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 Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3050/02, φπσο ζπκπιεξψζεθαλ θαη 

ηξνπνπνηήζεθαλ, αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 25 ηνπ Ν. 3846/10 θαη ηζρχνπλ 

απφ 11/5/10 δει. απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ Νφκνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 

 ε ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ καο, κε ηα νπνία ζαο 

απνζηείιακε πξνο ελεκέξσζή ζαο ην άξζξν 25 ηνπ Ν. 3846/10 θαη ην αξ. πξση. 

Φ10035/12393/739/23-6-10 δηεπθξηληζηηθφ επ’ απηνχ έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζέηνπκε ππφςε ζαο ηηο παξαθάησ 

δηεπθξηλίζεηο θαη επηζεκάλζεηο: 

 

Α) ΟΡΗΜΟ ΣΖ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ - ΠΛΖΘΤΜΟ  

 

 1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 

θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, 
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Αραΐαο θαη Θεζζαινλίθεο) ή  3100 ζε λεζηά (εθφζνλ νη επαγγεικαηίεο ή έκπνξνη 

είλαη κφληκνη θάηνηθνη ησλ λεζηψλ απηψλ), ζηηο νπνίεο νη επαγγεικαηίεο, βηνηέρλεο 

θαη έκπνξνη δξαζηεξηνπνηνχληαη. ηελ πεξίπησζε απηή δελ έρνπλ ππνρξέσζε 

ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ, εθφζνλ δελ ζπκπιεξψλνπλ ην απαηηνχκελν 

απφ ηηο δηαηάμεηο εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην θαη δελ έρνπλ αζθάιηζε ζε νπνηνλδήπνηε 

άιιν θνξέα Κχξηαο Αζθάιηζεο, πιελ ΟΓΑ (“παιαηνί” αζθαιηζκέλνη). 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο ζε ππνρξεσηηθή πεξηνρή (άλσ ησλ 

2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο ή 3100 ζε λεζηά (εθφζνλ νη 

επαγγεικαηίεο ή έκπνξνη είλαη κφληκνη θάηνηθνη ησλ λεζηψλ απηψλ), επηθέξεη 

ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζηνλ ΟΑΔΔ. 

  Ο αξηζκφο ησλ θαηνίθσλ θάζε ρσξηνχ, πφιεο ή νηθηζκνχ εθιακβάλεηαη 

μερσξηζηά θαη ζε θακία πεξίπησζε αζξνηζηηθά κε ηα ππφινηπα ρσξηά. 

2. Ωο πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο λνείηαη ν πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο πνπ 

ίζρπε θαηά ηελ ηειεπηαία  απνγξαθή πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ επαγγέικαηνο (θαη 

φρη ν κφληκνο πιεζπζκφο), φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζην εηδηθφ βηβιίν, πνπ 

εθδίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ. 

Οη επαγγεικαηίεο πνπ ππήρζεζαλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ ηέσο ΣΔΒΔ απφ 

15/7/1992, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 137 ηνπ Ν. 2071/92 (ΦΔΚ 

123Α), αθφκε θαη αλ κεησζεί ή αλ έρεη ήδε κεησζεί ν πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο 

(φπνπ αζθείηαη ην επάγγεικα) θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ, ζπλερίδνπλ ππνρξεσηηθά 

ηελ αζθάιηζή ηνπο, εθφζνλ εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ ην επάγγεικα κε ην νπνίν 

ππήρζεζαλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ ηέσο ΣΔΒΔ. 

Οη επαγγεικαηίεο πνπ είραλ ιάβεη εμαηξέζεηο ιφγσ πιεζπζκηαθνχ θξηηεξίνπ 

(απνγξαθή έηνπο 1961) κε ηελ απφθαζε Γ ηνπ πξψελ ΣΔΒΔ αξηζ.268/164/5-4-

1994 θαη κε ην αξηζ. πξση.Φ10035/25094/1080/6-11-2003 έγγξαθν Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο θαη Κνηλ. Αζθαιίζεσλ , έγηλε δεθηφ λα ζπλερίζνπλ λα εμαηξνχληαη. ηε 

ζπλέρεηα κε ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγείνπ έηνπο 2004 έγηλε άξζε ηεο 

δηαθσλίαο κεηαμχ θπβεξλεηηθνχ επηηξφπνπ θαη κειψλ Γ πξψελ ΣΔΒΔ σο πξνο ην 

ζέκα. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο νη πεξηπηψζεηο απηέο εμαθνινπζνχλ λα 

απαιιάζζνληαη ηεο αζθάιηζεο αθφκε θαη αλ ν πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο φπνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη έρεη ππεξβεί ην πιεζπζκηαθφ φξην. 
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 Σν πιεζπζκηαθφ θαη εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην ίζρπζαλ γηα πξψηε θνξά ζην 

ηέσο ΣΑΔ κεηά ηελ ηζρχ ηνπ Ν. 3050/02. Οη έκπνξνη πνπ αζθνχζαλ επάγγεικα ζε 

πξναηξεηηθέο πεξηνρέο θαη είραλ ππαρζεί ζηελ αζθάιηζε ηνπ η. ΣΑΔ πξηλ ηελ ηζρχ 

ηνπ Ν. 3050/02, παξακέλνπλ ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ. 

Δθφζνλ παξνπζηαζηνχλ πεξηπηψζεηο επαγγεικαηνβηνηερλψλ θαη εκπφξσλ 

κε δηαθνπή εξγαζηψλ θαη επαλέλαξμή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεη ην θαζεζηψο 

αζθάιηζήο ηνπο (λα ηνπο δνζεί δει. ε δπλαηφηεηα λα θξηζνχλ κε βάζε ην 

πιεζπζκηαθφ θαη εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην γηα ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ αζθάιηζε 

ηνπ ΟΑΔΔ ή γηα ηελ εμαίξεζή ηνπο απφ απηή, σο δξαζηεξηνπνηνχκελνη ζε 

πξναηξεηηθέο πεξηνρέο), ζα αληηκεησπίδνληαη αλάινγα κε ην ρξφλν επαλέλαξμεο 

ησλ εξγαζηψλ. Γειαδή: 

α) εάλ γίλεη επαλέλαξμε πξηλ ηελ παξέιεπζε έηνπο απφ ηε δηαθνπή, ζηνλ 

ίδην ρψξν θαη κε ην ίδην ηδηνθηεζηαθφ θαη λνκηθφ θαζεζηψο, ηφηε ε ππαγσγή ηνπο 

ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ είλαη ππνρξεσηηθή.  

β) εάλ γίλεη επαλέλαξμε κεηά ηελ παξέιεπζε έηνπο απφ ηε δηαθνπή, αθφκε 

θαη αλ είλαη ζηνλ ίδην ρψξν θαη κε ην ίδην ηδηνθηεζηαθφ θαη λνκηθφ θαζεζηψο, δελ 

ζα δίδεηαη απαιιαθηηθφ ηξηεηίαο αιιά ζα θξίλνληαη κε ην εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην 

ειέγρνληαο ηελ ηειεπηαία ηξηεηία πνπ πξνεγήζεθε ηεο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ. 

γ) εάλ γίλεη επαλέλαξμε κεηά ηελ παξέιεπζε έηνπο απφ ηε δηαθνπή, κε 

δηαθνξεηηθή δξαζηεξηφηεηα απφ απηή πνπ αξρηθά είρε ππαρζεί ζηελ αζθάιηζε , ζα 

δίδεηαη απαιιαθηηθφ ηξηεηίαο γηα ηε λέα δξαζηεξηφηεηα κεηά ηελ ππνβνιή Τ.Γ. 

(εθφζνλ απηή ε δξαζηεξηφηεηα δελ εληάζζεηαη ζηα ππνρξεσηηθψο ππαγφκελα 

επαγγέικαηα φπσο αλαθέξνληαη πην θάησ) θαη ζα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία φπσο 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην θεθάιαην Η΄. 

 

Β) ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΩΝ ΠΟΤ ΔΝΩ ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ Δ 

ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΤΠΑΓΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ 

ΟΑΔΔ 

 

Απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ αλήθνπλ ζηηο παξαθάησ αλαθεξφκελεο 

θαηεγνξίεο δελ ζα απαηηείηαη Τπεχζπλε Γήισζε γηα ηνλ ηφπν άζθεζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηάο ηνπο θαη δελ ζα ρνξεγείηαη ηξηεηήο απαιιαγή απφ ηελ αζθάιηζε 
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ηνπ Οξγαληζκνχ. Οη επαγγεικαηίεο απηνί ππάγνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή 

αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ. 

α) Οη αζθαιηζκέλνη ηνπ ηέσο ΣΑ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ 

απφ 1/1/2007 δξαζηεξηφηεηεο αζθαιηζηέεο ζην πξψελ Σ..Α. (π.ρ. ηδηνθηήηεο ΓΥ 

απηνθηλήησλ, ηδηνθηήηεο ζρνιψλ νδεγψλ, κέιε εηαηξεηψλ κε παξφκνην ζθνπφ θιπ).  

β) Οη εθηεισληζηέο, αζθαιηζκέλνη ηνπ ηέσο ΣΔ, θαζψο θαη νη 

εθηεισληζηέο πνπ αζθαιίζηεθαλ ζην ηέσο ΣΔΒΔ κεηά ηελ έληαμε ηνπ ΣΔ ζην 

ΣΔΒΔ.  

γ) Οη μελνδφρνη [ππήρζεζαλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ ηέσο ΣΔΒΔ ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2676/99 φζνη είραλ έλαξμε επαγγέικαηνο κεηά ηελ ηζρχ ηνπ 

λφκνπ (1/3/99) θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3655/08 φζνη είραλ θάλεη έλαξμε 

επαγγέικαηνο πξηλ ηελ 1/3/99]. 

 Σα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 7 ηεο εγθπθιίνπ 63/08, ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3050/02 ζηνπο μελνδφρνπο πνπ αξρίδνπλ γηα 

πξψηε θνξά ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο κεηά ηελ 1/8/08, δελ ηζρχνπλ. Δπίζεο ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 3 ηεο εγθπθιίνπ 17/09, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3050/02 ζηνπο μελνδφρνπο πνπ αξρίδνπλ γηα πξψηε θνξά ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο κεηά ηελ 1/3/99, δελ ηζρχνπλ. 

ηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ ππάγνληαη νη μελνδφρνη νη νπνίνη 

έρνπλ αζθαιηζηέα ζηνλ ΟΑΔΔ ηδηφηεηα, ζχκθσλα κε ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο 

(άξζξν 1 ηνπ ΠΓ 258/05). 

ε φζεο πεξηπηψζεηο μελνδφρσλ είραλ ρνξεγεζεί απαιιαθηηθέο βεβαηψζεηο 

ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3050/02, πξέπεη λα αθπξσζνχλ νη πξάμεηο απαιιαγήο θαη λα 

ππαρζνχλ ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ απφ 1/5/10, κέρξη ηελ νξηζηηθή 

επίιπζε ηνπ ζέκαηνο σο πξνο ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο ηνπο. Όζνη απφ ηνπο 

μελνδφρνπο έρνπλ ήδε ππαρζεί ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ πξηλ ηελ 1/5/10 ζα 

εμαθνινπζήζεη ε αζθάιηζή ηνπο γηα φζν δηάζηεκα δηαηεξνχλ ην μελνδνρεηαθφ 

ηνπο θαηάιπκα.  

             δ) Οη Πηζηνπνηεκέλνη Γηαπξαγκαηεπηέο Αμηψλ θαη Παξαγψγσλ θαη νη 

πλδεδεκέλνη Αληηπξφζσπνη ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. 
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  ε) Οη δξαζηεξηνπνηνχκελνη κε ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ γηα ηηο νπνίεο 

έρνπλ ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζηνλ ΟΑΔΔ (πρ ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 681ΑΚ ή ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2527/97 ή 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2639/98). Δπίζεο, νη δξαζηεξηνπνηνχκελνη κε ζπκβάζεηο απφ 

ηηο νπνίεο πξνθχπηεη ε ππνρξέσζε γηα αλάιεςε ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ θαη 

εμαζθαιίδεηαη φηη δελ ππνθξχπηεηαη εμαξηεκέλε εξγαζία. 

Γηα ηνπο δξαζηεξηνπνηνχκελνπο κε ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε ππαγνκέλσλ 

ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ δελ ζα ρνξεγνχληαη απαιιαθηηθέο βεβαηψζεηο ή 

βεβαηψζεηο πεξί κε ππνρξέσζεο αζθάιηζεο, αιιά ζα παξαπέκπνληαη ζηνλ αξκφδην 

αζθαιηζηηθφ θνξέα.  

ζη) Οη αζθαιηζκέλνη νη νπνίνη αζθαιίζηεθαλ γηα πξψηε θνξά πξηλ απφ 

ηελ 1/1/93 («Παιαηνί» αζθαιηζκέλνη), νη νπνίνη ελψ έρνπλ επαγγεικαηηθή, 

βηνηερληθή ή εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζε πξναηξεηηθέο πεξηνρέο, παξάιιεια 

αζθνχλ θαη κηζζσηή εξγαζία (πιήξε ή κεησκέλε) ή άιιε απαζρφιεζε, εθηφο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ππάγνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ ΟΓΑ, 

αζθαιίδνληαη ππνρξεσηηθά ζηνλ ΟΑΔΔ απφ 1/5/10 (Βιέπε θεθάιαην Γ, 1). 

δ) Οη ζπληαμηνχρνη φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ Κχξηαο 

Αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο (πλην ΟΓΑ), θαζψο θαη νη ζπληαμηνχρνη ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ ΝΑΣ, 

νη νπνίνη είηε ζπλερίδνπλ ηελ ίδηα επαγγεικαηηθή, βηνηερληθή ή εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπο, είηε θάλνπλ έλαξμε 

επαγγεικαηνβηνηερληθήο ή εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζή 

ηνπο ( Βιέπε θεθάιαην Γ, 2).   

             ε) Οη ζπληαμηνχρνη ηνπ ΟΓΑ πνπ θάλνπλ έλαξμε επαγγέικαηνο κεηά ηε 

ζπληαμηνδφηεζή ηνπο σο επαγγεικαηίεο, βηνηέρλεο ή έκπνξνη ζε πξναηξεηηθέο 

πεξηνρέο ( Βιέπε θεθάιαην Γ, 2).   

             ζ) Οη ζπληαμηνχρνη ηνπ ΟΓΑ πνπ ζπλερίδνπλ θαη κεηά ηε 

ζπληαμηνδφηεζή ηνπο ηελ ίδηα επαγγεικαηνβηνηερληθή ή εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα 

κε έδξα πξναηξεηηθέο πεξηνρέο αιιά παξάιιεια αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα θαη ζε 

ππνρξεσηηθή πεξηνρή ( Βιέπε θεθάιαην Γ, 2). 
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               η) Οη ζπληαμηνχρνη ηνπ ΟΓΑ πνπ ζπλερίδνπλ θαη κεηά ηε 

ζπληαμηνδφηεζή ηνπο ηελ ίδηα επαγγεικαηνβηνηερληθή ή εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα 

κε έδξα πξναηξεηηθέο πεξηνρέο αιιά κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπο επεθηείλνπλ ην 

επάγγεικά ηνπο κε πξνζζήθε λέαο δξαζηεξηφηεηαο πνπ δελ ππήξρε (αζρέησο 

εάλ πξφθεηηαη γηα επεθηεηλφκελν ή κε επάγγεικα) ( Βιέπε θεθάιαην Γ, 2). 

