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Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο
Άρθρο 25
Θέματα O.A.E.E.- Ο.Γ.Α.
Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3050/2002, θαζώο θαη ε παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3232/2004, όπωο ηζρύνπλ
κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 17 θαη ηηο παξαγξάθνπο 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.
3144/2003, ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3232/2004, ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 47 θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 53
ηνπ λ. 3518/2006 θαη ζπκπιεξώζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 3518/2006, αληηθαζίζηαληαη ωο εμήο:
«1.α) Δπαγγεικαηίεο, βηνηέρλεο, έκπνξνη πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο θαη αζθνύλ ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπο ζε πόιεηο,
ρωξηά ή νηθηζκνύο θάηω ηωλ 2.000 θαηνίθωλ ή θάηω ηωλ 1.000 θαηνίθωλ ζηνπο Ννκνύο Αηηηθήο, Βνηωηίαο, Δύβνηαο,
Κνξηλζίαο, Αραΐαο θαη Θεζζαινλίθεο, ζύκθωλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή πξηλ ηελ έλαξμε επαγγέικαηνο, ππάγνληαη
από 1.1.2003 ζηελ ππνρξεωηηθή αζθάιηζε ηνπ Οξγαληζκνύ Αζθάιηζεο Διεπζέξωλ Δπαγγεικαηηώλ (Ο.Α.Δ.Δ.), εθόζνλ
ν κέζνο όξνο ηωλ εηζνδεκάηωλ ηωλ ηξηώλ (3) πξώηωλ εηώλ από ηελ έλαξμε επαγγέικαηνο, όπωο πξνθύπηνπλ από ηα
εθθαζαξηζηηθά ζεκεηώκαηα θόξνπ εηζνδήκαηνο ηεο αξκόδηαο Γ.Ο.Υ., ππεξβαίλεη ην 400πιάζην ηνπ εθάζηνηε
ηζρύνληνο εκεξνκηζζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε.
Τν ίδην ηζρύεη από ηελ 1.1.2007 θαη γηα ηνπο επαγγεικαηίεο, βηνηέρλεο θαη εκπόξνπο πνπ θαηνηθνύλ κόληκα ζε λεζηά κε
πιεζπζκό θάηω ηωλ 3.100 θαηνίθωλ.
β) Δπαγγεικαηίεο, βηνηέρλεο θαη έκπνξνη κε έδξα ζηηο αλωηέξω πεξηνρέο πνπ αζθνύλ παξάιιεια θαη αγξνηηθή
δξαζηεξηόηεηα ππάγνληαη ζηελ ππνρξεωηηθή αζθάιηζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ., εθόζνλ ην 50% θαη πιένλ ηνπ κέζνπ όξνπ ηωλ
ζπλνιηθώλ εηζνδεκάηωλ ηνπο, όπωο πξνθύπηνπλ από ηα εθθαζαξηζηηθά ζεκεηώκαηα θόξνπ εηζνδήκαηνο ηεο αξκόδηαο
Γ.Ο.Υ., ηωλ ηξηώλ πξώηωλ εηώλ από ηελ έλαξμε ηεο παξάιιειεο άζθεζεο ηωλ δύν επαγγεικάηωλ, πξνέξρεηαη από
επαγγεικαηηθή ή βηνηερληθή ή εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ππεξβαίλεη ην 400πιάζην ηνπ εθάζηνηε ηζρύνληνο
εκεξνκηζζίνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε.
Πξόζωπα πνπ ππήρζεζαλ γηα πξώηε θνξά ζηελ αζθάιηζε νπνηνπδήπνηε αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ πξηλ ηελ 1.1.1993
θαη ηα νπνία αζθνύλ κηζζωηή ή άιιε εξγαζία εθηόο ππνρξεωηηθά αζθαιηζηέαο ζηνλ Ο.Γ.Α. θαη παξάιιεια αζθνύλ
επαγγεικαηηθή, βηνηερληθή ή εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα ζηηο πεξηνρέο ηεο πεξίπηωζεο 1.α), ππάγνληαη ζηελ
ππνρξεωηηθή αζθάιηζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ..
