία είτε από παλαιά εξαγορά) ή δεν έχει
καθόλου χρόνο ασφάλισης στον ΟΓΑ, που είναι και το πιθανότερο, θα
μπορεί να εξαγοράσει, ανάλογα, τους μήνες ασφάλισης που
υπολείπονται για τη συμπλήρωση των δώδεκα (12) μηνών ή το
σύνολο του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης (12 μήνες).

Διαδικασία
Ο υπήκοος τρίτης χώρας θα πρέπει αρχικά να απευθύνεται στον
αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου ή της Κοινότητας, ο οποίος θα ελέγχει
εάν ο ενδιαφερόμενος πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις
διατάξεις της παραγρ. 4α του άρθρου 18 και θα τον ενημερώνει
ανάλογα.
Αν ο ενδιαφερόμενος πληροί κατ΄ αρχήν τις προϋποθέσεις, θα
απευθύνεται στη συνέχεια στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ, στον οποίο
θα καταθέτει Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, στην οποία θα
δηλώνει: α) ότι πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις της
παρ. 4α του άρθρου 18 του ν. 3536/07, β) ότι απασχολείται στην
αγροτική οικονομία ή ότι δεν έχει ασκήσει καμία επαγγελματική
δραστηριότητα και γ) ότι έχει γνώση ότι δεν θα του επιστραφεί το
ποσό της εξαγοράς σε περίπτωση που δεν θα του χορηγηθεί άδεια
διαμονής. Εάν έχει εξαγοράσει στο παρελθόν εισφορές ενός έτους
(1.020,36€) θα πρέπει να καταθέσει και αντίγραφο του σχετικού
Γραμματίου Είσπραξης της ΑΤΕ και της σχετικής βεβαίωσης εξαγοράς.
Ο αρμόδιος Ανταποκριτής του ΟΓΑ θα ελέγχει τις πρόσφατες
καταστάσεις των εγγεγραμμένων στα Μητρώα Ασφαλισμένων του
Δημοτικού Διαμερίσματός του υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίες του
έχουν σταλεί από τον ΟΓΑ, και θα προβαίνει, ανάλογα, στις παρακάτω
ενέργειες:

α) Σε περίπτωση που ο υπήκοος τρίτης χώρας είναι εγγεγραμμένος
στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης και
έχει χρόνο ασφάλισης στον Κλάδο δώδεκα (12) μήνες
τουλάχιστον, θα του χορηγεί βεβαίωση, στην οποία θα αναφέρεται
το χρονικό διάστημα ασφάλισής του στον ΟΓΑ. Η βεβαίωση θα
συμπληρώνεται στο έντυπο «Βεβαίωση ασφαλιστικής
ενημερότητας και εξαγοράς εισφορών» υπόδειγμα 5
ν.3536/2007, που επισυνάπτεται στην παρούσα (θα συμπληρώνεται
η παραγρ. 1 του εντύπου).
Προϋπόθεση βεβαίως για τη χορήγηση της βεβαίωσης είναι να μην
οφείλει εισφορές στον ΟΓΑ ο ενδιαφερόμενος.
β) Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει εξαγοράσει στον ΟΓΑ
εισφορές ενός έτους (ποσό 1.020,36€) σύμφωνα με οδηγίες της
εγκυκλίου μας αριθ. 7/2005, θα του χορηγεί «Βεβαίωση
ασφαλιστικής ενημερότητας και εξαγοράς εισφορών»
συμπληρωμένη στο ίδιο ως άνω έντυπο υπόδειγμα 5 ν.3536/2007,
που επισυνάπτεται στην παρούσα (θα συμπληρώνεται η παραγρ. 2 του
εντύπου).
Σημειώνουμε ότι ο χρόνος για τον οποίο έχουν εξαγοραστεί εισφορές
δεν προκύπτει από τις καταστάσεις των εγγεγραμμένων στον Κλάδο
Κύριας Ασφάλισης υπηκόων τρίτων χωρών. Η εξαγορά στις περιπτώσεις
αυτές αποδεικνύεται από το Γραμμάτιο Είσπραξης της ΑΤΕ και το
αντίγραφο της «Βεβαίωσης καταβολής / εξαγοράς εισφορών» του
ν.3386/05 που έχει κρατήσει στο αρχείο του ο αρμόδιος Ανταποκριτής
ΟΓΑ.
γ) Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είναι εγγεγραμμένος
στα Μητρώα του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης ούτε έχει εξαγοράσει
εισφορές ή είναι εγγεγραμμένος αλλά έχει χρόνο ασφάλισης
μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών, ο αρμόδιος Ανταποκριτής θα
τον ενημερώνει ότι πρέπει να προβεί στην εξαγορά, ανάλογα, του
συνόλου των απαιτούμενων μηνών ασφάλισης (12) ή των μηνών
ασφάλισης που υπολείπονται για τη συμπλήρωση των δώδεκα (12)
μηνών. Μετά την καταβολή του απαιτούμενου ποσού θα του χορηγεί
βεβαίωση συμπληρωμένη στο ίδιο ως άνω έντυπο «Βεβαίωση
ασφαλιστικής ενημερότητας και εξαγοράς εισφορών»
υπόδειγμα 5 ν.3536/2007 (θα συμπληρώνεται ανάλογα η παράγρ.
2 ή και οι δύο παράγραφοι του εντύπου).
Επισημαίνουμε ότι, εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει ασφάλιση σε
περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς, δεν θα γίνεται
συμψηφισμός των ημερών εργασίας που έχει πραγματοποιήσει σε κάθε
φορέα, αλλά θα εξαγοράζει τις υπολειπόμενες εισφορές, μέχρι τη
συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης, σε ένα από τους
ασφαλιστικούς φορείς.

Παράδειγμα: Εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει δύο (2) μήνες χρόνο
ασφάλισης στον ΟΓΑ και 70 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ, δεν θα
υπολογισθεί αθροιστικά το χρονικό διάστημα ασφάλισης, αλλά αν θα
επιλέξει τον ΟΓΑ, θα πρέπει να εξαγοράσει εισφορές δέκα (10) μηνών.

Αρμόδιος Ανταποκριτής ΟΓΑ
Αρμόδιος Ανταποκριτής ΟΓΑ για την έκδοση της απαιτούμενης
βεβαίωσης εξαγοράς στις περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που
εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγρ. 4α του άρθρου 18, είναι ο
Ανταποκριτής ΟΓΑ του τόπου κατοικίας του αιτούντος, εκτός αν ο
αιτών είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου
Κύριας Ασφάλισης, οπότε αρμόδιος είναι ο Ανταποκριτής ΟΓΑ του Δημ.
Διαμερίσματος/Κοινότητας στα Μητρώα Ασφαλισμένων του οποίου
είναι εγγεγραμμένος ο αιτών.

Οδηγίες για τον υπολογισμό και την καταβολή του ποσού της εξαγοράς
καθώς και για τη χορήγηση της βεβαίωσης εξαγοράς παρέχονται σε
χωριστό κεφάλαιο της παρούσας στη σελίδα 14

1.2. Εξαγορά εισφορών για πρώτη ανανέωση της άδειας
διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3386/2005 Διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 3536/2007

Με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 18 του ν.
3536/07 παρέχεται το δικαίωμα στους υπηκόους τρίτων χωρών των
οποίων οι άδειες διαμονής έληξαν ή λήγουν μετά την 1-1-2006,
ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του ν. 3386/05, οι οποίοι υπέβαλαν ή
υποβάλλουν αίτηση για πρώτη ανανέωση της άδειας διαμονής τους
με τις διατάξεις του ν. 3386/05, να προβούν στην εξαγορά
μέρους ή του συνόλου των ημερών ασφάλισης, που απαιτούνται
στον οικείο ασφαλιστικό φορέα ή αντιστοιχούν στο οικείο χρονικό
διάστημα, για τη συμπλήρωση των ασφαλιστικών προϋποθέσεων που
ορίζονται με την Κ.Υ.Α. της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005.
Στις περιπτώσεις αυτές, η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, αφού
διενεργήσει τον απαιτούμενο έλεγχο και εφόσον διαπιστώσει ότι είναι
ελλιπείς οι ημέρες - μήνες ασφάλισης, αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο
σχετικό έγγραφο στο οποίο αναφέρεται ο υπολειπόμενος
αριθμός ημερών/μηνών ασφάλισης που πρέπει να εξαγοράσει
καθώς και το χρονικό διάστημα στο οποίο αντιστοιχούν. Με το
έγγραφο αυτό ο υπήκοος τρίτης χώρας απευθύνεται στον οικείο

ασφαλιστικό φορέα προκειμένου να εξαγοράσει τον υπολειπόμενο
χρόνο ασφάλισης και στη συνέχεια προσκομίζει τη σχετική βεβαίωση
εξαγοράς στο Δήμο ή την Κοινότητα που έχει υποβάλει την αίτησή του,
προκειμένου να προωθηθεί στην οικεία Περιφέρεια και να του
χορηγηθεί βεβαίωση τύπου Α.
Προθεσμία εξαγοράς: Για όσες αιτήσεις για ανανέωση της άδειας
διαμονής έχουν υποβληθεί μέχρι 23-2-2007 (ημερομηνία έναρξης
ισχύος του ν.3536/2007) είτε εκκρεμούν είτε έχουν απορριφθεί,
ληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς
και την προσκόμιση της αντίστοιχης βεβαίωσης στους Δήμους ή τις
Κοινότητες είναι η 30.9.2007. Αντίθετα, για τις αιτήσεις για ανανέωση
της άδειας διαμονής που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω
ημερομηνία, η διαδικασία εξαγοράς μέρους ή του συνόλου των
απαιτούμενων ημερών ασφάλισης, θα παραμείνει ενεργής για όσο
χρόνο αυτές θα εξακολουθήσουν να υποβάλλονται.

Εφαρμογή των διατάξεων στον ΟΓΑ
Οι απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία υπήκοοι τρίτων χωρών,
που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 18, αν κατά
τη διάρκεια ισχύος τής υπό ανανέωση άδειας διαμονής τους δεν έχουν
καθόλου χρόνο ασφάλισης στον ΟΓΑ, θα πρέπει να εξαγοράσουν
εισφορές για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας, δηλαδή για
12 ή 24 μήνες, ανάλογα με τη διάρκεια ισχύος τής άδειας. Αν έχουν
ασφάλιση στον ΟΓΑ για ορισμένο μόνο διάστημα της υπό ανανέωση
άδειας διαμονής, θα πρέπει να εξαγοράσουν εισφορές και για το
υπολειπόμενο διάστημα.
Επισημαίνουμε ότι η εξαγορά στον ΟΓΑ γίνεται πάντα για ολόκληρους
μήνες και όχι για ημέρες ασφάλισης. Στην περίπτωση που το χρονικό
διάστημα για το οποίο πρέπει να εξαγοράσουν οι ενδιαφερόμενοι
εισφορές, αντιστοιχεί σε μήνες και σε ημέρες ασφάλισης, για τις ημέρες
ασφάλισης θα εξαγοράζεται ολόκληρος μήνας. Π.χ. αν υπολείπεται
χρόνος ασφάλισης 10 μηνών και 15 ημερών, θα εξαγοραστούν
εισφορές 11 μηνών (βλ. κατωτέρω παραδείγματα εξαγοράς εισφορών).

