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Γ. Βροφτςησ: Για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο και ςυνεκτικό πλαίςιο 

ςτήριξησ για τον πρωτογενή τομέα με την αςφαλιςτική μεταρρφθμιςη 

(Ν.4670/2020) 
 

Με αφορμι τθν πρόςφατθ τροπολογία του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν 

Τποκζςεων ςχετικά με τθν απαςχόλθςθ των ςυνταξιοφχων, μασ δίνεται θ ευκαιρία 

να ανακεφαλαιϊςουμε όλεσ τισ παρεμβάςεισ του Τπουργείου μασ υπζρ του 

πρωτογενοφσ τομζα. Παρεμβάςεισ που όλεσ  είχαν ωσ ςτόχο τθν ενίςχυςθ του 

ειςοδιματοσ των αγροτϊν και τθν ενκάρρυνςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτον πρωτογενι 

τομζα.  

Είναι θ πρϊτθ φορά που ο πρωτογενισ τομζασ βρίςκεται ςτο επίκεντρο ςτιριξθσ 

και κάλυψθσ του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων με όχθμα ζνα 

νζο αςφαλιςτικό πλαίςιο και ιδιαιτζρωσ ευνοϊκζσ διατάξεισ. Και αυτό ζγινε 

πραγματικότθτα με τθ κυβζρνθςθ Μθτςοτάκθ. Ενδεικτικά, αναφζρουμε τισ 

χαμθλότερεσ ειςφορζσ, τισ υψθλότερεσ και ανταποδοτικότερεσ ςυντάξεισ με τθ 

δυνατότθτα για επικουρικι ςφνταξθ και εφάπαξ παροχι, τθ δυνατότθτα παραμονισ 

ςτθν εργαςία χωρίσ να περικόπτεται  θ ςφνταξθ, τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ και τθν 

αποτελεςματικότερθ εξυπθρζτθςθ των αγροτϊν με αποκορφφωμα τθν ψθφιακι 

ςφνταξθ-«ΑΣΛΑ», θ οποία ιδθ λειτουργεί πιλοτικά και με τθν επίςθμθ εκκίνθςθ 

τθσ τον Ιοφλιο κα αποτελζςει τθν μεγαλφτερθ μεταρρφκμιςθ ςτο τομζα τθσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  

υγκεκριμζνα : 

 

1.Νζο αςφαλιςτικό ςφςτημα επιλογήσ 6 αςφαλιςτικϊν κατηγορίεσ με ειδική 

μζριμνα για τουσ αγρότεσ  

Με τθν αςφαλιςτικι μασ μεταρρφκμιςθ και ςυγκεκριμζνα με το άρκρο 36 του ν. 

4670/2020 δθμιουργιςαμε  για τουσ αγρότεσ ζνα ανταποδοτικό ςφςτθμα 



ελεφκερθσ και ευζλικτθσ επιλογισ, ζξι αςφαλιςτικϊν κατθγοριϊν χαμθλότερων ςε 

ςφγκριςθ με αυτζσ των άλλων ελεφκερων επαγγελματιϊν και 

αυτοαπαςχολοφμενων, ενιςχφοντασ και προςτατεφοντασ το ειςόδθμα των αγροτϊν. 

 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΑΓΡΟΣΩΝ ΑΠΟ 1/1/2020 ΕΩ 31/12/2020*  

Αςφαλιςτικζσ κατηγορίεσ ΚΤΡΙΑ ΤΝΣΑΞΗ (€) 
ΤΓΕΙΑ Ε 

ΧΡΗΜΑ (€) 
ΤΓΕΙΑ Ε ΕΙΔΟ (€) 

ΑΓΡΟΣΙΚΗ 
ΕΣΙΑ (€) 

ΤΝ
ΟΛΟ 
(€) 

