
Ασφάλιση  
 
 
Πρόσωπα Υποχρεωτικά Υπαγόμενα στην Ασφάλιση 

Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε υπάγονται όλα τα παρακάτω πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών 
αδιακρίτως φύλου και υπηκοότητας, που ασκούν τη δραστηριότητά τους, στην Ελλάδα:  

    1) Οι επαγγελματίες και βιοτέχνες που διατηρούν επαγγελματική και βιοτεχνική στέγη. Ως στέγη νοείται και 
η οικία ή οποιοδήποτε μέρος όπου ασκείται επάγγελμα ή βιοτεχνία.  

    2) Τα ασκούντα εμπορία πρόσωπα τα οποία υπάγονται σε Εμπορικό ή Βιομηχανικό, Επαγγελματικό ή 
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο.  

    3) Οι Χρηματιστές, Μεσίτες, Αντικρυστές του Χ.Α.Α., επιχειρηματίες κινηματογράφου και εκτελωνιστές.  

    4) Οι επιχειρηματίες ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεν έχουν την ιδιότητα του γιατρού.  

    5) Οι ξενοδόχοι των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα άρχισε μετά την 1/3/1999.  

    6) Όλοι οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων, μεταφέρονται και ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ από 
1/8/08 ( άρθρο 8 Ν. 3655/08).  

    7) Οι κατέχοντες άδεια εκπαιδευτή οδηγών αυτοκινήτου, εφόσον ασκούν αυτοπρόσωπα το επάγγελμα αυτό 
με ιδιόκτητο εκπαιδευτικό αυτοκίνητο ή εφόσον διατηρούν σχολή οδηγών αυτοκινήτου ή συμμετέχουν σε 
εταιρία με αυτό το αντικείμενο.  

     8) Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης ή οι χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών.  

    9) Οι ιδιοκτήτες ή χρήστες και εκμεταλλευτές Τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης, εφόσον 
κατέχουν άδεια Τουριστικής Επιχείρησης Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ).  

  10) Το τακτικό προσωπικό του καταργηθέντος Τ.Σ.Α., με συνταξιοδοτικό καθεστώς, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.317/1976 όπως ισχύει.  

  11) Οι κυβερνήτες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής (ιστιοφόρων ή μηχανοκίνητων) σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του Ν. 3232/2004 όπως ισχύει.  

  12) Τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιριών, πλην των Ανωνύμων, των 
οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα αυτήν πρόσωπα υπάγονται στην 
ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.  

  13) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε. με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική ή βιοτεχνική 
ή εμπορική δραστηριότητα εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον.  

  14) Οι μέτοχοι των Α.Ε. των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με 
αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών.  

  15) Τα πρόσωπα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3846/10 όπως ισχύουν κάθε 
φορά. Σύμφωνα με τον προαναφερόμενο νόμο οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου σε φορείς Δημόσιου 
Τομέα του άρθρου 51 του Ν. 1892/02, σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. και σε ερευνητικούς φορείς του Ν.1514/85 για 
δράσεις των φορέων αυτών που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

  16) Οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων (ΤΑΝΠΥ), του οποίου ο κλάδος κύριας 
ασφάλισης από 1/8/08 εντάσσεται στον κλάδο κύριας Σύνταξης του ΟΑΕΕ και λειτουργεί ως αυτοτελής κλάδος 
(άρθρο 7 Ν. 3655/08).  

  17) Οι αναβάτες και προπονητές του Ταμείου Πρόνοιας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών 
(ΤΑΠΕΑΠΙ), καθώς σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3655/08 από 1/8/08 εντάσσονται στον κλάδο κύριας 



Σύνταξης του ΟΑΕΕ.  

  18) Οι ιδιοκτήτες έντεκα (11) και άνω ενοικιαζόμενων δωματίων ή οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων 
με σύνολο δωματίων έντεκα (11) και άνω σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων ή για τους 
(6) Νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Ευβοίας, Αχαϊας, Κορινθίας και Θεσσαλονίκης κάτω των 1000 κατοίκων ή κάτω 
των 3100 κατοίκων για τα νησιά, όταν οι ενδιαφερόμενοι διαμένουν μόνιμα σε αυτά, σύμφωνα με την 
τελευταία απογραφή πριν την έναρξη της δραστηριότητας, εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών 
τελευταίων ετών από την δραστηριότητα αυτή, που προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά της ΔΟΥ, υπερβαίνει 
το 400πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. (άρθρο 25 του Νόμου 
3846/10).  

  19) Οι ιδιοκτήτες έντεκα (11) και άνω ενοικιαζόμενων δωματίων ή οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων 
με σύνολο δωματίων έντεκα (11) και άνω σε περιοχές υποχρεωτικής ασφάλισης, δηλ. περιοχές άνω των 2000 
κατοίκων ή 1000 κατοίκων στους ανωτέρω 6 Νομούς ή όταν δεν διαμένουν μόνιμα σε νησιά κάτω των 3100 
κατοίκων. 

   
 

 

 

Ειδικές Κατηγορίες 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  

Οι συνταξιούχοι γήρατος, αναπηρίας και θανάτου (πλην του επιζώντος συζύγου) Ασφ/κών Οργανισμών Κύριας 
Ασφάλισης Μισθωτών ή Αυτοτελώς Απασχολουμένων, αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας , όταν ασκούν δραστηριότητα η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ έχουν υποχρέωση 
ασφάλισης ανεξάρτητα της ηλικίας τους και των συνεπειών που θα έχει η ασφάλισή τους αυτή στη σύνταξη 
που ήδη τους χορηγείται.  

   Ν. 2676/99 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2676/99 τα ανωτέρω πρόσωπα όταν απασχολούνται αυτοτελώς και 
ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ υποχρεούνται στην καταβολή προσαύξησης των εισφορών κατά 40% και δικαιούνται 
απαλλαγής Κλάδου Υγείας μετά την υποβολή σχετικής αίτησης, με συνημμένη την απόφαση συνταξιοδότησης 
και βεβαίωση του Κλάδου Υγείας του φορέα. Από την καταβολή της προσαύξησης των εισφορών του 40% 
των αυτοτελώς απασχολούμενων συνταξιούχων, οι οποίοι υπάγονται στον Ο.Α.Ε.Ε, εξαιρούνται :  

α. Οι συνταξιούχοι των Επικουρικών Ταμείων.  

β. Ο επιζών σύζυγος (χήρος ή χήρα, που υπόκεινται στους περιορισμούς της σύνταξης κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 62 του Νόμου 2676/99).  

γ. Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ.  

δ. Οι πολύτεκνοι, που έχουν τουλάχιστον ένα(1) ανήλικο παιδί ή που σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες 
σχολές και μέχρι την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική 
εργασία.  

ε. Όσοι παίρνουν πολεμική σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος , καθώς και όσοι λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες 
από τρομοκρατικές ενέργειες (Ν.1897/90 και Ν.1976/91).  

στ. Τα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις των Κανονισμών ΕΟΚ 1408/71, 574/72, καθώς και των 
διμερών συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλειας. 

ζ. Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μόνο όσοι έχουν ως αρμόδιο Φορέα έκδοσης 
της σχετικής συνταξιοδοτικής απόφασης το Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Δεν εξαιρούνται της πρόσθετης 



καταβολής οι συνταξιούχοι φορέων του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα ( ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ κλπ), ούτε οι 
συνταξιούχοι ΝΠΔΔ, που συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του Δημοσίου.  

η. Οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ.  

   Ν. 3863/10 

Με το άρθρο 16 του Ν. 3863/10 τροποποιήθηκε το άρθρο 63 του Ν. 2676/99 που ρύθμιζε το θέμα της 
απασχόλησης των συνταξιούχων. Συγκεκριμένα οι συνταξιούχοι που ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην 
ασφάλιση του ΟΑΕΕ, υπόκεινται στους εξής περιορισμούς:  

α) Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης ή 
των συντάξεων, κύριων και επικουρικών. Υποχρεούται δε στην καταβολή των προβλεπόμενων ασφαλιστικών 
εισφορών. 

β) Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, υποχρεούνται να καταβάλουν τις προβλεπόμενες από τις 
οικείες διατάξεις εισφορές προσαυξημένες κατά πενήντα τοις εκατό (50%). 

 Από την καταβολή προσαυξημένων ασφαλιστικών εισφορών εξαιρούνται οι ανωτέρω συνταξιούχοι, 
οι οποίοι λόγω απασχόλησης υπάγονταν σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς και οι οποίοι μετά 
τη συνταξιοδότησή τους από έναν εκ των ανωτέρω φορέων, συνεχίζουν για την ίδια απασχόληση 
υποχρεωτικά την ασφάλισή τους στον οικείο τομέα ασφάλισης. 

Επιπλέον από την καταβολή της προσαύξησης των εισφορών του 50% των αυτοτελώς απασχολούμενων 
συνταξιούχων, οι οποίοι υπάγονται στον Ο.Α.Ε.Ε, εξαιρούνται :  

α. Ο επιζών σύζυγος (χήρος ή χήρα) 

β. Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ  

γ. Οι πολύτεκνοι, που έχουν τουλάχιστον ένα (1) ανήλικο παιδί ή που σπουδάζει σε ανώτερες ή 
ανώτατες σχολές και μέχρι την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε 
βιοποριστική εργασία. 

δ. Τα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις των Κανονισμών ΕΟΚ 1408/71, 574/72, καθώς και 
των διμερών συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλειας. 

ε. Τα πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν με το Ν. 3185/2003 και μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου 
έτους της ηλικίας τους.  

  
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις του Ν. 3863/10 ισχύουν για όσους συνταξιούχους αυτοαπασχολούνται από τη 
δημοσίευση του νόμου (15/7/10) και εφεξής. Όσοι συνταξιούχοι ήδη αυτοαπασχολούνται και έως την ισχύ του 
παρόντος νόμου δεν καταλαμβάνονταν από τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2676/99 όπως ίσχυαν, οι 
ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται από 1/1/2013.  
Οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/99, όπως αυτό ίσχυε έως την αντικατάστασή του με το άρθρο 16 του 
Ν. 3863/10, εξακολουθούν να ισχύουν έως 31/12/2012 για όσους συνταξιούχους είχαν ήδη υπαχθεί σε 
αυτές έως την έναρξη ισχύος του Ν. 3863/10 (15/7/10). Από 1/1/2013 εφαρμόζονται και στην περίπτωση 
αυτή οι διατάξεις του προαναφερόμενου άρθρου 16 Ν. 3863/10, καταργουμένης  κάθε αντίθετης διάταξης.  
  