              ηα) Οη κηθξνπσιεηέο (πσιεηέο) ιατθψλ αγνξψλ, επί ηεο άδεηαο 

άζθεζεο επαγγέικαηνο ησλ νπνίσλ αλαθέξεηαη άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο ζε δχν 

θαη άλσ ππνρξεσηηθέο πεξηνρέο ηελ εβδνκάδα ( Βιέπε θεθάιαην Γ,3). 

              ηβ) Οη θαηέρνληεο θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ηζρχνο 20,01 kw θαη άλσ 

(Βιέπε θεθάιαην Γ,4). 

               ηγ) Οη θαηά θχξην επάγγεικα αγξφηεο, νη νπνίνη είλαη θαηαγεγξακκέλνη 

γηα ηνπιάρηζηνλ κία πεληαεηία ζην Μεηξψν Αγξνηψλ θαη θαηέρνπλ 

θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα 100,01 kw θαη άλσ (Βιέπε θεθάιαην Γ,4).  

                ηδ) Οη δξαζηεξηνπνηνχκελνη κε ειηθία άλσ ησλ 64 εηψλ , πνπ δελ 

ππάγνληαη ζε άιινλ θνξέα Κχξηαο Αζθάιηζεο, θαζφζνλ ν ΟΓΑ δελ αζθαιίδεη 

θπζηθά πξφζσπα ειηθίαο άλσ ησλ 64 εηψλ.  

                ηε) Οη αζθνχληεο ηα παξαθάησ επαγγέικαηα: 

- νη παξέρνληεο θάζε είδνπο ππεξεζία κέζσ internet 

- νη πξνγξακκαηηζηέο 

- νη θαηέρνληεο άδεηα ιεηηνπξγίαο ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ 

- νη θαηέρνληεο άδεηα ιεηηνπξγίαο ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ 

- νη παξαγσγνί ξαδηνθσληθψλ ή ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

- νη παξαγσγνί ηειενπηηθψλ θαη θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ 

- νη δεκνζηνγξάθνη (γηα δεκνζηνγξαθηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ππαγφκελεο ζηα 

αζθαιηζηηθά ηνπο ηακεία) 

-   νη εκπεηξνγλψκνλεο – πξαγκαηνγλψκνλεο-ζχκβνπινη επηρεηξήζεσλ 

-   νη δηαθεκηζηέο-δηαθεκηζηηθά γξαθεία   

- νη εηζαγσγείο – εμαγσγείο πξντφλησλ [ΠΡΟΟΥΖ: Γελ ππάγνληαη ζηελ 

αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ νη παξαγσγνί κε πξσηνγελή αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα (Ν. 

3518/06 άξζξν 52). ρεηηθή εγθχθιηνο 8/07] 

- νη εθηεινχληεο κεηαθνξέο  
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- νη ηδηνθηήηεο εηαηξεηψλ ηαρπκεηαθνξψλ (courier) 

- ηξνθνδνζία πινίσλ  

-  ελνηθηάζεηο ζθαθψλ αλαςπρήο 

-  ελνηθηάζεηο απηνθηλήησλ ( ΠΡΟΟΥΖ: ηα λεζηά θάησ ησλ 3100 θαηνίθσλ γηα 

ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ζα ηεξείηαη ε δηαδηθαζία ηεο παξ. 1α) ή 1β) ηνπ 

άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 3846/10). 

 

Γ) ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ Δ ΟΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΡΟΑΝΑΦΔΡΘΔΝΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΣΟΤ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ (Β) ΔΗΝΑΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΟ 

 

1. ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΗ ΠΟΤ ΑΦΑΛΗΣΖΚΑΝ ΓΗΑ ΠΡΩΣΖ ΦΟΡΑ ΠΡΗΝ ΣΖΝ 1/1/93 

(ΠΑΛΑΗΟΗ) ΚΑΗ ΟΗ ΟΠΟΗΟΗ  ΔΥΟΤΝ ΖΓΖ ΑΦΑΛΗΖ Δ ΑΛΛΟΝ ΦΟΡΔΑ ΚΤΡΗΑ ΑΦΑΛΗΖ  

 

 «Π» (ΠΑΛΑΙΟΙ) αζθαιηζκέλνη πνπ ελψ είραλ αζθαιηζηεί ζε άιινλ 

αζθαιηζηηθφ θνξέα ιφγσ εμαξηεκέλεο ή άιιεο εξγαζίαο (εθηφο ΟΓΑ) θαη είραλ 

ιάβεη απαιιαγή ηξηεηίαο ή νξηζηηθή απαιιαγή απφ ηα θαηαξγεζέληα ηακεία 

(ΣΔΒΔ – ΣΑΔ) ή ΟΑΔΔ γηα δξαζηεξηφηεηα εληφο πξναηξεηηθψλ πεξηνρψλ, πξέπεη 

λα ππαρζνχλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ απφ 1/5/10, εθφζνλ εμαθνινπζεί λα 

πθίζηαηαη ε αζθάιηζή ηνπο ζηνλ άιιν θνξέα. Η αζθάιηζε ζηνλ ΟΑΔΔ είλαη 

ππνρξεσηηθή αθφκα θαη φηαλ ε αζθάιηζε ζηνλ άιιν θνξέα δελ είλαη πιήξεο (πρ 1 

εκ/ζζην ην κήλα ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΙΚΑ- ΔΣΑΜ), αζρέησο εάλ αζθνχλ 

επεθηεηλφκελν ή κε επεθηεηλφκελν επάγγεικα ζε πξναηξεηηθή πεξηνρή (δει. 

ινγηζηήο ή θαθελείν). 

 

 

2. ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟΗ  

 

 

 α) Οη ζπληαμηνχρνη φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ θχξηαο αζθάιηζεο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ηνπ 

Γεκνζίνπ, ηνπ ΝΑΣ θαη νη ζπληαμηνχρνη ηνπ ΟΓΑ πνπ είραλ θάλεη έλαξμε 

επαγγέικαηνο κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπο θαη είραλ ππαρζεί ζηελ αζθάιηζε ηνπ 

ΟΑΔΔ απφ 1/12/08 κέρξη ηελ ηζρχ ηνπ Ν. 3846/10 (δει. κε ηελ αξ. 99/08 

εγθχθιην) θαη θαηέβαιαλ εηζθνξέο γηα ην δηάζηεκα απηφ, ζεσξείηαη φηη θαιψο 
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αζθαιίζηεθαλ θαη ν ρξφλνο αζθάιηζήο ηνπο ζηνλ ΟΑΔΔ είλαη ηζρπξφο.  πλεπψο, 

γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ησλ ζπληαμηνχρσλ δελ ζα επηζηξέθνληαη αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο πνπ αθνξνχλ ην πξναλαθεξφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα .  

 Όζνη απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο ζπληαμηνχρνπο δελ θαηέβαιαλ εηζθνξέο 

γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1/12/08 έσο 30/4/10, έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο 

πξναηξεηηθήο αλαγλψξηζεο ηνπ δηαζηήκαηνο απηνχ, θαηαβάιινληαο ηηο 

αλαινγνχζεο εηζθνξέο κε ην ηξέρνλ αζθάιηζηξν θαη ρσξίο πξφζζεηα ηέιε, εθφζνλ 

ππνβάιινπλ αίηεζε εληφο έηνπο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ Νφκνπ (δει. κέρξη θαη 

10/5/11). 

 

β) Οη ζπληαμηνχρνη ηνπ ΟΓΑ πνπ ζπλερίδνπλ θαη κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζή 

ηνπο ηελ ίδηα επαγγεικαηνβηνηερληθή ή εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη είραλ ππαρζεί 

κε ηελ αξ. 99/08 εγθχθιην ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ απφ 1/12/08 κέρξη ηελ ηζρχ 

ηνπ Ν. 3846/10 (δει. κέρξη 11/5/10) θαη θαηέβαιαλ εηζθνξέο γηα ην δηάζηεκα 

απηφ, έρνπλ δηθαίσκα λα δεηήζνπλ κε αίηεζή ηνπο ηελ επηζηξνθή ησλ εηζθνξψλ 

απηψλ. Η αίηεζε ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί εληφο πεληαεηίαο απφ ηε ιήμε ηνπ έηνπο 

εληφο ηνπ νπνίνπ θαηαβιήζεθαλ νη εηζθνξέο (άξζξν 17 ΠΓ 258/05). Μεηά ηελ 

ηζρχ ηνπ λφκνπ (11/5/10) ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ζπληαμηνχρσλ απαιιάζζεηαη 

ηεο αζθάιηζεο ηνπ ΟΑΔΔ εθφζνλ κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε δελ έρεη επέιζεη 

επέθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο κε ηελ πξνζζήθε άιισλ επαγγεικάησλ ππαγνκέλσλ 

ζηνλ ΟΑΔΔ (επεθηεηλφκελσλ ή κε). 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπληαμηνχρσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νη 

νπνίνη δηέθνςαλ κεηά ηελ 1/12/08 ηελ επαγγεικαηηθή, βηνηερληθή ή εκπνξηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα ιφγσ ηεο εγθπθιίνπ 99/08 θαη νη νπνίνη έρνπλ θάλεη ήδε ή ζα 

πξνρσξήζνπλ ζε επαλέλαξμε ηεο ίδηαο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ίδην ρψξν θαη κε ην 

ίδην ηδηνθηεζηαθφ θαη λνκηθφ θαζεζηψο εληφο έηνπο απφ ηελ ηζρχ ηνπ Ν. 3846/10 

(δει. κέρξη 10/5/11), θαη’ εμαίξεζε ζα απαιιάζζνληαη απφ ηελ αζθάιηζε ηνπ 

ΟΑΔΔ θαη ηνπ ΟΓΑ. 
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3. ΠΩΛΖΣΔ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ  

 

Με ηνλ φξν «κηθξνπσιεηέο ιατθψλ αγνξψλ», φπσο αλαθέξεηαη ζην β΄ 

εδάθην ηεο παξ. 1γ  ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 3846/10, λννχληαη απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν νη πσιεηέο ιατθψλ αγνξψλ.   

Δηδηθά γηα ηνπο πσιεηέο ιατθψλ αγνξψλ ε ππαγσγή ηνπο ή κε ζηελ 

αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ θαζνξίδεηαη απφ ηελ άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο πνπ 

ρνξεγείηαη απφ ην ηκήκα Δκπνξίνπ ηεο νηθείαο Ννκαξρίαο. πλεπψο, γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εγγξαθήο ζηελ αζθάιηζε ή ηεο απαιιαγήο απφ 

απηή είλαη απαξαίηεηε ε ππνβνιή ζηελ ππεξεζία επηθπξσκέλνπ αληηγξάθνπ ηεο 

ζρεηηθήο άδεηαο απφ ην ηκήκα Δκπνξίνπ ηεο Ννκαξρίαο, θαζψο θαη βεβαίσζε 

έλαξμεο επαγγέικαηνο ηεο ΓΟΤ.  

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ έρεη ππνβιεζεί απφ ηνπο πσιεηέο ιατθψλ αγνξψλ 

άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο, δελ ζα νξηζηηθνπνηνχληαη νη εγγξαθέο νχηε ζα 

ρνξεγείηαη νπνηαδήπνηε βεβαίσζε. 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 3846/10, ε αλαγξαθή ζηηο άδεηεο ησλ 

επαγγεικαηηψλ πσιεηψλ ιατθψλ αγνξψλ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο κία θνξά ηελ 

εβδνκάδα ζε κία κφλν ιατθή ππνρξεσηηθήο πεξηνρήο, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ 

ζπκκεηνρψλ ηνπο ζε ιατθέο πξναηξεηηθψλ πεξηνρψλ, ηνπο ππνρξέσλε ζηελ 

αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ (άξζξν 1 ηνπ ΠΓ 258/05).  

Μεηά ηελ ηζρχ ηνπ Ν.3846/10 (δει. κεηά ηελ 1/5/10), νη πξναλαθεξφκελνη 

ππάγνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ, εθφζνλ ζηελ άδεηα αζθήζεσο 

επαγγέικαηνο αλαθέξεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δχν ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθέο 

πεξηνρέο εβδνκαδηαίσο, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ζπκκεηνρψλ ηνπο ζε ιατθέο 

πξναηξεηηθψλ πεξηνρψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη απαγνξεπηηθφ λα δεηνχληαη 

Τπεχζπλεο Γειψζεηο απφ ηνπο πσιεηέο ιατθψλ αγνξψλ ζρεηηθά κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηφπνπ άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο.  

Όζνη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πσιεηέο ιατθψλ αγνξψλ ππήρζεζαλ ζηελ 

αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ απφ 1/11/09 θαη κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 3846/10 

(11/5/10), ζεσξείηαη φηη θαιψο ππήρζεζαλ θαη ν ρξφλνο αζθάιηζήο ηνπο είλαη 

ηζρπξφο. Η ππαγσγή ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ είρε νξηζηεί κε 
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ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ 258/05 (άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο ζε 

ππνρξεσηηθή πεξηνρή) θαη φρη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3050/02. 

πλεπψο, δελ ζα επηζηξέθνληαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί θαη 

αθνξνχλ ην πξναλαθεξφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα (δει απφ 1/11/09 έσο 31/5/10).  

Σα πξφζσπα πνπ δελ θαηέβαιαλ εηζθνξέο γηα ην ελ ιφγσ ρξνληθφ δηάζηεκα, 

δχλαληαη πξναηξεηηθά λα ην αλαγλσξίζνπλ θαηαβάιινληαο ηηο αλαινγνχζεο 

εηζθνξέο κε ην ηξέρνλ αζθάιηζηξν θαη ρσξίο πξφζζεηα ηέιε, εθφζνλ ππνβάιινπλ 

ζρεηηθή αίηεζε εληφο έηνπο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ (δει. κέρξη θαη 

10/5/11).  

Απφ 1/5/10 νη ήδε δξαζηεξηνπνηνχκελνη κε ην επάγγεικα ηνπ πσιεηή 

ιατθψλ αγνξψλ, εθφζνλ ζηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο αλαγξάθεηαη ε 

ζπκκεηνρή ηνπο κία θνξά ηελ εβδνκάδα ζε κία κφλν ιατθή ππνρξεσηηθήο 

πεξηνρήο, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ζπκκεηνρψλ ηνπο ζε ιατθέο πξναηξεηηθψλ 

πεξηνρψλ, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί αλ ζα ππαρζνχλ ή φρη ζηελ αζθάιηζε ηνπ 

ΟΑΔΔ, ζα επαλαθξηζνχλ κε βάζε ην εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην ην νπνίν ζπλίζηαηαη 

ζε έιεγρν ησλ εθθαζαξηζηηθψλ ζεκεησκάησλ νηθ. εηψλ 2008,2009 θαη 2010 

(ρξήζεσο 2007,2008 θαη 2009 αληίζηνηρα). Ο κέζνο φξνο ησλ εηζνδεκάησλ ηεο 

ηξηεηίαο απηήο ζα ζπγθξηζεί κε ην 500πιάζην ηνπ Η.Α.Δ. πξνθεηκέλνπ λα 

θαζνξηζηεί ν θνξέαο αζθάιηζεο. ε πεξίπησζε πνπ πιεξνχλ ην εηζνδεκαηηθφ 

θξηηήξην ζα ππαρζνχλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ απφ 1/5/10 (εθηφο αλ είραλ ήδε 

ππαρζεί απφ 1/11/09 θαη είραλ θαηαβάιιεη εηζθνξέο, νπφηε ζα εμαθνινπζήζεη ε 

αζθάιηζή ηνπο). ε πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνχλ ην εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην, ζα 

απαιιαγνχλ απφ ηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ θαη ζα αζθαιηζηνχλ ζηνλ ΟΓΑ. Ο 

επαλέιεγρνο ζα δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ην θεθάιαην Η΄. 

