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Σχετ.: 1.   Προεδρικό Διάταγμα 258/2005 

 2.   Κανονισμός Ασφαλιστικής Λειτουργίας Ο.Α.Ε.Ε. 

 3.   Ν.2084/1992 

4. Ν.3846/2010 όπως τροποποίησε και αντικατέστησε το Ν.3050/2002 

(Εγκύκλιος 80/2010 της Διεύθυνσης Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε.) 

  

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά και προκειμένου: 

Α) να καταχωρούνται στο Μητρώο Ασφαλισμένων οι ασκούντες επαγγέλματα 

που υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. όπως προβλέπονται στην εγκύκλιο 

80/2010 του Τμήματος Ασφάλισης και τα οποία χρήζουν επανελέγχου μετά από 

προσωρινή εξαίρεση.       

 Β) να αξιοποιούνται οι πληροφορίες  που αντλούνται από τη Γ.Γ.Π.Σ. μέσω 

των εφαρμογών που έχουν διατεθεί στα Περιφερειακά Τμήματα Ο.Α.Ε.Ε. (σύστημα 

ARIS και υποσυστήματα ΚΕΠΥΟ και ΝΕΟ ΚΕΠΥΟ – on line σύνδεση) για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων όπως πχ. η επιστροφή των ταχυπληρωμών των 

εισφορών, η ενημέρωση για αλλαγή διεύθυνσης, η διακοπή δραστηριότητας στην 

ΔΟΥ και λοιπές πληροφορίες προς όφελος του Οργανισμού όπως το ύψος του  

εισοδήματος από Δ΄ και Ζ΄ πηγή.    

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ 

Αθήνα, 26-07-2012 

Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.ΑΣΦ./Φ31/ 300 / 109157 

 

Προς: Όλοι οι Αποδέκτες του Πίνακα Α΄  

 

Κοιν.: Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 

 Διεύθυνση Λειτουργίας & Υποστήριξης 

Εφαρμογών 

Υποδιεύθυνση Υποστήριξης Πελατών 

Τμήμα Ο.Α.Ε.Ε. 

 Λαγουμιτζή 40 

ΤΚ 117 45  Ν. Κόσμος 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 46 

  

  
ΘΕΜΑ: Νέοι διψήφιοι Κωδικοί Διακοπής στο πληροφοριακό σύστημα Ασφαλισμένων ΟΑΕΕ 
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Γ) να γνωρίζει ο Οργανισμός επακριβώς τις οφειλές από όλες τις αιτίες 

διακοπής επαγγελμάτων, ώστε να προτείνονται και οι ανάλογοι τρόποι για την 

είσπραξη των οφειλόμενων εισφορών. 

 

Έτσι από την 30η Μαΐου 2012 εφαρμόζονται οι νέοι διψήφιοι Κωδικοί 

Διακοπής στο Μητρώο Ασφαλισμένων για τους οποίους ενημερωθήκατε με το 

ΔΙ.ΑΣΦ./Φ31/210/38020/28-05-2012 και με μήνυμα στο Πληροφοριακό Σύστημα 

του Ο.Α.Ε.Ε..  Ακολουθεί ο συνοπτικός πίνακας με τους Κωδικούς Διακοπής, τους 

οποίους επιλέγετε στο σύστημα με F9, enter και βελάκι.  Σας γνωρίζουμε ότι από 

τους παλαιούς Κωδικούς Διακοπής συνεχίζουν να ισχύουν οι Ε (Εξαίρεση λόγω 

δραστηριοποίησης στην Ε.Ε.), Π (Διακοπή Προαιρετικής Ασφάλισης), Τ (Διακοπή 

Μητρώου Ασφαλισμένου λόγω ενοποίησης Μητρώων). Ο Κωδικός Διακοπής Α είναι 

ενεργοποιημένος μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι των ασφαλιστικών φακέλων και 

να δοθεί ο νέος διψήφιος Κωδικός σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα 

εγκύκλιο πίνακα. 