γ) Οη επαγγεικαηίεο, βηνηέρλεο θαη έκπνξνη πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε πεξηνρέο ηεο παξαπάλω 1.α) πεξίπηωζεο,
εθόζνλ απνδεδεηγκέλα αζθνύλ δξαζηεξηόηεηα πέξαλ ηωλ πεξηνρώλ απηώλ, ππάγνληαη ζηελ ππνρξεωηηθή αζθάιηζε
ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. αλεμαξηήηωο εηζνδεκαηηθνύ θξη-ηήξηνπ. Γηαπηζηωκέλε, κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, άζθεζε επαγγέικαηνο
ζε πεξηνρέο πέξαλ ηωλ παξαπάλω, κεηά ηελ εμαίξεζε ηνπ επαγγεικαηία από ηνλ Ο.Α.Δ.Δ. θαη ηελ ππαγωγή ηνπ ζηνλ
Ο.Γ.Α., έρεη ωο ζπλέπεηα ηελ αλαδξνκηθή ππαγωγή ηνπ ζηελ αζθάιηζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. από ηελ πξώηε ηνπ κήλα ηεο
απνδεδεηγκέλεο άζθεζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζηηο πεξηνρέο απηέο, εθαξκνδνκέλεο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο ηνπ
Οξγαληζκνύ.
Μηθξνπωιεηέο ιαϊθώλ αγνξώλ πνπ κε βάζε ηελ άδεηα αζθήζεωο επαγγέικαηνο αζθνύλ ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπο κία
θνξά ηελ εβδνκάδα ζε πεξηνρέο πέξαλ απηώλ ηεο πεξίπηωζεο 1.α), εμαηξνύληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξαπάλω
εδαθίνπ θαη ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπηωζεο 1.α).
Δμαηξνύληαη επίζεο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπηωζεο γ' θαη ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο
πεξίπηωζεο 1.α) ηα κέιε δαζηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ πνπ θαηνηθνύλ κόληκα ζηηο πεξηνρέο ηεο πεξίπηωζεο 1.α) θαη αζθνύλ
δξαζηεξηόηεηα πνπ έρεη ωο αληηθείκελν ηελ επεμεξγαζία μύινπ γηα ηελ παξαγωγή θαη εκπνξία εηδώλ ιαϊθήο ηέρλεο θαη
πέξαλ ηωλ πεξηνρώλ απηώλ.
Τα πξόζωπα ηεο πεξίπηωζεο (γ) πνπ ππήρζεζαλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. από 1.11.2009 θαη κέρξη ηε δεκνζίεπζε
ηνπ παξόληνο, ζεωξείηαη όηη θαιώο ππήρζεζαλ θαη ν ρξόλνο αζθάιηζήο ηνπο ζηνλ Ο.Α.Δ.Δ. ζεωξείηαη ηζρπξόο. Τα
πξόζωπα πνπ δελ θαηέβαιαλ εηζθνξέο γηα ην ελ ιόγω ρξνληθό δηάζηεκα, δύλαληαη πξναηξεηηθά λα ην αλαγλωξίζνπλ
θαηαβάιινληαο ηηο αλαινγνύζεο εηζθνξέο κε ην ηξέρνλ αζθάιηζηξν θαη ρωξίο πξόζζεηα ηέιε, εθόζνλ ππνβάιινπλ
ζρεηηθή αίηεζε εληόο έηνπο από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο.
2. Οη ηδηνθηήηεο ειαηνηξηβείνπ κε ηε κνξθή αηνκηθήο επηρείξεζεο, θαζώο θαη ηα κέιε νκνξξύζκωλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ.)
ή εηεξνξξύζκωλ εηαηξεηώλ (Δ.Δ.) κε ηελ ίδηα δξαζηεξηόηεηα ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπηωζεο 1.α) ή 1.β)
αλάινγα, ζε όιε ηελ επηθξάηεηα.
3. Καηά ηελ πξώηε ηξηεηία από ηελ έλαξμε ηνπ επαγγέικαηνο, επαγγεικαηίεο, βηνηέρλεο θαη έκπνξνη ηωλ παξαπάλω
παξαγξάθωλ 1 θαη 2 αζθαιίδνληαη ππνρξεωηηθά ζηνλ Ο.Γ.Α., ππνρξενύκελνη λα πξνζθνκίζνπλ ζηνλ Ο.Α.Δ.Δ.
βεβαίωζε ηνπ Ο.Γ.Α. πεξί ηεο αζθάιηζήο ηνπο. Γηα ηα ηξία (3) πξώηα ρξόληα ε αζθάιηζε ζηνλ Ο.Α.Δ.Δ. είλαη
πξναηξεηηθή.