Γηα ηνπο πσιεηέο ιατθψλ αγνξψλ πνπ επηζπκνχλ λα θάλνπλ έλαξμε 

επαγγέικαηνο κεηά ηελ 1/5/10, ζα αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: 

α) Με ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ εγγξαθή δηθαηνινγεηηθψλ 

ζα ρνξεγείηαη πξνζσξηλή βεβαίσζε εγγξαθήο ηφζν γηα ηε ΓΟΤ γηα ηελ έλαξμε 

επαγγέικαηνο, φζν θαη γηα ην ηκήκα Δκπνξίνπ ηεο Ννκαξρίαο γηα ηελ έθδνζε ηεο 

άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο. 
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β) Με ηελ θαηάζεζε ηεο βεβαίσζεο έλαξμεο επαγγέικαηνο ηεο ΓΟΤ θαη 

ηνπ επηθπξσκέλνπ αληηγξάθνπ ηεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο, ζα 

νξηζηηθνπνηείηαη ε εγγξαθή. Αθνινχζσο, εάλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο άδεηαο αζθήζεσο 

επαγγέικαηνο πξνθχςεη ζπκκεηνρή ζε ιατθέο πνπ βξίζθνληαη ζε δχν θαη άλσ 

ππνρξεσηηθέο πεξηνρέο, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ησλ πξναηξεηηθψλ πεξηνρψλ, ν 

πσιεηήο ιατθψλ αγνξψλ ζα ππάγεηαη ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ, απφ 

ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ επαγγέικαηνο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε βεβαίσζε 

έλαξμεο ηεο ΓΟΤ.  

Δάλ απφ ηνλ πξναλαθεξφκελν έιεγρν πξνθχςεη ζπκκεηνρή κία θνξά ηελ 

εβδνκάδα ζε κία κφλν ιατθή ππνρξεσηηθήο πεξηνρήο, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ 

ζπκκεηνρψλ ζε ιατθέο πξναηξεηηθψλ πεξηνρψλ, ηφηε ζα ρνξεγείηαη ηξηεηήο 

απαιιαγή, κε ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζηνλ ΟΓΑ θαη κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ 

ηξηψλ εηψλ ζα ειέγρεηαη ην εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην. Γηα ηελ πξναλαθεξφκελε 

ηξηεηία ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο ζηνλ ΟΑΔΔ κεηά απφ 

ζρεηηθή αίηεζε.  

    

4.  ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

 

ηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ ππάγνληαη ηα θπζηθά πξφζσπα ή 

ηα κέιε εηαηξεηψλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο, θαζψο θαη ηα κέιε ησλ Γ ησλ ΑΔ κε 

πνζνζηφ 3% θαη άλσ πνπ εγθαζηζηνχλ θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ηζρχνο 20,01kw 

θαη άλσ είηε ζε θηηξηαθή εγθαηάζηαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα θαηνηθία ή ζηέγε 

επηρείξεζεο είηε ζε αγξνηεκάρηα ή νηθφπεδα ζε όλη ηην επικπάηεια.  

Η εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ηζρχνο έσο θαη 20kw ζε όλη 

ηην επικπάηεια δελ πξνζδίδεη ζηνλ επηηεδεπκαηία αζθαιηζηέα ηδηφηεηα ζηνλ 

ΟΑΔΔ ή ζηνλ ΟΓΑ. Γειαδή δελ ζα ρνξεγνχληαη απαιιαθηηθέο βεβαηψζεηο γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο θαη νη ελδηαθεξφκελνη ζα παξακέλνπλ αλαζθάιηζηνη.  

Δμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ θαη αζθαιίδνληαη 

ζηνλ ΟΓΑ νη θαηά θχξην επάγγεικα, ηνπιάρηζηνλ γηα κία πεληαεηία, αγξφηεο, 

φπσο νξίδνληαη απφ ην Μεηξψν Αγξνηψλ, πνπ εγθαζηζηνχλ θσηνβνιηατθφ 
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ζχζηεκα ηζρχνο κέρξη θαη 100kw. Οη αγξφηεο πνπ εγθαζηζηνχλ θσηνβνιηατθφ 

ζχζηεκα 100,01kw θαη άλσ αζθαιίδνληαη ππνρξεσηηθά ζηνλ ΟΑΔΔ. 

Η θαηαρψξεζε ζην Μεηξψν Αγξνηψλ, θαζψο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

παξακνλήο ζε απηφ, πξέπεη λα βεβαηψλνληαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζρεηηθήο 

βεβαίσζεο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ 

Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ (Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.).  

Όζνη ππήρζεζαλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ θαη κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ Ν. 3846/10, ζα αληηκεησπίδνληαη σο αθνινχζσο: 

 α) κε εγθαηάζηαζε ηζρχνο 20,01kw θαη άλσ, ζεσξείηαη φηη θαιψο 

ππήρζεζαλ θαη ε αζθάιηζή ηνπο ζπλερίδεηαη. 

β) κε εγθαηάζηαζε ηζρχνο έσο θαη 20kw, δηαγξάθνληαη απφ ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ λφκνπ (δει απφ 1/6/10). Ο ρξφλνο κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Νφκνπ 

ζεσξείηαη ηζρπξφο θαη δελ επηζηξέθνληαη νη θαηαβιεζείζεο εηζθνξέο. 

Όζνη θαηά θχξην επάγγεικα αγξφηεο ππήρζεζαλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ 

θαη κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 3846/10, ζα αληηκεησπίδνληαη σο αθνινχζσο: 

α) κε εγθαηάζηαζε ηζρχνο 100,01kw θαη άλσ, ζεσξείηαη φηη θαιψο 

ππήρζεζαλ θαη ε αζθάιηζή ηνπο ζπλερίδεηαη. 

β) κε εγθαηάζηαζε ηζρχνο έσο θαη 100kw, δηαγξάθνληαη απφ ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ λφκνπ (δει απφ 1/6/10). Ο ρξφλνο κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Νφκνπ 

ζεσξείηαη ηζρπξφο θαη δελ επηζηξέθνληαη νη θαηαβιεζείζεο εηζθνξέο.  

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ, δελ επηκεξίδεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπο ε 

ηζρχο ζε kw ηεο θσηνβνιηατθήο εγθαηάζηαζεο (πρ εηαηξεία ΟΔ, ΔΔ, ΔΠΔ ή ΑΔ 

απαξηηδφκελε απφ 4 κέιε κε ζθνπφ ηελ εθκεηάιιεπζε θσηνβνιηατθψλ 

ζπζηεκάησλ ηζρχνο 30kw, δελ ζα ζεσξεζεί φηη γηα ην θάζε κέινο αληηζηνηρνχλ 

30:4=7,5kw, αιιά γηα ην θάζε κέινο αληηζηνηρνχλ 30kw).  

ηηο πεξηπηψζεηο θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε δχν ή πεξηζζνηέξσλ 

εηαηξεηψλ ή θαηέρνπλ αηνκηθέο επηρεηξήζεηο ή ελψ είλαη κέιε εηαηξεηψλ 

παξάιιεια εθκεηαιιεχνληαη θαη αηνκηθά θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα,  πξνθεηκέλνπ 

λα θξηζεί αλ ππάγνληαη ή φρη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ, ζα ιακβάλεηαη 

αζξνηζηηθά ε ηζρχο ζε kw ησλ θσηνβνιηατθψλ εγθαηαζηάζεσλ (πρ. θπζηθφ 

πξφζσπν ζπκκεηέρεη  ζε ΟΔ κε εθκεηάιιεπζε θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ηζρχνο 
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15kw θαη παξάιιεια εθκεηαιιεχεηαη θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ηζρχνο 10kw. ην 

πξφζσπν απηφ πξνζδίδεηαη αζθαιηζηέα ηδηφηεηα ζηνλ ΟΑΔΔ, εμαηηίαο ηνπ 

ππνινγηζκνχ αζξνηζηηθά ηεο ηζρχνο ζε kw ησλ θσηνβνιηατθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

δει. 15+10=25kw). 

Έρνπλ παξαηεξεζεί πεξηπηψζεηο θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη κε θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ζηελ ίδηα έδξα, κε 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ kw αλά πξφζσπν, ρσξίο ηε ζχζηαζε εηαηξείαο, πνπ φκσο 

απφ ην ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο ΓΔΗ, ζην νπνίν δηαηππψλνληαη νη φξνη ζχλδεζεο, 

πξνθχπηεη φηη γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζχλδεζεο ζα πξέπεη 

λα θαηαβιεζνχλ νη ζπκκεηνρέο φισλ ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ απηήο ηεο 

ζχκπξαμεο. Οη επαγγεικαηίεο απηνί ζα αληηκεησπίδνληαη φπσο ηα κέιε ησλ 

εηαηξεηψλ, δει. ζα ιακβάλεηαη αζξνηζηηθά ε ηζρχο ζε kw ησλ θσηνβνιηατθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ απηήο ηεο ζχκπξαμεο.     

 

ΠΡΟΟΥΖ: 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο εγγξαθήο θαη ηελ 

απαίηεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, είλαη ε πψιεζε ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. 

 

Ζ δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη γηα ηελ ππαγσγή ή κε ζηελ 

αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ ησλ δξαζηεξηνπνηνχκελσλ κε ηελ εθκεηάιιεπζε 

θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ, είλαη ε αθφινπζε: 

Αξρηθά θαη πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε πξνζσξηλή βεβαίσζε 

(απαιιαθηηθή ή αζθάιηζεο) γηα ηε ΓΟΤ,  ζα δεηνχληαη ηα εμήο 

δηθαηνινγεηηθά:  

α) Αληίγξαθα εθθαζαξηζηηθψλ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηειεπηαίαο δηεηίαο (γηα 

ηνλ έιεγρν ηπρφλ χπαξμεο άιιεο δξαζηεξηφηεηαο). ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη 

δξαζηεξηνπνηεζεί κέρξη ηελ έλαξμε ησλ θσηνβνιηατθψλ ζα ππνβάιιεη ζρεηηθή 

Τπεχζπλε Γήισζε ζθξαγηζκέλε απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ.  

β) Έγγξαθν ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία ζα πσιείηαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα 

(πρ ΓΔΗ, ΓΔΜΗΔ θιπ), ζην νπνίν ζα δηαηππψλνληαη νη φξνη ζχλδεζεο ηνπ 
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θσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ (δει. ε ηζρχο ζε kw ηεο θσηνβνιηατθήο εγθαηάζηαζεο, ε 

λνκηθή κνξθή – αηνκηθή ή εηαηξηθή – θιπ).  

- Πεπιπηώζειρ πος η έναπξη πώληζηρ ζςμπίπηει με ηην έναπξη ηηρ ΓΟΤ 

(έσει ολοκληπωθεί ηο ζηάδιο ηηρ εγκαηάζηαζηρ ηηρ θωηοβοληαϊκήρ μονάδαρ) 

α) Έθδνζε πξνζσξηλήο βεβαίσζεο αζθάιηζεο γηα ηελ έλαξμε επαγγέικαηνο 

ζηε ΓΟΤ.  

β) Μεηά ηελ πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο έλαξμεο ηεο ΓΟΤ, ηεο χκβαζεο 

χλδεζεο θαη ηεο βεβαίσζεο ηεο εηαηξείαο ζηελ νπνία πσιείηαη ην ξεχκα (ζηελ 

νπνία ζα αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο πψιεζεο) ζα νξηζηηθνπνηείηαη ε 

εγγξαθή ή ε απαιιαγή ηνπ επαγγεικαηία, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ζε kw ηεο 

ηζρχνο ηεο θσηνβνιηατθήο εγθαηάζηαζεο, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

πψιεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηε βεβαίσζε ηεο εηαηξείαο (ε νπνία ζα είλαη ε ίδηα κε 

ηελ έλαξμε ηεο ΓΟΤ ή κεηαγελέζηεξε απηήο). 

ηηο πεξηπηψζεηο απαιιαγήο (φηαλ ε ηζρχο ζε kw ηεο θσηνβνιηατθήο 

εγθαηάζηαζεο δελ ηνπο πξνζδίδεη αζθαιηζηέα ηδηφηεηα) ζα αθνινπζείηαη ε εμήο 

δηαδηθαζία σο πξνο ηελ θαηαρψξεζε ζηνλ Η/Τ: 

ε θχιιν εξγαζίαο ηνπ Excel ελφο ζπγθεθξηκέλνπ Η/Τ ηνπ Πεξ/θνχ 

ηκήκαηνο ζα θαηαρσξνχληαη νη δξαζηεξηνπνηνχκελνη κε θσηνβνιηατθή 

εγθαηάζηαζε θάησ ησλ 20,01kw ή θάησ ησλ 100,01kw φηαλ πξφθεηηαη γηα 

αγξφηεο. Σα ζηνηρεία πνπ ζα θαηαρσξνχληαη κε ηε ζεηξά πνπ παξαηίζεληαη είλαη ηα 

εμήο:  

1. Δπψλπκν, 2. Όλνκα, 3. Παηξψλπκν, 4. Μεηξψλπκν, 5. Αξ. Γειηίνπ 

Σαπηφηεηαο, 6. Ιζρχο εγθαηάζηαζεο ζε kw, 7. Έδξα, 8. Ηκ/λία ρνξήγεζεο 

απαιιαγήο. 

  Μεηά ηελ θαηαρψξεζε ζηνλ Η/Τ, ζα ρνξεγείηαη ε βεβαίσζε απαιιαγήο.  

 ε θάζε λέα εγγξαθή επαγγεικαηία δξαζηεξηνπνηνχκελνπ κε 

θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη πξσηίζησο ε ηπρφλ χπαξμε 

εγγξαθήο ηνπ ζην Excel, δηφηη εάλ δηαπηζησζεί πξνζζήθε επηπιένλ κνλάδσλ ζηηο 

ήδε ππάξρνπζεο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλεο, ζα εμεηάδεηαη αζξνηζηηθά εθ λένπ ε 

ππνρξέσζε ή κε αζθάιηζεο ζηνλ ΟΑΔΔ. 
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- Πεπιπηώζειρ πος η έναπξη πώληζηρ δεν ζςμπίπηει με ηην έναπξη ηηρ 

ΓΟΤ 

α) Έθδνζε πξνζσξηλήο βεβαίσζεο αζθάιηζεο (απαιιαθηηθή ιφγσ 

εγθαηάζηαζεο)  γηα ηελ έλαξμε επαγγέικαηνο ζηε ΓΟΤ.  