 
 Ενταξη Νέων Ταμείων 
 
 
Ενταξη του ΤΑΝΠΥ στον ΟΑΕΕ 

Ο κλάδος κύριας ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων 
(ΤΑΝΠΥ), εντάχθηκε από 1/8/08 ως αυτοτελής τομέας στον κλάδο κύριας σύνταξης 
του ΟΑΕΕ με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και εφεξής αποκαλείται: 
Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων. Ο ανωτέρω Τομέας 
διέπεται από τις γενικές και καταστατικές διατάξεις του κλάδου κύριας ασφάλισης 



του πρώην ΤΑΝΠΥ. Κατά συνέπεια, έχουν μεταφερθεί σε αυτόν όλα τα δικαιώματα 
και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων του ενταχθέντος κλάδου. Ο χρόνος ασφάλισης 
που πραγματοποιήθηκε στον ενταχθέντα κλάδο, καθώς και ο χρόνος που 
αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ως συντάξιμος, λογίζεται ως χρόνος που διανύθηκε 
συνολικά στον Τομέα. Επιπλέον, ο Τομέας θεωρείται οργανισμός κύριας ασφάλισης.  
 
 

 

Ενταξη του ΤΠΞ στον OAEE 

     Το Ταμείο Πρόνοιας Ξενοδόχων (Τ.Π.Ξ.), που αποτελούσε τμήμα του 
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εντάχθηκε από 1/8/08 στον κλάδο κύριας 
σύνταξης του ΟΑΕΕ.  

     Από την προαναφερόμενη ημερομηνία οι ασφαλισμένοι του Τ.Π.Ξ. μεταφέρθηκαν 
στον ΟΑΕΕ, θεωρούνται ασφαλισμένοι του και διέπονται από τη νομοθεσία του 
Οργανισμού και τις διατάξεις του Ν.3655/08.  

    Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στο Τ.Π.Ξ. και ο χρόνος που 
αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ως συντάξιμος σε αυτό, μέχρι την ημερομηνία 
ένταξης λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του Ν. 3655/08.  

 
Ενταξη του ΤΑΠΕΑΠΙ στον OAEE 

     Οι κατά κύρια ασφάλιση ασφαλισμένοι του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής 
Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) αναβάτες και προπονητές, 
εντάχθηκαν από 1/8/08 στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΟΑΕΕ και από την 
ημερομηνία αυτή καθίστανται ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ.  

     Ο χρόνος ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί στο ΤΑΠΕΑΠΙ, 
συμπεριλαμβανομένου και αυτού που έχει αναγνωριστεί ή προσμετρηθεί από 
προϋπηρεσία ή άλλη αιτία ως συντάξιμος, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας 
του, λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον ΟΑΕΕ.  

     Κατ  εξαίρεση, οι ανωτέρω ασφαλισμένοι του ΤΑΠΕΑΠΙ εξακολουθούν να 
διέπονται ως προς τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, τις προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού της παρεχόμενης σύνταξης, από τις 
ισχύουσες διατάξεις του καταστατικού του, ανεξαρτήτως της χρονικής περιόδου 
υπαγωγής τους στην ασφάλισή του, μη εφαρμοζομένων των αντίστοιχων διατάξεων 
του ΟΑΕΕ, όπως ισχύουν. Κατά τα λοιπά η ασφαλιστική σχέση των προσώπων 
αυτών διέπεται από τη νομοθεσία του ΟΑΕΕ.  
 
 
 
 
 



Πρόσωπα Εξαιρούμενα από την Ασφάλιση 

Από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ εξαιρούνται τα παρακάτω πρόσωπα:  

α) Επαγγελματίες υπέρ των οποίων έχουν συσταθεί και λειτουργούν ίδιοι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Κύριας 
ασφάλισης, όπως: Υγειονομικών, Ναυτικών Πρακτόρων, Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, 
Ιδιοκτητών Συντακτών & Υπαλλήλων Τύπου, κ.α..  

Επισημαίνεται: Με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 3863/10 (ΦΕΚ115 Α /15-7-10) «Νέο 
Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» ρυθμίζεται για όλη την 
επικράτεια το θέμα των ¨παλαιών¨ ασφαλισμένων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) 
(το οποίο αποτελείται από τα καταργηθέντα ταμεία ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και Ταμείο Νομικών) οι οποίοι παράλληλα 
ασκούν και δραστηριότητα υπαγόμενη στον ΟΑΕΕ. Συγκεκριμένα, στην παραπάνω διάταξη αναφέρεται ότι 
όσοι ασφαλίστηκαν από οποιονδήποτε φορέα Κύριας Ασφάλισης πριν την 1/1/93 (¨παλαιοί¨ ασφαλισμένοι) και 
είναι σήμερα ασφαλισμένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση 
του ΟΑΕΕ εφόσον ασκούν δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του Οργανισμού και δεν είναι 
συναφής με την επαγγελματική ιδιότητα του μηχανικού.  
 
Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από τον επόμενο μήνα της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
και κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. Συνεπώς, οι προαναφερόμενοι υπάγονται από 1/8/10 στην 
υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ με δυνατότητα επιλογής μόνο του φορέα παροχών Κλάδου Υγείας. Κατ  
εξαίρεση εξακολουθούν να απαλλάσσονται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, βάσει του νέου 
νόμου (Ν. 3863/10), οι ¨παλαιοί¨ ασφαλισμένοι του πρώην ΤΣΜΕΔΕ των οποίων η υπακτέα στον 
ΟΑΕΕ δραστηριότητα είναι συναφής με την ιδιότητα του μηχανικού.  Εάν δεν υπάρχει συνάφεια, η 
ασφάλιση στον ΟΑΕΕ καθίσταται υποχρεωτική.  

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Φ80000/οικ.21466/1211/16-9-10 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης για λόγους ίσης μεταχείρησης θα εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ εκτός από τους 
μηχανικούς και οι υγειονομικοί και νομικοί ("παλαιοί" ασφαλισμένοι), των οποίων η δραστηριότητα για την 
οποία προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ είναι συναφής με την ιδιότητα για την οποία υπάγονται 
στους αντίστοιχους τομείς του ΕΤΑΑ. Το εν λόγω θέμα θα ρυθμιστεί νομοθετικά. 

Για όσους πρωτοασφαλίστηκαν σε οποιονδήποτε φορέα Κύριας Ασφάλισης μετά την 1/1/93 (¨νέοι¨ 
ασφαλισμένοι) και είναι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2084/92 περί 
δυνατότητας απαλλαγής τους από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ.  

β) Οι Αυτοτελώς απασχολούμενοι, που με ειδικές διατάξεις νόμων έχουν υπαχθεί στην υποχρεωτική ασφάλιση 
άλλων φορέων Κύριας Ασφάλισης.  

γ) Οι αφανείς εταίροι επιχειρήσεων.  

δ) Οι μέτοχοι Α.Ε. εισηγμένων στο χρηματιστήριο.  

ε) Τα πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 25 του 
Ν.3846/2010.  

Επισημαίνεται: Οι ασκούντες επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε προαιρετικές περιοχές  
(δηλαδή σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων ή για τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Εύβοιας, Βοιωτίας, 
Κορινθίας και Αχαΐας σε περιοχές κάτω των 1000 κατοίκων ή κάτω των 3100 κατοίκων για τα νησιά, όταν οι 
ενδιαφερόμενοι διαμένουν μόνιμα σε αυτά) είτε ως ατομική επιχείρηση είτε ως μέλη Ο.Ε. ή Ε.Ε., με την έναρξη 
της δραστηριότητας για μια 3ετία εξαιρούνται της ασφάλισης του ΟΑΕΕ υπαγόμενοι υποχρεωτικά στην 
ασφάλιση του ΟΓΑ. Μετά την παρέλευση της 3ετίας ελέγχονται για τον τόπο άσκησης της δραστηριότητάς 
τους και για τα εισοδήματά τους. Εάν δεν πληρούν τα κριτήρια συνεχίζουν να εξαιρούνται της ασφάλισης του 
ΟΑΕΕ και να υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ. Ο τακτικός έλεγχος γίνεται κάθε τριετία. Ο ΟΑΕΕ έχει το 
δικαίωμα επανελέγχου των κριτηρίων οποτεδήποτε μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας από την άσκηση 
της δραστηριότητας (σχετ. εγκύκλιος 80/10). 

στ) Οι απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία, ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, που έχουν ενταχθεί στα επενδυτικά 
προγράμματα για την αγροτική ανάπτυξη (όπως αγροτουρισμός, αγροβιοτεχνία) στο πλαίσιο των Κανονισμών 
της Ε.Ε. και χρηματοδοτούνται για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.8 του άρθρου 25 του 
Ν.3846/2010, όπως ισχύει. Μετά τη λήξη της ως άνω υποχρεωτικής παραμονής τους στα εν λόγω 
προγράμματα, η ασφαλιστική τους περίπτωση επανεξετάζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  



ζ) Οι ιδιοκτήτες μέχρι και δέκα (10) ενοικιαζόμενων δωματίων ή οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων με 
σύνολο δωματίων μέχρι και δέκα (10) σε ολόκληρη την επικράτεια εξαιρούνται της ασφάλισης του ΟΑΕΕ και 
ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ, εφόσον δεν εργάζονται, δεν απασχολούνται και δεν παίρνουν σύνταξη 
από οποιονδήποτε Ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο.  Εάν εργάζονται, απασχολούνται 
ή παίρνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό Οργανισμό ή το Δημόσιο εξακολουθούν να 
ασφαλίζονται/συνταξιοδοτούνται από τον εκάστοτε φορέα στον οποίο υπάγονται και δεν ασφαλίζονται ούτε 
στον ΟΑΕΕ ούτε στον ΟΓΑ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Πρόσωπα Προαιρετικά Υπαγόμενα στην Ασφάλιση 

Στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονται προαιρετικά με αίτησή τους τα κάτωθι πρόσωπα:  

       α) Οι ιδιοκτήτες ή χρήστες και εκμεταλλευτές Τουριστικών Λεωφορείων Δημόσιας χρήσης, εφόσον 
κατέχουν άδεια Τουριστικής Επιχείρησης Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) και παράλληλα και άδεια Ε.Ο.Τ. και 
επέλεξαν ως φορέα ασφάλισης το ΤΑΝΠΥ ή υπήχθησαν σε αυτό λόγω της πρώτης χρονικά άδειας του Ε.Ο.Τ., 
ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται στον Οργανισμό εντός ενός (1) έτους από την λήψη της δεύτερης 
χρονικά άδειας Τ.Ε.Ο.Μ.  