 

Ανάλυση Κωδικών Διακοπής 

 

Κωδικός 10 (Θάνατος) 

Ο κωδικός 10 χρησιμοποιείται στην περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου και 

απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου. 

 

Κωδικός 11 (Θάνατος με οφειλές) 

Ο κωδικός 11 χρησιμοποιείται στην περίπτωση που έχει κατατεθεί η ληξιαρχική 

πράξη θανάτου, αλλά υπάρχουν οφειλόμενες εισφορές. Θα χρησιμοποιηθεί 

μελλοντικά για απαίτηση των εισφορών από τους κληρονόμους με πληροφορίες που 

θα αντλούνται από το ΚΕΠΥΟ. (Σχετική Εγκύκλιος Τμήματος Εσόδων 78/2010). 

 

Κωδικός 20  (Συνταξιοδότηση) 

Ο κωδικός 20 χρησιμοποιείται όταν εκδοθεί η συνταξιοδοτική απόφαση και 

είναι πλέον συνταξιούχος του Ο.Α.Ε.Ε . Η ενημέρωση του Μητρώου με τον κωδικό 

20 θα γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο ΜΟΝΟ από τη μηχανογράφηση.   

 

Κωδικός 21  (Αίτηση για συνταξιοδότηση με οφειλές) 

Ο κωδικός 21 χρησιμοποιείται όταν υποβάλλεται αίτηση του ασφαλισμένου για 

συνταξιοδότηση, αλλά υπάρχουν οφειλόμενες εισφορές. 
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Κωδικός 22  (Αίτηση για συνταξιοδότηση χωρίς οφειλές) 

Ο Κωδικός 22 χρησιμοποιείται όταν υποβάλλεται αίτηση του ασφαλισμένου για 

συνταξιοδότηση και δεν υπάρχουν οφειλόμενες εισφορές. 

 

Κωδικός 23 (Συνταξιοδότηση – συμμετέχων φορέας ο ΟΑΕΕ) 

Ο Κωδικός 23 χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης και ο 

Ο.Α.Ε.Ε. συμμετέχει στη σύνταξη.   

 

Κωδικός 24 (Συνταξιοδότηση από ΟΑΕΕ  – συμμετέχων άλλος Φορέας 

Ασφάλισης) 

Ο Κωδικός 24 χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης και 

συμμετέχει άλλος Ασφαλιστικός Φορέας στη σύνταξη.   

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τους κωδικούς 21 και  22 θα ενημερώνετε άμεσα το σύστημα 

αφού με την αίτηση υποβάλλεται και η διακοπή της ΔΟΥ,  προκειμένου να 

σταματήσουν οι αποστολές ταχυπληρωμών. 

   

Κωδικός 30 (Πτώχευση) 

Ο Κωδικός 30 χρησιμοποιείται για τη διακοπή δραστηριότητας λόγω 

πτώχευσης.   Η ημερομηνία διακοπής ορίζεται από τη δικαστική απόφαση. 

 

Κωδικός 40 (Εξαίρεση Ν.2084/92 και εννεαμήνου λόγω κληρονομιάς ) 

Ο Κωδικός 40 χρησιμοποιείται για ασφαλισμένους που έχουν λάβει εξαίρεση 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2084/92 και αφορά νέους ασφαλισμένους καθώς και 

τις εξαιρέσεις εννεαμήνου λόγω αποδοχής  ή όχι κληρονομιάς και δέχεται μελλοντική 

επανεγγραφή μέχρι ένα  έτος  από την διακοπή .  