1
θ
 κατθγορία 87 3 29 2 121 

2θ κατθγορία 104 3 35 2 144 

3θ κατθγορία 132 3 35 3 173 

4
θ
 κατθγορία 166 3 35 3 207 

5θ κατθγορία 207 3 35 4 249 

6θ κατθγορία 280 3 35 6 324 

      ΕΙΦΟΡΕ ΑΓΡΟΣΩΝ ΑΠΟ 1/1/2021 ΕΩ 31/12/2021*  

Αςφαλιςτικζσ κατηγορίεσ ΚΤΡΙΑ ΤΝΣΑΞΗ (€) 
ΤΓΕΙΑ Ε 

ΧΡΗΜΑ (€) 
ΤΓΕΙΑ Ε ΕΙΔΟ (€) 

ΑΓΡΟΣΙΚΗ 
ΕΣΙΑ (€) 

ΤΝΟΛ
Ο (€) 

1θ κατθγορία 89 3 29 2 123 

2θ κατθγορία 107 3 35 2 147 

3θ κατθγορία 136 3 35 3 177 

4θ κατθγορία 171 3 35 3 212 

5θ κατθγορία 212 3 35 4 254 

6
θ
 κατθγορία 288 3 35 6 332 

* ταθερά ποςά ςε ευρϊ  

     

      

      

      ΕΙΦΟΡΕ ΑΓΡΟΣΩΝ ΑΠΟ 1/1/2022 ΕΩ 31/12/2022*  

Αςφαλιςτικζσ κατηγορίεσ ΚΤΡΙΑ ΤΝΣΑΞΗ (€) 
ΤΓΕΙΑ Ε 

ΧΡΗΜΑ (€) 
ΤΓΕΙΑ Ε ΕΙΔΟ (€) 

ΑΓΡΟΣΙΚΗ 
ΕΣΙΑ (€) 

ΤΝΟΛ
Ο (€) 

1θ κατθγορία 91 3 29 2 125 

2θ κατθγορία 110 3 35 2 150 

3θ κατθγορία 139 3 35 3 180 

4
θ
 κατθγορία 175 3 35 3 216 

5
θ
 κατθγορία 218 3 35 4 260 

6θ κατθγορία 295 3 35 6 339 

* ταθερά ποςά ςε ευρϊ  

     



 

 

2.Νζο ανταποδοτικό ςφςτημα κοινωνικήσ αςφάλιςησ για αγρότεσ  

 Ο νόμοσ 4670/2020 ειςιγαγε  ζνα ςφγχρονο, βιϊςιμο και ανταποδοτικό δθμόςιο 

ςφςτθμα κοινωνικισ αςφάλιςθσ, που παρζχει ςτακερότθτα και ςζβεται τουσ 

αςφαλιςμζνουσ αγρότεσ. Αςφαλιςμζνοι του πρωτογενοφσ τομζα από 30 χρόνια και 

μία μζρα, πλζον, κα λαμβάνουν με τα νζα ποςοςτά αναπλιρωςθσ του ν.4670/2020 

αυξθμζνα ποςά ςυντάξεων ςε ςφγκριςθ με αυτά που κα δικαιοφνταν βάςει του 

προθγοφμενου νόμου Κατροφγκαλου-ΤΡΙΖΑ. 

 

3.Απονομή ςφνταξησ ςτο λεπτό για όλουσ τουσ αγρότεσ μζςω του ψηφιακοφ 

ςυςτήματοσ «ΑΣΛΑ» του e-ΕΦΚΑ 

 

 Σο όραμα τθσ ψθφιακισ απονομισ ςυντάξεων μζςω του ςυςτιματοσ «ΑΣΛΑ» ζχει 

ιδθ αρχίςει να υλοποιείται.  Από 15 Απριλίου 2020 ξεκίνθςε θ πιλοτικι λειτουργία 

τθσ νζασ διαδικαςίασ απονομισ κφριασ ςφνταξθσ «ΑΣΛΑ» μζςω του e-ΕΦΚΑ, ωσ 

αποτζλεςμα του ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ τθσ χειρόγραφθσ  διαδικαςίασ. το 

πλαίςιο αυτισ τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ ξεκινιςαμε με δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ 

αποφάςεων ςυνταξιοδότθςθσ. Πρόκειται για τισ αποφάςεισ μεταβίβαςθσ  ςφνταξθσ 

λόγω κανάτου (χθρείασ) και τισ αποφάςεισ απονομισ ςφνταξθσ γιρατοσ  τζωσ ΟΓΑ 

χωρίσ παράλλθλθ αςφάλιςθ.  