       β) Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2084/1992 όπως ισχύουν κάθε 
φορά, δηλαδή οι χαρακτηριζόμενοι ως «νέοι ασφαλισμένοι» (που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από 1/1/93 
και εφεξής), οι οποίοι έχουν υποχρέωση ασφάλισης σε περισσότερους του ενός φορέα λόγω ασκήσεως 
περισσοτέρων της μιας δραστηριότητας, εφόσον αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.  

       γ)  Οι ελεύθεροι επαγγελματίες («νέοι» ασφαλισμένοι) οι οποίοι υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση 
του ΕΤΑΑ (Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων) δηλ. του ενοποιημένου φορέα στον οποίο 
εντάχθηκαν το Ταμείο Νομικών, το ΤΣΑΥ και το ΤΣΜΕΔΕ.  

       δ) Οι εικαστικοί καλλιτέχνες μέλη του Επιμελητηρίου των Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας.   

      ε) Τα πρόσωπα τα οποία εξαιρούνται της ασφάλισης του ΟΑΕΕ με βάση το άρθρο 25 του Ν. 3846/2010, 
όπως ισχύει κάθε φορά (επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές με 
πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων ή για τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας 
και Αχαΐας σε περιοχές κάτω των 1000 κατοίκων ή για τα νησιά κάτω των 3100 κατοίκων εφόσον οι 
ενδιαφερόμενοι διαμένουν μόνιμα σε αυτά).  

Η προαιρετική ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων διακόπτεται είτε με αίτησή τους από την πρώτη του 
επόμενου μήνα της υποβολής της χωρίς να διακόψουν τη δραστηριότητά τους, είτε με τη διακοπή της 
δραστηριότητας για την οποία υπήχθησαν στην προαιρετική ασφάλιση.  

Τα ανωτέρω πρόσωπα ασκούν το δικαίωμα της υπαγωγής προαιρετικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ μόνο μια 
φορά και δεν δύνανται να επανέλθουν εφόσον διακόψουν αυτήν. 

 

 

Προαιρετική Συνέχιση της Ασφάλισης (Αυτασφάλιση) 

         Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. μέχρι 31/12/92 δικαιούνται να συνεχίσουν την 
ασφάλισή τους προαιρετικά σ αυτόν μετά τη διακοπή της δραστηριότητάς τους, με 
την προϋπόθεση να μην είναι ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι άλλου φορέα Κύριας 
Ασφάλισης ή του Δημοσίου από ίδιο δικαίωμα. 

         Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. από 1/1/93 και μετά μπορούν μετά τη διακοπή 
της δραστηριότητάς τους, να συνεχίσουν την ασφάλισή τους σ αυτόν προαιρετικά.  
 
 

 

 

 

 



Παλαιοί Ασφαλισμένοι (μέχρι 31/12/92) 

        Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. μέχρι 31/12/92 δικαιούνται να συνεχίσουν την 
ασφάλιση τους προαιρετικά σ αυτόν μετά τη διακοπή της δραστηριότητάς τους, με 
την προϋπόθεση να μην είναι ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι άλλου φορέα Κύριας 
Ασφάλισης ή του Δημοσίου από ίδιο δικαίωμα. 

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:  

α) Να έχουν πραγματοποιήσει συνολικά πέντε (5) έτη ασφάλισης, 
συνυπολογιζόμενου του χρόνου ασφάλισης σε άλλο φορέα Κύριας Ασφάλισης ( π.χ. 
ΙΚΑ, ΤΑΝΠΥ, κλπ), εκ των οποίων ένα (1) τουλάχιστον έτος στην ασφάλιση του 
Ο.Α.Ε.Ε. πριν την διακοπή της ασφάλισης.  

      Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί εντός ανατρεπτικής 
προθεσμίας ενός έτους από την διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης και ο 
ενδιαφερόμενος πρέπει να διευκρινίζει εάν επιθυμεί να συνεχίσει προαιρετικά από 
την διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης ή από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης.  

 β) Την ασφάλισή τους προαιρετικά στον Ο.Α.Ε.Ε μπορούν να συνεχίσουν και οι 
ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε που έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας, εφόσον 
διακοπεί η συνταξιοδότηση τους και υποβάλλουν σχετική αίτηση στον Οργανισμό:  

1. μέσα σε δύο (2) έτη από τη λήξη της συνταξιοδότησης ή  

2. μέσα σε ένα (1) έτος από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης για 
παράταση της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.  

      Ο ενδιαφερόμενος με αίτησή του πρέπει να επιλέξει από πότε επιθυμεί να αρχίσει 
η προαιρετική του ασφάλιση.  

- από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του ή  

- από την διακοπή της συνταξιοδότησής του.  

 γ) Την ασφάλισή τους προαιρετικά στον Ο.Α.Ε.Ε μπορούν να συνεχίσουν όσοι έχουν 
συμπληρώσει συνολικά δέκα (10) έτη ασφάλισης, συνυπολογιζομένων και των ετών 
ασφάλισης σε άλλους Κύριους Φορείς Ασφάλισης (π.χ. ΙΚΑ), με την προϋπόθεση ότι 
ο Ο.Α.Ε.Ε. είναι ο τελευταίος φορέας ασφάλισης, ανεξάρτητα από τον 
πραγματοποιηθέντα σε αυτόν χρόνο ασφάλισης.  

     Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση, για συνέχιση της ασφάλισης προαιρετικά, μπορεί 
να υποβληθεί οποτεδήποτε και θα αρχίσει αυτή από την πρώτη του επόμενου μήνα 
της υποβληθείσας σχετικής αίτησης.  

     Τα πρόσωπα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις συνέχισης της ασφάλισης στον 
Ο.Α.Ε.Ε προαιρετικά, κατατάσσονται στην ασφαλιστική κατηγορία που κατέβαλαν 
τις εισφορές τους στον Ο.Α.Ε.Ε. κατά την διακοπή του επαγγέλματός τους. Όμως 



δύναται κατόπιν αιτήσεως τους να υπαχθούν και σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία 
, ακόμη και προαιρετικής κατηγορίας.  

 Απώλεια του δικαιώματος συνέχισης της ασφάλισης προαιρετικά έχουμε:  

α) Εάν δεν εξοφληθεί εφάπαξ ή τμηματικά εντός έτους η οφειλή του χρονικού 
διαστήματος από την διακοπή της δραστηριότητας, τη διακοπή της συνταξιοδότησης 
ή την υποβολή της αίτησης μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης.  

β) Εάν καθυστερήσει την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς πέραν του 
έτους από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη απαιτητή.  

Η διακοπή της συνέχισης της ασφάλισης προαιρετικά γίνεται:  

α) Με αίτηση του ασφαλισμένου από την πρώτη του επόμενου μήνα της υποβολής 
της.  

β) Με την ασφάλιση ή τη συνταξιοδότησή του από άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό 
κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο. 

  

 Νέοι Ασφαλισμένοι (από 1/1/93) 

        Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. από 1/1/93 και μετά μπορούν μετά τη διακοπή 
της δραστηριότητάς τους, να συνεχίσουν την ασφάλισή τους σ αυτόν προαιρετικά.  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:  

α) Να υποβάλλουν αίτηση συνέχισης της ασφάλισής τους προαιρετικά, εντός έτους 
από τη διακοπή της δραστηριότητας.  

β) Να έχουν πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση 1500 ημέρες εργασίας ή 
5 έτη ασφάλισης τουλάχιστον (συνυπολογιζόμενου και του χρόνου ασφάλισης σε 
άλλο φορέα κύριας Ασφάλισης), εκ των οποίων 300 ημέρες ή 1 έτος εντός της 
τελευταίας πριν την υποβολή της αίτησης, πενταετίας.  

γ) Να μην υπάγονται στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας Ασφάλισης.  

            Βασική προϋπόθεση για να εγκριθεί σε νέο ασφαλισμένο η συνέχιση της 
ασφάλισης προαιρετικά είναι κατά την υποβολή της αίτησης να μην είναι ανάπηρος 
κατά την έννοια των διατάξεων της παρ.5β του άρθρ. 28 α.ν. 1846/51 όπως 
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 27 παρ. 5 Ν.1902/90.  

       Οι νέοι ασφαλισμένοι οι οποίοι διακόπτουν την δραστηριότητα και εγκρίνεται η 
συνέχιση της ασφάλισής τους προαιρετικά, καταβάλλουν το ποσό της ασφαλιστικής 
κατηγορίας στην οποία κατέβαλαν εισφορές κατά την διακοπή της απασχόλησης 
αναπροσαρμοσμένο με την ετήσια αύξηση των Δημοσίων υπαλλήλων. Δεν γίνεται 
ανακατάταξη και παραμένουν για όλη την διάρκεια της προαιρετικής συνέχισης της 
ασφάλισής τους στον Ο.Α.Ε.Ε, στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία.  



       Στις περιπτώσεις νέων ασφαλισμένων, οι οποίοι κατά την διακοπή της 
δραστηριότητας είχαν πραγματοποιήσει δέκα (10) έτη ασφάλισης, παρέχεται η 
δυνατότητα κατόπιν αιτήσεώς τους, να καταταγούν στην αμέσως ανώτερη 
ασφαλιστική κατηγορία εφόσον:  

α) έχουν συμπληρώσει τριετία στην κατηγορία που ευρίσκονται και  

β) δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους.  