Διαδικασία
Ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας θα απευθύνεται αρχικά στον
αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ, ο οποίος θα του χορηγεί δικαιολογητικό από
το οποίο θα προκύπτει ο χρόνος ασφάλισής του στον ΟΓΑ.
Υπενθυμίζουμε, ότι το δικαιολογητικό αυτό, ανάλογα με την
περίπτωση, είναι:

α) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (υπόδειγμα 1 ν. 3386/2005) ή
β) Βεβαίωση ασφάλισης (υπόδειγμα 2 ν.3386/2005) ή
γ) Βεβαίωση ασφάλισης (υπόδειγμα 3 ν.3386/2005) ή
δ) Αντίγραφο του Δελτίου Απογραφής, εφόσον αυτό εκκρεμεί στον
ΟΓΑ.
Για την έκδοση του ως άνω ασφαλιστικού δικαιολογητικού, έχουμε
δώσει οδηγίες με την εγκύκλιό μας αριθ. 1/2006, τις οποίες και
επαναλαμβάνουμε στο 2ο Μέρος της παρούσας.
Σημειώνουμε ότι το δικαιολογητικό αυτό, σε περίπτωση που ο αιτών
είναι εν ενεργεία ασφαλισμένος, δεν είναι δυνατόν να αναφέρεται και
στους τελευταίους μήνες ισχύος της υπό ανανέωση άδειας διαμονής,
για το λόγο αυτό θα πρέπει οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών να
συμβουλεύονται και το κεφάλαιο 1.5 της παρούσας στη σελίδα 17.
Σε περίπτωση που ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν έχει υποβάλει αίτηση
για ασφάλιση στον ΟΓΑ αν και απασχολείται συστηματικά στην
αγροτική οικονομία ή σε περίπτωση που έχει απορριφθεί παλαιότερο
αίτημά του για ασφάλιση, επειδή εκείνη την περίοδο δεν συμπλήρωνε
τις προϋποθέσεις για ασφάλιση στον ΟΓΑ, αντί ασφαλιστικού
δικαιολογητικού θα καταθέτει στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας
σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.
Το ως άνω ασφαλιστικό δικαιολογητικό θα το προσκομίζει ο υπήκοος
τρίτης χώρας στον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα που εν συνεχεία θα
διαβιβάζει το σχετικό φάκελο του ενδιαφερόμενου στην οικεία
Περιφέρεια.
Η αρμόδια Περιφέρεια με βάση το εν λόγω δικαιολογητικό, θα εκδίδει
το ως άνω αναφερόμενο έγγραφο, στο οποίο θα αναφέρεται ο
υπολειπόμενος αριθμός μηνών ασφάλισης που πρέπει να εξαγοράσει ο
υπήκοος τρίτης χώρας καθώς και το χρονικό διάστημα στο οποίο αυτοί
αντιστοιχούν.
Ο ενδιαφερόμενος αφού λάβει το ως άνω έγγραφο από την
Περιφέρεια, θα απευθύνεται στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ ο οποίος
θα προσδιορίζει το ποσό της εξαγοράς για τους μήνες ασφάλισης που
υπολείπονται, όπως αυτοί προκύπτουν από το έγγραφο της
Περιφέρειας. Μετά την καταβολή του απαιτούμενου ποσού ο
Ανταποκριτής ΟΓΑ θα του χορηγεί βεβαίωση συμπληρωμένη στο ίδιο
ως άνω έντυπο «Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας και
εξαγοράς εισφορών» υπόδειγμα 5 ν.3536/2007 (θα
συμπληρώνεται η παράγραφος 2 του εντύπου).

Οδηγίες για τον υπολογισμό του ποσού εξαγοράς, τον τρόπο
καταβολής του και την έκδοση της απαιτούμενης βεβαίωσης εξαγοράς
παραθέτουμε κατωτέρω στη σελίδα 14.
Αν, μετά την έκδοση του σχετικού εγγράφου της Περιφέρειας και πριν
την εξαγορά των εισφορών, διαπιστωθεί ότι έχει μεταβληθεί ο χρόνος
ασφάλισης στον ΟΓΑ κατά το κρίσιμο διάστημα της υπό ανανέωση
άδειας διαμονής, θα εκδίδεται νέο ασφαλιστικό δικαιολογητικό,
ανάλογα με την περίπτωση, από τον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ, από το
οποίο θα προκύπτει ο σωστός χρόνος ασφάλισης - απασχόλησης, και η
Περιφέρεια με βάση το νέο αυτό δικαιολογητικό θα εκδίδει νέο
διορθωτικό έγγραφο για τους μήνες ασφάλισης που πρέπει να
εξαγοράσει ο ενδιαφερόμενος.
Αν μετά την εξαγορά των εισφορών, διαπιστωθεί ότι εξαγοράστηκαν
λιγότεροι μήνες ασφάλισης από τους απαιτούμενους, θα γίνεται νέα
συμπληρωματική εξαγορά και θα χορηγείται συμπληρωματική
βεβαίωση εξαγοράς.
Αν διαπιστωθεί ότι εξαγοράστηκαν εισφορές για περισσότερους μήνες
από όσους απαιτούνταν, οι επί πλέον εισφορές δεν θα επιστρέφονται,
αλλά θα ακυρώνεται η εξαγορά για τους μήνες αυτούς και τα επί πλέον
καταβληθέντα ποσά θα πιστώνονται στη μερίδα του ασφαλισμένου και
θα συμψηφίζονται με επόμενες ασφαλιστικές εισφορές του.
Επισήμανση: Ειδικά στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος, αν και
απασχολείται συστηματικά στην αγροτική οικονομία, δεν έχει
καθόλου χρόνο ασφάλισης στον ΟΓΑ είτε γιατί έχει απορριφθεί
παλαιότερο αίτημά του για ασφάλιση στον ΟΓΑ είτε γιατί δεν υπέβαλε
σχετική αίτηση στον ΟΓΑ, ο υπήκοος τρίτης χώρας προκειμένου να
εξαγοράσει εισφορές θα πρέπει μαζί με το ως άνω έγγραφο της
Περιφέρειας να καταθέσει στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ του
τόπου κατοικίας του και Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 ότι
κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο απασχολείται συστηματικά στην
αγροτική οικονομία.
Μετά την εξαγορά και αφού λάβει τη βεβαίωση τύπου Α (χρώματος
μπλε) θα πρέπει να απευθυνθεί εκ νέου στον Ανταποκριτή ΟΓΑ,
προκειμένου να υποβάλει αίτηση (Δελτίο Απογραφής), με όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την ασφάλισή του στον ΟΓΑ.

Αρμόδιος Ανταποκριτής ΟΓΑ
Για τις περιπτώσεις της παραγρ. 5 του άρθρου 18 του νόμου, αρμόδιος
Ανταποκριτής ΟΓΑ για την έκδοση της απαιτούμενης βεβαίωσης
εξαγοράς είναι, ανάλογα με την περίπτωση:

o

o

o

ü Ο Ανταποκριτής ΟΓΑ του Δημοτ. Διαμερίσματος / Κοινότητας
στα Μητρώα Ασφαλισμένων του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο
αιτών (είτε είναι εν ενεργεία ασφαλισμένος είτε έχει διακοπεί η
ασφάλισή του στον ΟΓΑ).
ü Ο Ανταποκριτής ΟΓΑ στον οποίο έχει κατατεθεί η αίτηση Δελτίο Απογραφής, στην περίπτωση που εκκρεμεί στον ΟΓΑ
αίτηση για ασφάλιση του υπηκόου τρίτης χώρας.
ü Ο Ανταποκριτής ΟΓΑ του τόπου κατοικίας του αιτούντος, στην
περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί από τον αιτούντα αίτηση για
ασφάλιση στον ΟΓΑ ή έχει απορριφθεί παλαιότερη αίτησή του
για ασφάλιση (ασχέτως αν η απορριφθείσα αίτηση για ασφάλιση
είχε υποβληθεί σε άλλον Ανταποκριτή ΟΓΑ).

Παραδείγματα:
1ο. Υπήκοος τρίτης χώρας ζητά ανανέωση της άδειας διαμονής του που
ισχύει από 10-8-2005 έως 9-8-2007 και προσκομίζει ως ασφαλιστικό
δικαιολογητικό, Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (υπόδειγμα 1 ν.
3386/2005), από την οποία προκύπτει ότι έχει χρόνο ασφάλισης στον
ΟΓΑ από 1-1-2006 μέχρι 20-7-2007, ημερομηνία έκδοσης της
βεβαίωσης. Ο συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας θα πρέπει να
εξαγοράσει στον ΟΓΑ εισφορές 5 μηνών και συγκεκριμένα για τους
μήνες Αύγουστο 2005 έως και Δεκέμβριο 2005 (θα εξαγοραστούν
εισφορές για ολόκληρο το μήνα Αύγουστο).
2ο. Υπήκοος τρίτης χώρας ζητά ανανέωση της άδειας διαμονής του που
ισχύει από 20-7-2005 έως 19-7-2007 και προσκομίζει ως ασφαλιστικό
δικαιολογητικό, αντίγραφο του Δελτίου Απογραφής που εκκρεμεί στον
ΟΓΑ, από το οποίο προκύπτει, σύμφωνα με τις προσκομισθείσες
Υπεύθυνες Δηλώσεις εργοδοτών, ότι απασχολήθηκε κατά τα έτη 2006
και 2007. Ο συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας θα πρέπει να
εξαγοράσει στον ΟΓΑ εισφορές 6 μηνών και συγκεκριμένα για τους
μήνες Ιούλιο 2005 έως και Δεκέμβριο 2005 (θα εξαγοραστούν εισφορές
για ολόκληρο το μήνα Ιούλιο).
3ο. Υπήκοος τρίτης χώρας ζητά ανανέωση της άδειας διαμονής του που
ισχύει από 21-2-2005 έως 20-2-2007 και προσκομίζει ως ασφαλιστικό
δικαιολογητικό, αντίγραφο του Δελτίου Απογραφής που εκκρεμεί στον
ΟΓΑ, από το οποίο προκύπτει, σύμφωνα με τις προσκομισθείσες
Υπεύθυνες Δηλώσεις εργοδοτών, ότι απασχολήθηκε κατά τα έτη 2005
και 2006. Ο συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας θα πρέπει να
εξαγοράσει στον ΟΓΑ εισφορές 2 μηνών (για τους μήνες Ιανουάριο και
Φεβρουάριο 2007).
4ο. Υπήκοος τρίτης χώρας ζητά ανανέωση της πρώτης άδειας διαμονής
του που ισχύει από 15-2-2006 έως 14-2-2007 και προσκομίζει ως
ασφαλιστικό δικαιολογητικό, Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
(υπόδειγμα 1 ν. 3386/2005), από την οποία προκύπτει ότι έχει χρόνο

ασφάλισης στον ΟΓΑ από 1-3-2006 μέχρι 5-3-2007 (ημερομηνία
έκδοση της βεβαίωσης). Ο συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας δεν θα
πρέπει να εξαγοράσει εισφορές στον ΟΓΑ για τον μήνα Φεβρουάριο
2006 για τους λόγους που αναφέρονται στο κεφ. 1.5 της παρούσας
εγκυκλίου μας.
5ο. Υπήκοος τρίτης χώρας ζητά ανανέωση της άδειας διαμονής του που
ισχύει από 15-8-2005 έως 14-8-2007 και προσκομίζει ως ασφαλιστικό
δικαιολογητικό, Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (υπόδειγμα 1 ν.
3386/2005), από την οποία προκύπτει ότι έχει χρόνο ασφάλισης στον
ΟΓΑ από 1-1-2005 μέχρι 1-7-2007 (ημερομηνία έκδοσης της
βεβαίωσης). Ο συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας δεν θα πρέπει να
εξαγοράσει εισφορές στον ΟΓΑ για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο
2007 για τους λόγους που αναφέρονται στο κεφ. 1.5 της παρούσας
εγκυκλίου μας.

