
1 
 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ 

Α. Η διαδικασία αφορά τη δυνατότητα υπαγωγής στην ασφάλιση του π. Ο.Γ.Α μέσω 

του Απογραφικού δελτίου για όσους δεν έχουν υποχρέωση έναρξης ατομικής 

επιχείρησης στην Α.Α.Δ.Ε και δεν αντλείται επί του παρόντος μέσω ηλεκτρονικής 

υπηρεσίας. 

Συγκεκριμένα: 

1. Εργάτες γης.  

2. Μέλη οικογενειών, που είναι τα τέκνα και ο/η σύζυγος.  

3. Οι αγρότες ειδικού καθεστώτος. Ο έλεγχος γίνεται σύμφωνα με τον ν. 

3050/02. 

 

4. Μέλη αγροτικών συνεταιρισμών 

5. Νέοι Γεωργοί σε προγράμματα ενίσχυσης  

6. Οι μοναχοί/ές,  

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αίτηση - Δελτίο Απογραφής - Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα, 

συμπληρωμένη σε ειδικό έντυπο, υπογεγραμμένο από τον ίδιο. 

2. Το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα πριν την υποβολή της αίτησης 

απογραφής (μη ύπαρξη ασφαλιστέας δραστηριότητας πριν από την 

ημερομηνία απογραφής). Σε περίπτωση αναδρομικής εγγραφής τα 

εκκαθαριστικά των αντίστοιχων ετών. 

3. Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας. 

- Σε περίπτωση που ο αιτών είναι υπήκοος τρίτης χώρας, επιπλέον απαιτείται 

φωτοαντίγραφο του τίτλου νόμιμης διαμονής του στη Χώρα, που να είναι σε 

ισχύ και να του παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 

- Οι ομογενείς από τη χώρα της Αλβανίας πρέπει να υποβάλουν φωτοαντίγραφο 

του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς. 

- Οι υπήκοοι κρατών-μελών της ΕΕ πρέπει να υποβάλουν φωτοαντίγραφο της 

βεβαίωσης εγγραφής πολίτη ΕΕ. 

Επιπλέον δικαιολογητικά ανά κατηγορία: 

Εργάτες γης: φωτ/φα εξαργυρωθέντων εργοσήμων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

εκκαθαριστικό ΔΟΥ να προσκομίζεται βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ.  

 

Μέλη αγροτικών οικογενειών (σύζυγος, τέκνα, γονείς): πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης, εκκαθαριστικό σημείωμα του αρχηγού της 

εκμετάλλευσης. Ειδικά για τα μέλη οικογένειας αλιέα, επιπλέον απαιτείται φωτ/φο της 

ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας του μέλους, φωτ/φο της επαγγελματικής 

άδειας του αλιευτικού σκάφους του αρχηγού της εκμετάλλευσης.  
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Νέοι Γεωργοί σε προγράμματα ενίσχυσης: φωτοαντίγραφο της Απόφασης 

Αποδοχής της έγκρισης για την ένταξη του αιτούντα σε πρόγραμμα του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Μέλη αγροτικών συνεταιρισμών: φωτ/φο του καταστατικού του συνεταιρισμού 

από το οποίο θα προκύπτει ότι είναι μέλος του Συνεταιρισμού, απαλλακτική βεβαίωση 

εγγραφής από τον π. ΟΑΕΕ  

 

Μοναχές – μοναχοί: βεβαίωση της/του Ηγουμένης/ου ότι απασχολείται με 

αγροτικές εργασίες της Μονής  

 

 


