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ΓΕΝΙΚΑ
Σας γνωρίζουµε ότι µε το νόµο 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α/23-8-2005) ρυθµίζονται θέµατα
εισόδου, διαµονής και κοινωνικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια.
Η εφαρµογή του ν.3386/2005 διακρίνεται σε δύο στάδια: στο στάδιο των µεταβατικών
ρυθµίσεων (άρθρο 91, παρ. 10 και 11), η ισχύς των οποίων αρχίζει από τη δηµοσίευση του
νόµου, δηλ. από 23-8-2005, και στο στάδιο που αφορά στις κυρίως ρυθµίσεις της εισόδου και
διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια, η ισχύς των οποίων αρχίζει από
την 1η Ιανουαρίου 2006.
Η παρούσα εγκύκλιος αναφέρεται στις µεταβατικές διατάξεις (άρθρο 91) που αφορούν
στο χρονικό διάστηµα από τη δηµοσίευση του νόµου µέχρι 31.12.2005.
Με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 91 του νέου νόµου, οι άδειες διαµονής των
οποίων η ισχύς παρατάθηκε µέχρι 30-6-2004, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ν.3242/2004, καθώς
και οι άδειες διαµονής που έληξαν µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και δεν έχουν ανανεωθεί,
παρατείνονται αυτοδικαίως µέχρι 31-12-2005, χωρίς την ανάγκη έκδοσης σχετικής
διαπιστωτικής πράξης. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθµιση,
υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας εργασίας στις αρµόδιες υπηρεσίες των Νοµαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων, από τη δηµοσίευση του νόµου και µέχρι 31-10-2005, µαζί µε τα αντίστοιχα
κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.2910/2001. Σύµφωνα
µε τις διατάξεις του νόµου, ειδικά για την εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων και για
το χρονικό διάστηµα από 1-7-2003 µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, αρκεί η
ασφαλιστική κάλυψη 150 ηµερών ετησίως. Όσοι από τους ανωτέρω δεν πληρούν αυτή την
προϋπόθεση, µπορούν να καταβάλουν οι ίδιοι τις εισφορές που απαιτούνται για ασφάλιση 150
ηµερών ετησίως στον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα, εφάπαξ και χωρίς προσαυξήσεις.
Προκειµένου να αποφευχθούν προβλήµατα κατά την εφαρµογή των διατάξεων αυτών µεταξύ
των εµπλεκοµένων υπηρεσιών, οι κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες των Νοµαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων, στις οποίες θα υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις, θα χορηγούν, σύµφωνα µε
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την εγκύκλιο αριθµ. 26/2005 του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣ∆∆Α), βεβαίωση σχετικά µε την υπαγωγή του υπηκόου τρίτης χώρας στις
ρυθµίσεις της παρ. 10 του άρθρου 91 του νέου νόµου. Με τη βεβαίωση αυτή ο υπήκοος τρίτης
χώρας θα απευθύνεται στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την εξαγορά των απαιτούµενων
εισφορών.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 91 του νέου νόµου, µε απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα της αρµόδιας Περιφέρειας χορηγείται άδεια διαµονής σε υπηκόους τρίτων
χωρών που διέµεναν στην Ελλάδα µέχρι 31-12-2004 και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους
λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας. Η απόδειξη της διαµονής τους γίνεται από τη σχετική
θεώρηση εισόδου στη χώρα ή από την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης χορήγησης άδειας
διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους ή από τη χορήγηση αριθµού φορολογικού µητρώου
(Α.Φ.Μ.) ή από βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή ενσήµων. Ειδικά στις
περιπτώσεις που έχει απορριφθεί αίτηµα παροχής ασύλου, η διαµονή αποδεικνύεται από την
ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής απορριπτικής απόφασης. Η ανωτέρω άδεια διαµονής επέχει
και θέση άδειας εργασίας και έχει ετήσια ισχύ.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στους οικείους ∆ήµους, από 1-10-2005
µέχρι 31-12-2005. Μεταξύ των δικαιολογητικών που απαιτούνται περιλαµβάνεται και
βεβαίωση εξαγοράς εισφορών από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, βάσει του είδους της
απασχόλησης που θα δηλώσει ο ενδιαφερόµενος, για ασφάλιση εκατόν πενήντα (150) ηµερών.
Εάν ο αιτών δηλώσει ειδικό λόγο διαµονής στη χώρα και δεν υπάγεται σε ασφαλιστικό φορέα,