Υπολογισμός - Καταβολή ποσού εξαγοράς
Για τον προσδιορισμό του διαστήματος για το οποίο πρέπει να
εξαγοράσουν εισφορές οι ενδιαφερόμενοι της παρ. 4α του άρθρου 18,
οι αρμόδιοι Ανταποκριτές ΟΓΑ θα πρέπει να συμβουλεύονται τις
καταστάσεις των εγγεγραμμένων στα Μητρώα Ασφαλισμένων υπηκόων
τρίτων χωρών δεδομένου, ότι στις περιπτώσεις αυτές, όπως
προαναφέραμε, δεν χορηγείται από την Περιφέρεια σχετικό έγγραφο.
Για τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου
18, η εξαγορά θα γίνεται, σε κάθε περίπτωση, για τους μήνες που
αναφέρονται στο χορηγηθέν από την αρμόδια Υπηρεσία της
Περιφέρειας έγγραφο.
Οι ενδιαφερόμενοι, σε όποια περίπτωση και αν ανήκουν, θα
καταβάλλουν για κάθε μήνα εξαγοράς το άθροισμα της ατομικής
ασφαλιστικής εισφοράς για σύνταξη, ασθένεια και ΛΑΕ και της κρατικής
εισφοράς, υπολογιζόμενες επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής
κατηγορίας του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, όπως ισχύει κάθε φορά. Το
συνολικό ποσό της εξαγοράς για κάθε μήνα αναγνώρισης
ανέρχεται για το έτος 2007,στο ποσό των € 91,84.
Θα ακολουθήσει νεότερο έγγραφό μας με το μηνιαίο ποσό εξαγοράς
που θα ισχύσει το έτος 2008.
Οι εξαγοραζόμενοι μήνες θα θεωρούνται μήνες ασφάλισης στην 1η
κατηγορία του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης.
Η καταβολή του ποσού θα γίνεται μέσω της ΑΤΕ με την προσκόμιση
του ειδικού εντύπου για την ΑΤΕ - υπόδειγμα ΑΤΕ ν. 3536/07, το

οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο. Ως ληκτική ημερομηνία
πληρωμής των αιτούντων εξαγορά υπηκόων της παρ. 4α, θα τίθεται η
30.9.2007, ενώ για τους αιτούντες που εμπίπτουν στις διατάξεις της
παρ. 5 θα τίθεται προθεσμία πληρωμής ενός διμήνου από την έκδοση
του εντύπου, εκτός εάν το δίμηνο συμπληρώνεται μετά την 31.12.2007
οπότε θα τίθεται ως ληκτική ημερομηνία η 31-12-2007 λόγω της
αναπροσαρμογής του ποσού των εισφορών από 1-1-2008.
Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου παρέχονται στην
πίσω σελίδα του.

Βεβαίωση εξαγοράς εισφορών
Για τη βεβαίωση της εξαγοράς εισφορών στον ΟΓΑ θα χρησιμοποιείται
σε κάθε περίπτωση το έντυπο «Βεβαίωση Ασφαλιστικής ενημερότητας
και εξαγοράς εισφορών» υπόδειγμα 5 ν.3536/2007.
Η παράγρ. 1 του ως άνω εντύπου αναφέρεται στο χρόνο ασφάλισης
στον ΟΓΑ και η παράγρ. 2 στην εξαγορά.
Για τις περιπτώσεις της παραγρ. 4α του άρθρου 18 θα συμπληρώνεται
στο έντυπο, ανάλογα, ο χρόνος ασφάλισης στον ΟΓΑ, εάν υπάρχει, και
η τυχόν εξαγορά στον ΟΓΑ (η παράγρ. 1 ή η παράγρ. 2 ή και οι δύο
παράγραφοι).
Για τις περιπτώσεις των υπηκόων της παραγρ. 5, στους οποίους έχει
ήδη χορηγηθεί δικαιολογητικό για το χρόνο ασφάλισής τους στον ΟΓΑ,
θα συμπληρώνεται μόνο η παράγραφος 2 του εν λόγω εντύπου, για
την εξαγορά εισφορών.
Η Βεβαίωση θα πρέπει να εκδίδεται εις τριπλούν και να φέρει
αριθμό πρωτοκόλλου. Το πρωτότυπο και το ένα αντίγραφο θα
δίδονται στον ενδιαφερόμενο. Το δεύτερο αντίγραφο θα φυλάσσεται
στο Αρχείο του Ανταποκριτή ΟΓΑ μαζί με φωτοαντίγραφο του
Γραμματίου Είσπραξης και την Υπεύθυνη Δήλωση που αναφέρουμε
ανωτέρω για τις περιπτώσεις της παραγρ. 4α ή φωτοαντίγραφο του
εγγράφου της Περιφέρειας για τις περιπτώσεις της παραγρ. 5.
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει την πρωτότυπη
βεβαίωση στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας και να φυλάξει με
επιμέλεια το αντίγραφο μαζί με το Γραμμάτιο Είσπραξης της ΑΤΕ.
Στις περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών της παραγρ. 4α του νέου
νόμου που έχουν εξαγοράσει εισφορές ενός έτους στον ΟΓΑ
σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου μας 7/2005 (καταβληθέν ποσόν
1.020,36 €), οι οποίοι όπως προαναφέραμε δεν θα προβούν σε νέα
εξαγορά εισφορών, ο αρμόδιος Ανταποκριτής ΟΓΑ κατά την έκδοση της
νέας βεβαίωσης εξαγοράς του ν. 3536/2007 θα πρέπει να συσχετίζει τα

δικαιολογητικά που έχει στο Αρχείο του για την εξαγορά του ποσού
των 1.020,36 € (αντίγραφο βεβαίωσης εξαγοράς ν.3386/2005,
φωτοαντίγραφο του Γραμματίου Είσπραξης και λοιπά δικαιολογητικά).
Σε περίπτωση που η πρώτη βεβαίωση εξαγοράς έχει χορηγηθεί από
άλλον Ανταποκριτή ΟΓΑ, ο υπήκοος τρίτης χώρας θα πρέπει να
προσκομίσει στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας του
επικυρωμένα φωτοαντίγραφα όλων των δικαιολογητικών για την
εξαγορά του ν. 3386/2005, τα οποία θα έχει λάβει από τον
Ανταποκριτή ΟΓΑ που του έχει χορηγήσει την πρώτη βεβαίωση
εξαγοράς.

1.3. Μη εφαρμογή στον ΟΓΑ των διατάξεων για εξαγορά της
παρ.2 του άρθρου 6 του ν. 3536/2007

Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 6 του ν. 3536/2007,
θεσμοθετείται πάγια ρύθμιση με την οποία δίνεται η δυνατότητα στον
υπήκοο τρίτης χώρας να προβεί στην εξαγορά αριθμού ημερών
ασφάλισης μέχρι ποσοστού 20% του αριθμού ημερών ασφάλισης, που
απαιτούνται για την ανανέωση της άδειας διαμονής του.
Επισημαίνουμε ιδιαιτέρως ότι η διάταξη αυτή δεν έχει
εφαρμογή για τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους
τρίτων χωρών, και τούτο διότι ο ΟΓΑ ασφαλίζει, για ολόκληρο το
έτος, την πλειοψηφία των ασφαλισμένων του αλλοδαπών
(αγρεργάτες), με απασχόληση 150 ημερών, και οι ασφαλισμένοι
καταβάλλουν εισφορές για ένα έτος. Πέραν τούτου, από την αριθ.
160/ 3-1-2006 ΚΥΑ προβλέπεται ειδικά για τους υπηκόους τρίτων
χωρών που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ (είτε απασχολούνται σε σταθερό
εργοδότη είτε απασχολούνται σε περισσότερους του ενός εργοδότες),
ως ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης για την ανανέωση της άδειας
διαμονής τους, το ένα έτος ασφάλισης το οποίο αναλογεί σε
τουλάχιστον 150 ημέρες εργασίας.

1.4. Διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3536/2007

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.
3536/2007, ο υπήκοος τρίτης χώρας οφείλει να υποβάλει αίτηση για
ανανέωση της άδειας διαμονής του μέσα σε χρονικό διάστημα δύο
μηνών πριν από τη λήξη της, προκειμένου η διοίκηση να έχει την
ευχέρεια να εκδώσει την αιτούμενη άδεια σε εύλογο χρονικό διάστημα

και να μεσολαβεί όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα κατά το
οποίο ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν θα καλύπτεται με άδεια.
Με τις ίδιες διατάξεις, παρέχεται το δικαίωμα στον υπήκοο τρίτης
χώρας να υποβάλει αίτηση για ανανέωση της άδειας διαμονής του μέχρι
και ένα μήνα από τη λήξη της. Συνεπώς, κατά το μήνα αυτό οι
Ανταποκριτές του ΟΓΑ μπορούν να δέχονται αιτήσεις για ασφάλιση ή
δικαιολογητικά για συνέχιση της ασφάλισης του υπηκόου τρίτης χώρας,
παρά το γεγονός ότι έχει λήξει η άδεια διαμονής του.
Μετά την πάροδο μηνός από τη λήξη της άδειας διαμονής δεν είναι
δυνατή η κατάθεση αίτησης για την ανανέωσή της.

1.5. Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης - Διατάξεις του άρθρου 19
του ν. 3536/2007

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19, η εκπλήρωση των
ασφαλιστικών υποχρεώσεων του υπηκόου τρίτης χώρας
αποδεικνύεται αποκλειστικά με βεβαίωση του οικείου
οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης, από την οποία προκύπτουν οι
ημέρες εργασίας και η διάρκεια της ασφάλισης.
Στις βεβαιώσεις που θα χορηγεί ο ΟΓΑ δεν θα αναγράφονται οι ημέρες
εργασίας, αλλά το χρονικό διάστημα ασφάλισης από την ημερομηνία
έναρξης της ασφάλισης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης.
Δεδομένου ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας οφείλει να ζητήσει τη βεβαίωση
ασφαλιστικής ενημερότητας μέσα στους δύο (2) μήνες που
προηγούνται της λήξης τής άδειας διαμονής του, οι βεβαιώσεις
ασφαλιστικής ενημερότητας που θα εκδίδονται από τους Ανταποκριτές
ΟΓΑ δεν είναι δυνατόν να αναφέρονται σε όλο το απαιτούμενο χρονικό
διάστημα ασφάλισης.
Ο ΟΓΑ θεωρεί ότι, ειδικά στις περιπτώσεις που η ασφάλιση στον
Οργανισμό είναι συνεχής για όλο το διάστημα από την έναρξη ισχύος
της υπό ανανέωση άδειας διαμονής μέχρι την έκδοση της βεβαίωσης, οι
αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών θα πρέπει να θεωρούν, ότι ο
ενδιαφερόμενος εξακολουθεί να είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ και για
το υπολειπόμενο διάστημα από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης
μέχρι την ημερομηνία λήξης της άδειας διαμονής.
Για το λόγο αυτό οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών της
χώρας, στις οποίες κοινοποιείται η εγκύκλιός μας αυτή,

παρακαλούνται στις περιπτώσεις αυτές να μη ζητούν
συμπληρωματική βεβαίωση και για το υπολειπόμενο διάστημα.
Επίσης, επειδή ο ΟΓΑ ασφαλίζει από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου
της έναρξης ισχύος της αρχικής άδειας διαμονής, οι ασφαλισμένοι του
κατά τον πρώτο μήνα που λαμβάνουν την αρχική άδεια διαμονής δεν
εγγράφονται στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ. Για το λόγο αυτό
στις περιπτώσεις ασφαλισμένων του ΟΓΑ, που έχουν ασφάλιση στον
ΟΓΑ για όλους τους μήνες, εκτός από τον πρώτο μήνα ισχύος της
πρώτης άδειας διαμονής τους, ο μήνας αυτός θα πρέπει να θεωρείται,
από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, ως μήνας ασφάλισης στον
ΟΓΑ.