      Η κατάταξη στην νέα κατηγορία θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου 
έτους της υποβολής της σχετικής αίτησης.  

      Καθυστέρηση καταβολής εισφορών πέραν του έτους, από την λήξη της περιόδου 
στην οποία ανάγονται αυτές, συνεπάγεται στην απώλεια του δικαιώματος για 
περαιτέρω συνέχιση της προαιρετικής ασφάλισης.  

     Δεν λογίζεται ως χρόνος προαιρετικής ασφάλισης η χρονική περίοδος για την 
οποία δεν καταβλήθηκαν εισφορές εντός έξι (6) μηνών από της λήξεως της περιόδου 
στην οποία ανάγονται αυτές. 

 

 

 Υπαγωγή στην Ασφάλιση του ΟΑΕΕ σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά 
κριτήρια 

 
Από 1/1/2003 με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3050/02 καθιερώθηκε εισοδηματικό κριτήριο για την 
ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων, που ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές 
κάτω των 2.000 κατοίκων και στους έξι (6) Νομούς, Αττικής, Βοιωτίας, Αχαΐας, Κορινθίας, Εύβοιας, Θεσ/νίκης, 
κάτω των 1000 κατοίκων.  

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 46 του Ν. 3518/06 το εισοδηματικό κριτήριο ισχύει από 1/1/07 και για 
τους επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3100 
κατοίκων και ασκούν τη δραστηριότητά τους σε αυτά.  

Οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3050/02, όπως είχαν τροποποιηθεί και ίσχυαν, αντικαταστάθηκαν από αυτές 
του άρθρου 25 του Ν. 3846/10, οι οποίες ισχύουν πλέον από 11/5/10 (Δείτε περισσότερα στη σχετική 
εγκύκλιο 80/10). 

Οι ασφαλισμένοι του καταργούμενου ταμείου ΤΣΑ, καθώς και τα πρόσωπα που θα ασκήσουν μετά την 1/1/07 
δραστηριότητες ασφαλιστέες στο πρώην ΤΣΑ (π.χ. ιδιοκτήτες, χρήστες, εκμεταλλευτές Δ.Χ. αυτοκινήτων 
κ.λ.π.) δεν διέπονταν από τις διατάξεις του Ν. 3050/02, ούτε από τις νεότερες διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 
3846/10.  

  

 

 

 



Επιλογή Ασφαλιστικού Φορέα 
 
          Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2084/92, εισάγεται για πρώτη φορά 
η έννοια της υποχρεωτικότητας της ασφάλισης σε ένα μόνο φορέα κύριας ασφάλισης 
ή το Δημόσιο, ένα φορέα επικουρικής ασφάλισης, ένα φορέα ασφάλισης ασθένειας 
και ένα φορέα ασφάλισης πρόνοιας.    
 
Πρόσωπα που δικαιούνται επιλογή Ασφαλιστικού Φορέα 

«ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ» (ΑΣΦ/ΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/1993 Ν. 2084/92 άρθρο 
39)  

        Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2084/92 οι χαρακτηριζόμενοι ως «νέοι 
ασφαλισμένοι» δηλαδή τα πρόσωπα που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από 1/1/93 
και εφεξής (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου) έχουν υποχρέωση ασφάλισης σε 
ένα φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, ένα φορέα επικουρικής ασφάλισης, ένα 
φορέα ασφάλισης ασθενείας και ένα φορέα ασφάλισης πρόνοιας.  

        Εφόσον προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία υποχρέωση ασφάλισής τους σε 
περισσότερους του ενός φορέα λόγω ασκήσεως περισσοτέρων της μιας 
δραστηριότητας, ασφαλίζονται υποχρεωτικά μόνο σε ένα φορέα, τον οποίο πρέπει και 
να επιλέξουν με δήλωσή τους μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη της 
δεύτερης απασχόλησης.  

       Αν μέσα στην προαναφερθείσα εξάμηνη προθεσμία δεν ασκηθεί το δικαίωμα 
επιλογής, καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση στον φορέα εκείνο, που υπάγεται η 
πρώτη κάθε φορά αναληφθείσα εργασία.  

      Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να ασφαλιστούν προαιρετικά 
και σε περισσότερους τους ενός φορέα, αν αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα 
νομοθεσία, ύστερα από σχετική δήλωση, που υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα εντός 
της ίδιας ως άνω προθεσμίας, αλλά υποχρεούνται στην περίπτωση αυτή στην 
καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου, εργοδότη και 
Κράτους των προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις για τον οικείο φορέα.  

Δικαιολογητικά Εξαίρεσης Νέου Ασφαλισμένου 

1) Αίτηση  

2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και επί ομογενών 
της Αλβανίας (Βορειοηπειρώτες) φωτοαντίγραφο ειδικού δελτίου ταυτότητος σε 
ισχύ. Επί αλλοδαπών Φυσικών Προσώπων εκτός χωρών Ε.Ε. και χωρών με τις οποίες 
έχουν συναφθεί διακρατικές συμβάσεις, φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής και, όπου 
απαιτείται, σχετική άδεια εργασίας.  

3) Στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των τυχόν υποκαταστημάτων της 
επιχείρησης, που είναι: μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 
δωρεάν παραχώρησης χώρου θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του εκμισθωτή ή 
τίτλος ιδιοκτησίας.  



Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, απαιτείται κατάθεση 
συμφωνητικού μεταξύ του υπεκμισθωτή και του μισθωτή.  

Αρχική μίσθωση που έληξε κατά τους όρους της μισθωτικής σύμβασης θεωρείται 
παραταθείσα μέχρι το χρόνο που καθορίζεται ως ελάχιστος από τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων.  

Σε περίπτωση που δηλώνεται ως επαγγελματική στέγη η κατοικία και από το 
περιεχόμενο του μισθωτηρίου δεν παρέχεται δυνατότητα χρησιμοποίησης του 
μισθίου ως επαγγελματικού χώρου, αρκεί η υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του 
μισθωτή, στην οποία θα δηλώνεται τούτο.  

4) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα κύριας Ασφάλισης, από την οποία να 
προκύπτει ο χαρακτηρισμός του προσώπου ως νέου ασφαλισμένου ως και η 
ημερομηνία ασφάλισης σ  αυτόν (άρθρο 39 του Ν.2084/1992).  

5) Βεβαίωση του εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του προσώπου ως 
μισθωτού και η χρονική διάρκεια της απασχόλησης, σε περίπτωση που έχει 
χαρακτηρισθεί ως νέος ασφαλισμένος από ασφαλιστικό φορέα κύριας Ασφάλισης 
Μισθωτών.  

6) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 του ασφαλιζομένου, σε περίπτωση που 
εισέρχεται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας και ο ΟΑΕΕ είναι ο πρώτος 
ασφαλιστικός φορέας, με την οποία θα δηλώνεται τούτο.  

7) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνονται κατά περίπτωση:   

- το επάγγελμα  

- η διεύθυνση επαγγελματικής στέγης  

- η συμμετοχή ή μη σε εμπορική εταιρεία, αστική εταιρεία ή ένωση προσώπων  

- η εγγραφή στα μητρώα για πρώτη φορά  

- τυχόν γενομένη εγγραφή ή διαγραφή από τα Μητρώα του Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε., Τ.Σ.Α.  

- η βούληση επιλογής του ΟΑΕΕ ως ασφαλιστικού φορέα υποχρεωτικής του 
ασφάλισης, εφόσον πρόκειται για νέο ασφαλισμένο κατά τις διατάξεις του άρθρου 39 
Ν. 2084/1992, όπως ισχύει κάθε φορά.  

Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αναλαμβάνεται η υποχρέωση 
ενημέρωσης για κάθε μεταβολή που επέρχεται στα δηλωθέντα στον Οργανισμό 
στοιχεία της επιχείρησης.  

Γενικότερα μπορεί να ζητηθούν (όπου απαιτείται) περαιτέρω δικαιολογητικά (όπως 
εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος προηγούμενων ετών, δηλώσεις φόρου 
εισοδήματος κ.α.) προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής ασφαλιστική κατάσταση 
του κάθε ενδιαφερόμενου.  



Πρόσωπα που δεν δικαιούνται επιλογή Ασφαλιστικού φορέα 

Τα πρόσωπα που εξαιρούνται της επιλογής ασφ/κού φορέα είναι:  

α) Οι ασφαλισμένοι του ΝΑΤ (ως υπαγόμενοι στον έλεγχο και στην εποπτεία του Υπουργείου Εμπορικής 
Ναυτιλίας).  

β) Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ (άρθρο 43 Ν.2084/92).  

γ) Οι «νέοι» ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ και Ταμείου Νομικών) όπου η ασφάλιση σε 
αυτό είναι υποχρεωτική και απαλλάσσονται δικαιωματικά από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ.  

δ) Οι «παλαιοί» ασφαλισμένοι (ασφαλισμένοι πριν την 1/1/1993).Οι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.2084/92 
δεν έχουν εφαρμογή στους μέχρι 31/12/92 ασφαλισμένους («παλαιούς» ασφαλισμένους). Τα πρόσωπα αυτά 
ως παράλληλα ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι άλλου φορέα Κύριας Ασφάλισης ή του Δημοσίου, δικαιούνται 
μόνο απαλλαγής του Κλάδου Υγείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ασφάλιση Αλλοδαπών 
 
   

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. 
  

 
      Ο Κανονισμός της ΕΟΚ 1408/71 συντονίζει τα συστήματα Κοινωνικής 
Ασφάλισης που εφαρμόζονται στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη 
οικογενείας τους που διακινούνται στην κοινότητα. 

      Πρόσωπα που ασκούν αυτοτελή δραστηριότητα στην Ελλάδα και αυτοτελή 
δραστηριότητα στο έδαφος άλλου Κράτους- Μέλους, υπάγονται στη νομοθεσία του 
Κράτους- Μέλους, στο έδαφος του οποίου κατοικούν. Αν η δραστηριότητα που 
ασκούν στην Ελλάδα υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ απαλλάσσονι από την 
ασφάλιση εάν προσκομίσουν το Κοινοτικό Έντυπο Ε101 με συμπληρωμένη την 
ένδειξη 14 α2. 

