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Κύριες και Κύριοι συνάδελφοι, 

 

Με την ιδιότητά μας ως Τπηρεσία Μίας τάσης (Τ.Μ..) για την 

σύσταση εταιρειών κατά τα προβλεπόμενα στον Ν.3853/2010, σε 

εφαρμογή του οποίου εκδόθηκε η με αριθμό Κ1-802/23-3-2011 Κ.Τ.Α., όπως 

αυτή συμπληρώθηκε, εισήχθη στα «καθ’ημάς», μεταξύ άλλων, και ο 

Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.). 

 

Για διευκόλυνσή μας παραθέτουμε νόμους και εγκυκλίους που θα 

είναι χρήσιμοι κατά τη σύσταση των εταιρειών όσον αφορά την 

ασφαλιστική ενημερότητα των εταίρων και μελών-μετόχων Δ.. Α.Ε., 

καθώς και τα ισχύοντα για ενήμερους και μη ασφαλισμένους και την 

εγγραφή ή επανεγγραφή αυτών στον άνω Οργανισμό. 

 

Αποστέλλονται συνημμένα στην παρούσα τα παρακάτω: 

1) Ν.2084/1992 «Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες 

διατάξεις», ΥΕΚ 165/Α/7-10-1992, άρθρο 39 (ασφάλιση σε ένα φορέα), 

άρθρο 63 (ασφαλιστική ενημερότητα).  

2) Ν.3846/2010 ΥΕΚ 66/Α/11-5-2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή 

ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (άρθρο 25) 

3) Ν. 3863/2010  ΥΕΚ 115/Α’ 15-07-2010 «Νέο ασφαλιστικό σύστημα  και 

συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (άρθρο 18) 

4) Εγκύκλιος 15/26-2-2010 Θέμα: «Περί υπαγωγής στην ασφάλιση του 

ΟΑΕΕ των κατόχων ψιλής κυριότητας και κατόχων επικαρπίας μετοχών ή 

εταιρικών μεριδίων εταιρειών, καθώς και όσων κατέχουν την επικαρπία 

σε αυτοκίνητα Δημόσιας χρήσης» 



5) Εγκύκλιος 79/2010 Θέμα: «Περί υπαγωγής στην ασφάλιση του 

ΟΑΕΕ των παλαιών ασφαλισμένων που ασφαλίζονται στο Ενιαίο Σαμείο 

Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΣΑΑ) και παράλληλα ασκούν 

ασφαλιστέα στον ΟΑΕΕ δραστηριότητα» 

6) Εγκύκλιος 80/2010 «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του 

Ν.3846/2010»  

7) Εγκύκλιος 9/2011 «Περί της χορήγησης ασφαλιστικής 

ενημερότητας» 

8) Εγκύκλιος 17/16-3-2011 «υμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά 

με την υπαγωγή στον ΟΑΕΕ των «παλαιών» ασφαλισμένων του ΕΣΑΑ 

που παράλληλα ασκούν ασφαλιστέα στον ΟΑΕΕ δραστηριότητα». χετ. Η 

με αρ.79/2010 εγκύκλιος. 

9) Εγκύκλιος 22/7-4-2011 Θέμα: «Υωτοβολταϊκά συστήματα». χετ. Η 

με αρ.80/2010 εγκύκλιος.  

10) Εγκύκλιος 24/19-4-2011 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Ν. 3419/2005)-

Τπηρεσίες μίας τάσης (Ν. 3853/2010)- Διαδικασία εγγραφής 

ασφαλισμένου μέσω υπηρεσιών μίας στάσης (Τ.Α.Κ1-802/24-03-2011)».  

υνημμένα 4 υποδείγματα εντύπων. 

11)  Κατάλογος Επιμελητηρίων Ελλάδος  

 

Οι ως άνω νόμοι και εγκύκλιοι θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του 

υλλόγου (www.hellenicnotaryassociation.gr). 

 

Σέλος, σας γνωστοποιούμε ότι η ηλεκτρονική διεύθυνση για τις 

ανακοινώσεις στο Εθνικό Συπογραφείο είναι  www.gemi@uhc.gr. Επίσης 

για τις ανακοινώσεις στα αρμόδια Επιμελητήρια θα πρέπει να 

ενημερώνετε απευθείας το αντίστοιχο Επιμελητήριο (βλ. συνημμένο 

κατάλογο) και όχι με e-mail την Κ.Ε.Ε.Ε. 

 

Με τιμή 

Ο Πρόεδρος 

Κωνσταντίνος Βλαχάκης 
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