σύµφωνα µε την ως άνω εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆∆Α η εξαγορά των ενσήµων θα γίνεται από
οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα.
ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Για τους απασχολούµενους στην αγροτική οικονοµία υπηκόους τρίτων χωρών που εµπίπτουν
στις διατάξεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 91, η βεβαίωση από την οποία θα
αποδεικνύεται η απαιτούµενη ασφαλιστική κάλυψη θα χορηγείται από τον αρµόδιο
Ανταποκριτή ΟΓΑ, στον οποίο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να απευθύνονται οι
ενδιαφερόµενοι.
Ειδικά για τον ΟΓΑ, οι 150 ηµέρες εργασίας, ετησίως, αναλογούν σε ένα έτος ασφάλισης,
εφόσον ο ΟΓΑ µε 150 ηµέρες εργασίας, ετησίως, ασφαλίζει για ολόκληρο το έτος.
Συνεπώς, οι ενδιαφερόµενοι που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 91 (υπήκοοι
τρίτων χωρών που είχαν άδεια διαµονής, η ισχύς των οποίων είχε λήξει) θα πρέπει να είναι
ασφαλιστικά ενήµεροι ή να καταβάλουν στον ΟΓΑ εισφορές για 2 έτη, ενώ οι ενδιαφερόµενοι
που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 91 (υπήκοοι τρίτων χωρών που διέµεναν
µη νόµιµα στη χώρα µέχρι 31-12-2004) θα πρέπει να εξαγοράσουν στον ΟΓΑ εισφορές ενός
έτους.
Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 91, θα πρέπει
απαραιτήτως να προσκοµίζουν στον αρµόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ, την προαναφερόµενη
βεβαίωση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Εργασίας, ότι υπάγονται στις διατάξεις αυτές. Οι
ενδιαφερόµενοι που υπάγονται στις ρυθµίσεις της παρ. 11 του άρθρου 91, θα πρέπει να
καταθέτουν στον αρµόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/86, ότι δεν
εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 10, αλλά εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 11, και ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό τους λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας και µπορούν να αποδείξουν
µε ένα από τα οριζόµενα από το νόµο δικαιολογητικά, ότι διέµεναν στην Ελλάδα µέχρι 31-122004.
Επισηµαίνουµε, ότι επειδή η απαιτούµενη ασφαλιστική κάλυψη είναι διαφορετική, θα πρέπει
να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή, σχετικά µε το αν οι ενδιαφερόµενοι εµπίπτουν στις διατάξεις της
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παρ. 10 ή της παρ. 11. Σηµειώνουµε ακόµη, ότι σύµφωνα µε την αριθµ. 26/2005 εγκύκλιο του
ΥΠΕΣ∆∆Α, σε περίπτωση που η Περιφέρεια διαπιστώσει παράβαση των ανωτέρω διατάξεων (ο
αλλοδαπός δηλαδή υποβάλει αίτηση για νοµιµοποίησή του σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.
11, ενώ εµπίπτει στις διατάξεις της παρ. 10) θα προβαίνει σε απόρριψη του αιτήµατος.
Οι απασχολούµενοι στην αγροτική οικονοµία υπήκοοι τρίτων χωρών διακρίνονται στις
παρακάτω κατηγορίες, όσον αφορά στην εφαρµογή των ως άνω διατάξεων, και
αντιµετωπίζονται µε διαφορετικό τρόπο, ανάλογα µε την περίπτωση:
Απασχολούµενοι στην αγροτική οικονοµία που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 10
του άρθρου 91.
∆ιακρίνονται στις κατωτέρω επί µέρους κατηγορίες:
Υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι εν ενεργεία ασφαλισµένοι του ΟΓΑ.
Υπήκοοι τρίτων χωρών παλαιοί ασφαλισµένοι του ΟΓΑ που εξακολουθούν να
απασχολούνται στην αγροτική οικονοµία.
Υπήκοοι τρίτων χωρών που εκκρεµεί αίτησή τους για ασφάλιση στον ΟΓΑ.
Υπήκοοι τρίτων χωρών απασχολούµενοι στην αγροτική οικονοµία, οι οποίοι
ουδέποτε υπέβαλαν αίτηση για ασφάλιση στον ΟΓΑ.
Απασχολούµενοι στην αγροτική οικονοµία που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 11
του άρθρου 91.
Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την αντιµετώπιση κάθε περίπτωσης, τις οποίες
και θα πρέπει να συµβουλεύονται µε προσοχή οι κ.κ. Ανταποκριτές του ΟΓΑ, ώστε να
αποφευχθούν λάθη στην εξαγορά των εισφορών και προβλήµατα ή καθυστερήσεις στην
εφαρµογή των ως άνω διατάξεων.
Ειδικά για τις περιπτώσεις υπηκόων τρίτης χώρας που απασχολούνται ως ανειδίκευτοι εργάτες
στον πρωτογενή τοµέα ή ως αλιεργάτες και υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.3232/2004, οι Ανταποκριτές του ΟΓΑ θα πρέπει να
επικοινωνούν µε τον ΟΓΑ, προκειµένου να λάβουν σχετικές οδηγίες και να πληροφορηθούν το
απαιτούµενο για την εξαγορά ποσό.

1. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΥ
ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. 10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 91
Κατωτέρω ακολουθούν οδηγίες σχετικά µε το απαιτούµενο ασφαλιστικό δικαιολογητικό, για
τους απασχολούµενους στην αγροτική οικονοµία υπηκόους τρίτης χώρας που εµπίπτουν στις
διατάξεις της παραγρ. 10 του άρθρου 91, ανάλογα µε το αν έχουν ασφαλιστεί ή όχι στον ΟΓΑ ή
εκκρεµεί αίτησή τους για ασφάλιση.
Για τη διευκόλυνση του έργου των Ανταποκριτών του ΟΓΑ έχουν εκτυπωθεί και αποστέλλονται
συνηµµένα, σε κάθε ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα ή Κοινότητα, καταστάσεις στις οποίες εµφανίζονται
µε αλφαβητική σειρά όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών των παρακάτω περιπτώσεων α και β,
δηλαδή οι εν ενεργεία ασφαλισµένοι του ΟΓΑ και οι ασφαλισµένοι του ΟΓΑ που έχει διακοπεί
η ασφάλισή τους επειδή δεν προσκόµισαν εγκαίρως δικαιολογητικά για τη συνέχισή της.

α) Υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι εν ενεργεία ασφαλισµένοι του ΟΓΑ.
Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι εν ενεργεία ασφαλισµένοι του ΟΓΑ, για την εκπλήρωση
των ασφαλιστικών υποχρεώσεων θα προσκοµίζουν στην ∆/νση Εργασίας της οικείας
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Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης «Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας» συµπληρωµένη στο
συνηµµένο υπόδειγµα 1. Η βεβαίωση αυτή θα χορηγείται από τον αρµόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ
του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος ή της Κοινότητας στα Μητρώα Ασφαλισµένων του οποίου είναι
εγγεγραµµένος ο ασφαλισµένος. Επισηµαίνεται, ότι αν ο ασφαλισµένος έχει αλλάξει τόπο
κατοικίας, θα πρέπει επίσης να απευθυνθεί στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του ∆ηµ. ∆ιαµερίσµατος ή
της Κοινότητας που είναι εγγεγραµµένος.
Για να λάβει ο ασφαλισµένος την απαιτούµενη Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας, θα
πρέπει προηγουµένως να έχει εξοφλήσει, µέσω ΕΛΤΑ, µε την ειδοποίηση - απόδειξη που του
έχει σταλεί πρόσφατα (ταχυπληρωµή) το σύνολο των εισφορών του, δηλαδή την εισφορά του
Α΄ εξαµήνου 2005 και τις τυχόν ληξιπρόθεσµες ή αν έχει ρυθµίσει τις οφειλές του, την εισφορά
του Α΄ εξαµήνου 2005, την τρέχουσα δόση του και τυχόν ληξιπρόθεσµες.
Αφού εξοφλήσει τις εισφορές, θα πρέπει να προσκοµίσει την απόδειξη πληρωµής των ΕΛΤΑ,
µαζί µε τη βεβαίωση της αρµόδιας ∆/νσης Εργασίας ότι εµπίπτει στις ρυθµίσεις της παρ. 10,
στον αρµόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ, ο οποίος και θα του χορηγήσει τη Βεβαίωση Ασφαλιστικής
Ενηµερότητας .
Αν ο ασφαλισµένος έχει χάσει την ειδική ειδοποίηση – απόδειξη που του έχει αποσταλεί ή δεν
την έχει λάβει καθόλου (π.χ. νέα εγγραφή στα Μητρώα), µπορεί να ακολουθηθεί η διαδικασία
εξόφλησης µέσω της ΑΤΕ, που περιγράφεται στο έγγραφό µας αριθ. 30824/15-4-2005 και στην
εγκύκλιό µας αριθ. 5/2005. Πληρωτέο ποσό είναι το ποσό που αναγράφεται στην κατάσταση
ασφαλισµένων υπηκόων τρίτων χωρών που επισυνάπτεται στην παρούσα.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συµπληρωθεί το έντυπο για την ΑΤΕ το
οποίο είχε επισυναφθεί στο παραπάνω έγγραφό µας και όχι το συνηµµένο στην παρούσα έντυπο
για την ΑΤΕ - υπόδειγµα 2 ν. 3386/05, το οποίο συµπληρώνεται για τις επόµενες κατηγορίες
ενδιαφεροµένων.