       Πρόσωπα που ασκούν αυτοτελή δραστηριότητα στην Ελλάδα υπαγόμενη στην 
ασφάλιση του ΟΑΕΕ και μισθωτή δραστηριότητα σε άλλο κράτος της Ε.Ε. 
δικαιούνται απαλλαγής Κλάδου Υγείας από τον ΟΑΕΕ, εφόσον προσκομίσουν το 
έντυπο Ε101 με συμπληρωμένη την ένδειξη 14 γα. Ακόμη δύνανται να ζητήσουν την 
εφαρμογή του άρθρου 17 του Κανονισμού ΕΟΚ για ολική εξαίρεση από την 
ασφάλιση του ΟΑΕΕ. 

  

  

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 
      Οι χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερείς Συμβάσεις  Συμφωνίες 
Κοινωνικής Ασφάλειας είναι οι παρακάτω: 

 
  

1)      Η.Π.Α. 

2)      ΚΑΝΑΔΑΣ 

3)      ΚΕΜΠΕΚ 

4)      ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

5)      ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 

6)      ΒΡΑΖΙΛΙΑ 



7)      ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 

8)      ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 

9)      Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ 

  
      Όλες οι ως άνω συμβάσεις δεν περιλαμβάνουν τις αυτές διατάξεις, σε ότι αφορά 
στην ασφάλιση προσώπων που ασκούν δραστηριότητα στις χώρες αυτές και 
παράλληλα αυτοτελή δραστηριότητα στην Ελλάδα. 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ   
(N.2910/01,N.3202/03,N.3386/06 και Ν.3536/07) 

 
      Οι υπήκοοι τρίτων χωρών υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εφόσον ασκούν 
δραστηριότητα υπαγόμενη σε αυτόν και είναι κάτοχοι αδειών παραμονής σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 3386/06 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον 
Ν.3536/07 για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα. Δηλαδή οι απασχολούμενοι 
με το εμπόριο, τις βιοτεχνίες και γενικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες με δική τους 
επαγγελματική στέγη, που διαθέτουν τον απαιτούμενο για κάθε περίπτωση εξοπλισμό 
και πιθανόν απασχολούν προσωπικό. 

      Επίσης ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ κάτοχοι αδειών παραμονής για παροχή 
ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου π.χ. ραπτεργάτες, μεταφραστές και γενικώς 
απασχολούμενοι στις διαδικασίες παραγωγής και συσκευασίας προϊόντων ή παροχής 
υπηρεσιών σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις αμειβόμενοι με το κομμάτι, εφόσον 
απασχολούν προσωπικό ή διατηρούν έδρα δραστηριότητας εκτός οικίας, έχουν 
εγγραφή στο Επιμελητήριο και δηλώνουν εισοδήματα Δ΄ πηγής και οι ιδιοκτήτες 
εκμεταλλευτές αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Εγγραφή-Επανεγγραφή στην Ασφάλιση 

 
  

 Όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε εγγράφονται 
υποχρεωτικά στα Μητρώα ασφαλισμένων αυτού.  

             Η εγγραφή ενεργείται είτε με αίτηση από τον ίδιο τον ασφαλισμένο ή τρίτο 
πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό, η οποία συνοδεύεται από τα 
προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Ασφαλιστικής Λειτουργίας δικαιολογητικά, είτε 
αυτεπάγγελτα με πράξεις του αρμοδίου οργάνου. 

             Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Ε. 
(περιφερειακό Τμήμα) για την υποβολή της αίτησης εγγραφής. Η Υπηρεσία του 
χορηγεί βεβαίωση ότι υπέβαλε σε αυτήν απογραφική δήλωση για να προχωρήσει τις 
διαδικασίες έναρξης άσκησης δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.. Ο υπόχρεος στην 
ασφάλιση υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση της ως άνω βεβαίωσης να 
προσκομίσει στον Ο.Α.Ε.Ε. τη βεβαίωση έναρξης άσκησης της δραστηριότητας, 
που του χορήγησε η αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

             Στις περιπτώσεις εγγραφής ιδιοκτητών ή χρηστών και εκμεταλλευτών Δ.Χ. 
αυτοκινήτων υποχρεούνται οι υπόχρεοι στην ασφάλιση να προσκομίσουν στον 
Ο.Α.Ε.Ε τη σχετική πράξη μεταβίβασης αυτών στο όνομά τους, μέσα σε ένα (1) μήνα 
από τη σύνταξή της. Η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις 
επανεγγραφής στα Μητρώα ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε. 

             Ως ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας λαμβάνεται η ημερομηνία 
έναρξης, άσκησης της δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και πάντα η πρώτη 
ημέρα του μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η έναρξη για την εγγραφή στα 
Μητρώα ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε 

             Όταν πρόκειται για ιδιοκτήτες, χρήστες και εκμεταλλευτές Δ.Χ. αυτοκινήτων 
έναρξη της δραστηριότητας είναι η ημερομηνία που απέκτησαν την ιδιότητα αυτή. 

             Σε κάθε περίπτωση η εγγραφή στα Μητρώα ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε δεν 
μπορεί να ανατρέξει σε διάστημα  μεγαλύτερο της πενταετίας από το χρονικό σημείο 
κατά το οποίο η Υπηρεσία έλαβε με οποιονδήποτε τρόπο γνώση της ασφαλιστέας 
δραστηριότητας.   

Δικαιολογητικά Εγγραφής - Επανεγγραφής στην Υποχρεωτική Ασφάλιση 

Ι) ΕΜΠΟΡΟΙ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ (ΑΤΟΜΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)  

1. Αίτηση - Απογραφική δήλωση.  

2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και επί ομογενών 
της Αλβανίας (Βορειοηπειρώτες) φωτοαντίγραφο ειδικού δελτίου ταυτότητος σε 
ισχύ. Επί αλλοδαπών Φυσικών Προσώπων εκτός χωρών Ε.Ε. και χωρών με τις οποίες 



έχουν συναφθεί διακρατικές συμβάσεις, φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής και, όπου 
απαιτείται, σχετική άδεια εργασίας.  

3. Στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των τυχόν υποκαταστημάτων της 
επιχείρησης, που είναι: μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 
δωρεάν παραχώρησης χώρου θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του εκμισθωτή ή 
τίτλος ιδιοκτησίας.  

Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, απαιτείται κατάθεση 
συμφωνητικού μεταξύ του υπεκμισθωτή και του μισθωτή.  

Αρχική μίσθωση που έληξε κατά τους όρους της μισθωτικής σύμβασης θεωρείται 
παραταθείσα μέχρι το χρόνο που καθορίζεται ως ελάχιστος από τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων.  

Σε περίπτωση που δηλώνεται ως επαγγελματική στέγη η κατοικία και από το 
περιεχόμενο του μισθωτηρίου δεν παρέχεται δυνατότητα χρησιμοποίησης του 
μισθίου ως επαγγελματικού χώρου, αρκεί η υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του 
μισθωτή, στην οποία θα δηλώνεται τούτο.  

4. Στοιχεία χαρακτηρισμού του προσώπου ως παλαιού ή νέου ασφαλισμένου. 

 Περίπτωση Παλαιού Ασφαλισμένου  

α) Φωτοαντίγραφα αποδεικτικών στοιχείων χρόνου ασφάλισης σε άλλο Ασφαλιστικό 
Οργανισμό κύριας Ασφάλισης της ημεδαπής (ασφαλιστικά βιβλιάρια).  

β) Βεβαίωση κρατικού φορέα χώρας Ε.Ε. ή χώρας με την οποία η Ελλάδα έχει 
συνάψει διακρατική σύμβαση, εφόσον έχει διανυθεί χρόνος ασφάλισης, από την 
οποία να προκύπτει η χρονική περίοδος ασφάλισης στο φορέα αυτό.  

Ελλείψει τέτοιας βεβαίωσης υποβάλλεται κάρτα κοινωνικής ασφάλισης, που 
αναγράφεται ο αριθμός μητρώου του ξένου φορέα και Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 
1599/1986 στο περιεχόμενο της οποίας δηλώνεται η χώρα, o κρατικός φορέας 
Ασφάλισης, η διάρκεια της ασφάλισης και αναλαμβάνεται η υποχρέωση 
προσκόμισης της προαναφερθείσας βεβαίωσης εντός ευλόγου χρόνου.  

Περίπτωση Νέου Ασφαλισμένου  

α) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα κύριας Ασφάλισης, από την οποία να 
προκύπτει ο χαρακτηρισμός του προσώπου ως νέου ασφαλισμένου ως και η 
ημερομηνία ασφάλισης σ' αυτόν (άρθρο 39 του Ν.2084/1992).  

β) Βεβαίωση του εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του προσώπου ως 
μισθωτού και η χρονική διάρκεια της απασχόλησης, σε περίπτωση που έχει 
χαρακτηρισθεί ως νέος ασφαλισμένος από ασφαλιστικό φορέα κύριας Ασφάλισης 
Μισθωτών.  



γ) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 του ασφαλιζομένου, σε περίπτωση που 
εισέρχεται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας και ο ΟΑΕΕ είναι ο πρώτος 
ασφαλιστικός φορέας, με την οποία θα δηλώνεται τούτο.  

5. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνονται κατά περίπτωση: 

 - το επάγγελμα 

 - η διεύθυνση επαγγελματικής στέγης 

 - η συμμετοχή ή μη σε εμπορική εταιρεία, αστική εταιρεία ή ένωση προσώπων 

 - η εγγραφή στα μητρώα για πρώτη φορά - τυχόν γενομένη εγγραφή ή διαγραφή από 
τα Μητρώα του Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε., Τ.Σ.Α. 

 - η βούληση επιλογής του ΟΑΕΕ ως ασφαλιστικού φορέα υποχρεωτικής του 
ασφάλισης, εφόσον πρόκειται για νέο ασφαλισμένο κατά τις διατάξεις του άρθρου 39 
Ν. 2084/1992, όπως ισχύει κάθε φορά. 

 - η βούληση παραμονής στην προαιρετική ασφάλιση του ΟΑΕΕ ασφαλισμένων των 
Ταμείων Νομικών, Τ.Σ.Α.Υ., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού τους ως 
παλαιών ή νέων ασφαλισμένων (Ν. 2335/1995 όπως ισχύει κάθε φορά ).  

Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αναλαμβάνεται η υποχρέωση: 

 - Προσκόμισης βεβαίωσης της Δ.Ο.Υ. περί έναρξης της ασφαλιστέας 
δραστηριότητας εντός μηνός από την έκδοσή της. 

 - Ενημέρωσης για κάθε μεταβολή που επέρχεται στα δηλωθέντα στον Οργανισμό 
στοιχεία της επιχείρησης. - Προσκόμισης απόφασης συνταξιοδότησης από άλλο 
φορέα για να κριθεί η καταβολή ή μη εισφοράς υπέρ ΛΑΦΚΑ.  

6. Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. περί έναρξης εργασιών του φυσικού ή νομικού προσώπου ή 
ένωσης προσώπων, εφόσον έχει προηγηθεί η έναρξη.  

7. Βεβαίωση Χρηματιστηρίου περί διορισμού του ασφαλιζομένου ως αντικριστή ή 
χρηματιστηριακού αντιπροσώπου με την ιδιότητα του πρώην χρηματιστή.  

8. Επί κληρονομικής διαδοχής υποβάλλεται απαραιτήτως ληξιαρχική πράξη θανάτου 
του κληρονομούμενου. 

 Στην εξ αδιαθέτου διαδοχή υποβάλλεται κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό Δήμου ή 
Κοινότητος περί εγγυτέρων συγγενών και βεβαίωση του οικείου Πρωτοδικείου περί 
μη δημοσίευσης διαθήκης. 

Αν υπάρχει διαθήκη, προσκομίζεται αντίγραφο αυτής νομίμως δημοσιευμένη.  

ΙΙ) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ  

1.   Ιδιοκτήτες ΔΧ αυτοκινήτων επιβατικών, ΔΧ φορτηγών και λεωφορείων 



 α) Τα υπό στοιχ. 1,2, 4 και 5 δικαιολογητικά υπόχρεων της (Ι) κατηγορίας 
προσώπων. 

 β) Συμβόλαιο αγοραπωλησίας αυτοκινήτου μετά της αδείας κυκλοφορίας αυτού ή 
άλλη πράξη μεταβίβασης της ιδιοκτησίας ή της χρήσης και εκμετάλλευσης αυτού 
(βιβλιάριο μεταβολών του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, εφόσον η 
μεταβίβαση έχει γίνει στο Υπουργείο, συμβόλαιο δωρεάς, γονικής παροχής κ.α.). 

Ελλείψει των ανωτέρω, πιστοποιητικό μεταβολών ιδιοκτησίας του αυτοκινήτου από 
την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών. 

 γ) Επί κληρονομικής διαδοχής υποβάλλεται απαραιτήτως ληξιαρχική πράξη θανάτου 
του κληρονομούμενου. 

 Στην εξ αδιαθέτου διαδοχή υποβάλλεται κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό Δήμου ή 
Κοινότητος περί εγγυτέρων συγγενών και βεβαίωση του οικείου Πρωτοδικείου περί 
μη δημοσίευσης διαθήκης. 

Αν υπάρχει διαθήκη, προσκομίζεται αντίγραφο αυτής νομίμως δημοσιευμένη. 

 Σε περίπτωση που έχουν μεταβιβαστεί τα ποσοστά ιδιοκτησίας στους κληρονόμους, 
απαιτείται μόνο επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του 
αυτοκινήτου και πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών. 

 δ) Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, αποδεικτικό της 
κυκλοφορίας αυτού. 

 ε) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνονται πέραν των άλλων 
στοιχείων οι αριθμοί κυκλοφορίας των κατεχομένων ΔΧ αυτοκινήτων, το είδος 
αυτών (ΔΧ επιβατικό, ΔΧ φορτηγό κ.α.) και το ποσοστό ιδιοκτησίας. 

 στ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο επαγγελματικής άδειας οδήγησης (εφ' όσον έχει 
εκδοθεί).  

2. Ιδιοκτήτες ΔΧ τουριστικών λεωφορείων  

α) Όλα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά για τους ιδιοκτήτες Δ.Χ. αυτοκινήτων 
Επιβατικών, Δ.Χ. Φορτηγών και Δ.Χ. Λεωφορείων.  

β) Φωτοαντίγραφο αδείας Τ.Ε.Ο.Μ. (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) σε ισχύ.  

3. Εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων. Πέραν των υπό στοιχεία 1,2,4 και 5 
δικαιολογητικών της Ι κατηγορίας υποβάλλονται επί πλέον:  

 - άδεια εκπαιδευτή οδηγών αυτοκινήτων σε ισχύ.  

 - Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αδείας κυκλοφορίας εκπαιδευτικού αυτοκινήτου.  

 - Δελτίο καταλληλότητας του εκπαιδευτικού αυτοκινήτου σε ισχύ.  



  - άδεια λειτουργίας Σχολής Οδηγών (εφ' όσον έχει εκδοθεί).  

  - Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. περί έναρξης λειτουργίας Σχολής.  

ΙΙΙ) ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  

Οι συμμετέχοντες σε Νομικά πρόσωπα και Ενώσεις προσώπων πέραν των 
προβλεπομένων κατά περίπτωση δικαιολογητικών των παραπάνω κατηγοριών 
υποβάλλουν επί πλέον:  

1.  Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες:  

α) καταστατικό δημοσιευμένο στο οικείο Πρωτοδικείο.  

β) φωτοαντίγραφα τροποποιητικών καταστατικού νόμιμα δημοσιευμένα, εφόσον 
επήλθαν μεταβολές από την αρχική σύσταση της εταιρείας.  

γ) πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου με τις γενόμενες μεταβολές στο 
καταστατικό της εταιρείας (όπου απαιτείται).  

2. Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  

α) Φ.Ε.Κ. στο οποίο έχει δημοσιευτεί περίληψη καταστατικού σύστασης της Ε.Π.Ε.  

β) Φ.Ε.Κ. στο οποίο έχει δημοσιευτεί τροποποίηση καταστατικού της Ε.Π.Ε. Σε 
περίπτωση που δεν έχει τυπωθεί Φ.Ε.Κ. των προαναφερθέντων α και β στοιχείων 
υποβάλλονται:  

- φωτοαντίγραφο αποδεικτικού είσπραξης του ΤΑ.Π.Ε.Τ.  

- συμβολαιογραφικές πράξεις σύστασης και τροποποίησης κατά περίπτωση.  

- Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι θα προσκομίσει τα 
Φ.Ε.Κ. αμέσως μετά την δημοσίευση.  

3. Ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)  

α) ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί η ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Α.Ε 
της αρμόδιας Νομαρχίας της απόφασης σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της 
Α.Ε.  

β) ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Α.Ε. 
τροποποίησης καταστατικού της Α.Ε.  

γ) ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Α.Ε. 
στοιχείων της Α.Ε., που αφορά στην τελευταία σύνθεση του Δ.Σ. αυτής.  

Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το Φ.Ε.Κ. των προαναφερθέντων α, β, γ στοιχείων 
υποβάλλονται:  



- φωτοαντίγραφο αποδεικτικού είσπραξης του Τ.Α.Π.Ε.Τ. - οι σχετικές ανακοινώσεις 
της οικείας Νομαρχίας.  

- Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 
εταιρείας, στην οποία θα δηλώνεται ότι το Φ.Ε.Κ. θα προσκομισθεί αμέσως μετά τη 
δημοσίευσή του.  

δ) συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της Α.Ε.  

ε) απόσπασμα βιβλίου πρακτικών της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, 
που έχει συγκληθεί μέχρι 30 Ιουνίου τρέχοντος έτους ή μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 
αμέσως προηγουμένου έτους, από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των μετοχών.  

στ) φωτοαντίγραφο βιβλίου μετόχων στο κεφάλαιο της εταιρείας.  

4.  Κοινοπραξίες Φωτοαντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού των μελών περί σύστασης 
της κοινοπραξίας κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ως και οι μεταγενέστερες 
τροποποιήσεις αυτού.  

5. άλλες ενώσεις προσώπων Φωτοαντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού μελών περί 
σύστασης και τυχόν τροποποιήσεων από την αρχική σύσταση.  

Γενικότερα σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω προαναφερόμενες περιπτώσεις μπορεί 
να ζητηθούν (όπου κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία) περαιτέρω 
δικαιολογητικά (όπως εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος προηγούμενων ετών, 
δηλώσεις φόρου εισοδήματος κ.α.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Διαγραφή απο τα μητρώα Ασφαλισμένων 
 
   

  Διαγραφή από τα Μητρώα Ασφαλισμένων δύναται να λάβει χώρα μόνο 
κατόπιν οριστικής διακοπής του ασφαλιστέου στον Ο.Α.Ε.Ε επαγγέλματος, που 
μπορεί να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο: Αποδεικτικά στοιχεία θεωρούνται 
η βεβαίωση διακοπής της αρμόδιας Δ.Ο.Υ περί οριστικής παύσης εργασιών φυσικού 
ή νομικού προσώπου, οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος. 

                

              Ειδικότερα για τη διαγραφή προσώπου, που υπήχθη στην ασφάλιση του 
ΟΑΕΕ, ως μέλος εταιρίας, απαιτείται και λύση της εταιρίας ή τροποποίηση του 
καταστατικού αυτής. Για την Α.Ε  διαγραφή γίνεται με τη μείωση του ποσοστού 
συμμετοχής κάτω του 3% ή της απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ. 

               

                Διαγραφή προσώπου εγγεγραμμένου στα Μητρώα Ασφαλισμένων, είτε για 
ατομική επιχείρηση, είτε ως μέλος εταιρίας δεν δύναται να χωρήσει στην περίπτωση 
που δηλωθεί αδράνεια στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ασφαλισμένος που με δήλωσή του στην 
εφορία θέτει την επιχείρηση του σε αδράνεια και δεν διακόπτει, διατηρώντας την 
ιδιότητα του επαγγελματία, υποδηλώνει με τον τρόπο αυτό την πρόθεσή του για 
επαναλειτουργία της επιχείρησης. 

