
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Φ.63574/14789/ΕΓΚ.38/Αθήνα, 27 Αυγούστου 2003 : 

Ανανέωση αδειών εργασίας αλλοδαπών αγρεργατών. 

 

ΚΟΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

ΑΡΙΘ. 38/2003 

του ΥΠΕΣΔΔΑ και 

της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

 

Σε συνέχεια του εγγράφου μας Α.Π. Φ.63574/9568/02.6.03 με το οποίο σας 

κοινοποιήσαμε το αριθ. 11721/279/13.5.2003 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά με την ανανέωση των αδειών εργασίας και των 

υπολοίπων απασχολούμενων στην αγροτική οικονομία αλλοδαπών. 

Το ασφαλιστικό δικαιολογητικό που θα σας καταθέτουν οι απασχολούμενοι στην 

αγροτική οικονομία αλλοδαποί, θα πρέπει να έχει εκδοθεί κατά περίπτωση 

σύμφωνα με τα παρακάτω : 

1. Αλλοδαποί με προσωρινή άδεια παραμονής που οι αιτήσεις τους 

παραμένουν σε εκκρεμότητα στον Ανταποκριτή ΟΓΑ, επειδή δεν τους έχει 

χορηγηθεί άδεια παραμονής από την Περιφέρεια. 

Όπως σας ενημερώσαμε και με το έγγραφο μας Α.Π. Φ.63574/9568/02.6.03 για 

την ανανέωση της άδειας εργασίας των παραπάνω ενδιαφερόμενων, θα χορηγείται 

από τον Ανταποκριτή του ΟΓΑ πρόσφατα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του 

Δελτίου Απογραφής που παραμένει σε εκκρεμότητα στο Αρχείο του. 

Στη θέση της επικύρωσης κάτω από το <Ακριβές φωτοαντίγραφο> θα προστίθεται 

η σημείωση <Εκκρεμεί στον Ανταποκριτή ΟΓΑ>. 

2. Αλλοδαποί που έχουν Πράσινη Κάρτα ή βεβαίωση ανανέωσης Πράσινης 

Κάρτας ή άδεια παραμονής από την Περιφέρεια που έχει λήξει, των οποίων 

οι αιτήσεις εκκρεμούν στον ΟΓΑ. 

Ομοίως , και στις περιπτώσεις αυτές, που οι αιτήσεις έχουν διαβιβαστεί στον ΟΓΑ, 

αλλά εκκρεμεί ο έλεγχος τους (ή έχουν ζητηθεί συμπληρωματικά δικαιολογητικά) 

θα χορηγείται από τον Ανταποκριτή του ΟΓΑ πρόσφατα επικυρωμένο 

φωτοαντίγραφο του αντιγράφου του Δελτίου Απογραφής που έχει στο Αρχείο του. 

Κατά την επικύρωση θα προστίθεται η σημείωση <Εκκρεμεί στον ΟΓΑ>. 

Στις περιπτώσεις αυτές, ο Ανταποκριτής ΟΓΑ, πριν τη χορήγηση του 

φωτοαντιγράφου, θα ελέγχει προσεκτικά το Αρχείο του, προκειμένου να 

διασφαλίσει ότι ο αιτών δεν έχε ακόμη εγγραφεί στα Μητρώα Ασφαλισμένων ή ότι 

δεν έχει απορριφθεί η αίτηση του. 

3. Μετακλητοί αλλοδαποί που απασχολούνται στην αγροτική οικονομία. 



Τα παραπάνω ισχύουν, ανάλογα και για τους μετακλητούς αλλοδαπούς που 

απασχολούνται στην αγροτική οικονομία. 

Σημειώνεται, ότι ο ΟΓΑ θα δέχεται μεν αιτήσεις για ασφάλιση των αλλοδαπών που 

έχουν μετακληθεί για να απασχοληθούν στην αγροτική οικονομία, αλλά θα τους 

ασφαλίζει μόνο αφού λάβουν άδεια παραμονής και αποδείξουν συστηματική 

απασχόληση στην αγροτική οικονομία (τουλάχιστον 150 ημέρες απασχόλησης 

ετησίως). 

4. Αλλοδαποί που έχουν ασφαλιστεί στον ΟΓΑ. 

Στις περιπτώσεις αυτές, από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ εκδίδεται ασφαλιστικό 

δικαιολογητικό ως ακολούθως: 

1. Αν ο αιτών είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ και έχει εξοφλήσει τις 

ληξιπρόθεσμες εισφορές του, χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής 

ενημερότητας, όπως το υπόδειγμα 1 που επισυνάπτεται. 

1. Αν ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί πρόσφατα στα Μητρωα Ασφαλισμένων 

και έχει λάβει Αριθμό Μητρώου αλλά δεν έχει λάβει ακόμη ειδοποίηση 

καταβολής εισφοράς, τότε του χορηγείται επίσης βεβαίωση ασφαλιστικής 

ενημερότητας, επειδή δεν οφείλει προς το παρόν εισφορές στον ΟΓΑ. 

1. Αν ο αιτών είναι ασφαλισμένος, αλλά έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές, θα 

πρέπει να περιμένει την επόμενη ειδοποίηση που θα του σταλεί να 

πληρώσει τις οφειλές του και μετά θα προσκομίσει τη σχετική απόδειξη των 

ΕΛ.ΤΑ. στον Ανταποκριτή ΟΓΑ, για να του χορηγήσει βεβαίωση 

ασφαλιστικής ενημερότητας. 

5. Αλλοδαποί που είχαν ασφαλιστεί στον ΟΓΑ και η ασφάλιση τους διακόπηκε, 

επειδή δεν προσκόμισαν τα απαιτούμενα για τη συνέχιση της ασφάλισης 

τους δικαιολογητικά. 