β) Υπήκοοι τρίτων χωρών παλαιοί ασφαλισµένοι του ΟΓΑ που εξακολουθούν
να απασχολούνται στην αγροτική οικονοµία.
Όπως γνωρίζετε, σε πολλές περιπτώσεις διακόπτεται η ασφάλιση στον ΟΓΑ προσώπων που
απασχολούνται στην αγροτική οικονοµία ως αγρεργάτες, επειδή δεν προσκοµίζουν εγκαίρως
δικαιολογητικά από τα οποία να αποδεικνύεται, ότι εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπό
τους οι προϋποθέσεις ασφάλισης στον ΟΓΑ. Μετά την προσκόµιση των απαιτούµενων
αποδεικτικών δικαιολογητικών, οι αγρεργάτες αυτοί επανεγγράφονται στα Μητρώα
Ασφαλισµένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης
Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχει διακοπεί η ασφάλισή τους στον ΟΓΑ επειδή δεν
προσκόµισαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, εξακολουθούν όµως να απασχολούνται στην
αγροτική οικονοµία, θα πρέπει να καταβάλουν στον ΟΓΑ εισφορές δύο ετών και να
καταθέσουν στην αρµόδια ∆/νση Εργασίας, ως δικαιολογητικό για την εκπλήρωση των
ασφαλιστικών υποχρεώσεών τους «Βεβαίωση καταβολής / εξαγοράς εισφορών»,
συµπληρωµένη στο συνηµµένο υπόδειγµα 3.
Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να απευθύνονται στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του ∆ηµ. ∆ιαµ/τος ή της
Κοινότητας στα Μητρώα Ασφαλισµένων του οποίου έχουν εγγραφεί, ανεξαρτήτως του τόπου
κατοικίας ή απασχόλησής τους, προσκοµίζοντας απαραίτητα τη βεβαίωση της αρµόδιας
∆ιεύθυνσης Εργασίας ότι εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 10, καθώς και Υπεύθυνη ∆ήλωση
του ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι εξακολουθούν να απασχολούνται στην αγροτική
οικονοµία.
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Το ποσό που θα πρέπει να καταβάλουν οι ενδιαφερόµενοι της κατηγορίας αυτής, για τα δύο
έτη εισφορών, ανέρχεται σε 798,48 € και περιλαµβάνει την ατοµική εισφορά για σύνταξη, την
εισφορά ασθένειας και την εισφορά για ΛΑΕ.
Η καταβολή του ποσού θα γίνεται µέσω της ΑΤΕ µε την προσκόµιση του ειδικού εντύπου για
την ΑΤΕ - υπόδειγµα 2 ΑΤΕ ν. 3386/05, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.
Οδηγίες για τη συµπλήρωση του εντύπου και τη διαδικασία καταβολής του ποσού, µέσω ΑΤΕ,
παρέχονται στη σελίδα 14.
Σηµειώνεται, ότι όλοι οι ασφαλισµένοι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχει διακοπεί η ασφάλισή
τους για το λόγο ότι δεν προσκόµισαν δικαιολογητικά για τη συνέχιση της ασφάλισής τους,
συµπεριλαµβάνονται στην κατάσταση που στέλνουµε συνηµµένα, στην οποία αναφέρεται και
το ποσό που πρέπει να καταβάλουν στην ΑΤΕ προκειµένου να λάβουν την απαιτούµενη
βεβαίωση.
Βεβαίωση καταβολής / εξαγοράς εισφορών
Μετά την καταβολή του απαιτούµενου ποσού στην ΑΤΕ, ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να
προσκοµίσει το Γραµµάτιο Είσπραξης της ΑΤΕ στον αρµόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ, ο οποίος και
θα του χορηγήσει στη συνέχεια την απαιτούµενη «Βεβαίωση καταβολής / εξαγοράς
εισφορών», συµπληρωµένη στο συνηµµένο υπόδειγµα 3.
Η Βεβαίωση αυτή θα πρέπει να εκδίδεται εις τριπλούν και να φέρει αριθµό πρωτοκόλλου.
Το πρωτότυπο και το ένα αντίγραφο θα δίδεται στον ενδιαφερόµενο. Το δεύτερο αντίγραφο θα
φυλάσσεται στο Αρχείο του Ανταποκριτή µε φωτοαντίγραφο του Γραµµατίου Είσπραξης,
φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης της αρµόδιας ∆/νσης Εργασίας ότι εµπίπτει στις διατάξεις της
παρ. 10 και την Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν.1599/86 του ενδιαφερόµενου, ότι εξακολουθεί να
απασχολείται στην αγροτική οικονοµία.
Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει, να προσκοµίσει την πρωτότυπη βεβαίωση στην αρµόδια ∆/νση
Εργασίας και να φυλάξει µε επιµέλεια το αντίγραφο µαζί µε το Γραµµάτιο Είσπραξης της ΑΤΕ.