Επιλζξαμε ςτισ πρϊτεσ ψθφιακζσ απονομζσ ςυντάξεων  να ςυμπεριλάβουμε  τισ 

ςυντάξεισ γιρατοσ τζωσ ΟΓΑ προκειμζνου να ελαφρφνουμε αυτιν τθν ιδιαιτζρωσ 

κοινωνικά ευαίςκθτθ κατθγορία αςφαλιςμζνων.  

Μζςα ςτον Ιοφλιο, το 40% και πλζον των νζων ςυντάξεων  κα απονζμεται ψθφιακά 

και μζςα ςε μόνο λίγα δευτερόλεπτα. Σελειϊνει δια παντόσ θ πολφχρονθ 

ταλαιπωρία και θ αναμονι των αγροτϊν  για τθν λιψθ τθσ ςφνταξθσ τουσ. 

Η πιλοτικι λειτουργία τθσ ψθφιακισ απονομισ ςφνταξθσ-«ΑΣΛΑ» ζρχεται να λφςει 

ζνα χρόνιο πρόβλθμα για εκατομμφρια ςυμπολίτεσ μασ που ολοκλιρωςαν τον 

εργαςιακό τουσ βίο. Πρόβλθμα το οποίο κα μποροφςε να ζχει λυκεί ιδθ από τα 

τζλθ του 2015 αν θ κυβζρνθςθ του ΤΡΙΖΑ ιδεολθπτικά δεν είχε «παγϊςει» τθν 

ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ «ΑΣΛΑ».    

Μζςα ςτο τρζχον ζτοσ κα ενςωματωκοφν ςτο ςφςτθμα «AΣΛΑ» και άλλεσ 

κατθγορίεσ ςυντάξεων και μζχρι το τζλοσ του 2021 το 85% των ςυντάξεων κα 

απονζμονται ψθφιακά μζςα ςε λίγα λεπτά.  



 

4.Νζεσ αναβαθμιςμζνεσ υπηρεςίεσ του e- ΕΦΚΑ για τουσ αγρότεσ  

Αναβακμίςαμε μζςω του νζου αποκεντρωμζνου δικτφου εξυπθρζτθςθσ του e-ΕΦΚΑ 

τισ υπθρεςίεσ για τουσ αγρότεσ, απαλλάςςοντασ τουσ από τισ άςκοπεσ μετακινιςεισ  

εκατοντάδων χιλιομζτρων και αντιμετωπίηοντασ ζτςι το χρόνιο πρόβλθμα τθσ 

δυςχεροφσ εξυπθρζτθςθσ τουσ. υγκεκριμζνα, μζςω τθσ αποκζντρωςθσ των 

υπθρεςιϊν του πρϊθν ΟΓΑ και τθν μεταφορά αρμοδιοτιτων, οι αγρότεσ δεν κα 

χρειάηεται να επιςκζπτονται τα περιφερειακά τμιματα του πρϊθν ΟΓΑ για κζματα 

αςφάλιςθσ-ειςφορϊν και μθτρϊου αλλά κα εξυπθρετοφνται πλζον από τα τοπικά 

υποκαταςτιματα μιςκωτϊν του  e-ΕΦΚΑ ανάλογα με τον τόπο κατοικίασ τουσ. 

Σον Ιανουάριο του 2020 ζγινε θ αρχι  από  τθν Περιφζρεια τερεάσ Ελλάδοσ ,  όπου 

11.652 αγρότεσ ςτον  νομό Φκιϊτιδασ εξυπθρετοφνται πλζον ςτο Περιφερειακό 

Τποκατάςτθμα Μιςκωτϊν ςτθ Λαμία. Επίςθσ τον Ιανουάριο ολοκλθρϊκθκε θ 

μεταφορά των αρμοδιοτιτων των παροχϊν (επιδόματα, ζξοδα κθδείασ) ςτα κατά 

τόπουσ υποκαταςτιματα μιςκωτϊν του  e-ΕΦΚΑ. 