β) Μεηά ηελ πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο έλαξμεο ηεο ΓΟΤ, δεηείηαη απφ 

ηνλ ελδηαθεξφκελν ε ππνβνιή Τπεχζπλεο Γήισζεο φηη δελ έρεη μεθηλήζεη ε 

πψιεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φηη δεζκεχεηαη λα ππνβάιιεη ηε χκβαζε 

χλδεζεο, βεβαίσζε ηεο εηαηξείαο, φηαλ ζα αξρίζεη ε πψιεζε, ζηελ νπνία ζα 

αλαθέξεηαη ε αθξηβήο εκεξνκελία ηεο έλαξμεο πψιεζεο θαη φηη κεηά ηελ 

παξέιεπζε έηνπο απφ ηελ παξαιαβή ηεο απαιιαθηηθήο βεβαίσζεο, ππνρξενχηαη λα 

ελεκεξψζεη ηελ ππεξεζία αλ έρεη γίλεη ή φρη ε έλαξμε ηεο πψιεζεο ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ψζηε λα νξηζηηθνπνηεζεί ε εγγξαθή ηνπ (εάλ έρεη 20,01 kw θαη άλσ ή 

100,01kw θαη άλσ αλ είλαη θαηά θχξην επάγγεικα αγξφηεο) ή ε παξάηαζε ηεο 

απαιιαγήο (εάλ δελ έρεη μεθηλήζεη ε πψιεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο) ή ε 

νξηζηηθή απαιιαγή ηνπ (εάλ  απφ ηελ πξνζθνκηδφκελε ζχκβαζε πξνθχπηεη ηζρχο 

θάησ ησλ 20,01 kw ή ησλ 100,01 kw αληίζηνηρα). Δπίζεο, λα δειψλεη φηη 

ελεκεξψζεθε, φηη ζε πεξίπησζε πνπ δελ γλσξίζεη ζηελ Τπεξεζία, κεηά ηελ 

παξέιεπζε ηνπ έηνπο, εάλ έρεη γίλεη ή φρη ε έλαξμε ηεο πψιεζεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ζα ππάγεηαη απηεπάγγειηα ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ θαη ζα εθδίδνληαη 

ηαρππιεξσκέο.   

γ) Καηαρψξεζε ζηνλ Η/Τ θαη ρνξήγεζε Αξηζκνχ Μεηξψνπ.  

ηελ πεξίπησζε ηεο απαιιαγήο ιφγσ νινθιήξσζεο ηεο θσηνβνιηατθήο 

εγθαηάζηαζεο (ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη φιε ηε δηαδηθαζία κέρξη ηελ πψιεζε 

ηεο ελέξγεηαο) ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηαρψξεζε ζηνλ Η/Τ  κε είδνο εγγξαθήο 1 

«απηεπάγγειηε» , κε θσδηθφ δηαθνπήο 4 θαη επαλεγγξαθή κε ηε ιήμε ηνπ έηνπο, 

ζέηνληαο σο έλδεημε ζην επάγγεικα: «ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Φ».  

 

ΠΡΟΟΥΖ 

Ο θσδηθφο δηαθνπήο 4 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έλδεημε 

«ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Φ» πξνβιέθζεθε απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ 

παξαπάλσ πεξίπησζε ιφγσ αδπλακίαο ρνξήγεζεο λέσλ θσδηθψλ απφ ην  



 16 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαη δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ θαηαρψξεζε ηεο 

εμαίξεζεο ηνπ Ν. 2084/92.  

 

δ) Υνξήγεζε εηήζηαο απαιιαθηηθήο βεβαίσζεο κε ηελ έλδεημε «Με 

πψιεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο».  

Με ηελ παξέιεπζε ηνπ έηνπο απφ ηε ρνξήγεζε ηεο απαιιαθηηθήο 

βεβαίσζεο θαη εθφζνλ δελ έρεη ελεκεξσζεί ε ππεξεζία, ν επαγγεικαηίαο ζα 

ππάγεηαη απηεπάγγειηα ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ θαη ζα εθδίδνληαη 

ηαρππιεξσκέο. Οη εηήζηεο απαιιαθηηθέο βεβαηψζεηο ζα ρνξεγνχληαη έσο φηνπ ν 

επαγγεικαηίαο ππνβάιιεη ζηελ ππεξεζία ηε χκβαζε χλδεζεο θαη ηε βεβαίσζε 

ηεο εηαηξείαο απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη ε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πψιεζεο.  

Πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί ε εηήζηα απαιιαγή, ν επαγγεικαηίαο ζα πξέπεη 

λα ελεκεξψλεη ηελ ππεξεζία, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 

(Τπεχζπλε Γήισζή ηνπ ζθξαγηζκέλε απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ, αληίγξαθν 

εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο) απφ 

ηα νπνία ζα εμαθξηβψλεηαη ε κε έλαξμε πψιεζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.    

ε) Αθνχ πξνζθνκηζηεί ε βεβαίσζε ηεο εηαηξείαο απφ ηελ νπνία ζα 

απνδεηθλχεηαη ε πψιεζε ηεο ελέξγεηαο, ζα νξηζηηθνπνηείηαη ε εγγξαθή ή ε 

απαιιαγή ηνπ επαγγεικαηία απφ ηελ εκεξνκελία πνπ αλαθέξεηαη ζηε βεβαίσζε 

ηεο εηαηξείαο αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ζε kw ηεο ηζρχνο ηεο θσηνβνιηατθήο 

εγθαηάζηαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν επαγγεικαηίαο, κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπιάρηζηνλ έηνπο  

απφ ηελ ππαγσγή ηνπ ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ, πξνζέιζεη ζηελ Τπεξεζία γηα 

νπνηαδήπνηε βεβαίσζε, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη εθθαζαξηζηηθφ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο απφ ην νπνίν ζα  απνδεηθλχεηαη ε πψιεζε ή κε ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. 

 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππήρζεζαλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ πξφζσπα πξηλ 

ηελ πψιεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζα ηξνπνπνηείηαη ε εκεξνκελία ππαγσγήο 

ηνπο ζηελ αζθάιηζε θαη ζα επηζηξέθνληαη νη εηζθνξέο πνπ αθνξνχλ ην δηάζηεκα 

πξηλ ηελ πψιεζε, κεηά ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο, φπσο απηφ πξνβιέπεηαη 

απφ ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο. 
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Γ) ΔΛΑΗΟΣΡΗΒΔΗΑ 

 

α) Οη ηδηνθηήηεο ειαηνηξηβείνπ κε ηε κνξθή αηνκηθήο επηρείξεζεο, θαζψο 

θαη ηα κέιε ΟΔ ή ΔΔ κε ηελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα, εμεηάδνληαη κε ην εηζνδεκαηηθφ 

θξηηήξην, πξνθεηκέλνπ λα ππαρζνχλ ή λα απαιιαγνχλ απφ ηελ αζθάιηζε ηνπ 

ΟΑΔΔ. Οη επαγγεικαηίεο απηνί αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε φιε ηελ 

επηθξάηεηα.  

β) Όζνη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ειαηνηξηβείσλ ππήρζεζαλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ 

ΟΑΔΔ απφ 1/11/09 θαη κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 3846/10 (δει. κέρξη 31/5/10), 

ζεσξείηαη φηη θαιψο ππήρζεζαλ θαη ν ρξφλνο αζθάιηζήο ηνπο είλαη ηζρπξφο, 

εθφζνλ πιεξνχζαλ ηα απφ ηνλ Νφκν νξηδφκελα θξηηήξηα. (ρεηηθά κε ηελ 

επηζηξνθή ή κε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ βιέπε θεθάιαην Θ,4). 

Σα πξφζσπα πνπ δελ θαηέβαιαλ εηζθνξέο γηα ην ελ ιφγσ ρξνληθφ δηάζηεκα, 

δχλαληαη πξναηξεηηθά λα ην αλαγλσξίζνπλ θαηαβάιινληαο ηηο αλαινγνχζεο 

εηζθνξέο κε ην ηξέρνλ αζθάιηζηξν θαη ρσξίο πξφζζεηα ηέιε, εθφζνλ ππνβάιινπλ 

ζρεηηθή αίηεζε εληφο έηνπο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ (δει. κέρξη θαη 

10/5/11).  

γ) Απφ 1/5/10 νη ήδε δξαζηεξηνπνηνχκελνη ηδηνθηήηεο ειαηνηξηβείσλ ζε 

φιε ηελ επηθξάηεηα, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί αλ ζα ππαρζνχλ ή φρη ζηελ 

αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ, ζα επαλαθξηζνχλ κε βάζε ην εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην ην 

νπνίν ζπλίζηαηαη ζε έιεγρν ησλ εθθαζαξηζηηθψλ ζεκεησκάησλ νηθ. εηψλ 

2008,2009 θαη 2010 (ρξήζεσο 2007,2008 θαη 2009 αληίζηνηρα). Ο κέζνο φξνο ησλ 

εηζνδεκάησλ ηεο ηξηεηίαο απηήο ζα ζπγθξηζεί κε ην 500πιάζην ηνπ Η.Α.Δ. 

πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ν θνξέαο αζθάιηζεο. ε πεξίπησζε πνπ πιεξνχλ ην 

εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην ζα ππαρζνχλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ απφ 1/5/10 (εθηφο 

αλ είραλ ήδε ππαρζεί απφ 1/11/09 θαη είραλ θαηαβάιιεη εηζθνξέο, νπφηε ζα 

εμαθνινπζήζεη ε αζθάιηζή ηνπο). ε πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνχλ ην εηζνδεκαηηθφ 

θξηηήξην, ζα απαιιαγνχλ απφ ηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ θαη ζα αζθαιηζηνχλ ζηνλ 

ΟΓΑ. Ο επαλέιεγρνο ζα δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ην θεθάιαην Η΄. 

δ) Γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ειαηνηξηβείσλ πνπ επηζπκνχλ λα θάλνπλ έλαξμε 

επαγγέικαηνο κεηά ηελ 1/5/10, ζα ρνξεγείηαη ηξηεηήο απαιιαγή, κε ππνρξέσζε 
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αζθάιηζεο ζηνλ ΟΓΑ θαη κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ ηξηψλ εηψλ ζα ειέγρεηαη ην 

εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην. Γηα ηελ πξναλαθεξφκελε ηξηεηία ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ηεο πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο ζηνλ ΟΑΔΔ κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε.  

ε) Οη ηδηνθηήηεο ειαηνηξηβείσλ πνπ πσινχλ θαη ζε ππνρξεσηηθέο πεξηνρέο  

ειαηφιαδν ζα θξίλνληαη κε ην εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην.  

Όζνη απφ ηνπο πξναλαθεξνκέλνπο πξνθεηκέλνπ λα πσιήζνπλ ή λα 

δηαζέζνπλ ην ειαηφιαδν ζε ππνρξεσηηθέο πεξηνρέο ην ηππνπνηνχλ ή ην 

εκθηαιψλνπλ, ππάγνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ. 

Γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ειαηνπξγείσλ πνπ πσινχλ θαη ζε ππνρξεσηηθέο 

πεξηνρέο παξάγσγα ειαίνπ (πρ ζαπνχληα, αξσκαηηθά έιαηα θιπ), πνπ νη ίδηνη 

θαηαζθεπάδνπλ, δελ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 3846/10 θαη ε 

αζθάιηζε ζηνλ ΟΑΔΔ είλαη ππνρξεσηηθή. 

 

Δ) ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΗΑ & ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ  

  

Δηδηθά γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ ή επηπισκέλσλ 

δηακεξηζκάησλ ε ππαγσγή ή κε ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ θαζνξίδεηαη απφ ην 

εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΟΣ.  Απφ ην έγγξαθν ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο 

ιεηηνπξγίαο, πξνθχπηεη ε κνξθή ηνπ θαηαιχκαηνο θαη ν αξηζκφο ησλ 

δσκαηίσλ απηνχ. πλεπψο, γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εγγξαθήο 

ζηελ αζθάιηζε ή ηεο απαιιαγήο απφ απηή είλαη απαξαίηεηε ε ππνβνιή ζηελ 

ππεξεζία επηθπξσκέλνπ αληηγξάθνπ ηνπ πξναλαθεξφκελνπ εγγξάθνπ, θαζψο θαη 

βεβαίσζε έλαξμεο επαγγέικαηνο ηεο ΓΟΤ.  

Όηαλ δελ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο αλσηέξσ εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ΔΟΣ, δελ ζα νξηζηηθνπνηνχληαη νη εγγξαθέο νχηε ζα ρνξεγείηαη νπνηαδήπνηε 

βεβαίσζε.  

ηηο πεξηπηψζεηο απαιιαγήο, (φηαλ ν αξηζκφο ησλ ελνηθηαδφκελσλ 

δσκαηίσλ ή ελνηθηαδφκελσλ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ θαη ε ειηθία ηνπο, δελ 

ηνπο πξνζδίδνπλ αζθαιηζηέα ηδηφηεηα δει. δσκάηηα θάησ ησλ 10 θαη ειηθία θάησ 

ησλ 64 εηψλ) ζα αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία σο πξνο ηελ θαηαρψξεζε ζηνλ 

Η/Τ: 
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ε θχιιν εξγαζίαο ηνπ Excel ελφο ζπγθεθξηκέλνπ Η/Τ ηνπ Πεξ/θνχ 

ηκήκαηνο ζα θαηαρσξνχληαη νη δξαζηεξηνπνηνχκελνη κε ελνηθηαδφκελα δσκάηηα ή 

κε επηπισκέλα δηακεξίζκαηα θάησ ησλ 10 δσκαηίσλ. Σα ζηνηρεία πνπ ζα 

θαηαρσξνχληαη κε ηε ζεηξά πνπ παξαηίζεληαη είλαη ηα εμήο:  

1. Δπψλπκν, 2. Όλνκα, 3. Παηξψλπκν, 4. Μεηξψλπκν, 5. Αξ. Γειηίνπ 

Σαπηφηεηαο, 6. Υαξαθηεξηζκφο θαηαιχκαηνο βάζεη ΔΟΣ, 7. Αξηζκ. ελνηθ. Γσκαη. 

ή αξηζκ. δσκαηίσλ επηπι.δηακ/ηνο, 8. Έδξα, 9. Ηκ/λία ρνξήγεζεο απαιιαγήο. 

  Μεηά ηελ θαηαρψξεζε ζηνλ Η/Τ, ζα ρνξεγείηαη ε βεβαίσζε απαιιαγήο.  

 ε θάζε λέα εγγξαθή επαγγεικαηία δξαζηεξηνπνηνχκελνπ κε 

ελνηθηαδφκελα δσκάηηα ή επηπι. δηακεξίζκαηα, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη 

πξσηίζησο ε ηπρφλ χπαξμε εγγξαθήο ηνπ ζην Excel, δηφηη εάλ δηαπηζησζεί 

χπαξμε επηπιένλ δσκαηίσλ κε δηαθνξεηηθφ ζήκα ηνπ ΔΟΣ ζηα ήδε ππάξρνληα πνπ 

είλαη θαηαρσξεκέλα, ζα εμεηάδεηαη αζξνηζηηθά εθ λένπ ε ππνρξέσζε ή κε 

αζθάιηζεο ζηνλ ΟΑΔΔ. 

Σν αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ησλ ηδηνθηεηψλ ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ, 

θαζψο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ, έρεη σο εμήο: 

α)  Απφ 1/5/10 νη ηδηνθηήηεο έσο θαη δέθα (10) ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ 

θαη απφ 1/6/10 νη ηδηνθηήηεο επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ κε ζχλνιν αξηζκνχ 

δσκαηίσλ έσο θαη δέθα (10), ζε φιε ηελ επηθξάηεηα, εμαηξνχληαη ηεο αζθάιηζεο 

ηνπ ΟΑΔΔ θαη αζθαιίδνληαη ππνρξεσηηθά ζηνλ ΟΓΑ, εθφζνλ δελ εξγάδνληαη, δελ 

απαζρνινχληαη θαη δελ παίξλνπλ ζχληαμε απφ νπνηνδήπνηε Αζθαιηζηηθφ 

Οξγαληζκφ Κχξηαο Αζθάιηζεο ή ην Γεκφζην.  