Υποβολή δικαιολογητικών για τη συνέχιση της ασφάλισης
Επισηµαίνεται ότι ο ενδιαφερόµενος οφείλει να συγκεντρώσει σύντοµα και να προσκοµίσει στον
Ανταποκριτή ΟΓΑ (αν δεν τα έχει ήδη καταθέσει) όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη
συνέχιση της ασφάλισής του στον ΟΓΑ, σύµφωνα µε τις ισχύουσες µέχρι σήµερα οδηγίες µας,
δηλαδή Υπεύθυνες ∆ηλώσεις Εργοδοτών, Εκκαθαριστικά Σηµειώµατα κ.λπ.
Στην περίπτωση αυτή, το αντίγραφο της Βεβαίωσης καταβολής / εξαγοράς εισφορών και τα
συνηµµένα σ’ αυτό δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλούν στον ΟΓΑ µαζί µε τα παραπάνω
δικαιολογητικά. Σε αντίθετη περίπτωση θα παραµείνουν στο αρχείο του Ανταποκριτή.
Το καταβληθέν ποσό των 798,48 € θα πιστωθεί στη µερίδα του ασφαλισµένου και θα εξοφλήσει
τις εισφορές που θα προκύψουν µετά την επανεγγραφή του στα Μητρώα Ασφαλισµένων του
Κλάδου.
Ασφάλιση σε άλλο φορέα
Επισηµαίνουµε, ότι αν τα πρόσωπα αυτά έχουν αλλάξει φορέα ασφάλισης, θα πρέπει να
απευθυνθούν στον τελευταίο ασφαλιστικό τους φορέα για την καταβολή των απαιτούµενων
εισφορών, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήµατος ασφάλισής τους στον ΟΓΑ. Στις
περιπτώσεις αυτές ο χρόνος ασφάλισης στον ΟΓΑ δεν θα λαµβάνεται υπόψη και τούτο για
τη διευκόλυνση και τη συντόµευση της διαδικασίας νοµιµοποίησης της παραµονής των
ενδιαφεροµένων στη χώρα.
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γ) Υπήκοοι τρίτων χωρών που εκκρεµεί αίτηση ασφάλισής τους στον ΟΓΑ.
Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που απασχολούνται στην αγροτική οικονοµία και εκκρεµεί αίτηση
ασφάλισής τους στον ΟΓΑ, θα πρέπει επίσης να καταβάλουν εισφορές δύο ετών και να
προσκοµίσουν στην ∆/νση Εργασίας της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τη σχετική
«Βεβαίωση καταβολής / εξαγοράς εισφορών», συµπληρωµένη στο συνηµµένο υπόδειγµα 3.
Αρµόδιος για τη χορήγηση της βεβαίωσης είναι ο Ανταποκριτής ΟΓΑ του ∆ηµοτ. ∆ιαµ/τος ή
της Κοινότητας που έχουν υποβάλει οι ενδιαφερόµενοι την αίτησή τους.
Επισηµαίνουµε, ότι και οι ενδιαφερόµενοι αυτοί θα πρέπει απαραιτήτως να προσκοµίσουν στον
αρµόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ τη βεβαίωση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Εργασίας ότι εµπίπτουν στις
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 91, καθώς και Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/86 στην οποία
θα δηλώνουν ότι εξακολουθούν να απασχολούνται στην αγροτική οικονοµία.
Το πληρωτέο ποσό, για τα δύο έτη εισφορών, ανέρχεται και στις περιπτώσεις αυτές σε 798,48
€ και περιλαµβάνει την ατοµική εισφορά για σύνταξη, την εισφορά ασθένειας και την εισφορά
για ΛΑΕ.
Η καταβολή του ποσού θα γίνεται επίσης µέσω της ΑΤΕ µε την προσκόµιση του ειδικού
εντύπου για την ΑΤΕ υπόδειγµα 2 ΑΤΕ ν. 3386/05, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα (Βλ.
σχετικές οδηγίες για τη συµπλήρωση του εντύπου και τη διαδικασία καταβολής µέσω ΑΤΕ στη
σελ. 14 ).
Στη συνέχεια θα χορηγείται στον ενδιαφερόµενο η Βεβαίωση καταβολής / εξαγοράς
εισφορών, συµπληρωµένη στο υπόδειγµα 3, σύµφωνα µε τις οδηγίες που προαναφέρουµε στην
περίπτωση 1β (σελ.5).
Σηµειώνουµε ότι µε το ποσό των 798,48 € που θα καταβάλουν οι ενδιαφερόµενοι αυτής της
κατηγορίας θα εξοφληθούν οι εισφορές που θα προκύψουν µετά την εγγραφή τους στα Μητρώα
Ασφαλισµένων του ΟΓΑ.
Στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας, παρ. 1, σελίδα 8 παρέχονται οδηγίες για τη συµπλήρωση και
διαβίβαση στον ΟΓΑ των εκκρεµούντων ∆ελτίων Απογραφής των εν λόγω υπηκόων τρίτων
χωρών.
Ασφάλιση σε άλλο φορέα
Επισηµαίνουµε, ότι αν τα πρόσωπα αυτά µετά την υποβολή της αίτησης έχουν αλλάξει
φορέα ασφάλισης, δεν θα πρέπει να εξαγοράσουν χρόνο στον ΟΓΑ αλλά στο νέο
ασφαλιστικό φορέα τους.