Η δράςθ επεκτάκθκε και ςε άλλουσ νομοφσ και ολοκλθρϊκθκε μζςα ςτον Απρίλιο 

του 2020 ςε όλθ τθν επικράτεια με τθ ςταδιακι διάκεςθ ολοκλθρωμζνων 

θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν μζςω του δικτυακοφ τόπου του e-ΕΦΚΑ, ςτο πλαίςιο του 

ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ του e-ΕΦΚΑ. Οι υπθρεςίεσ αυτζσ κα παρζχουν τθ 

δυνατότθτα απομακρυςμζνθσ εξυπθρζτθςθσ για τθν πλειοψθφία των ςυναλλαγϊν 

χωρίσ να απαιτείται καμία μετακίνθςθ. 

 Δθμιουργιςαμε λοιπόν ζνα ςφγχρονο πλαίςιο εξυπθρζτθςθσ για όλουσ τουσ 

αςφαλιςμζνουσ του Οργανιςμοφ απαλλαγμζνο από αγκυλϊςεισ, γραφειοκρατία και 

ταλαιπωρία.  

Δείχνουμε ζμπρακτα το ςεβαςμό μασ και αναγνωρίηουμε τθ μεγάλθ ςθμαςία του 

πρωτογενοφσ τομζα και κυρίωσ των ανκρϊπων που τον υπθρετοφν  ςτθν 

παραγωγικι και αναπτυξιακι δραςτθριότθτα τθσ χϊρασ. 

 

5.Δικαίωμα επικουρικήσ ςφνταξησ για τουσ αγρότεσ  

Για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία του αςφαλιςτικοφ δικαίου τθσ χϊρασ μασ παρζχουμε 

τθ δυνατότθτα ςτουσ αγρότεσ να κεμελιϊςουν δικαίωμα και ςτθν επικουρικι 

ςφνταξθ. Ειδικότερα, ςτο άρκρο 41 του ν.4670/2020 προβλζπεται ότι από 1.1.2021 

κα μποροφν να υπαχκοφν ςτθν αςφάλιςθ του κλάδου Επικουρικισ Αςφάλιςθσ του 

e-ΕΦΚΑ, μετά από αίτθςθ τουσ, τα πρόςωπα τα οποία αςκοφν επάγγελμα 

υπαγόμενο ςτθν αςφάλιςθ του πρϊθν ΟΓΑ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Δυνατότητα υπαγωγήσ ςτον κλάδο Εφάπαξ παροχήσ για τουσ αγρότεσ  

 Αυτι θ μεγάλθ και ολοκλθρωμζνθ αςφαλιςτικι μεταρρφκμιςθ είχε ωσ κφριο 

μζλθμα τθν διεφρυνςθ των αςφαλιςτικϊν δικαιωμάτων των αγροτϊν. το άρκρο 41 

του ν.4670/2020 προβλζφκθκε θ δυνατότθτα  να υπαχκοφν εφόςον το επικυμοφν  

από 1.1.2021 και ςτον Κλάδο Εφάπαξ Παροχϊν προκειμζνου να κεμελιϊςουν 

δικαίωμα χοριγθςθσ εφάπαξ παροχισ. 

 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΑΓΡΟΣΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ 
ΠΑΡΟΧΗ 

Αςφαλιςτικζσ κατηγορίεσ Ποςά ειςφορϊν εφάπαξ 
παροχήσ ςε ευρϊ 

1η 26 

2η 31 

3η 37 

  

 

 

 

 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΑΓΡΟΣΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΤΝΣΑΞΗ 

Αςφαλιςτικζσ 
κατηγορίεσ 

Ποςά 
ειςφορϊν 

επικουρικήσ 
ςφνταξησ εϊσ 

31/5/2022 

Ποςά 
ειςφορϊν 

επικουρικήσ 
ςφνταξησ από 

1/6/2022 

1η 42 39 

2η 51 47 

3η 61 56 



7.Απαλλαγή ετεροςυνταξιοφχων αγροτϊν με ειςόδημα κάτω των 10.000 ευρϊ  

από  αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ 

Με τθν εν λόγω τροπολογία αποδεικνφουμε ακόμα μια φορά εμπράκτωσ τθν 

ςτιριξθ μασ ςτον πρωτογενι τομζα τθσ χϊρασ, αφοφ απαλλάςςουμε τουσ 

ετεροςυνταξιοφχουσ αγρότεσ  από τθν υποχρζωςθ καταβολισ αςφαλιςτικϊν 

ειςφορϊν, εφόςον το ειςόδθμα τουσ από τθν αγροτικι δραςτθριότθτα δεν 

υπερβαίνει το ποςό των 10.000 ευρϊ ετθςίωσ. Δθλαδι κεςπίηεται ζνα εφλογο όριο 

απαλλαγισ για τουσ ςυνταξιοφχουσ των πρϊθν φορζων κφριασ αςφάλιςθσ ι του 

Δθμοςίου που αςκοφν δραςτθριότθτα υπακτζα ςτθν αςφάλιςθ του πρϊθν ΟΓΑ από 

τθν υποχρζωςθ καταβολισ ειςφορϊν, προκειμζνου να αποφευχκεί θ δυςανάλογθ 

επιβάρυνςθ ςτο ειςόδθμα τουσ και να ςτθριχκεί θ αγροτικι δραςτθριότθτα.  

 

8.Οι ετεροςυνταξιοφχοι αγρότεσ με ειςόδημα μζχρι 10.000 ευρϊ θα λαμβάνουν 

κανονικά ςτο 100% την ςφνταξή τουσ  

Η κζςπιςθ του  παραπάνω ειςοδθματικοφ ορίου των 10.000 ευρϊ  εναρμονίηεται 

πλιρωσ με τθν ρφκμιςθ του άρκρου 27 του ν. 4670/2020,   ςφμφωνα με τθν οποία 

δεν μειϊνεται το ποςό τθσ ςφνταξθσ των ςυνταξιοφχων πρϊθν φορζων κφριασ 

αςφάλιςθσ και του Δθμοςίου, οι οποίοι αναλαμβάνουν δραςτθριότθτα υπακτζα 

ςτθν αςφάλιςθ του πρϊθν ΟΓΑ εφόςον το ετιςιο ειςόδθμά τουσ από απαςχόλθςθ 

ςτον αγροτικό τομζα ωσ αγρότεσ, μελιςςοκόμοι, κτθνοτρόφοι, πτθνοτρόφοι και 

αλιείσ δεν υπερβαίνει το ποςό των δζκα χιλιάδων (10.000) ευρϊ. Αυτό ςθμαίνει ότι 

οι ετεροςυνταξιοφχοι αγρότεσ λαμβάνουν το 100% τθσ ςφνταξθσ τουσ εφόςον το 

ειςόδθμα τουσ από τθν απαςχόλθςθ τουσ ςτον αγροτικό τομζα δεν υπερβαίνει το 

ποςό των 10.000 ευρϊ ετθςίωσ.  

 

9.Ο ν.4670/2020 δίνει κίνητρο ςτουσ ςυνταξιοφχουσ του πρϊην ΟΓΑ να 

παραμείνουν ςτα χωράφια τουσ 

Θδθ από τον Φεβρουάριο,  με τον νζο αςφαλιςτικό μασ νόμο δθμιουργιςαμε 

ιςχυρά κίνθτρα για να παραμείνουν οι αγρότεσ ςυνταξιοφχοι ςτα χωράφια τουσ. Και 

αυτό διότι οι ςυνταξιοφχοι του πρϊθν ΟΓΑ, οι οποίοι ςυνεχίηουν να καλλιεργοφν τα 

χωράφια τουσ λαμβάνουν το 100% τθσ ςφνταξθσ τουσ, χωρίσ τθν παραμικρι 

περικοπι και παράλλθλα εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ καταβολισ 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν. 