Δπίζεο, ηα πξόζωπα ηωλ παξαπάλω πεξηπηώζεωλ πνπ κεηά ηελ πξώηε ηξηεηία, εμαηξνύληαη πξνζωξηλά από ηελ
αζθάιηζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. ιόγω εηζνδεκαηηθνύ θξηηεξίνπ, αζθαιίδνληαη ππνρξεωηηθά ζηνλ Ο.Γ.Α., ππνρξενύκελα λα

πξνζθνκίζνπλ ζηνλ Ο.Α.Δ.Δ. βεβαίωζε ηνπ Ο.Γ.Α. πεξί ηεο αζθάιηζήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ρνξεγεζεί νξηζηηθά
ε εμαίξεζή ηνπο από ηνλ Ο.Α.Δ.Δ..
Ο Ο.Α.Δ.Δ., κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηώλ (3) εηώλ από ηε ρνξήγεζε ζηνλ επαγγεικαηία, βηνηέρλε ή έκπνξν ηωλ
παξαπάλω πεξηπηώζεωλ, εμαίξεζεο από ηελ αζθάιηζή ηνπ, έρεη ην δηθαίωκα, νπνηεδήπνηε, ηνπ επαλειέγρνπ ηεο
άζθεζεο ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπ θαη ηωλ εηζνδεκάηωλ ηνπ. Καηά ηνλ επαλέιεγρν εμεηάδεηαη πάληα ν κέζνο όξνο ηωλ
εηζνδεκάηωλ ηεο πξνεγνύκελεο ηξηεηίαο. Τν δηθαίωκα απηό έρεη θαη ν αζθαιηζκέλνο ζηηο πεξηπηώζεηο ππαγωγήο ζηελ
αζθάιηζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. ιόγω εηζνδεκαηηθώλ θξηηεξίωλ, κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ από ηελ
ππαγωγή ηνπ ζηελ αζθάιηζε ζηνλ Ο.Α.Δ.Δ..
Τα πξόζωπα πνπ εμαηξνύληαη από ηελ αζθάιηζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξώηεο ηξηεηίαο είηε κεηά από
απηή, κπνξνύλ λα αζθαιίδνληαη ζηνλ Οξγαληζκό απηόλ πξναηξεηηθά, ζύκθωλα κε ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ
Ο.Α.Δ.Δ..
Φξόλνο πξναηξεηηθήο ππαγωγήο ζηελ αζθάιηζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. κέρξη ηελ 21.12.2006 (εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λ.
3518/2006, ΦΔΚ 272 Α'), γηα ηνλ νπνίν δελ έρνπλ θαηαβιεζεί νη πξνβιεπόκελεο εηζθνξέο εληόο ηνπ απαηηνύκελνπ
εμακήλνπ θαη έρεη απωιεζζεί ν ρξόλνο απηόο, κπνξεί λα αλαγλωξηζζεί πξναηξεηηθά κε ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο από
ηνπο ελδηαθεξόκελνπο.
4. Πξόζωπα πνπ είραλ ππαρζεί ζηελ αζθάιηζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. - Τ.Α.Δ. ζηηο πεξηνρέο ηεο πεξίπηωζεο 1.α), πξηλ ηελ
ηζρύ ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ λ. 3050/2002, παξακέλνπλ ζηελ ππνρξεωηηθή αζθάιηζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ..
Δπίζεο ζηελ ππνρξεωηηθή αζθάιηζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. ππάγνληαη ηα κέιε ηωλ εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.)
ηωλ νπνίωλ ν ζθνπόο ζπληζηά επαγγεικαηηθή, βηνηερληθή ή εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα, θαζώο θαη ηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ αλωλύκωλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.), πνπ είλαη κέηνρνη θαηά πνζνζηό 3% ηνπιάρηζηνλ, ζε όιε ηελ
επηθξάηεηα.