Δάλ εξγάδνληαη, απαζρνινχληαη ή παίξλνπλ ζχληαμε απφ νπνηνδήπνηε 

Αζθαιηζηηθφ Οξγαληζκφ Κχξηαο Αζθάιηζεο ή ην Γεκφζην, δελ αζθαιίδνληαη 

ζε θαλέλα απφ ηνπο δχν αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο (ΟΑΔΔ ή ΟΓΑ). 

Οη ηδηνθηήηεο επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ κε ζχλνιν αξηζκνχ δσκαηίσλ 

έσο θαη δέθα (10), ζε φιε ηελ επηθξάηεηα, νη νπνίνη είραλ ππαρζεί ζηελ 

ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ Ν. 3846/10, 

δηαγξάθνληαη απφ 1/6/10. 

β)  Απφ 1/5/10 νη ήδε δξαζηεξηνπνηνχκελνη ηδηνθηήηεο έληεθα (11) θαη 

άλσ ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ ζε προαιρεηικές περιοτές, πξνθεηκέλνπ λα 



 20 

εμεηαζηεί αλ ζα ππαρζνχλ ή φρη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ, θαη απφ 1/6/10 νη 

ηδηνθηήηεο επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ κε ζχλνιν αξηζκνχ δσκαηίσλ έληεθα 

(11) θαη άλσ ζε προαιρεηικές περιοτές, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί αλ ζα 

παξακείλνπλ ή φρη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ, ζα επαλαθξηζνχλ κε βάζε ην 

εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζε έιεγρν ησλ εθθαζαξηζηηθψλ 

ζεκεησκάησλ νηθ. εηψλ 2008,2009 θαη 2010 (ρξήζεσο 2007,2008 θαη 2009 

αληίζηνηρα). Ο κέζνο φξνο ησλ εηζνδεκάησλ ηεο ηξηεηίαο απηήο ζα ζπγθξηζεί κε ην 

500πιάζην ηνπ Η.Α.Δ. πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ν θνξέαο αζθάιηζεο. ε 

πεξίπησζε πνπ πιεξνχλ ην εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην ζα ππαρζνχλ ζηελ αζθάιηζε 

ηνπ ΟΑΔΔ απφ 1/5/10 ε πξψηε θαηεγνξία επαγγεικαηηψλ θαη απφ 1/6/10 ε 

δεχηεξε θαηεγνξία (εθηφο αλ είραλ ήδε ππαρζεί απφ 1/11/09 θαη είραλ θαηαβάιιεη 

εηζθνξέο, νπφηε ζα εμαθνινπζήζεη ε αζθάιηζή ηνπο). ε πεξίπησζε πνπ δελ 

πιεξνχλ ην εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην, ζα απαιιαγνχλ απφ ηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ 

θαη ζα αζθαιηζηνχλ ζηνλ ΟΓΑ απφ 1/5/10 ή απφ 1/6/10 αληίζηνηρα. Ο επαλέιεγρνο 

ζα δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ην θεθάιαην Η΄. 

γ)  ηνπο ηδηνθηήηεο έληεθα (11) θαη άλσ ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ θαη 

ζηνπο ηδηνθηήηεο επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ κε ζχλνιν αξηζκνχ δσκαηίσλ 

έληεθα (11) θαη άλσ ζε πποαιπεηικέρ πεπιοσέρ πνπ επηζπκνχλ λα θάλνπλ έλαξμε 

επαγγέικαηνο απφ ηελ 11/5/10 θαη εληεχζελ, ζα ρνξεγείηαη ηξηεηήο απαιιαγή, κε 

ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζηνλ ΟΓΑ θαη κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ ηξηψλ εηψλ ζα 

ειέγρεηαη ην εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην. Γηα ηελ πξναλαθεξφκελε ηξηεηία ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ηεο πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο ζηνλ ΟΑΔΔ κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε.  

δ) Οη ηδηνθηήηεο έληεθα (11) θαη άλσ ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ θαη νη 

ηδηνθηήηεο επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ κε ζχλνιν αξηζκνχ δσκαηίσλ έληεθα 

(11) θαη άλσ ζε σποτρεωηικές περιοτές ππάγνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε 

ηνπ ΟΑΔΔ. 

ε) Οη ηδηνθηήηεο έληεθα (11) θαη άλσ ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ θαη νη 

ηδηνθηήηεο επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ κε ζχλνιν αξηζκνχ δσκαηίσλ έληεθα 

(11) θαη άλσ, νη νπνίνη έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα εθ ησλ δσκαηίσλ ή δηακεξηζκάησλ 

ζε ππνρξεσηηθή πεξηνρή, ππάγνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ. 

(πρ. Ιδηνθηήηεο ελλέα (9) ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ ζε πξναηξεηηθή πεξηνρή θαη 
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επηά (7) ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ ζε ππνρξεσηηθή πεξηνρή, ζπλνιηθά θαηέρεη 

δεθαέμη (16) ελνηθηαδφκελα δσκάηηα).  

ζη)  ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ, δελ επηκεξίδεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ 

ηνπο ν αξηζκφο ησλ ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ ή ν αξηζκφο ησλ δσκαηίσλ ησλ 

επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ πνπ αλήθνπλ ζηηο εηαηξείεο.  

 

 ΠΡΟΟΥΖ:  

                       α) Οη νδεγίεο ηνπ θεθαιαίνπ(Δ) ηζρχνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ θαη ηνπο ηδηνθηήηεο 

επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ. Γηα νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή θαηαιπκάησλ (πρ 

ηνπξηζηηθέο επηπισκέλεο θαηνηθίεο, επαχιεηο θιπ) δελ ηζρχνπλ νη 

πξναλαθεξφκελεο νδεγίεο. 

  β) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ είραλ ρνξεγεζεί απαιιαγέο ηνπ άξζξνπ 9 

ηνπ Ν. 3050/02 απφ ηελ αζθάιηζε ζε ηδηνθηήηεο θαηαιπκάησλ (επηπισκέλσλ 

ηνπξηζηηθψλ θαηνηθηψλ, επαχιεσλ, παξαδνζηαθψλ θαηαιπκάησλ θ.ι.π), πξέπεη λα 

αθπξσζνχλ νη πξάμεηο απαιιαγήο θαη λα ππαρζνχλ ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε 

ηνπ ΟΑΔΔ απφ 1/5/10, κέρξη ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηνπ ζέκαηνο σο πξνο ηελ 

εκεξνκελία ππαγσγήο ηνπο. Όζνη απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο έρνπλ ήδε ππαρζεί 

ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ πξηλ ηελ 1/5/10 ζα εμαθνινπζήζεη ε αζθάιηζή ηνπο γηα 

φζν δηάζηεκα δηαηεξνχλ ην μελνδνρεηαθφ ηνπο θαηάιπκα.  

 

Σ)  ΓΑΗΚΟΗ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ 

 

Σα κέιε νηνπδήπνηε είδνπο ζπλεηαηξηζκνχ (Αζηηθνχ Ν. 1667/86 – 

παξαγσγηθνχ, θαηαλαισηηθνχ, πξνκεζεπηηθνχ, πηζησηηθνχ, κεηαθνξηθνχ, 

ηνπξηζηηθνχ – αγξνηηθνχ Ν. 1541/85) ή ηα κέιε Γ απηνχ, ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο 

σο ζπλεηαίξνη ή σο κέιε ηνπ Γ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, δελ ππάγνληαη ζηελ 

ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ (ΠΓ 258/05, άξζξν 1).  

Σα κέιε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ππάγνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ 

ΟΑΔΔ εάλ αζθνχλ παξάιιεια επάγγεικα ππαγφκελν ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ 

είηε σο κέιε εηαηξεηψλ, είηε αηνκηθά.  
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Σα κέιε δαζηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ πνπ θαηνηθνχλ κφληκα (ε κνληκφηεηα λα 

ειέγρεηαη αλάινγα κε ηε ΓΟΤ πνπ ππνβάιιεηαη ε θνξνινγηθή δήισζε) ζε 

πξναηξεηηθέο πεξηνρέο θαη αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηελ 

επεμεξγαζία μχινπ γηα ηελ παξαγσγή εηδψλ ιατθήο ηέρλεο, ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ δελ ππάγνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ.  

Σα κέιε απηά εάλ αζθνχλ εκπνξία είηε αηνκηθά είηε σο κέιε εηαηξεηψλ 

(εθηφο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ) ησλ εηδψλ ιατθήο ηέρλεο, ηφζν 

ζε πξναηξεηηθέο φζν θαη ζε ππνρξεσηηθέο πεξηνρέο, απνθηνχλ αζθαιηζηέα ηδηφηεηα 

ζηνλ ΟΑΔΔ, αιιά πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί αλ ζα ππαρζνχλ ή φρη ζηελ αζθάιηζε 

ηνπ ΟΑΔΔ ζα θξίλνληαη κε βάζε ην εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην (Βιέπε θεθάιαην Η΄). 

ηελ πεξίπησζε πνπ ηα πξφζσπα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ είλαη 

«παιαηνί» αζθαιηζκέλνη θαη έρνπλ παξάιιεια αζθάιηζε ζε νπνηνδήπνηε 

Οξγαληζκφ Κχξηαο Αζθάιηζεο (πιελ ΟΓΑ), ππάγνληαη απφ 1/5/10 ζηελ 

ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ. 

 

Σ)  ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΔ ΑΝΩ ΣΩΝ 64 ΔΣΩΝ 

 

 χκθσλα κε ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΟΓΑ, δελ ππάγνληαη ζηελ 

αζθάιηζή ηνπ δξαζηεξηνπνηνχκελνη επαγγεικαηίεο άλσ ησλ 64 εηψλ, νη νπνίνη δελ 

αζθαιίδνληαη ή ζπληαμηνδνηνχληαη απφ άιινλ θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο.  

 Καηά ζπλέπεηα νη επαγγεικαηίεο άλσ ησλ 64 εηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πξναηξεηηθέο πεξηνρέο κε νπνηνδήπνηε ππαγφκελν ζηνλ 

ΟΑΔΔ επάγγεικα (πρ θαθελείν, ινγηζηήο θιπ) ππάγνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή 

αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ. 

 Δηδηθά νη ηδηνθηήηεο ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ θαη νη ηδηνθηήηεο 

επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ ειηθίαο άλσ ησλ 64 εηψλ, νη νπνίνη δελ αζθαιίδνληαη 

ή ζπληαμηνδνηνχληαη απφ άιινλ θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο, αζθαιίδνληαη 

ππνρξεσηηθά ζηνλ ΟΑΔΔ, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ησλ δσκαηίσλ πνπ 

θαηέρνπλ.   
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Ε) ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΩΝ ΠΟΤ ΖΓΖ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΚΑΗ ΘΑ ΚΛΖΘΟΤΝ ΓΗΑ ΔΛΔΓΥΟ 

 

I) Σα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ ζα ειεγρζνχλ θαη ζα ζπλερίζνπλ λα 

ειέγρνληαη ζην κέιινλ, πεξί ππαγσγήο ή κε ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ, νη 

επαγγεικαηίεο, βηνηέρλεο ή έκπνξνη είλαη ηα αθφινπζα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη κε ηε ζεηξά πνπ παξαηίζεληαη: 

 α) Υαξαθηεξηζκφο αζθαιηζκέλνπ «παιαηνχ» (Π) ή «λένπ» (Ν), ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2084/92. Σνλίδνπκε ηδηαηηέξσο φηη ν ραξαθηεξηζκφο Ν ή Π 

θαη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2084/92 πξνεγείηαη ηεο εθαξκνγήο ησλ Ν. 

3050/02 θαη Ν. 3846/10.  

 β) Πεξηνρέο άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία (απνδείμεηο, ηηκνιφγηα θιπ ρξνληθήο πεξηφδνπ απφ 1/1/09 θαη 

εληεχζελ).  

 Αξρηθά δηελεξγείηαη έιεγρνο ηνπ ηφπνπ άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηελ 

νπνία είρε δειψζεη ν επαγγεικαηίαο ζην ηέσο ΣΔΒΔ ή ΣΑΔ θαη ΟΑΔΔ θαη είρε 

ιάβεη απαιιαγή ή είρε ππαρζεί ζηελ αζθάιηζε. 

 Αθνινχζσο, δηελεξγείηαη έιεγρνο γηα ηελ ηπρφλ χπαξμε θαη άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ ππαγνκέλσλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ, θαζψο θαη ηνπ ηφπνπ 

άζθεζεο απηψλ.    

 γ) Ύπαξμε αζθαιηζηηθήο ζρέζεο κε άιινλ Αζθαιηζηηθφ Φνξέα Κχξηαο 

Αζθάιηζεο, πιήλ ΟΓΑ, ΜΟΝΟ γηα ηνπο “Π” αζθαιηζκέλνπο.  

 Δάλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ εθθαζαξηζηηθψλ ζεκεησκάησλ θφξνπ εηζνδήκαηνο 

ή απφ δήισζε (πξνθνξηθή ή γξαπηή) ηνπ αζθαιηζκέλνπ, πνπ ζα ηεθκεξηψλεηαη κε 

ζηνηρεία (πρ βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα), πξνθχςεη αζθάιηζή ηνπ ζε άιιν 

θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο, πιήλ ΟΓΑ, ηφηε ν δξαζηεξηνπνηνχκελνο ζε πξναηξεηηθή 

πεξηνρή κε νπνηνδήπνηε επάγγεικα (επεθηεηλφκελν ή κε), ππνρξενχηαη λα 

παξακείλεη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ γηα φζν δηάζηεκα αζθαιίδεηαη παξάιιεια 

θαη ζηνλ άιιν Φνξέα Κχξηαο Αζθάιηζεο, αθφκα θαη αλ έρεη κεησκέλε 

απαζρφιεζε (πρ 1 εκεξνκίζζην ην κήλα).  
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 δ) Δηζνδεκαηηθφ θξηηήξην:  

 δ1) ηηο πεξηπηψζεηο ησλ επαγγεικαηνβηνηερλψλ θαη εκπφξσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πξναηξεηηθέο πεξηνρέο, ειέγρεηαη σο εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην 

ν κέζνο φξνο ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο ησλ ηξηψλ πξψησλ εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

επαγγέικαηνο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα θφξνπ 

εηζνδήκαηνο. Δάλ ν κέζνο φξνο ππεξβαίλεη ην 400πιάζην ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο 

εκεξνκηζζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, ππάγνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε 

ηνπ ΟΑΔΔ. 

 δ2) Οη επαγγεικαηνβηνηέρλεο θαη έκπνξνη πνπ παξάιιεια 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη σο αγξφηεο ζε πξναηξεηηθέο πεξηνρέο, ππάγνληαη ζηελ 

ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ, εθφζνλ ην 50% θαη πιένλ ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ 

ησλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ ηνπο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα εθθαζαξηζηηθά θφξνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ ηξηψλ πξψησλ εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο παξάιιειεο άζθεζεο 

ησλ δχν επαγγεικάησλ, πξνέξρεηαη απφ επαγγεικαηνβηνηερληθή ή εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ππεξβαίλεη ην 400πιάζην ηνπ Η.Α.Δ.  