 

 



10.Σζλοσ ςτην πολυετή αναμονή - Άμεςη καταβολή των εξόδων κηδείασ ςτουσ 

ςυγγενείσ των αςφαλιςμζνων και ςυνταξιοφχων του πρϊην ΟΓΑ  

 το πλαίςιο του ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ και τθσ διαλειτουργικότθτασ των 

ςυςτθμάτων  απλοποιείται θ διαδικαςία για τθν χοριγθςθ εξόδων κθδείασ μζςω 

τθσ υποβολισ θλεκτρονικισ  αίτθςθσ ςτον διαδικτυακό ιςτότοπο του e-ΕΦΚΑ. 

Πρόκειται για μια παρζμβαςθ ιδιαιτζρωσ ευεργετικι για τουσ εναπομείναντεσ 

ςυηφγουσ ι ςυγγενείσ των αςφαλιςμζνων και ςυνταξιοφχων του πρϊθν ΟΓΑ, οποίοι  

με μία και μόνο θλεκτρονικι αίτθςθ πλζον  κα λαμβάνουν το ποςό των εξόδων 

κθδείασ  ςτον τραπεηικό τουσ λογαριαςμό. ε δφο μινεσ από ςιμερα τελειϊνει δια 

παντόσ θ πολυετισ αναμονι, 2-3 ετϊν για τουσ  ςυγγενείσ  των αποκανόντων, οι 

οποίοι κα λαμβάνουν πλζον  τα ζξοδα κθδείασ που δαπάνθςαν άμεςα και χωρίσ 

καμία χρονοτριβι. 

 

 

11.Εργόςημο ςτουσ μετακλητοφσ εργάτεσ γησ  

Με τθν πρόςφατθ τροπολογία μασ ρυκμίςαμε επίςθσ το ηιτθμα τθσ αςφάλιςθσ των 

μετακλθτϊν εργατϊν γθσ. Με ςκοπό  τθν απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν 

απαςχόλθςθσ των μετακλθτϊν εργατϊν γθσ ςε αγροτικζσ εκμεταλλεφςεισ, ορίςτθκε 

ότι οι πολίτεσ τρίτων χωρϊν που απαςχολοφνται ςτθν αγροτικι οικονομία κα 

αςφαλίηονται ςτον Οργανιςμό Γεωργικϊν Αςφαλίςεων με εργόςθμο. 

 

12.Διατήρηςη του επιδόματοσ ανεργίασ για όςουσ πραγματοποιοφν ωσ και 70 

ημερομίςθια ςε εργατικζσ εργαςίεσ  

το πλαίςιο τθσ  ενίςχυςθσ τθσ απαςχόλθςθσ των εργαηόμενων ςτθν αγροτικι 

οικονομία και κατόπιν ςυνεννόθςθσ μασ με τον Τπουργό Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 

Σροφίμων, κο Βορίδθ προχωράμε  ςε μία ακόμα νομοκετικι ρφκμιςθ, ιδιαιτζρωσ 

ευνοϊκι για τουσ εποχιακά απαςχολοφμενουσ  ςε αγροτικζσ εργαςίεσ. 

υγκεκριμζνα, άνεργοι εγγεγραμμζνοι ςτο μθτρϊο του ΟΑΕΔ και δικαιοφχοι  

επιδόματοσ ανεργίασ  μποροφν να πραγματοποιιςουν ζωσ και 70 θμερομίςκια ανά 

ζτοσ ςε αγροτικζσ εργαςίεσ χωρίσ να ςτεροφνται το επίδομα ανεργίασ. Με αυτόν τον 

τρόπο κα αντιμετωπίςουμε το ζλλειμα εργατικϊν χεριϊν ςε εποχιακζσ εργατικζσ 

εργαςίεσ και κα δϊςουμε κίνθτρο ςε πολλοφσ ανζργουσ ςυμπολίτεσ μασ να 

απαςχολθκοφν ςε αυτζσ αφοφ, πλζον, δεν κα χάνουν το επίδομα ανεργίασ τουσ. 
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