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ΘΕΜΑ: Έναρξη και διακοπή της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ των ασφαλισμένων του Κλάδου
Κύριας Ασφάλισης Αγροτών τέως ΟΓΑ
ΣΧΕΤ: Το άρθρο 2 του ν. 4554/2018

Σας γνωστοποιούμε τις διατάξεις του ν. 4554/2018 (Φ.Ε.Κ. 130/τ.Α΄/18-7-2018) «Ασφαλιστικές

και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας – Ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων – Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 2 με
θέμα την έναρξη ασφάλισης στον τέως ΟΓΑ, σύμφωνα με τις οποίες καθορίζονται οι προϋποθέσεις
έναρξης και διακοπής της ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του τέως ΟΓΑ.
Για την πληρέστερη κατανόηση και την ενιαία εφαρμογή των νέων διατάξεων παρέχονται οι
ακόλουθες οδηγίες:

ΓΕΝΙΚΑ

Με τις προαναφερόμενες διατάξεις προσδιορίζεται η έναρξη και η διακοπή της ασφάλισης ανάλογα
με την ημερομηνία έναρξης και διακοπής εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και
η διαδικασία υπαγωγής στην ασφάλιση, αντιμετωπίζονται εκκρεμείς περιπτώσεις, καθώς και περιπτώσεις
που δεν υπόκεινται σε έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..
Τέλος, θεσπίζονται κανόνες για θέματα εισφοροδότησης σε περιπτώσεις αναδρομικής υπαγωγής
στην ασφάλιση.
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► ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στο πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων εμπίπτουν οι υπαγόμενοι στην ασφάλιση του Κλάδου
Κύριας Ασφάλισης Αγροτών τέως ΟΓΑ.

► ΙΣΧΥΣ

Η ισχύς των νέων διατάξεων αρχίζει από 18/07/2018.

ΕΝΑΡΞΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Δ.Ο.Υ.)

Ως ημερομηνία έναρξης ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του τέως ΟΓΑ)
λογίζεται η πρώτη μέρα του μήνα έναρξης εργασιών στη Δ.Ο.Υ. σε κάθε περίπτωση (π.χ. έναρξη
εργασιών 19/5, έναρξη ασφάλισης 1/5).
Ως ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης λογίζεται η τελευταία μέρα του μήνα διακοπής άσκησης
ασφαλιστέας δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ..

► ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Όπως είναι γνωστό, κατά τη διαδικασία υπαγωγής στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας
Ασφάλισης Αγροτών του τέως ΟΓΑ, συμπληρώνεται Απογραφικό Δελτίο, το οποίο επέχει θέση Υ.Δ.
ν.1599/86.
Αντίγραφο του Απογραφικού Δελτίου χορηγείται στον αιτούντα την υπαγωγή, προκειμένου να
προβεί σε έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..
Η Δ.Ο.Υ. βεβαιώνει την έναρξη εργασιών χορηγώντας σχετική βεβαίωση, η οποία μαζί με το
Απογραφικό Δελτίο και τα λοιπά δικαιολογητικά, αποστέλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία ΕΦΚΑ για την
ολοκλήρωση της εγγραφής.
Αντίστοιχα, πρόσωπα που έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και
επιθυμούν διακοπή της ασφάλισης, υποβάλλουν σχετική αίτηση με τη βεβαίωση διακοπής εργασιών της
Δ.Ο.Υ. και τα λοιπά δικαιολογητικά προς ολοκλήρωση της διαδικασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται στα πρόσωπα που απασχολούνται ως εργάτες γης και
αμείβονται με εργόσημο για τη δραστηριότητά τους αυτή, εκτός αν έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση,
σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του τ. ΟΓΑ για άλλη επαγγελματική δραστηριότητα.
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ΕΝΑΡΞΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Δ.Ο.Υ.)

