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ΘΔΜΑ : «σμπληρωμαηικές διεσκρινίζεις ζτεηικά με ηην σπαγωγή ζηον ΟΑΔΔ ηων
“παλαιών” αζθαλιζμένων ηοσ ΔΣΑΑ ποσ παράλληλα αζκούν αζθαλιζηέα ζηον ΟΑΔΔ
δραζηηριόηηηα»
ΥΔΣ. : «Η αρ. 79/10 εγκύκλιος»

ε ζπλέρεηα ηεο αλσηέξσ αλαθεξόκελεο εγθπθιίνπ, κε ηελ νπνία ζαο
γλσξίζακε ηα νξηδόκελα ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.
3863/10
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ηνπ

αξ.

πξση.

Φ10035/29276/1501/17-12-10 εγγξάθνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο & Κνηλ.
Αζθάιηζεο, ζέηνπκε ππόςε ζαο ηα θάησζη:
Κξηηήξην ηεο ζπλάθεηαο ηνπ επαγγέικαηνο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ
κεραληθνύ, πγεηνλνκηθνύ ή λνκηθνύ απνηειεί ην γεγνλόο όηη ε δξαζηεξηόηεηα
εκπίπηεη ζηνλ θύθιν ησλ επηζηεκνληθώλ ελαζρνιήζεσλ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ
θαη δελ κπνξεί λα αζθεζεί ζε θακία πεξίπησζε από θάπνηνλ ηξίην ρσξίο ην
αλάινγν επηζηεκνληθό ππόβαζξν.
ηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πνπ ν ζθνπόο ηνπο επεθηείλεηαη θαη ζε
δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο δύλαληαη λα αζθεζνύλ θαη από ηξίηνπο ρσξίο λα

έρνπλ ηελ αλάινγε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, ηόηε δελ πθίζηαηαη ζπλάθεηα ηεο
δξαζηεξηόηεηαο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ελδηαθεξόκελνπ κεραληθνύ, πγεηνλνκηθνύ
ή λνκηθνύ πνπ ηπγράλεη λα είλαη κέινο ηεο εηαηξείαο.
Όηαλ θαζίζηαηαη δύζθνινο ν πξνζδηνξηζκόο ηεο ζπλάθεηαο ηνπ
επαγγέικαηνο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ κεραληθνύ, πγεηνλνκηθνύ ή λνκηθνύ, ν
ελδηαθεξόκελνο δύλαηαη λα πξνζθνκίδεη βεβαίσζε πεξί ζπλάθεηαο από ηνλ
αληίζηνηρν Σνκέα ηνπ ΔΣΑΑ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ( θπξίσο γηα πγεηνλνκηθνύο
θαη λνκηθνύο) θαη από ην Σερληθό Δπηκειεηήξην (γηα ηνπο κεραληθνύο). ε
θάζε πεξίπησζε όκσο η ηελική διαπίζηωζη θα γίνεηαι από ηις Περ/κές
Τπηρεζίες ηοσ ΟΑΔΔ, νη νπνίεο ζα ζπλεθηηκνύλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα
πξνζθνκίδνληαη.
Ο ελδηαθεξόκελνο ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη όηη δύλαηαη λα
πξνζβάιιεη ηελ απόθαζε ηνπ Οξγαληζκνύ, εθόζνλ ην επηζπκεί, ζηελ αξκόδηα
Σνπηθή Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή (ΣΓΔ) ηνπ ΟΑΔΔ.
ΠΡΟΟΥΗ: αο ππελζπκίδνπκε όηη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ
18 ηνπ Ν. 3863/10, αθνξνύλ κόλν ηνπο “παλαιούς” αζθαλιζμένοσς, θαζόζνλ
νη “λένη” αζθαιηζκέλνη ηνπ ΔΣΑΑ εμαθνινπζνύλ λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα
απαιιάζζνληαη από ηνλ ΟΑΔΔ (Νόκνο 2084/92 άξζξν 39 παξ. 2).
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