δ) Υπήκοοι τρίτων χωρών απασχολούµενοι στην αγροτική οικονοµία που δεν
έχουν υποβάλει αίτηση για ασφάλιση στον ΟΓΑ
Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγρ. 10, οι οποίοι
απασχολούνται στην αγροτική οικονοµία αλλά δεν έχουν υποβάλει αίτηση για ασφάλιση στον
ΟΓΑ, θα πρέπει να εξαγοράσουν εισφορές δύο ετών και να προσκοµίσουν στην ∆/νση
Εργασίας της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης «Βεβαίωση καταβολής / εξαγοράς
εισφορών» την οποία θα λάβουν από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας τους.
Όπως και στις προηγούµενες περιπτώσεις, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει απαραιτήτως να
προσκοµίσουν στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας τους τη βεβαίωση της αρµόδιας
∆/νσης Εργασίας ότι εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 91, καθώς και Υπεύθυνη
∆ήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι απασχολούνται συστηµατικά στην
αγροτική οικονοµία.
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Στις περιπτώσεις αυτές το πληρωτέο ποσό ανέρχεται σε 2.040,72 € και περιλαµβάνει την
ατοµική εισφορά, την εισφορά για ασθένεια, την εισφορά για ΛΑΕ και την κρατική εισφορά .
Με την εξαγορά οι ενδιαφερόµενοι θα αναγνωρίζουν χρόνο ασφάλισης δύο ετών.
Η καταβολή του ποσού θα γίνεται επίσης µέσω της ΑΤΕ µε την προσκόµιση του ειδικού
εντύπου για την ΑΤΕ - υπόδειγµα 2 ΑΤΕ ν. 3386/05, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.
(Βλ. σχετικές οδηγίες για τη συµπλήρωση του εντύπου και τη διαδικασία καταβολής µέσω ΑΤΕ
στη σελ. 14 ).
Στη συνέχεια θα χορηγείται στον ενδιαφερόµενο η Βεβαίωση καταβολής / εξαγοράς εισφορών
συµπληρωµένη στο ίδιο υπόδειγµα 3, σύµφωνα µε τις οδηγίες που προαναφέρουµε στην
περίπτωση 1 β ( σελ.5).
Στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας, παρ. 2, σελίδα 9 παρέχονται οδηγίες για την υποβολή,
συµπλήρωση και διαβίβαση στον ΟΓΑ ∆ελτίων Απογραφής για τους υπηκόους τρίτων χωρών
της περίπτωσης αυτής.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΥ
ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 11 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 91
Οι διατάξεις της παραγρ. 11 του άρθρου 91 αναφέρονται στους υπηκόους τρίτων χωρών που
διέµεναν µη νόµιµα στη χώρα, µέχρι 31-12-2004.
Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγρ. 11 του άρθρου 91, οι οποίοι
απασχολούνται στην αγροτική οικονοµία, θα πρέπει να εξαγοράσουν εισφορές ενός έτους
προκειµένου να λάβουν ως ασφαλιστικό δικαιολογητικό «Βεβαίωση καταβολής / εξαγοράς
εισφορών» (ίδιο υπόδειγµα 3). Η βεβαίωση χορηγείται από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου
κατοικίας του ενδιαφεροµένου.
Εκτός των απασχολούµενων στην αγροτική οικονοµία, θα µπορούν να εξαγοράσουν στον ΟΓΑ
εισφορές ενός έτους, εφόσον επιλέξουν τον ΟΓΑ για την εξαγορά, και οι υπήκοοι τρίτων
χωρών που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγρ. 11 του άρθρου 91, οι οποίοι έχουν ειδικό λόγο
διαµονής και δεν υπάγονται σε ασφαλιστικό φορέα.
Όλοι οι ανωτέρω, εφόσον εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγρ. 11 του άρθρου 91, θα
απευθύνονται στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας τους, στον οποίο και θα
καταθέτουν Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν: α) ότι εµπίπτουν στις
διατάξεις της παρ. 11 και όχι στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 91, β) ότι δεν συντρέχουν
στο πρόσωπό τους λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας και ότι µπορούν να αποδείξουν µε ένα
από τα οριζόµενα από το νόµο δικαιολογητικά, ότι διέµεναν στην Ελλάδα µέχρι 31-12-2004 και
γ) ότι απασχολούνται στην αγροτική οικονοµία ή ότι έχουν ειδικό λόγο διαµονής στη χώρα και
δεν υπάγονται σε ασφαλιστικό φορέα ( ανάλογα µε την περίπτωση).
Στις περιπτώσεις αυτές το πληρωτέο ποσό ανέρχεται στο ποσό των 1.020,36 € και περιλαµβάνει
την ατοµική εισφορά για σύνταξη, την εισφορά για ασθένεια, την εισφορά για ΛΑΕ και την
κρατική εισφορά. Με την εξαγορά οι ενδιαφερόµενοι θα αναγνωρίζουν χρόνο ασφάλισης
ενός έτους.
Η καταβολή του ποσού θα γίνεται επίσης µέσω της ΑΤΕ µε την προσκόµιση του ειδικού
εντύπου για την ΑΤΕ - υπόδειγµα 2 ΑΤΕ ν. 3386/05, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.
Οδηγίες για τη συµπλήρωση του εντύπου και τη διαδικασία καταβολής µέσω ΑΤΕ παρέχονται
στη σελ. 14.
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Στη
συνέχεια
θα
χορηγείται
στον ενδιαφερόµενο η Βεβαίωση καταβολής /
εξαγοράς εισφορών συµπληρωµένη στο ίδιο υπόδειγµα 3, σύµφωνα µε τις οδηγίες που
προαναφέρουµε στην περίπτωση 1 β ( σελ. 5).
Στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας, παρ. 3, σελίδα 9 παρέχονται οδηγίες για την υποβολή
συµπλήρωση και διαβίβαση στον ΟΓΑ ∆ελτίων Απογραφής για τους υπηκόους τρίτων χωρών
της περίπτωσης αυτής.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι Ανταποκριτές του ΟΓΑ σε καµία περίπτωση δεν θα έχουν την ευθύνη για
την εξακρίβωση της υπαγωγής ή µη των ενδιαφεροµένων της κατηγορίας αυτής στις
διατάξεις της παρ. 11, η οποία βαρύνει τους ίδιους. Παρακαλούνται όµως να τους
επισηµαίνουν, ότι θα πρέπει να προβαίνουν στην απαιτούµενη εξαγορά εισφορών ενός έτους,
µόνο εφόσον µπορούν να αποδείξουν, σύµφωνα µε τα από το νόµο οριζόµενα, ότι διέµεναν στη
χώρα µέχρι 31-12-2004 και ότι εµπίπτουν στις διατάξεις αυτές, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να
εξαγοράσουν τις εισφορές και στη συνέχεια να µη λάβουν άδεια διαµονής.