  

               Μετά την οριστική παύση εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, η διαγραφή από 
τα Μητρώα Ασφ/νων του  ταμείου δύναται να ανατρέξει σε παρελθόντα χρόνο, 
εφόσον από τα προσκομιζόμενα στοιχεία του ασφαλισμένου, καθώς και τον έλεγχο 
της υπηρεσίας, διαπιστωθεί η μη άσκηση της δραστηριότητας από τη δηλωθείσα 
αδράνεια. 

  

              Ως ημερομηνία διακοπής του επαγγέλματος αυτοκινητιστή λαμβάνεται η 
ημερομηνία κατά  την οποία με οποιοδήποτε τρόπο αποξενώθηκε από το Δ.Χ. 
αυτοκίνητο. 

  

              Ως ημερομηνία διαγραφής από τα Μητρώα ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε. 
λαμβάνεται η τελευταία ημέρα του μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η 
διακοπή της δραστηριότητας. 
 
 

 



Αναγνωρίσεις Προϋπηρεσιών 

       Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. ή σε περίπτωση θανάτου τους, οι δικαιούχοι 
σύνταξης δύνανται να αναγνωρίσουν με εξαγορά τους κάτωθι χρόνους:  

α) Το χρόνο δραστηριότητας για τον οποίο δεν κατέβαλαν εισφορές Π.Δ. 258/05.  

        Όσοι από τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε δεν καταβάλλουν τις εισφορές τους 
κανονικά για κάποιο ή κάποια χρονικά διαστήματα μετά την εγγραφή στα Μητρώα 
ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε, έχουν τη δυνατότητα της καταβολής αυτών, εφόσον 
διατηρούσαν τη δραστηριότητά τους, και υποβάλλουν τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά για την απόδειξη αυτής. Η καταβολή των εισφορών γίνεται με το 
ισχύον ασφάλιστρο, κατά την καταβολή και πρόσθετα τέλη, εφόσον υπάρχουν 
καθυστερήσεις.  

β) Το χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας N.1358/83 όπως ισχύει κάθε φορά.  

       Το ποσό της εξαγοράς υπολογίζεται με βάση το ασφάλιστρο Κλάδου Σύνταξης 
της ασφαλιστικής κατηγορίας που ανήκουν οι ασφαλισμένοι υποχρεωτικά ή 
προαιρετικά κατά το χρόνο της αίτησης.  

γ) Το χρόνο Εθνικής Αντίστασης N.1543/85 όπως ισχύει κάθε φορά. Το ποσό της 
εξαγοράς ως προς το μέρος που δεν υπερβαίνει το χρόνο που απαιτείται για τη 
θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος καταβάλλεται από το Δημόσιο και το 
υπόλοιπο από τον ασφαλισμένο.  

δ) Το χρόνο Υπηρεσίας στο Δημόσιο των μέχρι 31/12/1982 ασφαλισμένων με το 
N.1405/83 όπως ισχύει κάθε φορά.  

ε) Το χρόνο συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, χωρίς εξαγορά, μόνο για θεμελίωση 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος με 15ετή ασφάλιση και ηλικία 65 ετών.  

στ) Το χρόνο δραστηριότητας σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων, για τον οποίο 
δεν κατέβαλαν εισφορές N.3518/06.  

      Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. οι οποίοι ασκούσαν δραστηριότητα σε περιοχές 
κάτω των 2.000 κατοίκων και δεν κατέβαλαν τις εισφορές τους κανονικά εντός 
εξαμήνου, ως οι σχετικές διατάξεις προέβλεπαν, έχουν τη δυνατότητα σύμφωνα με 
τις διατάξεις του N.3518/06 να αναγνωρίσουν αυτόν τον χρόνο.  

ζ) Το χρόνο εκτόπισης ή φυλάκισης κατά τη δικτατορική περίοδο 21/4/1967-
24/7/1974.  

     Πρόσωπα τα οποία καταδιώχθηκαν από στρατιωτικές ή δικαστικές αρχές για 
πράξεις που αναφέρονται στο Π.Δ. 519/74 μπορούν να αναγνωρίσουν το χρονικό 
διάστημα 21/4/1967 - 24/7/1974 με τις διατάξεις του Ν.Δ. 172/74 έστω και αν δεν 
είχαν συλληφθεί ή φυλακιστεί, εφόσον διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους 
προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη ή προφυλάκισή τους, αναγνωρίστηκαν ως 
αγωνιστές κατά του δικτατορικού καθεστώτος και βεβαίως κατά το χρόνο αυτό δεν 
υπήρξαν ασφαλισμένοι ουδενός Ασφαλιστικού Οργανισμού ή του Δημοσίου.  



     Επισημαίνεται ότι οι συνταξιούχοι δε μπορούν να αναγνωρίσουν το χρόνο αυτό 
για να προσαυξήσουν τη σύνταξή τους ή να πάρουν και δεύτερη σύνταξη από άλλο 
φορέα.  

     Όλες οι ανωτέρω αναγνωρίσεις γίνονται κατόπιν υποβολής σχετικών αιτήσεων με 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

Χρόνος Στρατιωτικής Υπηρεσίας 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ  

       Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναγνώρισης υποβάλλονται στο 
αρμόδιο περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ, το οποίο με τη σειρά του τα διαβιβάζει με 
τον ατομικό φάκελο του εκάστοτε ασφαλισμένου στο αρμόδιο Τμήμα Ασφάλισης και 
Εσόδων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης.  
      Το ως άνω Τμήμα είναι αρμόδιο για την έκδοση της σχετικής απόφασης 
αναγνώρισης, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και αντίγραφό της τίθεται 
στο ατομικό φάκελο του ασφαλισμένου.  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

1) Αίτηση  

 
2) Πιστοποιητικό του οικείου Στρατολογικού Γραφείου τύπου Α΄.  

 
3) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται, αν έχει 
αναγνωριστεί η στρατιωτική υπηρεσία σε άλλο Οργανισμό Κύριας Ασφάλισης ή το 
Δημόσιο, καθώς και αν ο αιτών είναι συνταξιούχος τέτοιου Οργανισμού ή 
ασφαλισμένος και πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί.  

 
4) Στην περίπτωση ασφαλισμένου σε άλλο ταμείο απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης 
χρόνου ασφάλισης ή ενσήμων από τον άλλο φορέα.  

     Γενικότερα, όπου κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία, μπορεί να ζητηθούν 
περαιτέρω δικαιολογητικά προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής ασφαλιστική 
κατάσταση του κάθε ενδιαφερόμενου.  

 

Χρόνος Εθνικής Αντίστασης 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ  

       Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναγνώρισης υποβάλλονται στο 
αρμόδιο περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ, το οποίο με τη σειρά του τα διαβιβάζει με 



τον ατομικό φάκελο του εκάστοτε ασφαλισμένου στο αρμόδιο Τμήμα Ασφάλισης και 
Εσόδων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης.  

 
      Το ως άνω Τμήμα είναι αρμόδιο για την έκδοση της σχετικής απόφασης 
αναγνώρισης, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και αντίγραφό της τίθεται 
στο ατομικό φάκελο του ασφαλισμένου.  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ  

1) Αίτηση  

 
2) Πιστοποιητικό της οικείας Νομαρχίας, από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος 
συμμετοχής στην Εθνική Αντίσταση.  

 
3) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται, αν έχει 
αναγνωριστεί ο χρόνος αυτός σε άλλο Οργανισμό Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο, 
καθώς και αν ο αιτών είναι συνταξιούχος τέτοιου Οργανισμού ή ασφαλισμένος και 
πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί.  

 
4) Στην περίπτωση ασφαλισμένου σε άλλο ταμείο απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης 
χρόνου ασφάλισης ή ενσήμων από τον άλλο φορέα.  

    Γενικότερα, όπου κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία, μπορεί να ζητηθούν 
περαιτέρω δικαιολογητικά προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής ασφαλιστική 
κατάσταση του κάθε ενδιαφερόμενου.  

Χρόνος Υπηρεσίας στο Δημόσιο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ  

        Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναγνώρισης υποβάλλονται στο 
αρμόδιο περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ, το οποίο με τη σειρά του τα διαβιβάζει με 
τον ατομικό φάκελο του εκάστοτε ασφαλισμένου στο αρμόδιο Τμήμα Ασφάλισης και 
Εσόδων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης.  
       Το ως άνω Τμήμα είναι αρμόδιο για την έκδοση της σχετικής απόφασης 
αναγνώρισης, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και αντίγραφό της τίθεται 
στο ατομικό φάκελο του ασφαλισμένου.  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟ  

1) Αίτηση  

 
2) Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας που υπηρέτησε, στο οποίο θα αναφέρεται η 



χρονολογία διορισμού και αποχώρησής του, η σχέση με την οποία υπηρέτησε 
(μόνιμος, δόκιμος, με σύμβαση κ.λ.π.), ο βαθμός που είχε όταν αποχώρησε από την 
Υπηρεσία, οι προβλεπόμενες για την αναγνώριση μηνιαίες αποδοχές του βαθμού 
αυτού, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης 
αναγνώρισης, καθώς και εάν πήρε εφάπαξ ή αποζημίωση ή του επεστράφησαν οι 
εισφορές κατά την αποχώρησή του.  

 
3) Πράξη ή βεβαίωση του αρμόδιου φορέα συνταξιοδότησης, στην οποία θα 
αναφέρεται ο συντάξιμος χρόνος και ότι με το χρόνο του οποίου ζητείται η 
αναγνώριση, δεν πήρε σύνταξη, ή εφάπαξ ή αποζημίωση ή επιστροφή εισφορών. 
Στην περίπτωση είσπραξης εφάπαξ ή αποζημίωσης ή ασφαλιστικών εισφορών, πρέπει 
να βεβαιώνεται η επιστροφή τους στην υπηρεσία του αιτούντος την αναγνώριση.  

 
4) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται, ότι ο χρόνος του 
οποίου ζητείται η αναγνώριση, δεν έχει αναγνωριστεί ως συντάξιμος από άλλο Φορέα 
Κύριας Ασφάλισης και ότι η απόφαση του αρμόδιου Φορέα συνταξιοδότησης είναι 
οριστική.  

     Γενικότερα, όπου κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία, μπορεί να ζητηθούν 
περαιτέρω δικαιολογητικά προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής ασφαλιστική 
κατάσταση του κάθε ενδιαφερόμενου.  