Ως ημερομηνία έναρξης ασφάλισης λογίζεται η πρώτη μέρα του μήνα υποβολής του
Απογραφικού Δελτίου (ημερομηνία αρ. πρωτοκόλλου Απογραφικού Δελτίου).
Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ν. 3050/02,
δύναται να κρίνονται σε μεταγενέστερο χρόνο. Ο έλεγχος για τυχόν αναδρομικότητα της ασφάλισης,
κατά την ημερομηνία υποβολής Απογραφικού Δελτίου ή προγενέστερα, δεν κωλύει τη διαδικασία έναρξης
ασφάλισης.
Η υπαγωγή στην ασφάλιση, στις περιπτώσεις αυτές, δεν μπορεί να ανατρέξει πέραν της
πενταετίας από την ημερομηνία υποβολής του Απογραφικού Δελτίου.
Ως ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης λογίζεται η τελευταία μέρα του μήνα υποβολής της
αίτησης διακοπής.
Οι προϋποθέσεις διακοπής ασφάλισης, κατ’ αντιστοιχία, κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 6 ν. 3050/02.

► ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης Απογραφικού Δελτίου και υποβολής δικαιολογητικών,
υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/86 με την οποία ο αιτών δηλώνει αν έχει ή όχι υποχρέωση
έναρξης εργασιών στη φορολογική Διοίκηση. (Ήδη δρομολογείται η ένταξη του σχετικού ερωτήματος στο
Απογραφικό Δελτίο).

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Με τις νέες διατάξεις ρυθμίζεται η ασφαλιστική αντιμετώπιση των εκκρεμών αιτήσεων εγγραφής
και διαγραφής που έχουν υποβληθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου (18/7/18).
Συγκεκριμένα:
Ως έναρξη ασφάλισης λογίζεται η πρώτη ημέρα του μήνα υποβολής του Απογραφικού
Δελτίου (ημερομηνία αρ. πρωτοκόλλου Απογραφικού Δελτίου).
Οι προϋποθέσεις υπαγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ν. 3050/02, δύναται να
κρίνονται σε μεταγενέστερο χρόνο. Ο έλεγχος τυχόν αναδρομικότητας της ασφάλισης, κατά την
ημερομηνία υποβολής του Απογραφικού Δελτίου ή προγενέστερα, δεν κωλύει τη διαδικασία έναρξης
ασφάλισης.
Ως ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης λογίζεται η τελευταία ημέρα του μήνα υποβολής
της αίτησης διακοπής.
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Οι προϋποθέσεις διακοπής της ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ν. 3050/02,
δύναται να πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερο χρόνο.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Στις περιπτώσεις εκκρεμών αιτήσεων, οι εισφορές υγείας για την περίοδο μεταξύ ημερομηνίας
υποβολής Απογραφικού Δελτίου έως την καταχώριση της εγγραφής στα Μητρώα του ΕΦΚΑ, κατά τα
ανωτέρω, δεν αναζητούνται.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα
καθοριστεί ο τρόπος εξόφλησης των αναδρομικά οφειλόμενων εισφορών.

Του παρόντος να λάβει γνώση το προσωπικό των Υπηρεσιών.

Συν/να: - Το άρθρο 2 του ν. 4554/2018
- 2 (δύο) έντυπα αποφάσεων εγγραφής και διαγραφής

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ
Ακριβές αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΑΥΤ/ΛΟΥΣ ΤΜ/ΤΟΣ
ΔΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ
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ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Γρ. κ. Διοικητή
dioikitis@efka.gov.gr
Γρ. κ. Υποδιοικητή
ypod2@efka.gov.gr
Γρ. κ.κ. Γεν. Δ/ντών
gd.eisforon@efka.gov.gr, gd.ergodoton@efka.gov.gr
gd.sintaxeon@efka.gov.gr, gd.dioik.oikon@efka.gov.gr
Υπουργείο Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
asfmis@ggka.gr
Γρ. Διοικητή ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΕΤΕΑ)
Φιλελλήνων 13-15, 105 57 Αθήνα
dioikitis@etea.gov.gr
Γ.Σ.Ε.Ε.
28ης Οκτωβρίου 69, 10434 Αθήνα
info@gsee.gr
Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών
Κάνιγγος 27, 10682 Αθήνα
pol@otenet.gr
Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα
efeea@otenet.gr

10 Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας
Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα
info@pofee.gr
11 Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Ακαδημίας 60, 10679, Αθήνα
info@dsa.gr
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