 Δπηπιένλ επηζεκαίλεηαη: 

1) ηνπο ήδε δξαζηεξηνπνηνχκελνπο, νη νπνίνη ζα θιεζνχλ λα ειεγρζνχλ, 

ην εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην ζπλίζηαηαη ζε έιεγρν ησλ εθθαζαξηζηηθψλ ζεκεησκάησλ 

νηθ. εηψλ 2008, 2009 θαη 2010 (ρξήζεσο 2007,2008 θαη 2009 αληίζηνηρα). Ο κέζνο 

φξνο ησλ εηζνδεκάησλ ηεο ηξηεηίαο απηήο ζα ζπγθξηζεί κε ην 500πιάζην ηνπ 

Η.Α.Δ. πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ν θνξέαο αζθάιηζεο.  

Οη επαγγεικαηίεο πνπ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν.3846/10 είραλ ήδε 

δξαζηεξηνπνηεζεί γηα δηάζηεκα ηξηψλ θαη πιένλ εηψλ ζηηο πεξηνρέο κε εηδηθά 

πιεζπζκηαθά θξηηήξηα, ζα θξηζνχλ κε ην 500πιάζην γηα ηελ πξψηε θνξά ειέγρνπ, 

αζρέησο κε ηελ εκεξνκελία πνπ ζα γίλεη ν έιεγρνο. (πρ γηα ηνπο επαγγεικαηίεο κε 

έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο ην έηνο 2005 ή 2004 ή 2000 θιπ, πνπ ζα θιεζνχλ γηα 

έιεγρν εηζνδεκαηηθνχ θξηηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3846/10, ην 

έηνο 2010 ή 2011 ή 2014 θιπ γηα ηελ ηξηεηία πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

Νφκνπ, ε νπνία ζα είλαη πάληα θαη ε πξψηε ηξηεηία ειέγρνπ κε ηνλ λφκν απηφ, ζα 

ππνινγίδεηαη ην εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην κε ην 500πιάζην ηνπ Η.Δ.Α)   
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Γηα ηελ ίδηα θαηεγνξία επαγγεικαηηψλ, δει. ησλ ήδε 

δξαζηεξηνπνηνχκελσλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ επφκελσλ ηξηεηηψλ, φζνλ αθνξά ην 

εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην, ν κέζνο φξνο ησλ εηζνδεκάησλ ζα ζπγθξίλεηαη κε ην 

400πιάζην ηνπ Η.Α.Δ. πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ν θνξέαο αζθάιηζεο.   

2) ηνπο επαγγεικαηίεο κε έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο κεηά ηελ ηζρχ ηνπ Ν. 

3846/10, δει. απφ 11/5/10 θαη εληεχζελ, γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εηζνδεκαηηθνχ 

θξηηεξίνπ, ζα ιακβάλνληαη ππφςε ηα εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα θφξνπ 

εηζνδήκαηνο ηεο πξψηεο  ηξηεηίαο απφ ηελ έλαξμε επαγγέικαηνο (π.ρ γηα έλαξμε 

επαγγέικαηνο ην έηνο 1/2015, ην 2018 ζα ειεγρζνχλ ηα εθθαζαξηζηηθά ησλ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ 2016 – 2017 – 2018). Ο κέζνο φξνο ησλ εηζνδεκάησλ ζα 

ζπγθξίλεηαη κε ην 400πιάζην ηνπ Η.Α.Δ. πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ν θνξέαο 

αζθάιηζεο.   

ΠΡΟΟΥΖ: Γελ είλαη απαξαίηεην λα πιεξνχληαη φια ηα πξναλαθεξφκελα 

θξηηήξηα πξνθεηκέλνπ λα ππαρζνχλ νη επαγγεικαηίεο ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ. 

(πρ Δπαγγεικαηίαο “Π” πνπ έρεη αζθάιηζε ζε άιιν θνξέα, πιελ ΟΓΑ, ή έρεη 

επέθηαζε δξαζηεξηφηεηαο ζε ππνρξεσηηθή πεξηνρή, ζα ππάγεηαη απεπζείαο ζηελ 

αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ ρσξίο λα εμεηάδεηαη ην εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην). 

 

ΙΙ) Γηα έιεγρν πξέπεη άκεζα λα θιεζνχλ:  

α) Οη ήδε δξαζηεξηνπνηνχκελνη επαγγεικαηίεο, βηνηέρλεο ή έκπνξνη κε κε 

επεθηεηλφκελα επαγγέικαηα (θαζφζνλ είραλ θιεζεί κε ηελ εγθ. 113/09 νη 

δξαζηεξηνπνηνχκελνη κε επεθηεηλφκελα επαγγέικαηα), νη νπνίνη είραλ ιάβεη 

νξηζηηθή απαιιαθηηθή βεβαίσζε απφ ηα ηέσο ΣΔΒΔ, ΣΑΔ θαη ΟΑΔΔ, απφ 1/1/03 

θαη εληεχζελ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3050/02, φπσο είρε ηξνπνπνηεζεί 

θαη ίζρπε κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 3846/10.    

β) Οη επαγγεικαηίεο, βηνηέρλεο ή έκπνξνη, νη νπνίνη θιήζεθαλ κε ηελ 

εγθχθιην 113/09 θαη είηε δελ πξνζήιζαλ, είηε επεζηξάθεζαλ κε ηελ έλδεημε 

«Άγλσζηνο ή Άγλσζηε Γ/λζε» ηα εηδνπνηεηήξηα πνπ ηνπο είραλ απνζηαιεί.  

ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ηα Πεξηθεξεηαθά Σκήκαηα ππνρξενχληαη λα 

ζπληάμνπλ νλνκαζηηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηα εηδνπνηεηήξηα πνπ 

επεζηξάθεζαλ, νη νπνίεο ζα απνζηέιινληαη ζηηο νηθείεο εθνξίεο απ’ φπνπ ζα 
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δεηνχληαη ζηνηρεία πεξί ηνπ εάλ αζθείηαη δξαζηεξηφηεηα,  ηνπ είδνπο απηήο θαζψο 

θαη ηελ ηαρπδξνκηθή δ/λζε ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε 

απνζηνιή λέαο εηδνπνίεζεο. 

ε φζνπο ππήρζεζαλ θαη παξακέλνπλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ ζχκθσλα 

κε ηελ αξ. 113/09 εγθχθιην ζα δηελεξγεζεί έιεγρνο ηνπ ηφπνπ άζθεζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο απφ 1/1/09 θαη εληεχζελ. Δάλ θαηά ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα δελ 

δηαπηζησζεί άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο ζε ππνρξεσηηθή πεξηνρή, ηφηε ζα ειέγρνληαη 

ηα ινηπά θξηηήξηα απφ ηα ππάξρνληα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ (πρ κηζζσηέο ππεξεζίεο 

απφ ηα εθθαζαξηζηηθά θφξνπ εηζνδήκαηνο, έιεγρνο εηζνδεκαηηθνχ κε 500πιάζην). 

Δάλ δελ απνδεηθλχεηαη άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο ζε ππνρξεσηηθή πεξηνρή απφ 

1/1/09 θαη εληεχζελ θαη αλ απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ δελ είλαη εθηθηφ λα 

ειεγρζνχλ ηα πξναλαθεξφκελα ππφινηπα θξηηήξηα ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε, ηφηε 

πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί αλ ζα παξακείλνπλ ή ζα δηαγξαθνχλ ζα θαινχληαη 

εγγξάθσο εθ λένπ. 

γ) Οη ήδε δξαζηεξηνπνηνχκελνη επαγγεικαηίεο, βηνηέρλεο ή έκπνξνη (κε 

επεθηεηλφκελα ή κε επαγγέικαηα) ζηνπο νπνίνπο είρε ρνξεγεζεί ηξηεηήο απαιιαγή 

ε νπνία δελ έρεη ιήμεη, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ κε ηα πξναλαθεξφκελα θξηηήξηα 

πιελ ηνπ εηζνδεκαηηθνχ.  

  Όινη νη αλσηέξσ λα θιεζνχλ κε ζπζηεκέλεο επηζηνιέο λα πξνζέιζνπλ γηα 

έιεγρν εληφο δηκήλνπ απφ ηελ παξαιαβή ηνπο. Όζνη πξνζέιζνπλ εληφο ηεο 

πξνζεζκίαο, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο ηνπο ζηελ αζθάιηζε δελ ζα επηβαξχλνληαη κε 

πξφζζεηα ηέιε γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα, ε έλαξμε ηνπ νπνίνπ νξίζηεθε ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3846/10 (δει. απφ 1/5/10 ή απφ 1/6/10) θαη κέρξη ηεο 

εκεξνκελίαο εγγξαθήο ηνπο θαη δελ ζα ράλνπλ ην δηθαίσκα θαηαβνιήο δφζεσλ γηα 

ξχζκηζε ζηελ νπνία ηπρφλ είραλ ππαρζεί. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζέιζνπλ εληφο 

ηεο νξηζζείζαο πξνζεζκίαο, ζα ππάγνληαη απηεπάγγειηα ζηελ αζθάιηζε ηνπ 

ΟΑΔΔ απφ 1/5/10 ή απφ 1/6/10 θαηά πεξίπησζε φπσο πξναλαθέξζεθε.    

 Όζνη θιεζνχλ λα ειεγρζνχλ ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηα θάησζη 

δηθαηνινγεηηθά: 

 α) Αληίγξαθα εθθαζαξηζηηθψλ θφξνπ εηζνδήκαηνο ησλ νηθ. εηψλ 

2008,2009,2010. Δπίζεο αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ηεο ΓΟΤ γηα ην έηνο πξηλ ηνλ 
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έιεγρν, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε χπαξμε δξαζηεξηφηεηαο. ηελ πεξίπησζε 

πνπ δελ έρεη εθδνζεί ην ηειεπηαίν εθθαζαξηζηηθφ, ζα πξνζθνκίδεηαη αληίγξαθν ηεο 

δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ έηνπο, πνπ ιείπεη, ζεσξεκέλν απφ ηελ εθνξία. 

 β)  Πηζηνπνηεηηθφ επηκειεηεξηαθήο θαηάζηαζεο, ην νπνίν εθδίδεηαη ζην 

φλνκα ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ θαη ζε απηφ αλαθέξνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο 

νπνίεο ζπκκεηέρεη ην θπζηθφ πξφζσπν. ε πεξίπησζε κε εγγξαθήο ζε 

επηκειεηήξην, ζα ππνβάιιεηαη ζρεηηθή Τπεχζπλε Γήισζε. 

 γ) Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία λα δειψλεη: 1. Δάλ εμαθνινπζεί λα αζθεί 

ή φρη ην επάγγεικα κε ην νπνίν είρε ιάβεη απαιιαγή. 2. Δάλ αζθεί ή φρη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο ππαγφκελεο ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ. 3. Δάλ έρεη ππαρζεί ζηελ 

αζθάιηζε νπνηνπδήπνηε Φνξέα Κχξηαο Αζθάιηζεο πξηλ ή κεηά ηελ 1/1/93.     

 δ) Σηκνιφγηα, απνδείμεηο θιπ ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ 1/1/09 θαη 

εληεχζελ. (Θα δηελεξγείηαη έιεγρνο επί ησλ πξσηνηχπσλ ζηειερψλ θαη φρη επί ησλ 

αληηγξάθσλ απηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απφ ηνλ έιεγρν ησλ πξσηνηχπσλ 

δηαπηζησζεί δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνζδίδεη αζθαιηζηέα ηδηφηεηα ζηνλ 

επαγγεικαηία, ζα θξαηείηαη θσηνηππία απηήο ζηνλ αηνκηθφ θάθειν.) 

 ε πεξίπησζε πνπ απφ ηα πξνζθνκηζζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχςνπλ 

ζηνηρεία πνπ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ έξεπλαο πρ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ή χπαξμε 

αζθάιηζεο ζε άιινλ θνξέα, ζα δεηνχληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα 

πξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά.  

  Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη φηαλ δηαπηζηψλνληαη ζηνλ 

έιεγρν αθπξσκέλα ηηκνιφγηα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο πξέπεη νπσζδήπνηε λα 

αλαδεηνχληαη ηα πηζησηηθά ησλ ηηκνινγίσλ απηψλ. 

 

 Όζνη επαγγεικαηίεο αξλνχληαη λα πξνζθνκίζνπλ ζηνηρεία πξνο έιεγρν ή 

δελ δηαζέηνπλ ηέηνηα ζηνηρεία (πρ ηηκνιφγηα, απνδείμεηο), ζα ππάγνληαη 

απηεπάγγειηα ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΟΑΔΔ.    
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Ζ) Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΟΤ ΘΑ ΣΖΡΔΗΣΑΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΔ ΠΟΤ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΓΗΑ ΠΡΩΣΖ ΦΟΡΑ Δ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΜΔΣΑ 

ΣΖΝ ΗΥΤ ΣΟΤ Ν. 3648/10 (ΓΖΛ. ΑΠΟ 11/5/10)   

 

 Γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο επαγγεικαηηψλ  πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί ε 

ηξηεηήο απαιιαγή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 3846/10 ή λα 

εγθξηζεί ε νξηζηηθή ππαγσγή ηνπο ζηελ αζθάιηζε, ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη ε εμήο 

δηαδηθαζία, εθφζνλ πξνεγεζεί ν έιεγρνο ησλ θξηηεξίσλ  α) θαη γ) φπσο αλαθέξνληαη 

ζην θεθάιαην Ε): 

 

α) Καηάξηηζε απφ ην αξκφδην Πεξ/θν Σκήκα ΓΔΛΣΗΟΤ ΣΟΗΥΔΗΩΝ 

ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΤ, ην νπνίν ζπκπιεξψλεηαη βάζεη ησλ ππνβιεζέλησλ αηνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

β) Έθδνζε πξνζσξηλήο βεβαίσζεο πξνθεηκέλνπ ν επαγγεικαηίαο λα πξνβεί ζε 

έλαξμε επαγγέικαηνο ζηε ΓΟΤ. Η ελ ιφγσ βεβαίσζε ζα ρνξεγείηαη κφλν γηα έλαξμε 

ζηε ΓΟΤ θαη δελ ζα κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο απνδεηθηηθφ 

αζθάιηζεο ή βεβαίσζε ηακεηαθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν. 2084/92. 

 

γ) Καηάζεζε ζηελ Τπεξεζία (αξκ. Πεξ/θφ ηκήκα) ηεο βεβαίσζεο έλαξμεο ηεο 

ΓΟΤ εληφο κελφο απφ ηελ έθδνζή ηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζεί έιεγρνο γηα ην αλ 

ην επάγγεικα, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζε απηή είλαη απαιιαζζφκελν ή φρη απφ ηελ 

αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ. Η βεβαίσζε έλαξμεο ηεο ΓΟΤ ζα παξακέλεη ζηελ Τπεξεζία.  