Σηελ ππνρξεωηηθή αζθάιηζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. ππάγνληαη ηα κέιε ηωλ νκνξξύζκωλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ.) θαη εηεξνξξύζκωλ
εηαηξεηώλ (Δ.Δ.) πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο θαη αζθνύλ ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπο ζε πεξηνρέο ηεο πεξίπηωζεο 1.α), ηωλ
νπνίωλ ν ζθνπόο ζπληζηά επαγγεικαηηθή, βηνηερληθή ή εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα, εθόζνλ ν κέζνο όξνο ηωλ
εηζνδεκάηωλ ηωλ ηξηώλ (3) πξώηωλ εηώλ από ηελ έλαξμε δξαζηεξηόηεηαο, όπωο ηα εηζνδήκαηα απηά πξνθύπηνπλ
από ηα εθθαζαξηζηηθά ζεκεηώκαηα θόξνπ εηζνδήκαηνο ηεο αξκόδηαο Γ.Ο.Υ., ππεξβαίλνπλ ην 250πιάζην ηνπ εθάζηνηε
ηζρύνληνο εκεξνκηζζίνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε. Σε θάζε άιιε πεξίπηωζε, ππάγνληαη ζηελ ππνρξεωηηθή αζθάιηζε ηνπ
Ο.Γ.Α. θαη θαηαηάζζνληαη από 1.1.2005 ζηελ 5ε αζθαιηζηηθή θαηεγνξία ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2458/1997, όπωο θάζε
θνξά ηζρύεη.
Μέιε νκνξξύζκωλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ.) θαη εηεξνξξύζκωλ εηαηξεηώλ (Δ.Δ.) πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο θαη αζθνύλ ηε
δξαζηεξηόηεηά ηνπο ζε πεξηνρέο ηεο πεξίπηωζεο 1.α) θαη παξάιιεια αζθνύλ αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα, ππάγνληαη
ζηελ ππνρξεωηηθή αζθάιηζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ., εθόζνλ ην 50% θαη πιένλ ηνπ κέζνπ όξνπ ηωλ ζπλνιηθώλ εηζνδεκάηωλ
ηνπο, όπωο πξνθύπηνπλ από ηα εθθαζαξηζηηθά ζεκεηώκαηα θόξνπ εηζνδήκαηνο ηεο αξκόδηαο Γ.Ο.Υ., ηωλ ηξηώλ (3)
πξώηωλ εηώλ από ηελ έλαξμε ηεο παξάιιειεο άζθεζεο ηωλ δύν επαγγεικάηωλ, πξνέξρεηαη από επαγγεικαηηθή ή
βηνηερληθή ή εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ππεξβαίλεη ην 250πιάζην ηνπ εθάζηνηε ηζρύνληνο εκεξνκηζζίνπ
αλεηδίθεπηνπ εξγάηε.
Δπαγγεικαηίεο, βηνηέρλεο θαη έκπνξνη, πνπ αζθνύλ επαγγεικαηηθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηόηεηα ζε πόιεηο, ρωξηά ή
νηθηζκνύο άλω ηωλ 1.000 θαηνίθωλ ζηνπο Ννκνύο Αηηηθήο, Βνηωηίαο, Δύβνηαο, Κνξηλζίαο, Αραΐαο θαη Θεζζαινλίθεο,
ζύκθωλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή πξηλ ηελ έλαξμε επαγγέικαηνο, εμαθνινπζνύλ λα ππάγνληαη ζηελ ππνρξεωηηθή
αζθάιηζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ..
Πξόζωπα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηελ αζθάιηζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 137 ηνπ λ. 2071/1992 (ΦΔΚ
123 Α'), ζπλερίδνπλ ηελ αζθάιηζή ηνπο ζηνλ Ο.Α.Δ.Δ..
5. Οη ηδηνθηήηεο έωο θαη δέθα (10) ελνηθηαδόκελωλ δωκαηίωλ, θαζώο θαη νη ηδηνθηήηεο επηπιωκέλωλ δηακεξηζκάηωλ
έωο θαη δέθα (10) δωκάηηα, ζε όιε ηελ επηθξάηεηα, εμαηξνύληαη από ηελ ππνρξεωηηθή αζθάιηζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. θαη
αζθαιίδνληαη ππνρξεωηηθά ζηνλ Ο.Γ.Α.. Δθόζνλ απηνί αζθαιίδνληαη από άιιε εξγαζία ή απαζρόιεζε ζε
νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθό νξγαληζκό ή ην Γεκόζην ή ιακβάλνπλ ζύληαμε από νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθό νξγαληζκό
ή ην Γεκόζην, δελ ππάγνληαη ζε θαλέλαλ από ηνπο δύν πην πάλω Οξγαληζκνύο.
