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ΠΡΟΣ: Τους κ.κ, Ανταποκριτές ΟΓΑ

ΘΕΜΑ: « Εργόσημο ΟΓΑ»
Σχετ.: «Η εγκύκλιός μας με αριθ. 9/2011»

Σας υπενθυμίζουμε την εγκύκλιό μας αριθ. 9/2011 και επισημαίνουμε και πάλι ότι,
σύμφωνα με το νόμο, ο χρόνος ασφάλισης όλων των εργατών γης για το τρέχον
έτος (2012) θα υπολογιστεί, αποκλειστικά, με βάση τις αμοιβές που έχουν λάβει
με ΕΡΓΟΣΗΜΟ.

Ο χρόνος ασφάλισης των εργατών γης, για το έτος 2012, θα υπολογιστεί
στις αρχές του έτους 2013, και θα προκύψει από τη διαίρεση του συνόλου των αμοιβών
που έχουν λάβει με εργόσημο εντός του έτους 2012 διά του ημερομισθίου του
ανειδίκευτου εργάτη (Η.Α.Ε.) τής 31ης Δεκεμβρίου του έτους 2011 (€ 33,57).

Όσοι έχουν πραγματοποιήσει, εντός του έτους 2012, 150 ημέρες εργασίας και άνω
- υπολογισθείσες κατά τα ανωτέρω - θα ασφαλιστούν στον ΟΓΑ για ολόκληρο το
έτος 2012 και θα δικαιούνται βiβλιάριο υγείας για το έτος 2013, εφόσον βεβαίως
δεν οφείλουν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι και το έτος 2011.

Για τους παραπάνω λόγους και ενόψει λήξεως του τρέχοντος έτους (2012)
παρακαλούμε να ενημερώνετε όλους τους εργάτες γης (ημεδαπούς - αλλοδαπούς), οι
οποίοι απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες και έχουν ανεξόφλητα εργόσημα, να προβούν
σε άμεση εξαργύρωσή τους μέχρι 31-12-2012 προκειμένου να συμπληρώσουν, νια το
έτος 2012, τις 150 ημέρες εργασίας και άνω. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα δικαιούνται
βιβλιάριο υγείας από τον Οργανισμό μας και, ειδικά οι πολίτες τρίτων χωρών, θα
αντιμετωπίσουν προβλήματα και με την ανανέωση της άδειας διαμονής τους.

Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι χρήσιμες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους,
σχετικά με το εργόσημο, παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.αr), όπου έχει
αναρτηθεί και η σχετική εγκύκλιος του ΟΓΑ με αριθ. 9/2011.

Τέλος, παρακαλούμε θερμά, το έγγραφό μας αυτό να αναρτηθεί στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου σας καθώς και σε εμφανή σημεία της Δημοτικής Ενότητάς σας.
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