Δπίζεο, καδί κε ηελ βεβαίσζε ηεο ΓΟΤ ζα θαηαηίζεηαη Τπεχζπλε Γήισζε  

ζθξαγηζκέλε απφ ηε ΓΟΤ κε ηελ έλδεημε: «παξειήθζε φκνηα», ζηελ νπνία ζα 

αλαθέξεηαη φηη ν επαγγεικαηίαο δελ έρεη ππνβάιιεη κέρξη ηε ζηηγκή εθείλε 

θνξνινγηθέο δειψζεηο ιφγσ κε άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη Τπεχζπλε Γήισζε φηη ζα 

αζθήζεη ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηε βεβαίσζε έλαξμεο ηεο ΓΟΤ ζηελ 

πξναηξεηηθή πεξηνρή. Δάλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο ηξηεηίαο δηαπηζησζεί άζθεζε 

επαγγέικαηνο ζε ππνρξεσηηθή πεξηνρή, παξά ηελ αξρηθή δήισζε ηνπ επαγγεικαηία, 

ζα ππάγεηαη ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ, αλαδξνκηθά απφ ηελ 

εκεξνκελία δηαπίζησζεο ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο απηνχ, ζχκθσλα κε ηηο 

θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΟΑΔΔ.  
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Σν γλήζην ηεο ππνγξαθήο ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε ζα βεβαηψλεηαη απφ ηνλ 

αξκφδην ππάιιειν κε ηελ επίδεημε ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν (δει. ν αξκφδηνο ππάιιεινο ζα ζεκεηψλεη πάλσ ζηελ Τπεχζπλε 

Γήισζε «Βεβαηψλεηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο» θαη ζα ππνγξάθεη ζέηνληαο ην 

φλνκά ηνπ). ε πεξίπησζε πνπ ν επαγγεικαηίαο εμνπζηνδνηεί άιιν πξφζσπν γηα ηελ 

ππφζεζή ηνπ ζα ηεξείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: έιεγρνο ηεο εμνπζηνδφηεζεο (αλ έρεη γίλεη 

γηα ην ζθνπφ απηφ θαη αλ έρεη επηθπξσζεί ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ 

εμνπζηνδνηνχληνο), ν εμνπζηνδνηεκέλνο ζα ζπκπιεξψζεη ηελ Τπεχζπλε Γήισζε κε 

ηα δηθά ηνπ ζηνηρεία, ζα βεβαηψζεη ηελ άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

εμνπζηνδνηνχληνο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη ζα ππνγξάςεη. Ο αξκφδηνο 

ππάιιεινο ζα βεβαηψζεη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εμνπζηνδνηνχκελνπ, φπσο 

πξναλαθέξζεθε θαη ζα παξαθξαηήζεη θαη ηελ εμνπζηνδφηεζε.  

 

δ) Καηαρψξεζε ζηνλ Η/Τ θαη ρνξήγεζε Αξηζκνχ Μεηξψνπ  

               δ1) Σξηεηήο Απαιιαγή 

Δθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηξηεηνχο απαιιαγήο, ε 

θαηαρψξεζε ζα γίλεηαη κε είδνο εγγξαθήο 1 «απηεπάγγειηε» , κε θσδηθφ δηαθνπήο 5 

θαη επαλεγγξαθή κε ηε ιήμε ηεο ηξηεηίαο. (Με δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο εθφζνλ δελ ζα έρνπλ εθδνζεί απφ ηε ΓΟΤ ηα απαξαίηεηα γηα ηνλ έιεγρν 

εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα θφξνπ εηζνδήκαηνο). Θα ζπληάζζεηαη πξάμε εγγξαθήο 

θαη ζα ρνξεγείηαη βεβαίσζε απαιιαγήο, ρσξίο λα εηζπξάηηεηαη ην δηθαίσκα εγγξαθήο 

(απνγξαθφζεκν), ην νπνίν ζα θαηαβάιιεηαη κφλν εθφζνλ πξνθχςεη ππνρξέσζε 

αζθάιηζεο ζηνλ ΟΑΔΔ. 

 Με ηε ιήμε ηεο πξψηεο ηξηεηίαο ζα γίλεηαη έιεγρνο ησλ ηηκνινγίσλ, ησλ 

απνδείμεσλ θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο ηξηεηίαο θαη ζα δεηείηαη ε βεβαίσζε 

ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΓΑ, ζε πεξίπησζε πνπ κέρξη ηφηε δελ έρεη 

θαηαηεζεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν.  

Δπίζεο, ζα ειέγρεηαη ην ηειεπηαίν αληίγξαθν δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο 

σο πξνο ηελ ηπρφλ ζπκκεηνρή ηνπ ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ππαγφκελεο ζηελ 

αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ (πρ εηαηξείεο), ην νπνίν ζα είλαη επηθπξσκέλν απφ ηελ 

αξκφδηα ΓΟΤ.   
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  Δάλ δηαπηζησζεί φηη ν επαγγεικαηίαο πεξηνξίζηεθε επαγγεικαηηθά ζε 

πξναηξεηηθή πεξηνρή, ηελ νπνία είρε δειψζεη πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ηελ απαιιαγή 

θαη αζθαιίζηεθε ζηνλ ΟΓΑ, ζα θξηζεί ζηε ζπλέρεηα κε ην εηζνδεκαηηθφ 

θξηηήξην, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί ν θνξέαο αζθάιηζήο ηνπ (ΟΑΔΔ ή ΟΓΑ). 

Σνλίδνπκε φηη ε απαιιαγή πνπ ρνξεγείηαη κεηά ηνλ έιεγρν ηεο πξψηεο 

ηξηεηίαο δελ είλαη νξηζηηθή. Θα ρνξεγείηαη θαη πάιη ηξηεηήο απαιιαγή 

(ζέηνληαο ζηνλ Ζ/Τ θσδηθφ δηαθνπήο 5), εθφζνλ απφ ηα ππνβαιιφκελα 

ζηνηρεία δελ πξνθχςεη ππνρξέσζε αζθάιηζεο. πλεπψο ν έιεγρνο ησλ 

θξηηεξίσλ ζα δηελεξγείηαη αλά ηξηεηία, ππνβάιινληαο εθηφο απφ ηα 

πξναλαθεξζέληα δηθαηνινγεηηθά θαη Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία λα 

δειψλεη: 1. Δάλ εμαθνινπζεί λα αζθεί ή φρη ην επάγγεικα κε ην νπνίν είρε ιάβεη 

απαιιαγή. 2. Δάλ αζθεί ή φρη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ππαγφκελεο ζηελ αζθάιηζε 

ηνπ ΟΑΔΔ. 3. Δάλ έρεη ππαρζεί ζηελ αζθάιηζε νπνηνπδήπνηε Φνξέα Κχξηαο 

Αζθάιηζεο πξηλ ή κεηά ηελ 1/1/93.    

           ΠΡΟΟΥΖ:  

 Δθηφο απφ ηνλ έιεγρν ησλ θξηηεξίσλ αλά ηξηεηία, ηα Πεξηθεξεηαθά 

Σκήκαηα ηνπ ΟΑΔΔ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απηεπάγγειηα θαη νπνηεδήπνηε ηνπ 

επαλειέγρνπ φισλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ θξηηεξίσλ, κεηά ηνλ έιεγρν ηεο πξψηεο 

ηξηεηίαο.  

 

- Πεπιπηώζειρ ςποσπεωηικήρ ςπαγωγήρ ζηην αζθάλιζη μεηά ηη λήξη ηηρ 

ππώηηρ ηπιεηίαρ 

 

α) Δάλ απφ ηνλ έιεγρν κεηά ηε ιήμε ηεο ηξηεηίαο απνδεηρζεί δξαζηεξηφηεηα 

ζε ππνρξεσηηθή πεξηνρή, ζα ππάγεηαη ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ 

απφ ηελ εκεξνκελία πνπ απνδεδεηγκέλα άζθεζε ην επάγγεικα ζηελ ππνρξεσηηθή 

πεξηνρή. (πρ Δάλ ε ηξηεηήο απαιιαγή θάπνηνπ ιήγεη ην 2013 θαη απφ ηνλ έιεγρν 

πνπ ζα γίλεη ηφηε δηαπηζησζεί άζθεζε επαγγέικαηνο ζε ππνρξεσηηθή πεξηνρή ην 

2012, ηφηε ζα ππαρζεί ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ απφ ην 2012). Οκνίσο θαη ζηνλ 

επαλέιεγρν.  
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 β) Δάλ απφ ηνλ έιεγρν απνδεηρζεί δξαζηεξηφηεηα ζε πξναηξεηηθή πεξηνρή, 

αιιά δελ έρεη πξνζθνκηζηεί ε βεβαίσζε απφ ηελ νπνία απνδεηθλχεηαη ε 

ππαγσγή ηνπ ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΓΑ, ν ελδηαθεξφκελνο ζα ππάγεηαη 

αλαδξνκηθά ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ απφ ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο 

απαιιαγήο.  

γ) Δάλ απφ ηνλ έιεγρν απνδεηρζεί φηη ν ελδηαθεξφκελνο ππεξβαίλεη ην 

νξηδφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην, ζα ππάγεηαη ζηελ αζθάιηζε 

ηνπ ΟΑΔΔ απφ ηε ιήμε ηεο ηξηεηνχο απαιιαγήο.  

ε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο έρεη ππαρζεί ζηελ αζθάιηζε ηνπ 

ΟΑΔΔ κε βάζε ην εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην, έρεη δηθαίσκα, κεηά ηελ παξέιεπζε 

ηξηψλ εηψλ παξακνλήο ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε, λα δεηήζεη κε αίηεζή ηνπ ηνλ 

επαλέιεγρν ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ βάζεη ησλ εθθαζαξηζηηθψλ θφξνπ εηζνδήκαηνο 

ηεο ηειεπηαίαο πξηλ απφ ηελ αίηεζε ηξηεηίαο, πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί απφ ηελ 

αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ θαη λα ππαρζεί ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ ΟΓΑ. 

δ2) Τπνρξεσηηθή Τπαγσγή 

ηηο πεξηπηψζεηο ππνρξεσηηθήο ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε ζα γίλεηαη 

θαλνληθή θαηαρψξεζε ζηνλ Η/Τ θαη ζα ζπληάζζεηαη πξάμε εγγξαθήο.  

Οη απηεπάγγειηεο πξάμεηο ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ ζα 

γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο κε επηζηνιέο, κε ηηο νπνίεο επίζεο ζα 

ηνπο γίλεηαη γλσζηή ε δπλαηφηεηά ηνπο γηα άζθεζε έλζηαζεο ελψπηνλ ηεο 

αξκφδηαο Σ.Γ.Δ. ηνπ ΟΑΔΔ εληφο κελφο απφ ηελ παξαιαβή ηεο ζρεηηθήο 

εηδνπνίεζεο. 

 

Θ) ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΡΘΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ 

ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΟΤ ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΟΤΜΔΝΟΤ Δ ΠΔΡΗΟΥΔ ΜΔ 

ΔΗΓΗΚΑ ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ  

 

1. Άρθρο 39 Ν. 2084/92 :  

 

       Γηα ηνπο “Ν” αζθαιηζκέλνπο πνπ ηαπηφρξνλα αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζε 

άιινλ θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο , πιήλ ΟΓΑ θαη ΝΑΣ,  ζα εθαξκφδνληαη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν. 2084/92. 
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 Τπελζπκίδνπκε φηη γηα ηνλ ΟΓΑ θαη ην ΝΑΣ δελ έρνπλ εθαξκνγή νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν. 2084/92.  

 Οη “Ν” αζθαιηζκέλνη εθφζνλ εθηφο ηεο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο ζε 

πξναηξεηηθέο πεξηνρέο έρνπλ ηαπηφρξνλα θαη αζθάιηζε ΝΑΣ, δελ ζα θξίλνληαη κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2084/92 γηα ηελ επηινγή θνξέα, θαζφζνλ ην ΝΑΣ δελ 

ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, αιιά ζα 

εθαξκφδνληαη απεπζείαο νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3846/10. 

 

2. Άρθρο 9 ηοσ Ν. 3050/02:  

 

             Με ην άξζξν 9 ηνπ Ν. 3050/02 είρε νξηζηεί λα θιεζνχλ γηα έιεγρν 

εηζνδεκαηηθνχ νη επαγγεικαηνβηνηέρλεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζε πξναηξεηηθέο 

πεξηνρέο θαη είραλ ιάβεη απαιιαγή απφ ην ηέσο ΣΔΒΔ, νη νπνίνη κέρξη ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ πξναλαθεξζέληνο λφκνπ, θξίλνληαλ κφλν κε ην πιεζπζκηαθφ θξηηήξην, 

θαζψο θαη φζνη έθαλαλ έλαξμε επαγγέικαηνο κεηά ηελ ηζρχ ηνπ λφκνπ. Δπίζεο, 

έπξεπε λα ειέγρνληαη θαη κε ηα δχν θξηηήξηα (πιεζπζκηαθφ – εηζνδεκαηηθφ) φζνη 

έθαλαλ έλαξμε επαγγέικαηνο κεηά ηελ ηζρχ ηνπ Νφκνπ ζηελ αζθάιηζε ηνπ ηέσο 

ΣΑΔ, θαζφζνλ κέρξη ηφηε δελ απαιιάζζνληαλ απφ ηελ αζθάιηζε ηνπ ηακείνπ 

απηνχ αθφκε θαη αλ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζε πξναηξεηηθέο πεξηνρέο.   

 Δπεηδή κέρξη ζήκεξα έρεη δηαπηζησζεί φηη πνιινί επαγγεικαηίεο απφ ηηο 

παξαπάλσ θαηεγνξίεο δελ έρνπλ θξηζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3050/02, δηφηη: 

 α) είραλ ιάβεη απαιιαθηηθή βεβαίσζε απφ ην ηέσο ΣΔΒΔ ιφγσ 

πιεζπζκηαθνχ θξηηεξίνπ θαη δελ πξνζήιζαλ γηα επαλέιεγρν,  ή 

 β) είραλ ππαρζεί ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΓΑ πξνζθνκίδνληαο ηελ 

πξναλαθεξφκελε ζην α) απαιιαθηηθή βεβαίσζε ή επέθηεηλαλ ην επάγγεικά ηνπο 

ρσξίο λα ην γλσξίζνπλ ζηνλ ΟΓΑ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα απαιιαθηηθή 

βεβαίσζε θαη δελ πξνζήιζαλ γηα επαλέιεγρν, ή 

 γ) δελ είραλ αζθαιηζηεί ζε θαλέλαλ απφ ηνπο δχν αζθαιηζηηθνχο θνξείο 

(έρνληαο ιάβεη ή φρη ηελ απαιιαθηηθή βεβαίσζε)  ή 

 δ) είραλ αζθαιηζηεί απηνβνχισο ζηνλ ΟΓΑ, ρσξίο απαιιαθηηθή βεβαίσζε. 
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 Οη επαγγεικαηίεο πνπ εληάζζνληαη ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο θαη ζην εμήο 

ζα εκθαλίδνληαη πξνθεηκέλνπ λα θξηζνχλ κε ηνλ Ν. 3846/10, ζα πξέπεη πξψηα λα 

θξίλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3050/02, φπσο ίζρπε, 

πξνζθνκίδνληαο ηα εθθαζαξηζηηθά ησλ εηψλ πνπ είραλ νξηζηεί κε ηνλ λφκν απηφ 

θαη αλαιφγσο ζα ππάγνληαη ή ζα απαιιάζζνληαη ηεο αζθάιηζεο απφ ηφηε πνπ 

φξηδαλ νη ελ ιφγσ δηαηάμεηο. Αθνινχζσο ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

3846/10.    