Οη ηδηνθηήηεο έληεθα (11) θαη άλω ελνηθηαδόκελωλ δωκαηίωλ, θαζώο θαη νη ηδηνθηήηεο επηπιωκέλωλ δηακεξηζκάηωλ
έληεθα (11) θαη άλω δωκαηίωλ, ζε πεξηνρέο ηεο πεξίπηωζεο 1.α), ππάγνληαη από 1.1.2007 ζηελ ππνρξεωηηθή
αζθάιηζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. εθόζνλ ν κέζνο όξνο ηωλ εηζνδεκάηωλ ηωλ ηξηώλ (3) πξώηωλ εηώλ από ηε δξαζηεξηόηεηα
απηή, όπωο πξνθύπηνπλ από ηα εθθαζαξηζηηθά ζεκεηώκαηα θόξνπ εηζνδήκαηνο ηεο αξκόδηαο Γ.Ο.Υ., ππεξβαίλεη ην
400πιάζην ηνπ εθάζηνηε ηζρύνληνο εκεξνκηζζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε.
6. Οη απαζρνινύκελνη κε ζύκβαζε έξγνπ ζε θνξείο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 1892/1990 (ΦΔΚ
101 Α'), όπωο ηζρύεη, ζε επηρεηξήζεηο ηωλ Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Τ.Α.), θαζώο θαη ζε εξεπλεηηθνύο θαη
ηερλνινγηθνύο θνξείο ηνπ λ. 1514/1985 (ΦΔΚ 13 Α') όπωο ηζρύεη, γηα δξάζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη ή
ζπγρξεκαηνδνηνύληαη από ηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε ή άιινπο δηεζλείο, δεκόζηνπο ή ηδηωηηθνύο θνξείο, ππάγνληαη
ππνρξεωηηθά ζηελ αζθάιηζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ..
7. α) Σπληαμηνύρνη αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ θύξηαο αζθάιηζεο αξκνδηόηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη
Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο, πιελ Ο.Γ.Α., θαζώο θαη ζπληαμηνύρνη ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ Ν.Α.Τ. νη νπνίνη είηε ζπλερίδνπλ ηελ

ίδηα επαγγεικαηηθή, βηνηερληθή ή εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα είηε θάλνπλ έλαξμε επαγγέικαηνο ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ.,
κεηά ηε ζπληαμηνδόηεζή ηνπο, ωο ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, βηνηέρλεο θαη έκπνξνη ζηηο πεξηνρέο ηεο πεξίπηωζεο 1.α),
ππάγνληαη ζηελ ππνρξεωηηθή αζθάιηζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ., εθαξκνδνκέλωλ ηωλ δηαηάμεωλ ηεο πεξίπηωζεο β' ηεο
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 2676/1999.
β) Σπληαμηνύρνη ηνπ Ο.Γ.Α. πνπ θάλνπλ έλαξμε επαγγεικαηηθήο, βηνηερληθήο ή εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηηο
πεξηνρέο ηεο πεξίπηωζεο 1.α), κεηά ηε ζπληαμηνδόηεζή ηνπο, ππάγνληαη ζηελ ππνρξεωηηθή αζθάιηζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ.,
κε εθαξκνδνκέλωλ ηωλ δηαηάμεωλ ηεο πεξίπηωζεο β' ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 2676/1999.
Σπληαμηνύρνη ηνπ Ο.Γ.Α. πνπ ζπλερίδνπλ ηελ ίδηα επαγγεικαηηθή, βηνηερληθή ή εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα κεηά ηε
ζπληαμηνδόηεζή ηνπο, ζηηο πεξηνρέο ηεο πεξίπηωζεο 1.α), δελ ππάγνληαη ζηελ ππνρξεωηηθή αζθάιηζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ.
νύηε ζηελ ππνρξεωηηθή αζθάιηζε ηνπ Ο.Γ.Α..