  

Χρόνος Δικτατορικής Περιόδου 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ  

    Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναγνώρισης υποβάλλονται στο 
αρμόδιο περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ, το οποίο με τη σειρά του τα διαβιβάζει με 
τον ατομικό φάκελο του εκάστοτε ασφαλισμένου στο αρμόδιο Τμήμα Ασφάλισης και 
Εσόδων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης. Το ως άνω Τμήμα είναι αρμόδιο για 
την έκδοση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης, η οποία κοινοποιείται στον 
ενδιαφερόμενο και αντίγραφό της τίθεται στο ατομικό φάκελο του ασφαλισμένου.  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ 
ΕΚΤΟΠΙΣΗΣ Η΄ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

(21/4/19670-024/7/1974)  

1) Αίτηση  

2) Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής από την οποία να προκύπτει η δίωξη, φυλάκιση ή 
εκτόπιση .  

3) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται, αν έχει 
αναγνωριστεί ο χρόνος αυτός σε άλλο Οργανισμό Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο, 
καθώς και αν ο αιτών είναι συνταξιούχος τέτοιου Οργανισμού ή ασφαλισμένος και 
πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί.  



      Γενικότερα, όπου κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία, μπορεί να ζητηθούν 
περαιτέρω δικαιολογητικά προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής ασφαλιστική 
κατάσταση του κάθε ενδιαφερόμενου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εξαίρεση από τον κλάδο υγείας 

1. Η εξαίρεση αρχίζει:  

     α) Από την πρώτη του επομένου μήνα υποβολής της αίτησης. 

     β) Σε περίπτωση που το δικαίωμα ασκηθεί κατά την εγγραφή, η απαλλαγή χωρεί 
από την εγγραφή. 

     γ) Αναδρομική εξαίρεση σε χρόνο προγενέστερο της δήλωσης επιλογής δεν 
επιτρέπεται. 

     δ) Εφόσον γίνει επιλογή Οργανισμού ασφάλισης αυτή δεν μπορεί να μεταβληθεί 
προ της παρόδου τουλάχιστον διετίας από την προηγούμενη επιλογή. 

  

2. Η εξαίρεση διαρκεί: 

     α) Για όσο χρόνο διαρκεί η ασφαλιστική ικανότητα του προσώπου στον άλλο 
επιλεγέντα Οργανισμό, (υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης του φορέα ή θεωρημένο 
βιβλιάριο ασθενείας κάθε έτος). 

     β) Για πολιτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου και τους συνταξιούχους λόγω 
γήρατος και ανικανότητας εφόρου ζωής και θανάτου του Δημοσίου ή άλλου 
Οργανισμού Κύριας ασφ/σης η εξαίρεση από τον κλάδο Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε διαρκεί 
επ αόριστον. 

      γ) Σε περίπτωση που μεσολαβεί χρονικό διάστημα από τη λήξη της εξαίρεσης 
μέχρι την υποβολή του αποδεικτικού στοιχείου της συνέχισης της κάλυψης από τον 
ήδη επιλεγέντα φορέα και εφόσον δεν έχει παρέλθει διετία από την επιλογή του 
άλλου Οργανισμού Ασφ/σης, η απαλλαγή θεωρείται συνεχόμενη υπό τον όρο ότι δεν 
έχει εκδοθεί βιβλιάριο ασθενείας, αλλιώς από τον επόμενο μήνα εκείνου της 
υποβολής της αίτησης. 

      δ) Στην περίπτωση που παρέλθει διετία από την επιλογή άλλου Οργανισμού 
Ασφ/σης Ασθενείας και μετά την εκπνοή αυτής ο ασφ/νος καταβάλλει εισφορές 
κλάδου υγείας του Ο.Α.Ε.Ε, λογίζεται ότι επιλέγεται ο συγκεκριμένος κλάδος για 
παροχές ασθένειας. 

      ε) Στους συνταξιούχους λόγω ανικανότητας άλλων ασφ/κών Οργανισμών για τη 
συνέχιση της εξαίρεσης απαιτείται σχετική βεβαίωση και συνταξιοδοτική απόφαση 
παράτασης της ανικανότητας. 

  

3. Η εξαίρεση λήγει: 

α) Με την λήξη της ασφ/κής ικανότητας για παροχές ασθένειας στον άλλο 



Οργανισμό Ασφάλισης Ασθένειας, οποτεδήποτε. 

β) Με την καταβολή εισφορών του κλάδου μετά την παρέλευση διετίας από την 
προηγούμενη επιλογή του. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δικαιολογητικά για μεταφορά επαγγελματικής στέγης (ιδίου επαγγέλματος) 

       

Α. ΕΠΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
  

1. Μεταβολή  Μετάταξη από ΔΟΥ.  
2. Μισθωτήριο συμβόλαιο νέας έδρας ή Υ.Δ. Ν. 1599/86 δωρεάν παραχώρησης του 

χώρου ως επαγγελματική στέγη θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ του εκμισθωτή ή 
τίτλος ιδιοκτησίας. 

            ΠΡΟΣΟΧΗ: 
            Σε περίπτωση που ως επαγγελματική στέγη δηλώνεται η κατοικία και από το         
            περιεχόμενο του μισθωτηρίου δεν παρέχεται δυνατότητα χρησιμοποίησης του   
            μισθίου ως επαγγελματικού χώρου, αρκεί η Υ.Δ. Ν. 1599/86 του μισθωτή,   
            στην οποία θα δηλώνεται τούτο. 
      3.   Εκκαθαριστικά εφορίας της τελευταίας πενταετίας με έσοδα από εμπορικές   
            επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα (να αποδεικνύεται δηλαδή η άσκηση  
            επαγγέλματος). 
      4.   Εξουσιοδότηση του ασφαλισμένου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής,  
            όταν η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο. 
  
Β. ΕΠΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Ο.Ε.  Ε.Ε. 
  
Όλα τα παραπάνω υπό (Α) και επιπλέον: 
 - τροποποίηση καταστατικού σχετικά με τη μεταφορά της επαγγελματικής έδρας 
θεωρημένο από το Πρωτοδικείο.  
  
Γ. ΕΠΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕ 
  
Όλα τα παραπάνω υπό (Α) και επιπλέον: 
 - ΦΕΚ που να έχει δημοσιευτεί η τροποποίηση καταστατικού σχετικά με τη μεταφορά 
της επαγγελματικής έδρας. 
Σε περίπτωση που δεν έχει τυπωθεί το ΦΕΚ υποβάλλονται: 
 -φωτοαντίγραφο αποδεικτικού είσπραξης του ΤΑΠΕΤ  
 -συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης του καταστατικού σχετικά με τη  
              μεταφορά της επαγγελματικής έδρας. 
 -Υ.Δ. Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει το 
ΦΕΚ αμέσως μετά τη δημοσίευση.  
  
Δ. ΕΠΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Α.Ε. 
  
Όλα τα παραπάνω υπό (Α) και επιπλέον: 

-ΦΕΚ στο οποίο να έχει δημοσιευτεί ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο  
 ΑΕ τροποποίησης καταστατικού της ΑΕ σχετικά με τη μεταφορά της   
 επαγγελματικής έδρας.  

Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το ΦΕΚ υποβάλλονται: 
 -φωτοαντίγραφο αποδεικτικού είσπραξης του ΤΑΠΕΤ  
 - η σχετική ανακοίνωση της οικείας Νομαρχίας 
 -Υ.Δ. Ν. 1599/86, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας,  

  στην οποία θα δηλώνεται ότι το ΦΕΚ θα προσκομιστεί αμέσως μετά τη  
  δημοσίευσή του. 

Αλλες Χρήσιμες Πληροφορίες Ασφαλιστικών Θεμάτων 

('Αρθρο 18 Π.Δ.258/05)  



1. Πρόσωπα που είχαν ασφαλιστεί στα καταργούμενα ταμεία ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ, ενώ 
δεν πληρούσαν προϋποθέσεις υποχρεωτικής ασφάλισης για όσο διάστημα μετά την 
1/1/2007 διατηρούν την ιδιότητα για την οποία είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση αυτών, 
δύνανται να συνεχίσουν την ασφάλισή τους και στον Ο.Α.Ε.Ε., εκτός εάν επιθυμούν 
την διακοπή της ασφάλισης οπότε και πρέπει μέχρι 31/12/2007 να υποβάλλουν 
αίτηση διαγραφής. Εάν δεν υποβάλλουν μέχρι 31/12/2007 αίτηση για διαγραφή 
παραμένουν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. μέχρι την απώλεια της ιδιότητας για την 
οποία υπήχθησαν στην ασφάλιση του καταργούμενου ταμείου.  

2. Πρόσωπα τα οποία είχαν εξαιρεθεί από την ασφάλιση των καταργούμενων ταμείων 
ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ με τις διατάξεις των εν λόγω ταμείων, υποχρεούνται σε ασφάλιση 
στον Ο.Α.Ε.Ε από 1/1/2007, εκτός εάν κατά την έναρξη ισχύος του Π.Δ.258/05 
δηλαδή την 1/1/2006 έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους, οπότε και 
συνεχίζεται η εξαίρεσή τους.  

3. Χρονικά διαστήματα για τα οποία έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 
31/12/2006 στα καταργούμενα ταμεία ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ , ενώ δεν συνέτρεχαν οι 
νόμιμες προϋποθέσεις ασφάλισης, δηλαδή δεν υπήρχε δραστηριότητα ή η ασκούμενη 
δραστηριότητα δεν ήταν ασφαλιστέα στα ταμεία αυτά θεωρείται χρόνος ασφάλισης 
στον Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον:  

α) δεν έχει εκδοθεί απόφαση διαγραφής από τα Μητρώα ασφαλισμένων του ταμείου 
στο οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές μέχρι 31/12/2006 και  

β) δεν έχουν ασφαλιστεί για το διάστημα αυτό σε άλλο φορέα Κύριας Ασφάλισης ή 
το Δημόσιο.  

Οι ασφαλιστικές εισφορές που κατά τα ανωτέρω θεωρούνται χρόνος ασφάλισης στον 
Ο.Α.Ε.Ε δεν επιστρέφονται.  
 

 