 

3.  Οη επαγγεικαηνβηνηέρλεο πνπ ππάγνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ 

ΟΑΔΔ ζε πξναηξεηηθέο πεξηνρέο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 3846/10 

θαη θαηαβάιινπλ κεηθηή εηζθνξά (θιάδνπ χληαμεο θαη θιάδνπ Τγείαο), 

δηθαηνχληαη θάιπςε παξνρψλ αζζελείαο απφ ηνλ επφκελν κήλα ηεο ζπκπιήξσζεο 

ηεηξακήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο ηνπο ζηελ αζθάιηζε θαη φρη απφ ηελ 

εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπο (πρ Δπαγγεικαηίαο ζε πξναηξεηηθή πεξηνρή πνπ 

ειέγρζεθε κε ηνλ Ν. 3846/10 ηνλ 8/10, δηαπηζηψζεθε ππνρξέσζε ππαγσγήο ηνπ 

ζηελ αζθάιηζε απφ 1/5/10 θαη δελ έρεη θάιπςε θιάδνπ Τγείαο απφ άιινλ θνξέα, 

ζα έρεη δηθαίσκα παξνρψλ Κ.Τ. απφ 1/9/10 θαη φρη απφ 1/1/11). 

 

4.  Όζνη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ππήρζεζαλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ  κε ηελ 

αξ. 113/09 εγθχθιην ηεο Τπεξεζίαο καο απφ 1/11/09, έρνπλ θαηαβάιιεη 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 11/09 έσο θαη 5/10 θαη κε 

αίηεζή ηνπο δεηνχλ ηελ επηζηξνθή ησλ εηζθνξψλ απηψλ,  πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί 

αλ ζα επηζηξαθνχλ ή φρη νη εηζθνξέο απηέο, ζα δηελεξγείηαη έιεγρνο ηνπ ηφπνπ 

άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηνπ εηζνδεκαηηθνχ θξηηεξίνπ.  

 Οη εηζθνξέο ζα επηζηξέθνληαη γη’ απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα κφλν ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ πιεξνχληαη ηα πξναλαθεξφκελα θξηηήξηα.  

 Ζ επηζήκαλζε απηή δελ αθνξά ηνπο επαγγεικαηίεο, γηα ηνπο νπνίνπο 

έρεη πξνβιεθζεί δηαθνξεηηθά ζηα εηδηθά θεθάιαηα ηεο εγθπθιίνπ απηήο. 
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 5.  Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ν ηφπνο άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

επαγγεικαηηψλ ζα δηελεξγείηαη ιεπηνκεξήο έιεγρνο ησλ παξαζηαηηθψλ (ηηκνιφγηα, 

δειηία απνζηνιήο θιπ) απφ 1/1/09 θαη εληεχζελ. 

 

6. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Ν. 3863/10, αλαθνξηθά κε ηελ 

ππαγσγή ζε ξχζκηζε νθεηιψλ, γηα ηε ζεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ζηε ΓΟΤ, 

ρνξεγείηαη βεβαίσζε ηακεηαθήο ελεκεξφηεηαο ηζρχνο ελφο (1) κελφο.  

 Οη επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηελ πξναλαθεξφκελε ξχζκηζε 

νθεηιψλ θαη έρνπλ ιάβεη ηε βεβαίσζε απηή, αιιά παξάιιεια σο 

δξαζηεξηνπνηνχκελνη ζε πξναηξεηηθέο πεξηνρέο έρνπλ δηθαίσκα ηξηεηνχο 

απαιιαγήο απφ ηελ αζθάιηζε, ζα ιακβάλνπλ ηελ ηξηεηή απαιιαγή αλεμαξηήησο 

απφ ηελ ήδε ρνξεγεζείζα βεβαίσζε ηζρχνο ελφο (1) κελφο πνπ έρνπλ ιάβεη γηα ηε 

ζεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. 

 Ζ βεβαίσζε ηξηεηνχο απαιιαγήο ή νπνηαδήπνηε άιιε απαιιαθηηθή 

βεβαίσζε δελ ηζρχεη γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηε ΓΟΤ, νχηε γηα ζεψξεζε 

βηβιίσλ ή ζηνηρείσλ. 

 Γηα ηηο κεηαβνιέο επαγγέικαηνο ζηηο ΓΟΤ απαηηείηαη αζθαιηζηηθή 

βεβαίσζε (βεβαίσζε ρξφλνπ αζθάιηζεο ή απαιιαγήο πνπ ρνξεγείηαη θαηφπηλ 

αζθαιηζηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ) θαη ρνξεγείηαη γηα ηε ΓΟΤ θάζε θνξά 

πνπ ν επαγγεικαηίαο πξνβαίλεη ζε κεηαβνιή ζρεηηθή κε ην επάγγεικά ηνπ. 

 Γηα ηε ζεψξεζε ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ζηε ΓΟΤ, εθφζνλ έρεη ππαρζεί 

ζηε ξχζκηζε νθεηιψλ ηνπ Ν. 3863/10, ρνξεγείηαη βεβαίσζε ηακεηαθήο 

ελεκεξφηεηαο ελφο (1) κελφο ή άιινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο φπσο νξίδεηαη θάζε 

θνξά ζηελ ηζρχνπζα ξχζκηζε. Δάλ δελ νθείιεη, ζα ιακβάλεη βεβαίσζε ηακεηαθήο 

ελεκεξφηεηαο φπσο ηζρχεη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. 

 Όπσο είλαη γλσζηφ νη επαγγεικαηίεο πνπ νθείινπλ θαη δελ ξπζκίδνπλ ηηο 

νθεηιέο ηνπο δελ ζα ιακβάλνπλ θαλελφο είδνπο βεβαίσζε.  

ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ έρεη ρνξεγεζεί απαιιαθηηθή βεβαίσζε απφ ηελ 

αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ, αιιά απφ ηελ εθνξία δεηείηαη πξφζθαηεο έθδνζεο 

απαιιαθηηθή βεβαίσζε γηα ηε ζεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, λα δηελεξγείηαη ν 

απαηηνχκελνο έιεγρνο θαη λα ρνξεγείηαη λέα απαιιαθηηθή βεβαίσζε. 
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7.  Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ εηζνδεκαηηθνχ 

θξηηεξίνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζπλνιηθά ηα εηζνδήκαηα απφ φιεο ηηο ππαγφκελεο 

ζηνλ ΟΑΔΔ δξαζηεξηφηεηεο [πρ. εηζνδήκαηα απφ ελνηθηαδφκελα δσκάηηα  

(ειεπζέξηα επαγγέικαηα) θαη εηζνδήκαηα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο (εκπνξία 

ελδπκάησλ)].  

 Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα έζνδα απφ απηνηειψο 

θνξνινγνχκελα πνζά, εθφζνλ πξνέξρνληαη απφ επαγγέικαηα ππαγφκελα ζηελ 

αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ (πρ ζπκκεηνρή ζε κεξίζκαηα ΑΔ). 

 

8.  Οη αζθαιηζκέλνη ηνπ ηέσο ΣΔΒΔ πνπ είραλ ειεγρζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3050/02  θαη είραλ ππαρζεί ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ 

ηακείνπ, δχλαληαη κε αίηεζή ηνπο λα δεηήζνπλ λα ειεγρζνχλ εηζνδεκαηηθά γηα 

ηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα, εθφζνλ έρνπλ δηαλχζεη ηνπιάρηζηνλ ηξία ρξφληα 

ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ.   

 

9. ε φζεο πεξηπηψζεηο επηζηξέθνληαη νη εηδνπνηήζεηο γηα έιεγρν ή νη 

ηαρππιεξσκέο ιφγσ αλχπαξθηεο έδξαο κε ηελ έλδεημε «άγλσζηνο», ζα δεηνχληαη 

κε νλνκαζηηθέο θαηαζηάζεηο ζηνηρεία έδξαο απφ ηηο ΓΟΤ.   

 

10.  Σν επάγγεικα ησλ θαζαξηζηψλ/ζηξηψλ δελ ππάγεηαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ 

ΟΑΔΔ, αιιά ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΙΚΑ- ΔΣΑΜ. Καηά ζπλέπεηα δελ ζα ρνξεγνχληαη 

απαιιαθηηθέο βεβαηψζεηο ή βεβαηψζεηο αζθάιηζεο ζε απηνχο ηνπο επαγγεικαηίεο 

αιιά ζα παξαπέκπνληαη  ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ. 

 ηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ ππάγνληαη νη ηδηνθηήηεο ζπλεξγείσλ 

θαζαξηζκνχ, νη νπνίνη αζθαιίδνληαη ή απαιιάζζνληαη, αθνχ πξσηίζησο 

εμαθξηβσζεί φηη απαζρνινχλ πξνζσπηθφ, ην νπνίν ππάγεηαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ 

ΙΚΑ-ΔΣΑΜ. 

 

11.   ηελ αζθάιηζε ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ππάγνληαη νη ξαπηεξγάηεο θαη γεληθά ηα 

πξφζσπα πνπ απαζρνινχληαη: α) απηνπξφζσπα, β) θαηά θχξηα απαζρφιεζε ζηηο 

δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο πξντφλησλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ, γ) ζε 
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κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, δ)ακείβνληαη κε ην θνκκάηη (θαζφλ), ε) 

εξγάδνληαη ζην ζπίηη ηνπο ή ζε εξγαζηήξηα εθηφο ηνπ ρψξνπ ιεηηνπξγίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ εξγνδφηε, έζησ θαη αλ ρξεζηκνπνηνχλ δηθά ηνπο εξγαιεία.  

Καηά ζπλέπεηα δελ ζα ρνξεγνχληαη απαιιαθηηθέο βεβαηψζεηο ή βεβαηψζεηο 

αζθάιηζεο ζε απηνχο ηνπο επαγγεικαηίεο αιιά ζα παξαπέκπνληαη  ζην ΙΚΑ-

ΔΣΑΜ. 

ηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ ππάγνληαη νη ηδηνθηήηεο ζπλεξγείνπ  

παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο πξντφλησλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ακείβνληαη 

κε ην θνκκάηη (θαζφλ), νη νπνίνη αζθαιίδνληαη ή απαιιάζζνληαη, αθνχ 

πξσηίζησο εμαθξηβσζεί φηη απαζρνινχλ πξνζσπηθφ, ην νπνίν ππάγεηαη ζηελ 

αζθάιηζε ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ. 

 

12.  Δπαγγεικαηίαο πνπ ηνπ έρνπλ γίλεη νη απαηηνχκελνη έιεγρνη, έρεη ιάβεη 

ηξηεηή απαιιαγή θαη κεηά ηε ιήμε ηεο θάλεη έλαξμε λένπ επαγγέικαηνο ζε 

πξναηξεηηθή πεξηνρή, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί αλ ζα ππαρζεί ζηελ αζθάιηζε ή εάλ 

ζα απαιιαγεί απφ απηή (εάλ δελ ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη πρ αζθάιηζε ΙΚΑ-

ΔΣΑΜ, άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο ζε ππνρξεσηηθή πεξηνρή), ζα δηελεξγείηαη 

έιεγρνο, σο πξνο ην εηζφδεκα (400πιάζην ΗΑΔ), ησλ εθθαζαξηζηηθψλ 

ζεκεησκάησλ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ δεπηέξνπ επαγγέικαηνο 

ηξηεηίαο. Δάλ ππεξβαίλεη ην εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην ζα αζθαιίδεηαη απφ ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ δεπηέξνπ επαγγέικαηνο, ελψ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζα 

απαιιάζζεηαη ζχκθσλα κε ην θεθάιαην Η΄.   

 

  13.  Οη ηδηνθηήηεο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ (μελνδνρεία, ελνηθηαδφκελα 

δσκάηηα θιπ) πνπ έρνπλ ιάβεη ζην φλνκά ηνπο ην ζήκα ηνπ ΔΟΣ θαη ζηε ζπλέρεηα 

εθκηζζψλνπλ ην ηνπξηζηηθφ θαηάιπκα πνπ ιεηηνπξγεί κε απηή ηε κνξθή, ζα 

αζθαιίδνληαη ή ζα απαιιάζζνληαη θαηά πεξίπησζε ηφζν νη ίδηνη φζν θαη νη 

εθκεηαιιεπηέο – κηζζσηέο. 

 Οη ηδηνθηήηεο αθηλήησλ πνπ δελ έρνπλ ιάβεη ζήκα ηνπ ΔΟΣ θαη ηα 

εθκηζζψλνπλ σο έρνπλ, δελ ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ. Οη 

εθκεηαιιεπηέο – κηζζσηέο πνπ ιακβάλνπλ ζήκα απφ ηνλ ΔΟΣ ζην φλνκά ηνπο θαη  
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ιεηηνπξγνχλ ηα πξναλαθεξφκελα αθίλεηα σο ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, 

αζθαιίδνληαη ή απαιιάζζνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ. 

 

14. ηελ πεξίπησζε ηεο απαιιαγήο ιφγσ αλέγεξζεο ησλ μελνδνρεηαθψλ 

θαηαιπκάησλ ή ησλ επηρεηξήζεσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηαρψξεζε ζηνλ Η/Τ  

κε είδνο εγγξαθήο 1 «απηεπάγγειηε» , κε θσδηθφ δηαθνπήο 4 θαη επαλεγγξαθή κε ηε 

ιήμε ηνπ έηνπο, ζέηνληαο σο έλδεημε ζην επάγγεικα γηα κελ ηα μελνδνρεία 

«ΑΝΔΓΔΡΖ Ξ», γηα δε ηηο επηρεηξήζεηο  «ΑΝΔΓΔΡΖ Δ».  

 

Ο θσδηθφο δηαθνπήο 4 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έλδεημε «ΑΝΔΓΔΡΖ 

Ξ» ή «ΑΝΔΓΔΡΖ Δ» πξνβιέθζεθε απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηηο 

παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ιφγσ αδπλακίαο ρνξήγεζεο λέσλ θσδηθψλ απφ 

ην  ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαη δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ θαηαρψξεζε 

ηεο εμαίξεζεο ηνπ Ν. 2084/92.  

 

Με ηελ παξέιεπζε ηνπ έηνπο απφ ηε ρνξήγεζε ηεο απαιιαθηηθήο 

βεβαίσζεο θαη εθφζνλ δελ έρεη ελεκεξσζεί ε ππεξεζία, ν επαγγεικαηίαο ζα 

ππάγεηαη απηεπάγγειηα ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ θαη ζα εθδίδνληαη 

ηαρππιεξσκέο. Οη εηήζηεο απαιιαθηηθέο βεβαηψζεηο ζα ρνξεγνχληαη έσο φηνπ ν 

επαγγεικαηίαο δξαζηεξηνπνηεζεί. 

  

15.  ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ αληηκεησπηζηεί ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

επαγγεικαηίεο ησλ αλσηέξσ πεξηνρψλ, κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ απηφλ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα εγθχθιην θαη έρνπλ εθδνζεί αληίζηνηρεο πξάμεηο, νη 

πξάμεηο απηέο ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξνχζα εγθχθιην.  

 

16.   Οη δηαηάμεηο πνπ ξχζκηδαλ κέρξη ηψξα δηαθνξεηηθά ηα παξαπάλσ ζέκαηα 

θαηαξγνχληαη. 
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           Σεο παξνχζαο λα ιάβεη γλψζε ελππφγξαθα ην πξνζσπηθφ ηεο κνλάδαο ζαο 

θαη ηα νξηδφκελα ζε απηή λα ηχρνπλ πηζηήο εθαξκνγήο. 

 

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΟΑΔΔ 

ΓΔΡΑΗΜΟ ΒΟΤΓΟΤΡΖ 

                                                              Αθξηβέο Αληίγξαθν 

                                                              Ζ ΠΡ/ΝΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 

 

 

                                                                ΗΩΑΝΝΑ ΜΑΡΗΑ 
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