γ) Σπληαμηνύρνη ηεο παξαπάλω πεξίπηωζεο α', θαζώο θαη ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξαπάλω πεξίπηωζεο β', πνπ
ππήρζεζαλ από 1.12.2008 κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο ζηελ αζθάιηζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. ιόγω άζθεζεο
επαγγέικαηνο ππαθηένπ ζηελ αζθάιηζε ηνπ Οξγαληζκνύ θαη θαηέβαιαλ εηζθνξέο γηα ην δηάζηεκα απηό, ζεωξείηαη όηη
θαιώο αζθαιίζηεθαλ θαη ν ρξόλνο αζθάιηζήο ηνπο ζηνλ Ο.Α.Δ.Δ. είλαη ηζρπξόο. Σηηο πεξηπηώζεηο ηωλ ζπληαμηνύρωλ
πνπ ελώ ππήρζεζαλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. από 1.12.2008 θαη κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο δελ
θαηέβαιαλ εηζθνξέο γηα ην ελ ιόγω ρξνληθό δηάζηεκα, δύλαληαη πξναηξεηηθά λα ην αλαγλωξίζνπλ θαηαβάιινληαο ηηο
αλαινγνύζεο εηζθνξέο κε ην ηξέρνλ αζθάιηζηξν θαη ρωξίο πξόζζεηα ηέιε, εθόζνλ ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε εληόο
έηνπο από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο.
8. Οη απαζρνινύκελνη ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία αζθαιηζκέλνη ζηνλ Ο.Γ.Α., πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηα επελδπηηθά
πξνγξάκκαηα γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε (όπωο αγξνηνπξηζκόο, αγξνβηνηερλία) ζην πιαίζην ηωλ Καλνληζκώλ ηεο Δ.Δ.
θαη ρξεκαηνδνηνύληαη γηα ην ζθνπό απηόλ, εμαηξνύληαη από ηελ αζθάιηζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε
ππνρξεωηηθή παξακνλή ηνπο ζην πξόγξακκα θαη ζπλερίδνπλ λα αζθαιίδνληαη ππνρξεωηηθά ζηνλ Ο.Γ.Α.,
θαηαηαζζόκελνη ηνπιάρηζηνλ ζηελ 5ε αζθαιηζηηθή θαηεγνξία ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2458/1997 (ΦΔΚ 15 Α'), όπωο
ηζρύεη.
Μεηά ηε ιήμε ηεο ωο άλω ππνρξεωηηθήο παξακνλήο, ε αζθαιηζηηθή ηνπο πεξίπηωζε επαλεμεηάδεηαη ζύκθωλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο.
9. Σηελ ππνρξεωηηθή αζθάιηζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. ππάγνληαη ηα θπζηθά πξόζωπα ή ηα κέιε εηαηξεηώλ νπνηαζδήπνηε
κνξθήο, θαζώο θαη ηα κέιε ηνπ Γ.Σ. ηεο Α.Δ. κε πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 3%, πνπ εγθαζηζηνύλ θωηνβνιηαΐθό ζύζηεκα
ηζρύνο πάλω από 20kw είηε ζε θηηξηαθή εγθαηάζηαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα θαηνηθία ή ζηέγε επηρείξεζεο είηε ζε
αγξνηεκάρηα ή νηθόπεδα, ζε όιε ηελ επηθξάηεηα.
Δμαηξνύληαη από ηελ ππνρξεωηηθή αζθάιηζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. θαη αζθαιίδνληαη ζηελ 7ε αζθαιηζηηθή θαηεγνξία ηνπ
Ο.Γ.Α. νη θαηά θύξην επάγγεικα, ηνπιάρηζηνλ γηα κία πεληαεηία, αγξόηεο, όπωο νξίδνληαη από ην Μεηξών Αγξνηώλ,
πνπ εγθαζηζηνύλ θωηνβνιηαϊθό ζύζηεκα ηζρύνο κέρξη 100 kw.
10. Οη δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ δηαθνξεηηθά ηα παξαπάλω ζέκαηα θαηαξγνύληαη.
11. Οη ζπληαμηνύρνη ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. Ννκνύ Πηεξίαο, θαζώο θαη ηα πξνζηαηεπόκελα κέιε απηώλ ππάγνληαη από ηελ
πξώηε ηνπ επόκελνπ κήλα ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ λόκνπ απηνύ ζηελ αζθάιηζε ηνπ Κιάδνπ Παξνρώλ Αζζέλεηαο ηνπ
ΙΚΑ-ΔΤΑΜ. Η πξνβιεπόκελε εηζθνξά γηα ηελ αζθάιηζε ηωλ ζπληαμηνύρωλ απνδίδεηαη ζην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ. Από ηελ ίδηα ωο
άλω εκεξνκελία θαηαξγνύληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ δέθαηνπ ηέηαξηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 3607/2007 (ΦΔΚ
245 Α').»