Στους αλλοδαπούς αυτούς θα χορηγείται βεβαίωση από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ, 

όπως το υπόδειγμα 2 που επισυνάπτεται, εφόσον εξακολουθούν να απασχολούνται 

στην αγροτική οικονομία και έχουν εξοφλήσει όλες τις εισφορές τους μέχρι τη 

διακοπή της ασφάλισής τους. 

Αν η ασφάλιση διακόπηκε επειδή ο αλλοδαπός σταμάτησε να απασχολείται σε 

αγροτικές εργασίες (έχει ασφαλιστεί σε άλλο φορέα κ.λπ.), δεν θα χορηγείται 

βεβαίωση από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ, Στην περίπτωση που η ασφάλιση στον ΟΓΑ 

διακόπηκε το τελευταίο δωδεκάμηνο (και μόνη η βεβαίωση του νέου ασφαλιστικού 

φορέα δεν αρκεί για την ανανέωση της άδειας εργασίας) θα χορηγείται σχετική 

βεβαίωση από την Κεντρική Υπηρεσία του ΟΓΑ ή το αρμόδιο Υποκατάστημα, 

εφ΄όσον ο αλλοδαπός έχει εξοφλήσει όλες τις εισφορές του μέχρι τη διακοπή της 

ασφάλισης. 

Συνεπώς, ο απασχολούμενος στην αγροτική οικονομία αλλοδαπός θα πρέπει σε 

κάθε περίπτωση να σας προσκομίσει είτε πρόσφατα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο 

του Δελτίου Απογραφής, από το οποίο να προκύπτει ότι η αίτηση του είναι σε 

εκκρεμότητα, είτε βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, όπως τα συνημμένα 

υποδείγματα 1 και 2. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα ανανεώνεται η άδεια εργασίας 

του. 



Η διάρκεια ισχύος του επικυρωμένου αντιγράφου θα είναι τρεις (3) μήνες. Αν έχει 

παρέλθει το τρίμηνο από την επικύρωση θα παραπέμπετε εκ νέου τον 

ενδιαφερόμενο στον Ανταποκριτή ΟΓΑ, για έκδοση νέου. 

Κατόπιν των ανωτέρω, οι Περιφέρειες της χώρας παρακαλούνται να ενημερώσουν 

σχετικά τους ΟΤΑ της χωρικής τους αρμοδιότητας . 

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στη Γενική Γραμματεία 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων στα 

τηλέφωνα 210 3302 209, 210 33 22 297 και 210 38 22 922. 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ.Α. 

ΝΟΜΟΣ ............. 

ΔΗΜΟΣ ............. 200 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ Αριθ. Πρωτ. 

Δ.Δ/ΤΟΣ............ 

 

Ταχ. Διεύθυνση: 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο: 

FAX: 

 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 

Βεβαιώνεται ότι ο - η .......................................... 

είναι γραμμένος-η στα Μητρώα Ασφαλισμένων ΟΓΑ του Δημοτικού Διαμερίσματος 

..................... του Δήμου ................... 

(Α.Μ. ...................) 

 

Ο - Η ανωτέρω δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές. 

Η βεβαίωση αυτή χορηγείται μετά από αίτησή του - της προκείμενου να λάβει 

άδεια εργασίας. 



 

Ισχύει μέχρι ....................(1) 

 

 

Ο Ανταποκριτής ΟΓΑ 

 

 

 

1. ΠΡΟΣΟΧΗ 

Η βεβαίωση μπορεί να ισχύει από της ημερομηνίας εκδόσεως μέχρι την επόμενη 

καταληκτική ημερομηνία καταβολής εισφορών του Κλάδου Κύριας (Καταληκτικές 

ημερομηνίες, είναι σταθερά, η 30η Απριλίου κάθε έτους για τις εισφορές του Β΄ 

εξαμήνου του προηγούμενου έτους και η 31η Οκτωβρίου κάθε έτους για τις 

εισφορές του Α΄ εξαμήνου του ίδιου έτους). Π.χ. βεβαίωση που θα εκδοθεί στις 

15.5.2003 θα πρέπει να ισχύει μέχρι 31.10.2003, βεβαίωση που θα εκδοθεί στις 

20.12.2003 θα ισχύει μέχρι 30.4.2004, κ.ο.κ. 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ.Α. 

ΝΟΜΟΣ ............. 

ΔΗΜΟΣ ............. 200 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ Αριθ. Πρωτ. 

Δ.Δ/ΤΟΣ............ 

 

Ταχ. Διεύθυνση: 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο: 

FAX: 



 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Βεβαιώνεται ότι ο - η .......................................... 

είναι γραμμένος-η στα Μητρώα Ασφαλισμένων ΟΓΑ του Δημοτικού Διαμερίσματος 

..................... του Δήμου ................... 

(Α.Μ. ...................) και έχει προσκομίσει δικαιολογητικά για τη συνέχιση της 

ασφάλισης του. 

 

Ο - Η ανωτέρω για το διάστημα που ήταν ασφαλισμένος - η δεν οφείλει 

ασφαλιστικές εισφορές. 

 

Η βεβαίωση αυτή χορηγείται μετά από αίτησή του - της προκειμένου να λάβει 

άδεια εργασίας. 

 

Ισχύει μέχρι ....................(1) 

 

 

Ο Ανταποκριτής ΟΓΑ 

 

 

 

1. ΠΡΟΣΟΧΗ 

Η βεβαίωση μπορεί να ισχύει ένα εξάμηνο από την ημερομηνία εκδόσεώς της. 

 