 

Κωδικός 41 (Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών) 

Ο Κωδικός 41 χρησιμοποιείται για ετήσια εξαίρεση επαγγελματιών (με 

δυνατότητα παράτασης από 1 έως 12 μήνες μετά από έλεγχο των στοιχείων περί 

ενάρξεως δραστηριότητας δηλ πώληση ενέργειας ) που δραστηριοποιούνται με 

φωτοβολταϊκά, όπως ορίζεται από την Εγκύκλιο 80/2010 της Διεύθυνσης Ασφάλισης. 
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Κωδικός 42 (Ανέγερση Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων) 

Ο Κωδικός 42 χρησιμοποιείται για ετήσια εξαίρεση επαγγελματιών (με 

δυνατότητα παράτασης από 1 έως 12 μήνες μετά από έλεγχο των στοιχείων περί 

ενάρξεως δραστηριότητας) που δραστηριοποιούνται με ανέγερση ξενοδοχειακών 

καταλυμάτων, όπως ορίζεται από την Εγκύκλιο 80/2010 της Διεύθυνσης Ασφάλισης.  

 

Κωδικός 43 (Ανέγερση Επιχειρήσεων γενικά) 

 Ο Κωδικός 43 χρησιμοποιείται για ετήσια εξαίρεση επαγγελματιών (με 

δυνατότητα παράτασης από 1 έως 12 μήνες μετά από έλεγχο των στοιχείων περί 

ενάρξεως δραστηριότητας) που δραστηριοποιούνται ανέγερση επιχειρήσεων γενικά, 

όπως ορίζεται από την Εγκύκλιο 80/2010 της Διεύθυνσης Ασφάλισης. 

 

Κωδικός 44 (Εξαίρεση Ε.Τ.Α.Α.) 

 Ο Κωδικός 44 χρησιμοποιείται σε όσους πρωτοασφαλίστηκαν σε οποιοδήποτε 

φορέα Κυρίας Ασφάλισης μετά την 01-01-1993 και είναι ασφαλισμένοι του Ενιαίου 

Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α. πρώην ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και 

Ταμείο Νομικών ). Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2084/1992 περί 

δυνατότητας απαλλαγής τους από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε..    

 Επίσης ο κωδικός θα ισχύει και για τους παλαιούς ασφαλισμένους της 

παραπάνω κατηγορίας των οποίων το επάγγελμα έχει συνάφεια με την ιδιότητα τους 

για την οποία είναι  εγγεγραμμένοι  στον Ε.Τ.Α.Α. 

 

Κωδικός 45 (Εξαίρεση ΑΕ-ΔΧΛ)   ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

Κωδικός 46 (Εξαίρεση  ΑΕ-ΔΧΕ)   ΤΑΞΙ 

Κωδικός 47(Εξαίρεση ΑΕ-ΔΧΦ.) ΦΟΡΤΗΓΑ 

 

 Οι Κωδικοί Διακοπής  44, 45, 46  δέχονται ετήσια μελλοντική επανεγγραφή 

και αφορούν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στον Ν.3996/11 άρθρο 51 § 5 δηλ. 

μέτοχοι εταιρειών με σκοπό τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με 

αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης   και κατοχή μετοχών με ποσοστό μικρότερο ή ίσο του 

10%.  Σημειωτέον, οι κωδικοί 44, 45 και 46 θα είναι σε αναδρομική ισχύ από 01-09-

2011. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λεπτομερής ενημέρωση για την χρήση των Κωδ 45 ,46 και 47 

και την  εφαρμογή στο Μηχ/κό σύστημα θα γίνει με σχετική εγκύκλιο της  

Δ/νσης Ασφάλισης.  Προσωρινά είναι ανενεργοί .  
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Κωδικός 50 (Εξαίρεση Ν.3050/02 –Ν.3846/10) 

Ο κωδικός 50 χρησιμοποιείται για ασφαλισμένους που έχουν λάβει τριετή 

εξαίρεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3050/2002 και το Ν.3846/2010, όπως 

τροποποίησε το Ν.3050/2002 και ισχύει σήμερα, η εφαρμογή των οποίων 

περιγράφεται στην εγκύκλιο 80/2010 της Διεύθυνσης Ασφάλισης. 