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφ. γ της παρ. 10 και του εδαφ. ζ της παρ. 11 του άρθρου 91 του ν.
3386/2005 και την εγκύκλιο αριθµ. 26/2005 του ΥΠΕΣ∆∆Α, ο υπήκοος τρίτης χώρας που κατέθεσε
αίτηση ανανέωσης άδειας εργασίας ή διαµονής, θεωρείται νοµίµως διαµένων στη χώρα µέχρι η
διοίκηση να αποφανθεί µε απόφαση επί του αιτήµατός του. Εφόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας
υποβάλει φάκελο µε πλήρη δικαιολογητικά για χορήγηση – ανανέωση άδειας διαµονής,
θεωρείται νοµίµως διαµένων στη χώρα και θα του χορηγείται από την αρµόδια Υπηρεσία ειδική
έντυπη βεβαίωση επί ειδικού χάρτου ασφαλείας, από την οποία θα προκύπτει ότι κατέθεσε
φάκελο µε πλήρη δικαιολογητικά, την οποία και θα επιστρέφει κατά την παραλαβή της άδειας
διαµονής. Σηµειώνουµε ότι στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος υποβάλει φάκελο µε ελλιπή
δικαιολογητικά, θα του χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης µε ελλιπή δικαιολογητικά (διαφορετικό
έντυπο).
Κατωτέρω σας παραθέτουµε οδηγίες σχετικά µε την υποβολή των αιτήσεων για ασφάλιση στον ΟΓΑ
των υπηκόων τρίτων χωρών που εµπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 91 του νέου
νόµου , που αφορούν στις περιπτώσεις 1γ, 1δ και 2 της παρούσας εγκυκλίου.
1. Υπήκοοι τρίτων χωρών που εκκρεµεί αίτηση ασφάλισής τους στον Ανταποκριτή ΟΓΑ
(περίπτωση 1γ εγκυκλίου).
α) Τα ∆ελτία Απογραφής των υπηκόων τρίτων χωρών που εκκρεµούν στο αρχείο των Ανταποκριτών
του ΟΓΑ, επειδή ο αιτών έχει προσωρινή εξάµηνης διάρκειας άδεια παραµονής, θα µπορούν να
διαβιβαστούν στον ΟΓΑ αφού ο ενδιαφερόµενος λάβει την ειδική έντυπη βεβαίωση επί ειδικού
χάρτου ασφαλείας, από την οποία θα προκύπτει ότι κατέθεσε φάκελο µε πλήρη δικαιολογητικά
(προσοχή: την ειδική βεβαίωση ότι κατέθεσε φάκελο µε πλήρη δικαιολογητικά και όχι την άλλη
ειδική βεβαίωση, ότι τα στοιχεία του σχετικού φακέλου είναι ελλιπή), δηλαδή θα µπορούν να
σταλούν στον ΟΓΑ και πριν τη χορήγηση της άδειας διαµονής. Ο ενδιαφερόµενος οφείλει να
καταθέσει στον αρµόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της ως άνω βεβαίωσης ή
της άδειας διαµονής, µαζί µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά (αν δεν τα έχει ήδη καταθέσει),
σύµφωνα µε τις ισχύουσες µέχρι σήµερα οδηγίες µας. Απαραιτήτως θα πρέπει να συνυποβάλει και
νεότερες Υπεύθυνες ∆ηλώσεις Εργοδοτών για τα επόµενα έτη εκείνου που συµπληρώθηκε το
∆ελτίο Απογραφής.
Στο ∆ελτίο Απογραφής ως ηµεροµηνία έναρξης ασφάλισης θα τίθεται η 1-7-2003, υπό την
προϋπόθεση βέβαια ότι ο αιτών έχει υποβάλει Υπεύθυνες ∆ηλώσεις Εργοδοτών για τα έτη 2003 και
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µετά. Σε αντίθετη περίπτωση, ως ηµεροµηνία έναρξης ασφάλισης, θα τίθεται η πρώτη του
έτους απασχόλησής του στην αγροτική οικονοµία, π.χ. η 1-1-2004 για τον υπήκοο τρίτης χώρας που
έχει υποβάλει Υπεύθυνες ∆ηλώσεις Εργοδοτών για τα έτη 2004 και εφεξής.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Στο ∆ελτίο Απογραφής στην παράγραφο 7 «ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ – ΑΠΩΛΕΙΑ
ΚΑΡΤΑΣ» και στη θέση α θα πρέπει να µεταφέρονται και να συµπληρώνονται οπωσδήποτε
από το Γραµµάτιο Είσπραξης της ΑΤΕ 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.
Ο Ανταποκριτής ΟΓΑ στη συνέχεια θα πρέπει να διαβιβάσει στον ΟΓΑ το ∆ελτίο Απογραφής µαζί
µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και τη βεβαίωση εξαγοράς / καταβολής εισφορών µε τα
συνηµµένα σ’ αυτή δικαιολογητικά (φωτοαντίγραφο του Γραµµατίου Είσπραξης από την ΑΤΕ,
Υπεύθυνη ∆ήλωση του ενδιαφερόµενου κ.λπ.).
β) Σε περίπτωση που ο Ανταποκριτής ΟΓΑ διαπιστώσει ότι ο ενδιαφερόµενος µετά την προσωρινή
εξάµηνης διάρκειας άδεια παραµονής είχε λάβει άδεια διαµονής από την Περιφέρεια, η ισχύς της
οποίας παρατάθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 91 του νέου
νόµου, στο ∆ελτίο Απογραφής θα πρέπει να συµπληρωθούν τα στοιχεία του Γραµµατίου Είσπραξης
όπως προαναφέρουµε, και ως ηµεροµηνία έναρξης ασφάλισης θα τίθεται η ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος της άδειας διαµονής. Στην περίπτωση αυτή το ∆ελτίο Απογραφής θα διαβιβάζεται άµεσα
στον ΟΓΑ µαζί µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της αρχικής
άδειας διαµονής και τυχόν ανανεώσεων και τη βεβαίωση εξαγοράς / καταβολής εισφορών µε τα
συνηµµένα σ’ αυτή δικαιολογητικά.
Τα ∆ελτία Απογραφής που εκκρεµούν για άλλη αιτία (π.χ. οι αιτούντες αναχώρησαν από τον τόπο
διαµονής, άλλαξαν επάγγελµα κ.λπ), θα πρέπει να παραµείνουν στο αρχείο του Ανταποκριτή ΟΓΑ
µέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίες.
2. Υπήκοοι τρίτων χωρών απασχολούµενοι στην αγροτική οικονοµία που δεν έχουν
υποβάλει αίτηση για ασφάλιση στον ΟΓΑ (περίπτωση 1δ εγκυκλίου).
Οι υπήκοοι τρίτων χωρών της κατηγορίας αυτής, που απασχολούνται στην αγροτική οικονοµία και
έχουν προσωρινή εξάµηνης διάρκειας άδεια διαµονής ή άδεια διαµονής από την Περιφέρεια, η
ισχύς της οποίας παρατάθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 91
του νέου νόµου, µπορούν να υποβάλουν αίτηση για ασφάλισή τους στον ΟΓΑ, αφού λάβουν την
προαναφερόµενη ειδική έντυπη βεβαίωση επί ειδικού χάρου ασφαλείας ή άδεια διαµονής.
Στις περιπτώσεις αυτές στο ∆ελτίο Απογραφής ως ηµεροµηνία έναρξης ασφάλισης θα τίθεται η 1-92005.
Επίσης, στο ∆ελτίο Απογραφής θα πρέπει να συµπληρωθούν τα στοιχεία του Γραµµατίου
Είσπραξης της ΑΤΕ, σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναφέραµε στην προηγούµενη παράγραφο 1α.
Ο Ανταποκριτής ΟΓΑ θα πρέπει στη συνέχεια να διαβιβάσει στον ΟΓΑ το ∆ελτίο Απογραφής µαζί
µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τις ισχύουσες µέχρι σήµερα οδηγίες µας,
επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της προαναφερόµενης έντυπης βεβαίωσης επί ειδικού χάρτου
ασφαλείας ή της άδειας διαµονής και τη βεβαίωση εξαγοράς / καταβολής εισφορών µε τα
συνηµµένα σ’ αυτή δικαιολογητικά.

