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ΘΕΜΑ : «Ασφαλιστική αντιμετώπιση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν
μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πλην των φωτοβολταϊκών συστημάτων»

Ύστερα από σχετικό ερώτημα της Υπηρεσίας μας προς το εποπτεύον Υπουργείο, με
θέμα την υπαγωγή ή μη στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας
που χρησιμοποιούν άλλες μορφές ανανεώσιμων πηγών (π.χ. αιολικά πάρκα, βιοαέριο,
βιομάζα, γεωθερμία, κ.λ.π.) και όχι φωτοβολταϊκά συστήματα για τα οποία ισχύουν τα
αναφερόμενα στο άρθρο 25 παρ. 9 του Ν. 3846/10 (εγκ. 80/10), το εν λόγω Υπουργείο με
το αρ. πρωτ. Φ10035/7378/243/6-4-12 έγγραφό του, μας γνώρισε τα κάτωθι:
Εφόσον από την κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπεται η εξαίρεση των παραγωγών
ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν άλλες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
πλην των φωτοβολταϊκών συστημάτων, από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ, τα
πρόσωπα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν ως οι υπόλοιποι ελεύθεροι επαγγελματίες που
ασκούν ελεύθερη δραστηριότητα στην Ελλάδα.
Συνεπώς, τα προαναφερόμενα πρόσωπα έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ
από την ημερομηνία πώλησης της παραγόμενης ενέργειας ανεξαρτήτως KW.
Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την απαλλαγή μέχρι την πώληση της
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας είναι η ακόλουθη:
Συγκεκριμένα:
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1) ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ Η ΕΝΑΡΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΥΜΠΙΠΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΟΥ
α) Έκδοση προσωρινής βεβαίωσης ασφάλισης για την έναρξη στη ΔΟΥ.
β) Μετά την προσκόμιση της έναρξης της ΔΟΥ και της βεβαίωσης της εταιρείας
στην οποία πωλείται το ρεύμα (στην οποία θα αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης πώλησης)
θα οριστικοποιείται η εγγραφή.
2)ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ Η ΕΝΑΡΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΙΠΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΟΥ
α) Έκδοση προσωρινής βεβαίωσης ασφάλισης (απαλλακτική βεβαίωσης λόγω
εγκατάστασης) για την έναρξη επαγγέλματος στη ΔΟΥ.
β) Μετά την προσκόμιση βεβαίωσης έναρξης της ΔΟΥ, ζητείται από τον
ενδιαφερόμενο η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/86 ότι: ι) δεν έχει ξεκινήσει
η πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, ιι) δεσμεύεται να υποβάλλει βεβαίωση
της εταιρείας, όταν θα αρχίσει η πώληση, στην οποία θα αναγράφεται η ακριβής
ημερομηνία της έναρξης πώλησης και ιιι) μετά την παρέλευση έτους από την παραλαβή της
απαλλακτικής βεβαίωσης, υποχρεούται να ενημερώσει την υπηρεσία αν έχει γίνει ή όχι η
έναρξη της πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, να δηλώνει ότι
ενημερώθηκε, ότι σε περίπτωση που δεν γνωρίσει στην Υπηρεσία, (μετά την παρέλευση
του έτους), εάν έχει γίνει πώληση της παραγόμενης ενέργειας, θα υπάγεται αυτεπάγγελτα
στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και θα εκδίδονται ταχυπληρωμές.
γ) Καταχώρηση στον Η/Υ και χορήγηση αριθμού Μητρώου.
Στην περίπτωση της απαλλαγής θα πραγματοποιείται καταχώρηση στον Η/Υ με
είδος εγγραφής 1 (αυτεπάγγελτη), με κωδικό διακοπής 4 και επανεγγραφή με τη λήξη του
έτους θέτοντας ως ένδειξη στο επάγγελμα «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΕ» δηλ. Εγκατάσταση
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
δ) Χορήγηση ετήσιας απαλλακτικής βεβαίωσης με την ένδειξη «Μη πώληση
ηλεκτρικής ενέργειας ΑΠΕ».
Μετά την παρέλευση του έτους από τη χορήγηση της απαλλακτικής βεβαίωσης και
εφόσον δεν έχει ενημερωθεί η Υπηρεσία, ο επαγγελματίας θα υπάγεται αυτεπάγγελτα στην
ασφάλιση του ΟΑΕΕ και θα εκδίδονται ταχυπληρωμές. Οι ετήσιες απαλλακτικές
βεβαιώσεις θα χορηγούνται έως ότου ο επαγγελματίας υποβάλλει στην Υπηρεσία τη

2

ΑΔΑ: Β4994691Ω3-ΜΗΘ

Σύμβαση Σύνδεσης και τη βεβαίωση της εταιρείας, από την οποία θα προκύπτει η
ημερομηνία έναρξης της πώλησης.
Προκειμένου να χορηγηθεί η ετήσια απαλλαγή, ο επαγγελματίας θα πρέπει να
ενημερώνει την Υπηρεσία, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Υπεύθυνη
Δήλωσή του θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ, αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος
φόρου εισοδήματος του προηγούμενους έτους) από τα οποία θα εξακριβώνεται η μη έναρξη
πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας.
ε) Αφού προσκομιστεί η βεβαίωση της εταιρείας από την οποία θα αποδεικνύεται η
πώληση της ενέργειας, θα οριστικοποιείται η εγγραφή από την ημερομηνία που αναφέρεται
στη βεβαίωση της εταιρείας.
Σε περίπτωση που ο επαγγελματίας, μετά την παρέλευση τουλάχιστον έτους από την
υπαγωγή του στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, προσέλθει στην Υπηρεσία για οποιαδήποτε
βεβαίωση, θα πρέπει να προσκομίσει εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος από το οποίο θα
αποδεικνύεται η πώληση ή μη της ηλεκτρικής ενέργειας και τυχόν άλλων εισοδημάτων.
Για τα εν λόγω πρόσωπα ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 258/05, καθώς και οι
διατάξεις του άρθρου 39 Ν. 2084/92, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, εάν πρόκειται
περί "νέων" ασφαλισμένων.
Της παρούσης να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της μονάδας σας.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ
Ακριβές Αντίγραφο
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