 

Κωδικός 51 (Εξαίρεση άρθρου 32 του Ν. 4075/2012) 

 Ιδιοκτήτες Τουριστικών Καταλυμάτων 6-10 δωματίων και 11 δωματίων και 

άνω, με είδος εγγραφής 1 (αυτεπάγγελτη) και μελλοντική επανεγγραφή μετά την 

λήξη της τριετίας. ( Σχετική εγκύκλιο 37/2012 της Δ/νσης Ασφάλισης ) 

 

Κωδικός 53 (Εξαίρεση άρθρου 32 του Ν. 4075/2012) 

Ιδιοκτήτες Τουριστικών Καταλυμάτων έως 5 δωμάτια, με είδος εγγραφής 1 

(αυτεπάγγελτη) και μελλοντική επανεγγραφή μετά την λήξη της τριετίας. 

 ( Σχετική εγκύκλιο 37/2012 της Δ/νσης Ασφάλισης ) 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλοι οι κωδικοί των εξαιρέσεων από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ 

των ομάδων 40 και 50 , έχουν την έννοια του ελέγχου της ασφαλιστικής κατάστασης 

του εξαιρεθέντος, δέχονται μελλοντική επανεγγραφή, και είναι αυτεπάγγελτες 

εγγραφές.   Αν κατά την διάρκεια της εξαίρεσης  γίνει διακοπή του επαγγέλματος, 

τότε θα γίνεται διαγραφή από το Μητρώο ΟΑΕΕ με απόφαση του Περιφερειακού 

Τμήματος  χωρίς μετατροπή του κωδικού διακοπής.  

 

Κωδικός 60 (Διακοπή με Απόφαση Τμήματος  χωρίς οφειλές ) 

 

 Ο κωδικός 60 χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις διακοπής επαγγέλματος, αφού 

έχουν ελεγχθεί τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και έχει εκδοθεί η απόφαση 

διαγραφής από το Περιφερειακό Τμήμα, όπως περιγράφεται στο άρθρο 10 του 

Κανονισμού Ασφαλιστικής Λειτουργίας του Ο.Α.Ε.Ε. (ΦΕΚ Β΄ 1397/14-09-2006).     

 

Κωδικός 61 (Διακοπή με Απόφαση Τμήματος με οφειλές ή ελλιπή δικαιολογητικά ) 

Ο κωδικός 61 χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις διακοπής επαγγέλματος, αφού 

έχουν ελεγχθεί τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και έχει εκδοθεί η απόφαση 

διαγραφής από το Περιφερειακό Τμήμα, αλλά υπάρχουν οφειλόμενες εισφορές. 
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Επίσης ο Κωδ 61  θα χρησιμοποιείται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 

υποβάλλεται αίτηση διακοπής με τη βεβαίωση διακοπής της ΔΟΥ και ελλιπή 

υπόλοιπα  δικαιολογητικά , προκειμένου να μην αποστέλλονται ταχυπληρωμές .  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις περιπτώσεις που ασφαλισμένος καταθέτει αίτηση για 

διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας καταθέτοντας και την διακοπή της 

ΔΟΥ τότε θα ενημερώνεται το Σύστημα με κωδικό 60 ή 61 ανάλογα . Τυχόν ελλιπή 

δικαιολογητικά θα αναζητούνται από τον ασφαλισμένο ενημερώνοντας ότι η 

απόφαση διαγραφής θα ολοκληρωθεί αφού προσκομισθούν όλα τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται  από τον κανονισμό λειτουργίας του Οργανισμού.     

 

Κωδικός 70 (Προσωρινή Διακοπή χωρίς Απόφαση Τμήματος) 

Ο κωδικός διακοπής 70 χρησιμοποιήθηκε ΜΟΝΟ για την μετάπτωση του 

κωδικού 7 σε κωδικό 70.  

