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ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 81 του ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88Α), σχετικά με την 

              ασφάλιση εργατών γης για το έτος 2012. 

 

 

 

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 81  του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88Α), 

«Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και 

λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας», αναφορικά με την ασφάλιση για το έτος 2012 των εργατών γης και σας γνωρίζουμε 

τα εξής:  

1.  Με την αριθμ.Φ10034/4148/133/5-3-2013 (ΦΕΚ 540 Β) ΑΔΑ ΒΕ 26Λ-ΜΜΙ, Απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 22 του ν.3863/2010, όπως ισχύει, ρυθμίζεται η ένταξη στα 

Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ των εργατών γης καθώς και η ημερομηνία έναρξης πλήρους 

εφαρμογής του εργοσήμου για τον ΟΓΑ. 

      Με την ανωτέρω Υπουργική απόφαση ορίζεται η 1-1-2013 ως ημερομηνία πλήρους ένταξης 

στον Κανονισμό του ΟΓΑ των εργατών γής, με βάση τις διατάξεις περί εργοσήμου. 

      Επίσης ορίζεται ότι οι εργάτες γης που ήταν εγγεγραμμένοι το έτος 2011 στα Μητρώα 

Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ασφαλίζονται στον ΟΓΑ για 

ολόκληρο το έτος 2012, με καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, εφόσον  έχουν 

πραγματοποιήσει, βάσει των αμοιβών τους με εργόσημο, εντός του έτους αυτού, λιγότερες από 

150 ημέρες εργασίας, έχουν δηλαδή εξαργυρώσει μέσα στο έτος 2012 εργόσημα συνολικής 

αξίας μικρότερης των 5.035,57 Ευρώ. Οι παρακρατηθείσες εισφορές με εργόσημο για το έτος 

2012, συμψηφίζονται με τις ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισμένου για το έτος αυτό. 

 

2. Με την κοινοποιούμενη διάταξη του άρθρου 81 του ανωτέρω νόμου δίνεται η δυνατότητα 

στα πρόσωπα της παρ. 1 περ.β του άρθρου 20 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α), που ήταν 

εγγεγραμμένα το έτος 2011 στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης 

Αγροτών, και δεν έχουν πραγματοποιήσει το έτος 2012 καμία ημέρα εργασίας βάσει 

αμοιβής με εργόσημο, να ασφαλιστούν  για ολόκληρο  το έτος 2012 με  επιπλέον  καταβολή  
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ποσοστού 50% επί του ποσού της εισφοράς που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία 

στην οποία έχουν ενταχθεί για το έτος 2012.  

       Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο ότι από 1-1-2013 η ασφάλιση των εργατών γης 

θα γίνεται αποκλειστικά με εργόσημο, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την άμεση 

ενημέρωση των ασφαλισμένων, προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα με την 

περίθαλψή τους και στην περίπτωση των αλλοδαπών εργατών γης, με την ανανέωση των 

αδειών διαμονής τους. 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση. 

 

 

 Εσωτερική διανομή:                                                    Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Κ.Α 

1.Γραφ. κ. Υπουργού 

2. Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα                                  

3.Γραφ. κ. Γεν. Δ/ντριας Κ.Α                           ΔΡ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΔΕΔΟΥΛΗ 

4. Δ/νση Ασφάλισης Αγροτών  

    και Ανασφάλιστων Ομάδων  

5. Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α 

    και το Τμήμα Διαδοχικής  

    Ασφάλισης  

6. ΚΠΑΣ  
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