3. Υπήκοοι τρίτων χωρών απασχολούµενοι στην αγροτική οικονοµία που εµπίπτουν στις
διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 91 (περίπτωση 2 εγκυκλίου).
Οι ενδιαφερόµενοι της κατηγορίας αυτής θα πρέπει να απευθυνθούν στον Ανταποκριτή του
ΟΓΑ του τόπου κατοικίας τους και να υποβάλουν αίτηση για ασφάλισή τους στον ΟΓΑ, αφού
λάβουν την άδεια διαµονής από την Περιφέρεια και εφόσον απασχολούνται συστηµατικά στην
αγροτική οικονοµία, έχουν δηλαδή πραγµατοποιήσει το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της
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αίτησης τουλάχιστον 150 ηµέρες εργασίας.
µέχρι σήµερα οδηγίες µας.

Για τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ισχύουν οι

Στο ∆ελτίο Απογραφής θα πρέπει να επισυναφθεί και η βεβαίωση εξαγοράς / καταβολής εισφορών
µε τα συνηµµένα σ’ αυτή δικαιολογητικά.
Στις περιπτώσεις αυτές ως ηµεροµηνία έναρξης ασφάλισης θα τίθεται η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
της άδειας διαµονής.
Επίσης, στο ∆ελτίο Απογραφής θα πρέπει να συµπληρωθούν τα στοιχεία του Γραµµατίου
Είσπραξης της ΑΤΕ, σύµφωνα µε τις οδηγίες που προαναφέραµε στην παράγραφο 1α του
Κεφαλαίου αυτού.

4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 91 (ΠΑΡ. 10 & 11)
ΤΟΥ Ν. 3386/2005
α) Στους υπηκόους τρίτων χωρών που είναι εν ενεργεία ασφαλισµένοι του ΟΓΑ, οι οποίοι
εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 91 (περίπτωση 1α της παρούσας), µπορούν να
χορηγούνται βιβλιάρια υγείας µε διάρκεια ισχύος έως 31-5-2006 ή να θεωρούνται τα βιβλιάρια
υγείας τους µέχρι 31-5-2006, εφόσον διαθέτουν:

• Ασφαλιστική ενηµερότητα και
• Άδεια διαµονής ή την έντυπη βεβαίωση επί ειδικού χάρτου ασφαλείας, που προαναφέραµε
στο κεφάλαιο 3, ότι έχουν υποβάλει φάκελο µε πλήρη δικαιολογητικά. (Προσοχή: την
ειδική βεβαίωση ότι ο ενδιαφερόµενος έχει υποβάλει φάκελο µε πλήρη δικαιολογητικά και όχι
την άλλη ειδική βεβαίωση ότι τα στοιχεία του σχετικού φακέλου είναι ελλιπή).
β) Στους υπηκόους τρίτων χωρών που έχει διακοπεί η ασφάλισή τους στον ΟΓΑ ή
εκκρεµεί αίτηση για ασφάλισή τους ή δεν έχουν υποβάλει αίτηση για ασφάλιση, οι οποίοι
εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 91 (περιπτώσεις 1β, 1γ και 1δ της παρούσας)
καθώς και στους υπηκόους τρίτων χωρών που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 11 του
άρθρου 91 (περίπτωση 2 της παρούσας) µπορούν να χορηγούνται βιβλιάρια υγείας µε διάρκεια
ισχύος έως 31-5-2006 ή να θεωρούνται τα βιβλιάρια υγείας τους µέχρι 31-5-2006, εφόσον
διαθέτουν:

• Βεβαίωση καταβολής / εξαγοράς εισφορών και
• Άδεια διαµονής ή την έντυπη βεβαίωση επί ειδικού χάρτου ασφαλείας, που προαναφέραµε
στο κεφάλαιο 3, ότι έχουν υποβάλει φάκελο µε πλήρη δικαιολογητικά. (Προσοχή: την
ειδική βεβαίωση ότι ο ενδιαφερόµενος έχει υποβάλει φάκελο µε πλήρη δικαιολογητικά και όχι
την άλλη ειδική βεβαίωση ότι τα στοιχεία του σχετικού φακέλου είναι ελλιπή).

Ο ∆ιοικητής

Λευτέρης Ν. Παπαγεωργόπουλος
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.
2.
-

3.
-

4.
5.
6.
7

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Γραφείο κ. Υπουργού
Γραφείο κ. Υφυπουργού
Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα. Κοιν. Ασφαλίσεων
∆/νση Ασφάλισης Αγροτών και Ανασφαλίστων Οµάδων
Σταδίου 29
105 59 ΑΘΗΝΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Γενική ∆/νση Εργασίας
∆/νση Απασχόλησης
Τµήµα ΙΙΙ
Πειραιώς 40
101 82 ΑΘΗΝΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΗΜ. ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
& ΑΠΟΚ/ΣΗΣ
Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα
Γεν. ∆/νση ∆ιοικ. Υποστήριξης
∆/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Α΄ Τµήµα Αδειών Παραµονής
Σταδίου 31
105 59 ΑΘΗΝΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
∆/νσεις Αστικής Κατάστασης και
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
Γρ. κ.κ. Νοµαρχών
∆/νσεις Εργασίας
Κ.Η.Υ.Κ.Υ.
Λεωφ. Συγγρού 101
117 45 ΑΘΗΝΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
∆/νση ∆ηµοσίου Τοµέα
Πανεπιστηµίου 4
106 71 ΑΘΗΝΑ

8..ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ
(ΠΟΕ _ ΟΤΑ)
Καρόλου 24
104 37 ΑΘΗΝΑ
9.ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ
(ΟΜΕ – ΟΤΑ)
Βερανζέρου 22
104 32 ΑΘΗΝΑ
10.ΠΑΣΕΓΕΣ
Κηφισίας 16
115 26 ΑΘΗΝΑ
11.ΓΕΣΑΣΕ
Κηφισίας 16
115 26 ΑΘΗΝΑ
12.ΣΥ∆ΑΣΕ
Κηφισίας 16
115 26 ΑΘΗΝΑ
13.ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ
Χατζηγιάννη Μέξη 5
11528 ΑΘΗΝΑ
14.CALL CENTER HELLAS
Ελ.Βενιζέλου 280 (Θησέως)
176 75 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραµµατεία ∆ιοίκησης
2. Γραφείο κ. Υποδιοικητή
3. Γενική ∆/νση Ασφάλισης
4. Γενική ∆/νση ∆ιοικ. Υποστήριξης
5. Κλάδους και Υπηρεσίες
6. Περιφερειακά Υποκαταστήµατα ΟΓΑ
7. Όλο το Προσωπικό του ΟΓΑ
8. ∆/νσεις Υγιεινής Νοµαρχιών
(υπαλλήλους ΟΓΑ)