 

 Κωδικός 71 (Προσωρινή Διακοπή λόγω επιστροφής ταχυπληρωμών) 

Ο Κωδικός 71 χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που υπάρχουν καταχωρημένες 

ταχυπληρωμές στο σύστημα Τυποποίησης Φακέλων -και εφόσον διαπιστωθεί ότι 

δεν καταβάλλονται εισφορές,- ώστε να σταματήσουν να εκδίδονται ταχυπληρωμές, 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι απαιτητές οι ασφαλιστικές εισφορές μετά τη 

διακοπή με κωδικό 71.  Προκειμένου να τεθεί ο κωδικός διακοπής 71 πρέπει να 

υπάρχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1.Να έχουν επιστραφεί τουλάχιστον  αποδείξεις πληρωμής ενός έτους -6 δίμηνα 

2.Να έχει γίνει έλεγχος στην εφαρμογή ΝΕΟ ΚΕΠΥΟ και εάν υπάρχει 

διαφορετική διεύθυνση κατοικίας ή αλληλογραφίας, να καταχωρείται στην εικόνα 

του Μητρώου η νέα διεύθυνση . Εάν προκύψει αλλαγή διεύθυνσης επαγγελματικής 

έδρας μπορεί να καταχωρισθεί στο Μητρώο και να αναζητηθεί η μεταβολή της ΔΟΥ 

από τον ασφαλισμένο  .   Σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης κατοικίας αλλάζουμε 

και το πεδίο ΑΠΟΣΤ.ΑΠΟΔ. (αποστολή απόδειξης) από Ε (επαγγελματική στέγη) σε 

Κ (κατοικία).  

Εάν από τον έλεγχο του ΝΕΟ ΚΕΠΥΟ δεν προκύπτει διαφορετική διεύθυνση 

και αφού έχουν εξαντληθεί εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας με τον ασφαλισμένο 

(τηλέφωνο , e-mail) τότε διακόπτουμε με κωδικό 71.  Η ημερομηνία διακοπής θα 

είναι η ημερομηνία που γίνεται ο έλεγχος.  

Υπενθυμίζουμε ότι το κλειδί αναζήτησης στο ΝΕΟ ΚΕΠΥΟ είναι ο Α.Φ.Μ..  

Εάν δεν υπάρχει καταχωρημένο Α.Φ.Μ. στην εικόνα του ασφαλισμένου, το ΝΕΟ 

ΚΕΠΥΟ δεν επιστρέφει αποτελέσματα.  Σε αυτή την περίπτωση αναζητούμε τον 
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Α.Φ.Μ. είτε στον ασφαλιστικό φάκελο είτε στο παλαιό ΚΕΠΥΟ (πληκτρολογείτε με 

κεφαλαία γράμματα το επώνυμο και μέρος του ονόματος  του ασφαλισμένου και 

αναζητείτε με F9.  Επιλέγετε με το βελάκι και βλέπετε τα στοιχεία του 

φορολογούμενου.) 

 

Κωδικός 72 (Προσωρινή Διακοπή λόγω πληροφοριών από νέο ΚΕΠΥΟ) 

Ο Κωδικός 72 χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι υπάρχει 

στο σύστημα ΝΕΟ ΚΕΠΥΟ συμπληρωμένη Ημερομηνία Θανάτου είτε 

συμπληρωμένη Διακοπή Δραστηριότητας.  Στην περίπτωση που είναι συμπληρωμένη 

η Διακοπή Δραστηριότητας να ελέγχεται εάν υπάρχει μεταγενέστερη ημερομηνία 

επανεγγραφής στο Μητρώο,  οπότε δεν συντρέχει λόγος προσωρινής διακοπής 

του ασφαλισμένου και αυτό γιατί μπορεί να υπάρχει συμμετοχή σε εταιρεία .  

Ο έλεγχος για τη συμμετοχή ασφαλισμένων σε εταιρείες θα δοθεί  σύντομα 

μέσω της εφαρμογής aris 

 

Κωδικός 73 (Προσωρινή Διακοπή λόγω επιτόπιου ελέγχου) 

Ο Κωδικός 73 χρησιμοποιείται σε περίπτωση που διαπιστωθεί, μετά από 

επιτόπια εξακρίβωση, ότι μια επιχείρηση έχει κλείσει, αλλά ο ασφαλισμένος δεν έχει 

ενημερώσει την Υπηρεσία για την αλλαγή της επαγγελματικής του κατάστασης και 

δεν έχει προσκομίσει δικαιολογητικά για διακοπή της ασφάλισης του, προκειμένου 

να σταματήσουν να εκδίδονται ταχυπληρωμές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι 

απαιτητές οι ασφαλιστικές εισφορές μέχρι την ημερομηνία διακοπής δραστηριότητας 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.  

