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Με ηελ πην πάλω ζρεηηθή εγθύθιην ηεο Τπεξεζίαο καο δόζεθαλ νδεγίεο
γηα ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία ππαγωγήο ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ ηωλ
θπζηθώλ πξνζώπωλ ή ηωλ κειώλ εηαηξεηώλ πνπ εγθαζηζηνύλ θωηνβνιηαϊθά
ζπζηήκαηα.
ηελ εγθύθιην δηεπθξηλίδεηαη όηη εμαηξνύληαη ηεο ππνρξεωηηθήο αζθάιηζεο
ηνπ ΟΑΔΔ, θαη αζθαιίδνληαη ζηνλ ΟΓΑ, νη θαηά θύξην επάγγεικα ηνπιάρηζηνλ
γηα κία πεληαεηία, αγξόηεο- όπωο νξίδνληαη ζην Μεηξών Αγξνηώλ- πνπ
εγθαζηζηνύλ θωηνβνιηαϊθό ζύζηεκα ηζρύνο κέρξη θαη 100KW. Δπίζεο νξίδεηαη
όηη ν ΟΠΔΚΔΠΔ είλαη ν αξκόδηνο θνξέαο γηα ηε πηζηνπνίεζε εγγξαθήο ζην
Μεηξών Αγξνηώλ θαη ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο παξακνλήο ζε απηό.
Πξόζθαηα ηέζεθε ζε ηζρύ ν Ν. 3874/2010 (η.Α θ.151/6-9-10) πεξί
“Μεηξώνπ Αγξνηώλ θαη Αγξνηηθώλ Δθκεηαιιεύζεωλ” θαη ε Τ.Α. 134416/14-211 πεξί “δηαδηθαζίαο, πξνζεζκηώλ, ελεκέξωζεο ηνπ Μεηξώνπ θαη θαζνξηζκνύ
αξκόδηωλ Τπεξεζηώλ γηα ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθώλ ζρεηηθώλ κε ην Μ.Α.Α.Δ.”.
Με ηελ δηάηαμε ηνπ αξζξ. 5 ηεο Τ.Α. πξνβιέπεηαη όηη “ ην πηζηνπνηεηηθό
εγγξαθήο ζην Μ.Α.Α.Δ. θαη ε βεβαίωζε γηα ηελ ηδηόηεηα ηνπ επαγγεικαηία
αγξόηε ρνξεγείηαη από ην ζύζηεκα πιεξνθνξηθήο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ θαη

επηθπξώλεηαη από ηνπο Πξνϊζηακέλνπο ηωλ Κέληξωλ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο
Πνιιαπιαζηαζηηθνύ Τιηθνύ θαη Διέγρνπ Ληπαζκάηωλ (ΚΔΠΠΤΔΛ), θαηόπηλ
ειέγρνπ

ηωλ

απαξαίηεηωλ

δηθαηνινγεηηθώλ.

Η

ηζρύο

ηωλ

αλωηέξω

πηζηνπνηεηηθώλ δηαξθεί έωο ηε ιήμε ηνπ εθάζηνηε εκεξνινγηαθνύ έηνπο”.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο δηάηαμεο παξέρνπκε ηηο πην θάηω
ζπκπιεξωκαηηθέο νδεγίεο:
Σελ κε επηθπξωκέλε βεβαίωζε ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ κπνξεί ν ελδηαθεξόκελνο,
εθόζνλ είλαη ζην Μεηξών Αγξνηώλ, λα ηελ πάξεη από ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ ή λα ηελ
εθηππώζεη κόλνο ηνπ από ην Internet.
Σελ κε ζεωξεκέλε απηή βεβαίωζε ηελ ππνβάιιεη ζηα ΚΔΠΠΤΔΛ κε
αίηεζε θαη δεηά ηελ νξηζηηθή βεβαίωζε. Σα ΚΔΠΠΤΔΛ δελ επηθπξώλνπλ ηε
βεβαίωζε ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ αιιά ρνξεγνύλ λέα βεβαίωζε.
Η βεβαίωζε ζα πξέπεη λα αλαθέξεη όηη ν ελδηαθεξόκελνο είλαη
επαγγεικαηίαο αγξόηεο. Δάλ αλαθέξεηαη ζηελ βεβαίωζε ε ηδηόηεηα ηόηε είλαη
νπωζδήπνηε εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξών Αγξνηώλ, άζρεηα αλ ην αλαθέξεη ε
βεβαίωζε.
Σν ρξνληθό δηάζηεκα γηα ην νπνίν έρεη πηζηνπνηεζεί ε ηδηόηεηα ηνπ “θαη’
επάγγεικα αγξόηε” είλαη ηζρπξό θαη δελ ρξεηάδεηαη θάζε ρξόλν λα
επαλαβεβαηώλεηαη.
Απαηηείηαη όκωο ε επηβεβαίωζε όηη εμαθνινπζεί λα έρεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ
επαγγεικαηία αγξόηε γηα θάζε επόκελν έηνο γη’ απηό θαη ε βεβαίωζε έρεη εηήζηα
ηζρύ.
Παξαθαινύκε λα ιάβεη ελππόγξαθα γλώζε ην πξνζωπηθό ηεο Τπεξεζίαο
ζαο.
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