2Ο ΜΕΡΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ
ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Στην ενότητα αυτή αναφέρουμε εκ νέου τα δικαιολογητικά που θα
πρέπει να χορηγούνται από τους αρμόδιους Ανταποκριτές ΟΓΑ στους
υπηκόους τρίτων χωρών (αυτοτελώς απασχολούμενους και
ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.
3232/2004), προκειμένου αυτοί να τα καταθέσουν στις οικείες
Περιφέρειες για την ανανέωση της άδειας διαμονής τους για εργασία,
κατά τις διατάξεις του νόμου 3386/2005. Επίσης, τα απαιτούμενα
ασφαλιστικά δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας διαμονής για
οικογενειακή επανένωση, για τη χορήγηση αυτοτελούς άδειας διαμονής
σε μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, για τη μετατροπή της
αυτοτελούς άδειας διαμονής σε άδεια διαμονής για εξηρτημένη εργασία
καθώς και για τη χορήγηση του Δελτίου διαμονής σε υπηκόους τρίτων
χωρών, μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους - μέλους της
Ε.Ε. (Επαναλαμβάνουμε δηλαδή τις σχετικές οδηγίες της εγκυκλίου μας
αριθ. 1/2006).
Στο τέλος της ενότητας αυτής παρέχουμε και οδηγίες για την έκδοση
των χορηγούμενων δικαιολογητικών (Κεφάλαιο 2.8).

2.1. Δικαιολογητικά για την ανανέωση άδειας διαμονής των
αυτοτελώς απασχολουμένων υπηκόων τρίτων χωρών

Για την ανανέωση της άδειας διαμονής, κατά τις διατάξεις του νόμου
3386/2005, στους αυτοτελώς απασχολούμενους υπηκόους
τρίτων χωρών (αγρεργάτες, αγρότες κ.λπ) θα χορηγούνται,
ανάλογα με την περίπτωση, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι εν ενεργεία ασφαλισμένοι
του ΟΓΑ:
Από τον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ θα χορηγούνται:
o

o

Ø Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας και
Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης, συμπληρωμένη στο
συνημμένο στην παρούσα εγκύκλιο έντυπο υπόδειγμα 1 ν.
3386/2005 και
Ø Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας
ΟΓΑ (πρώτη σελίδα και σελίδα με την ισχύουσα θεώρηση).

β) Υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι παλαιοί ασφαλισμένοι του
ΟΓΑ:
Στους υπηκόους τρίτων χωρών που έχει διακοπεί η ασφάλισή τους
στον ΟΓΑ, είτε εξακολουθούν να απασχολούνται στην αγροτική
οικονομία είτε διέκοψαν πρόσφατα την απασχόλησή τους, ο αρμόδιος
Ανταποκριτής θα χορηγεί Βεβαίωση συμπληρωμένη στο συνημμένο
στην παρούσα εγκύκλιο έντυπο υπόδειγμα 2 ν. 3386/2005.

γ) Υπήκοοι τρίτων χωρών των οποίων εκκρεμεί αίτηση για
ασφάλισή τους στον ΟΓΑ:
Ειδικά κατά την πρώτη ανανέωση της άδειας διαμονής τους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005, ή κατά τον πρώτο
χρόνο απασχόλησής τους στην αγροτική οικονομία, οι υπήκοοι
τρίτων χωρών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, μπορούν να
προσκομίζουν αντί της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας,
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Δελτίου Απογραφής που

χορηγείται από τον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ, σύμφωνα με τις
οδηγίες που αναφέρουμε κατωτέρω (κεφ. 2.8.2, σελ.25).

2.2. Δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας διαμονής στους
υπηκόους τρίτων χωρών που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ κατά τις
διατάξεις του άρθρου 7 του ν.3232/2004 (ανειδίκευτοι
εργάτες, αλιεργάτες)

2.2.1. Δικαιολογητικά για την αρχική χορήγηση άδειας
διαμονής
Στους υπηκόους τρίτων χωρών που μετακαλούνται στη χώρα
προκειμένου να απασχοληθούν στην αγροτική οικονομία, θα χορηγείται
Βεβαίωση, ότι έχει υποβληθεί αίτηση για ασφάλισή τους στον ΟΓΑ, η
οποία αποτελεί και αίτηση για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας,
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.
Η Βεβαίωση θα συμπληρώνεται στο συνημμένο στην παρούσα
εγκύκλιο έντυπο υπόδειγμα 3 ν. 3386/2005 και θα χορηγείται από
τον αρμόδιο Ανταποκριτή του τόπου απασχόλησής τους, αφού
προηγουμένως γίνει η απογραφή τόσο των ιδίων όσο και των
εργοδοτών τους σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου μας αριθ.
11/2004 και του εγγράφου μας αριθ. 76568/12-10-2005 (καταβολή από
τον εργοδότη εισφορών ενός τριμήνου, συμπλήρωση Ατομικής
Βεβαίωσης Απασχόλησης, Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου κ.λπ.)

2.2.2. Δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας διαμονής.
Στους υπηκόους τρίτων χωρών που απασχολούνται ως μισθωτοί στον
πρωτογενή αγροτικό τομέα (ανειδίκευτοι εργάτες - αλιεργάτες) και
ασφαλίζονται στον ΟΓΑ κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.
3232/2004, όπως σήμερα ισχύει, από τον αρμόδιο Ανταποκριτή του
ΟΓΑ θα χορηγείται:
α) Βεβαίωση συμπληρωμένη στο συνημμένο στην παρούσα εγκύκλιο
έντυπο υπόδειγμα 3 ν. 3386/2005 και
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας ΟΓΑ
(πρώτη σελίδα και σελίδα με την ισχύουσα θεώρηση).

2.3. Δικαιολογητικά για την άδεια διαμονής για οικογενειακή
επανένωση

Ο υπήκοος τρίτης χώρας που κατοικεί νόμιμα στην Ελλάδα επί δύο
τουλάχιστον έτη, δικαιούται να ζητήσει την είσοδο και διαμονή στη
χώρα μελών της οικογενείας του (σύζυγο άνω των 18 ετών ή άγαμα
τέκνα κάτω των 18 ετών), υπό προϋποθέσεις.
Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να χορηγούνται στους
ενδιαφερόμενους, ανάλογα με το στάδιο της διαδικασίας για την
οικογενειακή επανένωση, είναι τα ακόλουθα:
o

ü Αίτηση για έγκριση εισόδου στη χώρα:

Στο στάδιο αυτό θα χορηγείται στον προσκαλούντα βεβαίωση
συμπληρωμένη στο έντυπο υπόδειγμα 1 ν.3386/2005, που
επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιό μας.
Εφόσον η αίτηση εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας
επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα μας στο μέλος της οικογένειας του
προσκαλούντα με τρίμηνη VISA.
o

ü Αίτηση για αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για
οικογενειακή επανένωση:

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται πριν τη λήξη της τρίμηνης VISA. Στο
στάδιο αυτό θα χορηγείται βεβαίωση συμπληρωμένη στο έντυπο
υπόδειγμα 4 ν. 3386/2005 που αναφέρεται τόσο στον συντηρούντα
όσο και στο μέλος της οικογένειας.
o

ü Αίτηση για ανανέωση της άδειας διαμονής για
οικογενειακή επανένωση:

Για ανανέωση της άδειας διαμονής του μέλους της οικογένειας θα
χορηγείται φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του (πρώτη
σελίδα και σελίδα με την ισχύουσα θεώρηση).

2.4. Δικαιολογητικά για την Αυτοτελή άδεια διαμονής μελών
οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας

Πρόσωπα που έχουν γίνει δεκτά για λόγους οικογενειακής επανένωσης
δικαιούνται να αποκτήσουν αυτοτελή άδεια διαμονής στην Ελλάδα, υπό
προϋποθέσεις. Η διάρκεια της αυτοτελούς άδειας διαμονής δεν μπορεί
να υπερβαίνει το ένα έτος.
Για τα τέκνα, η διάρκεια της αυτοτελούς άδειας διαμονής μπορεί να
ανανεώνεται ανά έτος, και σε κάθε περίπτωση έως και τη συμπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας τους.
Για την αρχική χορήγηση της αυτοτελούς άδειας διαμονής σε μέλος
οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας ή για την ανανέωση αυτής, θα
χορηγείται φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του μέλους
(πρώτη σελίδα και σελίδα με την ισχύουσα θεώρηση).

Δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία
Το μέλος οικογένειας που είναι κάτοχος άδειας διαμονής για λόγους
οικογενειακής επανένωσης ή αυτοτελούς άδειας διαμονής, έχει
δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία και αν επιθυμεί να απασχοληθεί σε
μισθωτή εργασία ή να ασκήσει ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα,
υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να εκδώσει
σχετική απόφαση για την έγκριση πρόσβασης στην εργασία, ισόχρονης
διάρκειας με την άδεια διαμονής.
Για την αρχική έγκριση της πρόσβασης στην εργασία σε υπήκοο τρίτης
χώρας, μέλος οικογένειας ασφαλισμένου στον ΟΓΑ, θα χορηγείται
φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του (πρώτη σελίδα και
σελίδα με την ισχύουσα θεώρηση).
Για την ανανέωση της έγκρισης πρόσβασης στην εργασία θα
χορηγούνται από τον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ, ανάλογα, τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 2.1 της παρούσας.

2.5. Δικαιολογητικά για την ανανέωση της αυτοτελούς άδειας
διαμονής και τη μετατροπή της σε άδεια διαμονής για εργασία

Οι υπήκοοι τρίτης χώρας που έλαβαν άδεια διαμονής για οικογενειακή
επανένωση και στη συνέχεια απέκτησαν αυτοτελή άδεια διαμονής,
μπορούν να ανανεώσουν την αυτοτελή άδεια και να λάβουν άδεια
διαμονής για εργασία (εξηρτημένη ή ανεξάρτητη).
Στους ενδιαφερόμενους αυτούς θα χορηγούνται από τον αρμόδιο
Ανταποκριτή ΟΓΑ, ανάλογα, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο
Κεφάλαιο 2.1 της παρούσας, δηλαδή «Βεβαίωση Ασφαλιστικής
Ενημερότητας», έντυπο υπόδειγμα 1 ν. 3386/2005 και φωτοαντίγραφο
του βιβλιαρίου υγείας του (πρώτη σελίδα και σελίδα με την ισχύουσα
θεώρηση) ή «Βεβαίωση ασφάλισης», έντυπο υπόδειγμα 2 ν. 3386/2005
ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Δελτίου Απογραφής αν εκκρεμεί
αίτησή τους για ασφάλιση στον ΟΓΑ.
Σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά απασχολούνται συστηματικά στην
αγροτική οικονομία αλλά δεν έχουν υποβάλει αίτηση - Δελτίο
Απογραφής και Επιλογής Ασφαλιστικής Κατηγορίας, θα συμπληρώνεται
πρώτα Δελτίο Απογραφής, αφού προσκομιστούν τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά απασχόλησης, και στη συνέχεια θα χορηγείται
αντίγραφο του Δελτίου. Τα Δελτία Απογραφής και όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά θα διαβιβάζονται στον ΟΓΑ, αφού ο ενδιαφερόμενος
προσκομίσει τη βεβαίωση τύπου Α (χρώματος μπλε).

2.6. Δικαιολογητικά για τη χορήγηση Δελτίου διαμονής σε
υπηκόους τρίτων χωρών, μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη
άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε.

Στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι είναι μέλη οικογένειας Έλληνα
πολίτη ή πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
νομίμως διαμένοντος στη χώρα, που η διάρκεια της διαμονής τους
υπερβαίνει τους τρεις μήνες, χορηγείται «Δελτίο Διαμονής μέλους
οικογένειας Έλληνα ή πολίτη κράτους - μέλους της Ε.Ε.». Το
Δελτίο αυτό είναι ατομικό και έχει πενταετή διάρκεια ή την
προβλεπόμενη περίοδο διαμονής του πολίτη κράτους - μέλους της Ε.Ε,
εφόσον αυτή είναι μικρότερη των πέντε ετών. Οι κάτοχοι του Δελτίου
Διαμονής δικαιούνται να εργάζονται.
Ως ασφαλιστικό δικαιολογητικό για την αρχική χορήγηση του
Δελτίου Διαμονής στο μέλος οικογένειας ασφαλισμένου του ΟΓΑ, θα
χορηγείται από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ του Δημοτικού Διαμερίσματος ή
της Κοινότητας, στα Μητρώα Ασφαλισμένων του οποίου είναι
εγγεγραμμένος ο συντηρών, Βεβαίωση Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης
του μέλους οικογένειας ασφαλισμένου ΟΓΑ, συμπληρωμένη στο

συνημμένο στην παρούσα εγκύκλιο έντυπο υπόδειγμα 4 ν.
3386/2005.
Για την ανανέωση του Δελτίου Διαμονής του μέλους οικογένειας θα
χορηγείται, από τον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ, επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας αυτού (πρώτη σελίδα του
βιβλιαρίου υγείας ΟΓΑ και σελίδα με την ισχύουσα θεώρηση).

2.7. Χορήγηση άδειας διαμονής σε υπηκόους ΒουλγαρίαςΡουμανίας

Όπως είναι γνωστό, από την 1η Ιανουαρίου 2007 η Βουλγαρία και η
Ρουμανία αποτελούν τα νέα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Με τις Συμφωνίες
Προσχώρησης των ανωτέρω χωρών στην Ε.Ε. δίνεται η δυνατότητα
στα κράτη-μέλη να διατηρήσουν προσωρινές αποκλίσεις από το
Κοινοτικό Κεκτημένο, όσον αφορά στο δικαίωμα της ελεύθερης
κυκλοφορίας των εργαζομένων, υπηκόων των δύο νέων μελών. Η
Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που θα κάνει χρήση αυτής της
δυνατότητας, εφαρμόζοντας για δύο έτη, κατ' αρχήν, την εθνική της
νομοθεσία για την είσοδο και διαμονή υπηκόων Βουλγαρίας και
Ρουμανίας, οι οποίοι εισέρχονται, μετά την 1.1.2007, με σκοπό
την εργασία (διαδικασία μετάκλησης).
Συνεπώς, οι υπήκοοι της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας που εισέρχονται
στη χώρα μας για εργασία, μετά την 1-1-2007, υπάγονται στις
διατάξεις του ν. 3386/2005 και θα πρέπει να υποβάλλουν
δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις
του νόμου αυτού.

2.8. Οδηγίες-Επισημάνσεις για τους Ανταποκριτές ΟΓΑ

2.8.1. Καταστάσεις εγγεγραμμένων υπηκόων τρίτων χωρών

Για τη διευκόλυνση του έργου των Ανταποκριτών του ΟΓΑ
εκτυπώνονται και αποστέλλονται, κάθε εξάμηνο, μαζί με τους Πίνακες
Υπόχρεων Καταβολής Εισφοράς, σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα ή
Κοινότητα, καταστάσεις στις οποίες εμφανίζονται, με αλφαβητική
σειρά, όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν εγγραφεί στα Μητρώα
Ασφαλισμένων του συγκεκριμένου Δημοτικού Διαμερίσματος ή
Κοινότητας, δηλαδή:
Οι αυτοτελώς απασχολούμενοι ασφαλισμένοι καθώς και οι
απασχολούμενοι ως ανειδίκευτοι εργάτες ή αλιεργάτες που
ασφαλίζονται στον ΟΓΑ κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.
3232/2004, είτε είναι εν ενεργεία είτε σε διακοπή.
Επίσης αναγράφεται:
o
o
o

ü Ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου με τον αντικώδικά του,
ü Τα χρονικά διαστήματα ασφάλισης,
ü Το οφειλόμενο ποσό και το υπόδειγμα βεβαίωσης που θα
πρέπει να χρησιμοποιείται ανάλογα με την περίπτωση.

Αν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει ασφαλισθεί στον ΟΓΑ και ως
αυτοτελώς απασχολούμενος και ως ανειδίκευτος εργάτης ή αλιεργάτης
(άρθρο 7 του ν.3232/2004), ή αν είχε διακοπεί η ασφάλισή του και
επανεγγράφηκε στα Μητρώα με ημερομηνία επανεγγραφής
μεταγενέστερη της διακοπής, τα χρονικά διαστήματα ασφάλισης
αναγράφονται χωριστά, σε διαφορετική σειρά.
2.8.2. Οδηγίες για τη χορήγηση των προαναφερόμενων
δικαιολογητικών για τη χορήγηση ή ανανέωση των αδειών
διαμονής.

1. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας και
Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης - υπόδειγμα 1 ν. 3386/2005
Η εν λόγω Βεβαίωση χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών που
είναι εν ενεργεία ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, αφού διαπιστωθεί ότι δεν
οφείλουν εισφορές ή, σε περίπτωση που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές
τους, ότι τηρούν τους όρους της ρύθμισης.
Η ίδια βεβαίωση χορηγείται και στους υπηκόους τρίτων χωρών που
είχε διακοπεί η ασφάλισή τους και έχουν επανεγγραφεί στα
Μητρώα (είτε από τότε που είχε διακοπεί η ασφάλισή τους είτε
μεταγενέστερα), εάν δεν οφείλουν ληξιπρόθεσμες εισφορές ή, σε
περίπτωση που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους, εάν τηρούν τους
όρους της ρύθμισης.

Η βεβαίωση αυτή χορηγείται επίσης και στους υπηκόους τρίτων χωρών
που έχουν εγγραφεί πρόσφατα στα Μητρώα Ασφαλισμένων του
Κλάδου και για το λόγο αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται στους
τελευταίους Πίνακες Υπόχρεων Καταβολής Εισφοράς ούτε στις ως άνω
καταστάσεις υπηκόων τρίτων χωρών, έχουν όμως λάβει Ενημερωτικό
Σημείωμα για την εγγραφή τους στα Μητρώα Ασφαλισμένων του
Κλάδου. Οι ενδιαφερόμενοι αυτοί δεν έχουν λάβει ακόμη ειδοποίηση
καταβολής εισφορών και δεν έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες
εισφορές. Στις περιπτώσεις αυτές η βεβαίωση χορηγείται με βάση το ως
άνω Ενημερωτικό Σημείωμα, το οποίο κοινοποιείται και στον
αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης θα πρέπει
να απευθύνονται στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του Δημοτικού Διαμερίσματος
ή της Κοινότητας, στα Μητρώα Ασφαλισμένων του οποίου είναι
εγγεγραμμένοι. Στον ίδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ θα απευθύνονται και σε
περίπτωση που έχουν αλλάξει τόπο κατοικίας, αλλά δεν έχει γίνει
μεταφορά της μερίδας τους στα Μητρώα Ασφαλισμένων του νέου
τόπου κατοικίας τους.
Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιοι Ανταποκριτές ΟΓΑ μπορούν να
συμβουλεύονται για τα οφειλόμενα ποσά, τις προαναφερόμενες
καταστάσεις των εγγεγραμμένων στα Μητρώα Ασφαλισμένων υπηκόων
τρίτων χωρών, στις οποίες εμφανίζονται τα ποσά που ισχύουν μέχρι τη
ληκτική ημερομηνία πληρωμής των εισφορών.

2. Βεβαίωση ασφάλισης - υπόδειγμα 2 ν.3386/20005
Η εν λόγω Βεβαίωση χορηγείται στους παλαιούς ασφαλισμένους
του ΟΓΑ, που έχει διακοπεί η ασφάλισή τους, είτε επειδή δεν
προσκόμισαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνέχιση της
ασφάλισής τους είτε επειδή διέκοψαν την απασχόλησή τους στην
αγροτική οικονομία. Η βεβαίωση χορηγείται εφόσον ο ενδιαφερόμενος
έχει εξοφλήσει όλες τις εισφορές του μέχρι τη διακοπή της
ασφάλισής του. Αρμόδιος για τη χορήγηση της βεβαίωσης είναι ο
Ανταποκριτής ΟΓΑ του Δημ. Διαμ/τος ή της Κοινότητας, στα Μητρώα
Ασφαλισμένων του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο αιτών, ανεξαρτήτως
του τόπου κατοικίας ή απασχόλησής του.
Αν ο ενδιαφερόμενος εξακολουθεί να απασχολείται στην αγροτική
οικονομία, θα πρέπει να προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για τη συνέχιση της ασφάλισής του. Τα έτη
απασχόλησης για τα οποία έχει προσκομίσει δικαιολογητικά για τη
συνέχιση της ασφάλισής του, θα θεωρούνται από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες της Περιφέρειας ως έτη ασφάλισης στον ΟΓΑ.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος απασχολείται σε διαφορετικό
τόπο εκείνου που είναι εγγεγραμμένος και έχει καταθέσει
δικαιολογητικά για τη συνέχιση της ασφάλισής του στον Ανταποκριτή
ΟΓΑ του τόπου απασχόλησής του, προκειμένου να λάβει την ως άνω
Βεβαίωση από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου που είναι
εγγεγραμμένος, θα πρέπει να του προσκομίσει φωτοαντίγραφα των
σχετικών δικαιολογητικών επικυρωμένα από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ στον
οποίο τα έχει καταθέσει.
Η ίδια βεβαίωση χορηγείται και στους υπηκόους τρίτων χωρών που
είχαν ασφαλισθεί παλαιότερα στον ΟΓΑ, ως ανειδίκευτοι εργάτες
(άρθρο 7 ν.3232/2004), και στη συνέχεια άρχισαν να απασχολούνται
αυτοτελώς στην αγροτική οικονομία και έχουν υποβάλει νέα
δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στα Μητρώα Ασφαλισμένων του
Κλάδου ως αυτοτελώς απασχολούμενοι (αγρεργάτες, αγρότες, κ.λπ).
Αν τα δικαιολογητικά για τη νέα εγγραφή τους έχουν υποβληθεί σε
άλλον Ανταποκριτή ΟΓΑ, θα πρέπει να προσκομίσουν στον αρμόδιο
Ανταποκριτή ΟΓΑ φωτοαντίγραφα των σχετικών δικαιολογητικών,
επικυρωμένα από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ που τα έχουν καταθέσει.

3. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Απογραφής
Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Απογραφής χορηγείται στους υπηκόους
τρίτων χωρών που άρχισαν πρόσφατα να απασχολούνται σε αγροτικές
εργασίες ή έλαβαν πρόσφατα άδεια διαμονής και εκκρεμεί στον ΟΓΑ το
Δελτίο Απογραφής που έχουν υποβάλει για την ασφάλισή τους. Οι
ενδιαφερόμενοι αυτοί α) κατά την πρώτη ανανέωση της άδειας
διαμονής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005 ή β) σε
επόμενη της πρώτης ανανέωση, εφόσον τη ζητούν κατά τον πρώτο
χρόνο απασχόλησής τους στην αγροτική οικονομία, μπορούν, αντί της
βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, να υποβάλουν στον Δήμο ή
την Κοινότητα του τόπου κατοικίας τους επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
του Δελτίου Απογραφής, με τη σημείωση «Εκκρεμεί στον ΟΓΑ - έχει
απασχοληθεί στην αγροτική οικονομία κατά τα έτη ..................»
Το φωτοαντίγραφο χορηγείται και επικυρώνεται (σφραγίδα, υπογραφή)
από τον Ανταποκριτή του ΟΓΑ που έχει συμπληρώσει το Δελτίο
Απογραφής, ο οποίος θα πρέπει οπωσδήποτε να θέτει επ' αυτού την
παραπάνω σημείωση για τα έτη που έχει απασχοληθεί ο
ενδιαφερόμενος στην αγροτική οικονομία, σύμφωνα με τις
προσκομισθείσες Υπεύθυνες Δηλώσεις εργοδοτών, διαφορετικά αυτό
δεν θα γίνεται δεκτό από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων ή των
Κοινοτήτων. Ειδικά για τους επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους, η
άσκηση του επαγγέλματός τους θα διαπιστώνεται από τα εκκαθαριστικά
σημειώματα της αρμόδιας ΔΟΥ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν τη χορήγηση του φωτοαντιγράφου του Δελτίου
Απογραφής, ο αρμόδιος Ανταποκριτής θα πρέπει να ελέγχει προσεκτικά
το Αρχείο του, προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν έχει εκδοθεί
απορριπτική απόφαση. Επίσης δεν θα πρέπει να χορηγείται
φωτοαντίγραφο του Δελτίου Απογραφής, αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει
προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ασφάλισή του.

3. Βεβαίωση για τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ κατά τις
διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3232/2004 - υπόδειγμα 3
ν.3386/20005
Η εν λόγω Βεβαίωση χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών που
ασφαλίζονται στον ΟΓΑ κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.
3232/2004 (μετακλητοί ή μη, ανειδίκευτοι εργάτες,
αλιεργάτες). Χρησιμοποιείται το ίδιο έντυπο είτε ο υπήκοος τρίτης
χώρας έχει εγγραφεί στα Μητρώα του Κλάδου είτε εκκρεμεί η εγγραφή
του (διαγράφεται ανάλογα η παράγραφος 1 ή 2 του εντύπου).
Οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης θα πρέπει
να απευθύνονται στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του Δημοτικού Διαμερίσματος
ή της Κοινότητας όπου απογράφηκαν οι ίδιοι και οι εργοδότες τους.
Υπενθυμίζουμε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3232/2004
υπόχρεος για την καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών
είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης όπου
απασχολούνται τα ανωτέρω πρόσωπα ή ο προσκαλών αν πρόκειται για
μετακλητούς αλλοδαπούς, και ως εκ τούτου, ανεξάρτητα αν ο
εργοδότης έχει καταβάλει ή όχι τις ασφαλιστικές εισφορές, οι
ασφαλισμένοι δεν οφείλουν εισφορές στον ΟΓΑ.
Συνεπώς η Βεβαίωση θα χορηγείται ανεξάρτητα αν οι εργοδότες
οφείλουν ή όχι εισφορές.
Είναι αυτονόητο, ότι στην περίπτωση που ο υπήκοος τρίτης χώρας είχε
ασφαλισθεί στον Κλάδο στο παρελθόν και ως αυτοτελώς
απασχολούμενος (π.χ. αγρεργάτης), η Βεβαίωση θα του χορηγείται
μόνον εφόσον δεν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές για το σχετικό χρόνο
ασφάλισης.
Αν ο ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.
3232/2004, ασφαλίστηκε στη συνέχεια στον ΟΓΑ ως αυτοτελώς
απασχολούμενος, δεν θα χορηγείται η ως άνω βεβαίωση, αλλά η
βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας υπόδειγμα 1 του ν. 3386/2006.

3Ο ΜΕΡΟΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Κατωτέρω παραθέτουμε οδηγίες που αφορούν στην ασφάλιση στον
ΟΓΑ των αυτοτελώς απασχολουμένων υπηκόων τρίτων χωρών
(υποβολή αίτησης για ασφάλιση, έναρξη της ασφάλισης, παράταση της
ασφάλισης, συνέχιση της ασφάλισης, επισημάνσεις για τις υπεύθυνες
δηλώσεις των εργοδοτών, αποστολή στον ΟΓΑ των Δελτίων
Απογραφής που εκκρεμούν στους Ανταποκριτές ΟΓΑ).

3.1. Υποβολή αίτησης για ασφάλιση-Συμπλήρωση Δελτίων
Απογραφής

Η εγγραφή των αυτοτελώς απασχολουμένων υπηκόων τρίτων
χωρών στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας
Ασφάλισης γίνεται από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας
τους, στον οποίο θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα για
την ασφάλισή τους δικαιολογητικά.
Ο αρμόδιος Ανταποκριτής ΟΓΑ θα προβαίνει στη συμπλήρωση
Δελτίου Απογραφής αφού ελέγξει ότι συντρέχουν και οι δύο
παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Ο αιτών απασχολείται κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα σε
εργασίες που καλύπτονται από την ασφάλιση του ΟΓΑ. Ειδικά οι
αγρεργάτες θα πρέπει να συμπληρώνουν τουλάχιστον 150 ημέρες
εργασίας το δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης.
β) Ο αιτών έχει άδεια διαμονής για εργασία, σε ισχύ. Σε περίπτωση
που έχει λήξει η άδεια, θα πρέπει να έχει λάβει βεβαίωση τύπου Α
(χρώματος μπλε) ότι έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος για την ανανέωσή
της.
Κατ' εξαίρεση και δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3536/2007, οι υπήκοοι τρίτης
χώρας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ανανέωση της άδειας
διαμονής τους μέχρι και ένα μήνα από τη λήξη αυτής, για τη

συμπλήρωση του Δελτίου Απογραφής θα γίνονται δεκτές οι άδειες
διαμονής και για ένα μήνα από την ημερομηνία λήξης τους.
Στην περίπτωση αυτή οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν
στον Ανταποκριτή ΟΓΑ τη βεβαίωση τύπου Α (χρώματος μπλε),
αμέσως μόλις αυτή τους χορηγηθεί από την Περιφέρεια.
Δεκτές επίσης, για ένα μήνα από την ημερομηνία παραλαβής
τους από τον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα, θα γίνονται και οι άδειες
διαμονής που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11
του άρθρου 91 του ν. 3386/2005, σε περίπτωση που κατά την
παραλαβή τους έχουν ήδη λήξει.
Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι άδειας διαμονής για
λόγους οικογενειακής επανένωσης και οι υπήκοοι τρίτων χωρών
που είναι κάτοχοι αυτοτελούς άδειας διαμονής, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 3386/2005, για να υποβάλουν αίτηση για ασφάλισή
τους στον ΟΓΑ, εκτός των συγκεκριμένων αδειών διαμονής, θα πρέπει
να έχουν λάβει και έγκριση για πρόσβαση στην εργασία.
Οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για
χορήγηση άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4α του
άρθρου 18 του ν.3536/2007, (όπως και με τις διατάξεις της παρ. 11
του άρθρου 91 του ν.3386/2005), θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση
για την ασφάλισή τους στον ΟΓΑ, αφού λάβουν την άδεια
διαμονής για εργασία από την Περιφέρεια και εφόσον
απασχολούνται συστηματικά στην αγροτική οικονομία, έχουν δηλαδή
πραγματοποιήσει το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την υποβολή της
αίτησης τουλάχιστον 150 ημέρες εργασίας. Σε περίπτωση που ήταν
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Κλάδου και η ασφάλισή τους έχει
διακοπεί, θα πρέπει να υποβάλουν νέο Δελτίο Απογραφής για την
επανεγγραφή τους (επί του Δελτίου θα τίθεται η επισήμανση «παλαιός
ασφαλισμένος» και θα αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου
Ασφαλισμένου).

Επισημάνσεις:
o

o

ü Σε περίπτωση που ο Ανταποκριτής του ΟΓΑ δεν έχει ιδία
αντίληψη για τη μόνιμη κατοικία του αιτούντα, η μόνιμη κατοικία
θα πρέπει να προκύπτει από έγγραφα στοιχεία (μισθωτήριο
κατοικίας, λογαριασμούς ΟΤΕ, ΔΕΗ, φορολογική δήλωση κ.λπ)
και όχι μόνο από υπεύθυνη δήλωσή του.
ü Κατά τη σύνταξη του Δελτίου Απογραφής θα πρέπει να
εξετάζεται αν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει συμπληρώσει το 18ο
ή το 64ο έτος της ηλικίας του, δεδομένου ότι όπως είναι
γνωστό, η υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου αρχίζει,
προαιρετικά, την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους εκείνου της
συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας και λήγει στο τέλος
του έτους συμπλήρωσης του 64ου έτους της ηλικίας.

o

o

o
o

ü Επίσης θα πρέπει να εξετάζεται αν ο αιτών είναι ασφαλισμένος
σε άλλο φορέα Κύριας ασφάλισης ή αν λαμβάνει σύνταξη από
άλλο φορέα Κύριας ασφάλισης, του εσωτερικού ή του
εξωτερικού, από άμεσο δικαίωμα.
ü Σε περίπτωση που ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει εξαγοράσει
εισφορές είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν.
3386/2005 είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.
3536/2007, στο Δελτίο Απογραφής στην παράγραφο 7
«ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΡΤΑΣ» και στη θέση α, θα πρέπει
να μεταφέρονται, από το Γραμμάτιο Είσπραξης της ΑΤΕ, και να
συμπληρώνονται οπωσδήποτε, ο 4ψήφιος αριθμός του
Καταστήματος της ΑΤΕ, ο 6ψήφιος αριθμός της ημερομηνίας
πληρωμής του ποσού και ο 6ψήφιος αριθμός της πράξης π.χ.
0623/300605/129009.
ü Στον ΟΓΑ θα πρέπει να διαβιβάζονται τα πρωτότυπα Δελτία
Απογραφής.
ü Σε κάθε περίπτωση, μαζί με το Δελτίο Απογραφής θα πρέπει
να υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανάλογα
με την απασχόληση του αιτούντος (σχετική η εγκύκλιός μας
1/2003, μέρος Β΄).

Εάν ο αιτών έχει εξαγοράσει εισφορές στον ΟΓΑ, θα πρέπει να
επισυνάπτονται και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά (το αντίγραφο της
βεβαίωσης εξαγοράς / καταβολής εισφορών, το φωτοαντίγραφο του
σχετικού Γραμματίου Είσπραξης από την ΑΤΕ, η Υπεύθυνη Δήλωση του
ενδιαφερόμενου κ.λπ.).
Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 84 του ν.3386/05, οι δημόσιες υπηρεσίες,
τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί και επιχειρήσεις
κοινής ωφέλειας και οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, υποχρεούνται
να μην παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους υπηκόους τρίτων χωρών
που έχουν καταστεί παράνομοι.

3.2. Οδηγίες σχετικά με την έναρξη της Ασφάλισης

Γενικά
Η ασφάλιση των υπηκόων τρίτης χώρας αρχίζει την πρώτη του μήνα
έναρξης της απασχόλησής τους στην αγροτική οικονομία. Σε περίπτωση
που η άδεια διαμονής έχει εκδοθεί μετά την έναρξη της απασχόλησης,
η ασφάλιση αρχίζει την 1η του επόμενου μήνα εκείνου της έναρξης
ισχύος της άδειας διαμονής.