  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κωδικοί διακοπής 71, 72 και 73 δεν θα καταχωρούνται στο 

σύστημα αυθαίρετα αλλά θα καταχωρούνται από πληροφορίες που αντλούνται από τα 

προγράμματα του ΚΕΠΥΟ (νέο και παλαιό) με εκτύπωση και αρχειοθέτηση στον 

ασφαλιστικό φάκελο αυτών των πληροφοριών και οπωσδήποτε με την υπογραφή 

του προϊσταμένου του Τμήματος  Όταν η ΔΟΥ έχει διαφορετική επαγγελματική 

Διεύθυνση ή αναφέρει διεύθυνση   αλληλογραφίας διαφορετική ή με άλλο τρόπο 

ενημερωθεί η Υπηρεσία για αλλαγή διεύθυνσης, τότε επιτρέπεται να γίνει αλλαγή 

διεύθυνσης στο Μητρώο με παράλληλη ενημέρωση του ασφαλισμένου (αποστολή 

σχετικής επιστολής στον ασφαλισμένο στη νέα του διεύθυνση).   

Επειδή οι προσωρινοί Κωδικοί Διακοπής δεν αναστέλλουν με κανένα τρόπο τα 

αναγκαστικά μέτρα είσπραξης των εισφορών , θα πρέπει να ελέγχονται κατά τακτικά 

διαστήματα με καταστάσεις που θα εκδίδονται από το Τμήμα Μητρώου.  

ΑΔΑ: Β4Γ74691Ω3-831



 - 8 - 

 

Κωδικός 74 (Προσωρινή Διακοπή λόγω αφαίρεσης αδείας αυτοκινητιστή) 

 

Ο Κωδικός 74 χρησιμοποιείται σε περίπτωση αυτοκινητιστών, σύμφωνα με το 

άρθρο 1 § θ΄ του ΠΔ 258/05 (ΦΕΚ Α΄ 316/28-12-2005), για το χρονικό διάστημα 

κατά το οποίο έχει αφαιρεθεί η άδεια κυκλοφορίας.  Η οριστική διακοπή της 

ασφάλισης εξαρτάται από δικαστική απόφαση, δηλ. εάν το δικαστήριο αποφασίσει 

την οριστική ανάκληση της άδειας κυκλοφορίας, τότε ο κωδικός 74 μεταβάλλεται σε 

κωδικό 60 από την ημερομηνία που διατάσσει το δικαστήριο.  Εάν το δικαστήριο 

αποφασίσει  την επιστροφή της άδειας κυκλοφορίας και εφόσον ο ασφαλισμένος 

αποκτήσει πάλι την ιδιότητα του αυτοκινητιστή, θα έχει ξανά την υποχρέωση 

ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. ενώ το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο είχε 

αναιρεθεί η άδεια κυκλοφορίας δεν θα θεωρείται χρόνος ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε.. 

 

Κωδικός Τ (Διακοπή λόγω ενοποίησης Μητρώων) 

 

Ο κωδικός Τ χρησιμοποιείται στο πεδίο Αιτία Διακοπής στο Μητρώο 

Ασφαλισμένων στις περιπτώσεις των ακυρωμένων εικόνων ασφαλισμένων στο 

Μητρώο μετά από ενοποίηση των πολλαπλών εγγραφών στο σύστημα, σύμφωνα με 

τις οδηγίες που δόθηκαν με το έγγραφο με αρ.πρωτ.ΔΙ.ΑΣΦ/Φ31/855/71122/14-07-

2008. Ο Κωδικός Τ  δεν εμφανίζεται στο ευρετήριο κωδικών F9, αλλά 

πληκτρολογείται. Όλες οι υποχρεώσεις του Μητρώου με διακοπή Τ 

μεταφέρονται στον ενεργό  αριθμό Μητρώου. 

