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ΘΕΜΑ : «Διαγραφή λόγω θέσης εταιρείας σε κατάσταση εκκαθάρισης» 
 
 

Η διάρκεια και η λήξη της ασφαλιστικής σχέσης του ασφαλισμένου με τον 

Οργανισμό αναφέρονται στα άρθρα 10 και 11 του Π.Δ. 258/05. Κατόπιν ερωτήματος   

της υπηρεσίας μας  για διαγραφή μέλους νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων 

όταν λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση, προς την Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών μας 

δόθηκαν με την αριθ. 978/7-2-2011 γνωμοδότηση οι κάτωθι διευκρινήσεις : 

Η υπό εκκαθάριση εταιρία συνεχίζει μεν να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο, 

αλλά οι σκοποί της αλλάζουν. Η εταιρία από τη λύση της παύει να λειτουργεί για την 

επίτευξη των σκοπών της που ορίζονται στο καταστατικό της και υφίσταται μόνο για 

τους σκοπούς της εκκαθάρισης, δηλαδή την περάτωση των εκκρεμών υποθέσεων της 

εταιρείας, η εξόφληση των χρεών, η είσπραξη των απαιτήσεων, η ρευστοποίηση της 

περιουσίας και η διανομή του προϊόντος της εκκαθαρίσεως στους εταίρους.  

Από τον χρόνο που με την τήρηση των νομίμων διαδικασιών, μία εταιρεία 

περιέρχεται στο στάδιο της εκκαθάρισης, τα μέλη της στερούνται πλέον της ιδιότητας 

υπό την οποία ασφαλίστηκαν υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ, ο οποίος οργανισμός 

υποχρεούνται να διαγράψει από την ασφάλιση σ’ αυτόν, από τον χρόνο που η 

εταιρεία τίθεται σε εκκαθάριση.     

ΑΔΑ: Β4ΒΟ4691Ω3-ΞΨ4



Όταν μια εταιρεία βρεθεί στο στάδιο της εκκαθάρισης δεν είναι νοητή η 

ενεργοποίηση της χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται για την σύσταση 

της.  

Μια εταιρεία διαπιστώνεται ότι έχει τεθεί σε λύση και εκκαθάριση με α) 

επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού λύσης της εταιρείας στο οποίο να αναφέρεται 

ότι τέθηκε σε εκκαθάριση, δημοσιευμένο στα βιβλία των εταιρειών του πρωτοδικείου 

και β) βεβαίωση μεταβολής ΔΟΥ ότι η εταιρεία τέθηκε σε θέση εκκαθάρισης ή 

επικυρωμένο αντίγραφο.  

Κατά συνέπεια για την έκδοση απόφασης διαγραφής στις περιπτώσεις λύσης 

και εκκαθάρισης θα λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία α. και β. 

Στη συνέχεια εάν προκύψει από επίσημα στοιχεία ότι η πράξη που οδήγησε 

στην εκκαθάριση κρίθηκε δικαστικώς άκυρη, καθώς επίσης αν υπάρξει 

επαναλειτουργία («αναβίωση») ανώνυμης εταιρείας με απόφαση της καταστατικής 

Γενικής Συνέλευσης, τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μεμονωμένα 

υποβάλλοντας σχετικό ερώτημα στην υπηρεσία μας προκειμένου να δοθούν οδηγίες.  

Πάντα πριν εκδοθεί απόφαση διαγραφής θα ελέγχεται η ύπαρξη ή μή άλλης 

επαγγελματικής δραστηριότητας. Σας επισημαίνουμε να μη συγχέεται η 

καταγγελία (για την οποία ισχύει η εγκ. 101/10) με την λύση και θέση σε 

εκκαθάριση εταιρίας, καθόσον πρόκειται για δύο (2) διαφορετικές διαδικασίες. 

Η παρούσα να τύχει πιστής εφαρμογής.  
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