Ειδικότερα
Στα Δελτία Απογραφής των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι
κάτοχοι άδειας διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης
ή είναι κάτοχοι αυτοτελούς άδειας διαμονής, και έχουν λάβει
έγκριση για πρόσβαση στην εργασία, ως ημερομηνία έναρξης
ασφάλισης θα τίθεται η ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης.
Σε περίπτωση που η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η πρόσβαση
στην εργασία έχει εκδοθεί μετά την έναρξη της απασχόλησης, ως
ημερομηνία έναρξης ασφάλισης, θα τίθεται η 1η του επόμενου μήνα
εκείνου της έκδοσης της απόφασης με την οποία εγκρίνεται η
πρόσβαση στην εργασία. Και τέλος,
Στα Δελτία Απογραφής των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι θα
λάβουν άδεια διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4α
του άρθρου 18 του ν. 3536/2007, ως ημερομηνία έναρξης
ασφάλισης θα τίθεται η 1η του επόμενου μήνα εκείνου της
έναρξης ισχύος της άδειας διαμονής.

3.3. Παράταση της ασφάλισης

Η ασφάλιση μπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του
ασφαλισμένου υπηκόου τρίτης χώρας, και πέραν του 64ου έτους
της ηλικίας και μόνο για όσο χρόνο απαιτείται για τη θεμελίωση
δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, εφόσον ο αιτών είναι
γραμμένος στα Μητρώα του Κλάδου για όλη τη διάρκεια του έτους που
συμπληρώνει το εξηκοστό τέταρτο (64ο) έτος της ηλικίας του και
εξακολουθούν να συντρέχουν συνεχώς στο πρόσωπό του οι
προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΓΑ. Το αίτημα
υποβάλλεται μετά την έκδοση της απορριπτικής απόφασης για
συνταξιοδότηση λόγω γήρατος.
Στην αίτηση θα πρέπει απαραιτήτως να επισυνάπτονται τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
α. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της απορριπτικής απόφασης
για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος.
β. Δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται η απασχόληση του
αιτούντα μετά τη συμπλήρωση του 64ου έτους της ηλικίας του
(εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας, Υπεύθυνες Δηλώσεις εργοδοτών
κ.λπ).

3.4. Οδηγίες για τη συνέχιση της ασφάλισης των υπηκόων
τρίτων χωρών που απασχολούνται ως αγρεργάτες

Επειδή οι άδειες διαμονής που χορηγούνται είναι περιορισμένης
διάρκειας και οι υπήκοοι τρίτων χωρών αλλάζουν συχνά επαγγελματική
δραστηριότητα, ο ΟΓΑ εξετάζει σε ετήσια βάση αν οι υπήκοοι
τρίτων χωρών που έχουν ασφαλιστεί στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης
Αγροτών ως αγρεργάτες, εξακολουθούν να διαμένουν νόμιμα στη
χώρα μας και απασχολούνται συστηματικά στην αγροτική οικονομία.
Προς τούτο οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται να υποβάλλουν, κάθε έτος
(τέλος του έτους απασχόλησης ή το αργότερο μέχρι τέλος
Φεβρουαρίου του επόμενου έτους), μέσω του Ανταποκριτή του ΟΓΑ
του τόπου απασχόλησής τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
o

o

o

Ø Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής
τους για εργασία στη χώρα, που πρέπει να είναι σε ισχύ, και
στην περίπτωση που έχει λήξει, φωτοαντίγραφο αυτής μαζί
με βεβαίωση τύπου Α΄ (χρώματος μπλε) ότι έχει κατατεθεί
πλήρης φάκελος για την ανανέωσή της.
Ø Υπεύθυνες Δηλώσεις των εργοδοτών - κτηματιών στους
οποίους απασχολούνται ως αγρεργάτες, συμπληρωμένες στο
ειδικό έντυπο του ΟΓΑ, καθώς και φωτοαντίγραφο της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) των εργοδοτών κτηματιών.
Ø Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού
σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Σε
περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν υποχρεούται σε υποβολή
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει να υποβάλει
υπεύθυνη δήλωσή του θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι
δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Επειδή κατά την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα
αποκτηθέντα κατά το έτος της απασχόλησης εισοδήματα δεν έχουν
ακόμη δηλωθεί, οι ως άνω δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τα
εκκαθαριστικά σημειώματα θα αφορούν στα εισοδήματα που
αποκτήθηκαν κατά το προηγούμενο της απασχόλησης του αγρεργάτη
έτος.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για τη συνέχιση της ασφάλισης των αγρεργατών ή
για την επανεγγραφή τους στα Μητρώα Ασφαλισμένων στις
περιπτώσεις που έχει διακοπεί η ασφάλισή τους, δεν πρέπει να
συμπληρώνεται νέο Δελτίο Απογραφής. Αρκεί η αποστολή των
υπεύθυνων δηλώσεων με τα σχετικά δικαιολογητικά.

Διακοπή Ασφάλισης

Σε περίπτωση που οι αγρεργάτες υπήκοοι τρίτης χώρας δεν
προσκομίσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή από την εξέταση των
προσκομισθέντων δικαιολογητικών προκύψει ότι δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις συνέχισης της ασφάλισής τους στον Κλάδο Κύριας
Ασφάλισης Αγροτών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του
Π.Δ. 78/1998 «Καταστατικό Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών»
και διακόπτεται η ασφάλισή τους στον ΟΓΑ.

3.5. Οδηγίες και επισημάνσεις για τη συμπλήρωση των
Υπεύθυνων Δηλώσεων των εργοδοτών

o

o

o

o

o

o
o
o

ü Η Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδότη είναι ειδικά σχεδιασμένο από
τον ΟΓΑ έντυπο που χρησιμοποιείται για την απόδειξη της κατά
κύριο βιοποριστικό επάγγελμα απασχόλησης στην αγροτική
οικονομία των αγρεργατών (ημεδαπών και αλλοδαπών)
υπογράφεται δε και από τον αγρεργάτη.
ü Στη δήλωση θα πρέπει να αναγράφονται οι πραγματοποιθείσες
ημέρες εργασίας του αγρεργάτη στα κτήματα του δηλούντος και
όχι οι ημέρες απασχόλησης που μπορούν να δικαιολογηθούν από
τις συγκεκριμένες καλλιέργειες του κτηματία.
ü Οι υπεύθυνες δηλώσεις εργοδοτών δεν αποτελούν αποδεικτικό
ενσήμων παρά μόνο δικαιολογητικό για την απασχόληση του
υπηκόου τρίτης χώρας, ως αγρεργάτη, στην περίπτωση που
ζητά την ασφάλισή του στον ΟΓΑ.
ü Οι δηλώσεις αυτές συντάσσονται εις τριπλούν και είναι
σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η
μηχανογραφική επεξεργασία τους.
ü Το πρωτότυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης αποστέλλεται στον
ΟΓΑ, το πρώτο αντίγραφο παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο και
το δεύτερο παραμένει στο αρχείο του Ανταποκριτή του ΟΓΑ.
ü Πρωτοκολλούνται και θεωρούνται πάντοτε από τον
Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου απασχόλησης.
ü Σε κάθε Υπεύθυνη Δήλωση τίθεται διαφορετικός αριθμός
πρωτοκόλλου.
ü Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να συμπληρώνεται
οπωσδήποτε ο Αριθμός Μητρώου του ασφαλισμένου. Αριθμός
Μητρώου δεν συμπληρώνεται μόνο στις αρχικές Υπεύθυνες
Δηλώσεις, οι οποίες είναι συνημμένες στο Δελτίο Απογραφής. Σε
κάθε άλλη περίπτωση οι Υπεύθυνες Δηλώσεις αποστέλλονται
στον ΟΓΑ μόνο μετά την εγγραφή του υπηκόου τρίτης χώρας
στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ και τη χορήγηση Αριθμού
Μητρώου. (Για την εγγραφή τους στα Μητρώα οι

o

o

o

o

ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν ενημερωτικό σημείωμα, το οποίο
κοινοποιείται και στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ).
ü Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από το
έντυπο ΕΙ - δήλωση φορολογίας εισοδήματος, που έχει υποβάλει
ο κτηματίας-εργοδότης για τα εισοδήματα που απέκτησε κατά το
προηγούμενο της απασχόλησης του αγρεργάτη έτος. (Π.χ
Υπεύθυνη Δήλωση για την απασχόληση αγρεργάτη κατά το έτος
2007, θα συνοδεύεται από το Ε1 του κτηματία του οικ. έτους
2007, στο οποίο έχουν δηλωθεί τα εισοδήματά του κατά το έτος
2006).
ü Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις εργοδοτών για τους ήδη
ασφαλισμένους αγρεργάτες, θα πρέπει να διαβιβάζονται
απευθείας στον ΟΓΑ από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου
απασχόλησης του αγρεργάτη.
ü Σε περίπτωση που εκκρεμεί το Δελτίο Απογραφής του
υπηκόου τρίτης χώρας σε άλλο Ανταποκριτή ΟΓΑ, οι Υπεύθυνες
Δηλώσεις (πρωτότυπα) αποστέλλονται υπηρεσιακώς από τον
Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου απασχόλησης, στον Ανταποκριτή
ΟΓΑ που εκκρεμεί το Δελτίο Απογραφής.
ü Ομοίως, σε περίπτωση υπηκόου τρίτης χώρας που κατοικεί σε
άλλη περιοχή, ο οποίος δεν έχει ακόμη υποβάλει αίτηση - Δελτίο
Απογραφής, οι Υπεύθυνες Δηλώσεις αποστέλλονται από τον
Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου απασχόλησης, στον Ανταποκριτή
ΟΓΑ του τόπου κατοικίας, όπου πρέπει να υποβληθεί η αίτηση
για ασφάλιση.

Επισημαίνουμε επίσης, ότι συχνά παρατηρείται το φαινόμενο
εργοδότες κτηματίες να χορηγούν νομιμοφανείς Υπεύθυνες
Δηλώσεις σε αλλοδαπούς που δεν έχουν απασχολήσει ( π.χ.
ενώ απασχολούν έναν αλλοδαπό, χορηγούν Υπεύθυνες
Δηλώσεις σε πολύ περισσότερους). Οι Αρμόδιοι Ανταποκριτές
ΟΓΑ παρακαλούνται εάν εντοπίζουν τέτοιες περιπτώσεις στην
περιοχή τους, να ενημερώνουν σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία
του ΟΓΑ.

3.6. Αποστολή στον ΟΓΑ των Δελτίων Απογραφής που
εκκρεμούν στους Ανταποκριτές ΟΓΑ

Όπως είναι γνωστό, στους Ανταποκριτές του ΟΓΑ εκκρεμούν, για
διαφόρους λόγους, Δελτία Απογραφής (π.χ. οι αιτούντες αναχώρησαν
από τον τόπο διαμονής τους, αναχώρησαν για τη χώρα τους, άλλαξαν
επάγγελμα, δεν προσκόμισαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την
εγγραφή τους κ.λπ).

Όλα τα Δελτία Απογραφής που εκκρεμούν στους Ανταποκριτές ΟΓΑ
άνω του εξαμήνου, θα πρέπει να διαβιβαστούν στην αρμόδια
Υπηρεσία του ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία ή το αρμόδιο Υποκατάστημα
του ΟΓΑ) με το συνημμένο στη παρούσα εγκύκλιο ειδικό διαβιβαστικό
έγγραφο.

4Ο ΜΕΡΟΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

1. Προϋποθέσεις έκδοσης- θεώρησης βιβλιαρίου υγείας
Τα βιβλιάρια υγείας των αλλοδαπών, ασφαλισμένων του ΟΓΑ, οι οποίοι
διαμένουν νόμιμα στη χώρα, εκδίδονται ή θεωρούνται κατ' έτος,
εφόσον:
o

o

ü Είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας
Ασφάλισης Αγροτών, δηλαδή δεν οφείλουν ληξιπρόθεσμες
εισφορές, ή έχουν ρυθμίσει τις εισφορές τους με δόσεις και
τηρούν τους όρους της ρύθμισης και
ü Είναι κάτοχοι άδειας διαμονής σε ισχύ ή έχουν άδεια διαμονής
η οποία έχει λήξει, αλλά είναι κάτοχοι βεβαίωσης τύπου Α της
αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας, ότι έχουν καταθέσει
φάκελο με πλήρη δικαιολογητικά για ανανέωση της άδειας
διαμονής που έχει λήξει.

Τα ανωτέρω πρόσωπα, εφόσον είχαν ασφαλιστεί στο παρελθόν στο
ΙΚΑ, θα πρέπει για την έκδοση του βιβλιαρίου υγείας ΟΓΑ, να
υποβάλουν βεβαίωση του αρμοδίου Υποκαταστήματος ΙΚΑ του τόπου
κατοικίας τους, από την οποία να προκύπτει ότι διεκόπη η ασφάλισή
τους για περίθαλψη στο Ταμείο αυτό. (Το δικαιολογητικό αυτό θα
παραμείνει στο αρχείο του Ανταποκριτή ΟΓΑ που εκδίδει το βιβλιάριο
υγείας).
Βιβλιάριο υγείας ΟΓΑ δεν θα εκδίδεται σε αυτοαπασχολούμενους
αλλοδαπούς εάν δεν έχει γίνει απογραφή τους στα Μητρώα του Κλάδου
Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, δηλαδή εάν δεν έχει χορηγηθεί Αριθμός
Μητρώου ή εάν δεν έχει εκδοθεί σχετικό Ενημερωτικό Σημείωμα του
Κλάδου Κύριας Ασφάλισης.
Κατά τη θεώρηση του βιβλιαρίου Υγείας ΟΓΑ στους ανωτέρω
αυτοαπασχολούμενους αλλοδαπούς, θα πρέπει επιπλέον να ελέγχεται

ότι έχουν υποβληθεί οι Υπεύθυνες Δηλώσεις για την απασχόλησή τους
επί εκατόν πενήντα (150) ημέρες εργασίας, κατά το προηγούμενο της
θεώρησης έτος.

2. Έναρξη δικαιώματος
Εφ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου,
οι αλλοδαποί ασφαλισμένοι του ΟΓΑ έχουν δικαίωμα στις παροχές
υγείας του Οργανισμού, και για το λόγο αυτό μπορεί να εκδοθεί
βιβλιάριο και συνταγολόγιο του ΟΓΑ για τους ίδιους και τα
προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους, τα οποία διαμένουν νόμιμα
στην Ελλάδα.
Ειδικά οι απασχολούμενοι με αμοιβή (μόνιμα ή περιστασιακά) σε
αγροτικές εργασίες της πρωτογενούς αγροτικής δραστηριότητας, σε
αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή σε αγροτικούς συνεταιρισμούς (άρθρο 7
του Ν. 3232/2004, όπως ισχύει σήμερα), καθώς και οι μετακλητοί
αλλοδαποί, δικαιούνται παροχές υγείας, μετά την παρέλευση
τριμήνου ασφάλισης, από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισής
τους στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, όπως αυτή καταχωρείται
στο Απογραφικό Δελτίο κατά την απογραφή του ασφαλισμένου και του
εργοδότη του.
Επομένως για τους ανωτέρω, δηλαδή για τους ασφαλιζόμενους στον
ΟΓΑ μέσω των εργοδοτών τους, δεν θα εκδίδεται βιβλιάριο υγείας ΟΓΑ,
πριν την παρέλευση τριμήνου ασφάλισης από την ημερομηνία έναρξης
της ασφάλισής τους στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.
Μετά όμως την παρέλευση του ανωτέρω χρόνου (3μήνου) μπορεί να
χορηγηθεί - θεωρηθεί βιβλιάριο υγείας στα ανωτέρω πρόσωπα, ακόμη
και αν δεν έχει χορηγηθεί Αριθμός Μητρώου ή οφείλονται στον ΟΓΑ
ληξιπρόθεσμες εισφορές από τους εργοδότες τους.
Για τη χορήγηση ή τη θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας στους ανωτέρω
ασφαλισμένους, θα υποβάλλεται από τον ασφαλισμένο υπεύθυνη
δήλωση του εργοδότη του, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής
του, στην οποία θα δηλώνει ότι τον έχει απασχολήσει, μετά την
ημερομηνία έναρξης ασφάλισής του στον ΟΓΑ, τουλάχιστον επί τρεις
μήνες ή 75 ημέρες εργασίας, κατά το τελευταίο, πριν τη χορήγηση του
βιβλιαρίου, 12μηνο.
Επισημαίνουμε, ότι για όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα ο Ανταποκριτής
έχει, ως αρμόδιο Όργανο Ασφάλισης, ιδία αντίληψη ότι δηλώνονται
ψευδή στοιχεία, όσον αφορά στην απασχόλησή τους, θα ενημερώνεται
σχετικά ο ΟΓΑ και δεν θα χορηγείται βιβλιάριο υγείας με την απογραφή
τους, αλλά η χορήγηση του βιβλιαρίου θα γίνεται μετά την εγγραφή

τους στα Μητρώα του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, για την
οποία θα ενημερώνεται από τον Κλάδο, ο αρμόδιος Ανταποκριτής ΟΓΑ
και ο ενδιαφερόμενος.

3. Αρμόδιο Όργανο έκδοσης βιβλιαρίου υγείας
Το βιβλιάριο υγείας του ΟΓΑ εκδίδεται, μετά από αίτηση του
ασφαλισμένου, από τον κατά τόπο αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ.
Αρμόδιος Ανταποκριτής για τη χορήγηση βιβλιαρίου υγείας στους
αυτοαπασχολούμενους αλλοδαπούς είναι ο Ανταποκριτής ΟΓΑ του
τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου αλλοδαπού.
Κατ' εξαίρεση για τη χορήγηση του βιβλιαρίου υγείας στους
μισθωτούς - ανειδίκευτους εργάτες - αλιεργάτες, αρμόδιος είναι ο
Ανταποκριτής ΟΓΑ του τόπου απογραφής της επιχείρησης.
Στην περίπτωση όμως που οι απογραφόμενοι κατοικούν εκτός του
Νομού απογραφής (π.χ. αλιεργάτες), το βιβλιάριο υγείας θα εκδίδεται
από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ του Δ/Δ ή της Κοινότητας του τόπου
κατοικίας του ασφαλιζόμενου, με την προσκόμιση σ' αυτόν
επικυρωμένου αντιγράφου της σχετικής ατομικής Βεβαίωσης
Απασχόλησης (έντυπο Α2), επί του οποίου ο αρμόδιος Ανταποκριτής
της απογραφής, θα βεβαιώνει: «ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗ».

4. Διάρκεια ισχύος του βιβλιαρίου Υγείας
Η λήξη ισχύος των βιβλιαρίων υγείας θα είναι κατά περίπτωση:
o

o

o

ü μέχρι το τέλος του χρόνου μετάκλησης, για τους μετακλητούς
αλλοδαπούς, των οποίων ο χρόνος μετάκλησης λήγει πριν την
31η Δεκεμβρίου του έτους χορήγησής τους, ή
ü μέχρι τη λήξη της άδειας διαμονής, για τους αλλοδαπούς, των
οποίων η άδεια διαμονής λήγει πριν την 31η Δεκεμβρίου του
έτους χορήγησής τους, ή
ü μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους χορήγησής τους, στην
περίπτωση που η άδεια διαμονής ή ο χρόνος μετάκλησης λήγει
μετά την ημερομηνία αυτή.

5. Προστατευόμενα μέλη
Οι αλλοδαποί - άμεσα ασφαλισμένοι δικαιούνται να ασφαλίσουν για
περίθαλψη στον ΟΓΑ τις ίδιες κατηγορίες προστατευόμενων μελών της
οικογένειάς τους, όπως οι ημεδαποί, υπό την προϋπόθεση της νόμιμης
διαμονής των μελών στη χώρα.
Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί
βιβλιάριο Υγείας ΟΓΑ στα προστατευόμενα μέλη αλλοδαπών
είναι:
o

o

o
o

ü Αίτηση - Δήλωση του ασφαλισμένου στον ΟΓΑ αλλοδαπού,
στην οποία θα δηλώνει, ότι τα μέλη της οικογένειάς του, για τα
οποία ζητά βιβλιάριο Υγείας ΟΓΑ, συνοικούν με αυτόν.
ü Πρόσφατο, αρμοδίως μεταφρασμένο, πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο θα προκύπτει ο
συγγενικός δεσμός του αλλοδαπού με το προστατευόμενο
μέλος.
ü Αντίγραφο της άδειας διαμονής του ασφαλισμένου στον ΟΓΑ
αλλοδαπού.
ü Αντίγραφο της άδειας διαμονής του προστατευόμενου μέλους
(άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση ή αυτοτελή άδεια
διαμονής). Σε περίπτωση που το μέλος δεν έχει άδεια διαμονής,
αλλά έχει υποβάλει αίτηση για αρχική χορήγηση ή για ανανέωση
της άδειας που έχει λήξει, απαιτείται βεβαίωση τύπου Α.

Επισημαίνεται ότι η διάρκεια ισχύος των βιβλιαρίων υγείας των
προστατευόμενων μελών, θα είναι μέχρι το τέλος του έτους, εντός του
οποίου γίνεται η θεώρηση, εκτός αν συμπληρώνονται νωρίτερα τα κατά
περίπτωση όρια ηλικίας ή λήγει νωρίτερα η άδεια διαμονής τους. Σε
καμία όμως περίπτωση η διάρκεια ισχύος τους δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερη της ημερομηνίας λήξης ισχύος του βιβλιαρίου υγείας ΟΓΑ,
του άμεσα δικαιούχου περίθαλψης (ασφαλισμένου ή συνταξιούχου),
από τον οποίο αντλούν το δικαίωμα σε παροχές υγείας.

6. Χορήγηση βιβλιαρίου υγείας σε υπηκόους τρίτων χωρών που
θα εξαγοράσουν εισφορές σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.
4α και 5 του άρθρου 18 του Ν. 3536/2007
Στους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι θα εξαγοράσουν εισφορές
σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, μπορούν να χορηγούνται βιβλιάρια
υγείας ή να θεωρούνται τα βιβλιάρια υγείας τους α) μέχρι 31-12-2007,
για όσους ο χρόνος εξαγοράς είναι μικρότερος των 6 μηνών ή β) μέχρι
31.5.2008, για όσους ο χρόνος εξαγοράς είναι ίσος ή μεγαλύτερος των
6 μηνών, με τη σημείωση «Δικαιούχος περίθαλψης (Ν.3536/2007)»,
εφόσον διαθέτουν:

o
o

ü Βεβαίωση εξαγοράς εισφορών και
ü Άδεια διαμονής ή βεβαίωση τύπου Α΄ ότι έχει κατατεθεί
φάκελος με πλήρη δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας
διαμονής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι εμπίπτουν στις
διατάξεις των παρ. 4α και 5 του άρθρου 18 του Ν.3536/2007 και
εξαγόρασαν τις εισφορές ασφάλισής τους, το δικαίωμα στις παροχές
του Κλάδου Υγείας είναι ατομικό, δεν παρέχεται δυνατότητα
ιατροφαρμακευτικής κάλυψης σε προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς
τους και λήγει στις 31-12-2007 ή στις 31.5.2008, ανάλογα με το χρόνο
εξαγοράς τους.
Τα παραπάνω δεν ισχύουν για όσους από τους ανωτέρω είναι
ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης και πληρούν τις
προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος, οπότε δικαιούνται βιβλιάριο
υγείας, τόσο οι ίδιοι όσο και τα μέλη της οικογένειάς τους, με διάρκεια
ισχύος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του παρόντος.
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