 

Κωδικός Ε (Εξαίρεση λόγω δραστηριοποίησης Ε.Ε.) 

 

Ο κωδικός Ε χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις εξαίρεσης επαγγελματιών που 

δραστηριοποιούνται σε δύο ή περισσότερα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό με αρ.883/04, η εφαρμογή του οποίου 

περιγράφεται λεπτομερώς στην εγκύκλιο 38/2010 της Διεύθυνσης Ασφάλισης. 

Επίσης  για εξαιρέσεις επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε χώρες με 

τις οποίες έχουμε συνάψει Διμερείς Συμβάσεις  
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Κωδικός Π (Διακοπή Προαιρετικής Ασφάλισης) 

Ο κωδικός Π χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις διακοπής της προαιρετικής 

υπαγωγής στην ασφάλιση, όπως προβλέπεται στα άρθρα 3 και 4 του 258/2005 και 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές, που περιγράφονται στην Εγκύκλιο 52/2006 του πρώην 

Τ.Ε.Β.Ε..  

 

Τέλος  σας ενημερώνουμε ότι από 31/05/2012 έγινε μετάπτωση των παλαιών 

κωδικών σε νέους με την αντιστοίχηση που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:  

Παλαιός  Κωδικός  Νέος Κωδικός  
1 10 
2 20 
3 30 
4 40 
5 50 
6 60 
7 70 
8 60 
9 70 
Ν 60 
Ο 70 

  

 Παρακαλούμε για την απαρέγκλιτη εφαρμογή των παραπάνω. 

 Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία. 

 

Συν.: Ένας πίνακας με τους Κωδικούς Διακοπής 

 

 

 

              Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο.Α.Ε.Ε. 

                   ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Ακριβές Αντίγραφο 
                                  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 
 
 
            Ν. ΝΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΚΟΠΗΣ 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 

 
10 Θάνατος 
11 Θάνατος με οφειλές 

20 
Συνταξιοδότηση (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ) 

21 Αίτηση για συνταξιοδότηση με οφειλές 
22 Αίτηση για συνταξιοδότηση χωρίς οφειλές 
23 Συνταξιοδότηση – συμμετέχων φορέας ο ΟΑΕΕ 
24 Συνταξιοδότηση – συμμετέχων άλλος Φορέας Ασφάλισης 
30 Πτώχευση 
40 Εξαίρεση Ν.2084/92 
41 Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών 
42 Ανέγερση Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων 
43 Ανέγερση Επιχειρήσεων γενικά 
44 Εξαίρεση Ε.Τ.Α.Α. 
45 Εξαίρεση «ΑΕ-ΔΧΛ» Λεωφορεία  Δ.Χ.      προσωρινά  ανενεργός   
46 Εξαίρεση «ΑΕ-ΔΧΕ»  Για  ΤΑΞΙ                 προσωρινά  ανενεργός   
47 Εξαίρεση «ΑΕ-ΔΧΦ» Φορτηγά  Δ.Χ.          προσωρινά  ανενεργός   
50 Εξαίρεση Ν.3050/02-Ν3846/2010 
51 Καταλύματα 6-10 και άνω των 12 δωματίων  
52 Καταλύματα εταιρεία                                 προσωρινά  ανενεργός   
53 Καταλύματα έως  5 δωματίων  
60 Διακοπή με Απόφαση Τμήματος 

61 
Διακοπή με Απόφαση Τμήματος με οφειλές , ή   ελλιπή 
δικαιολογητικά  

70 Προσωρινή Διακοπή (χωρίς Απόφαση Τμήματος) 
71 Προσωρινή Διακοπή λόγω επιστροφής ταχυπληρωμών 
72 Προσωρινή Διακοπή λόγω πληροφοριών από νέο ΚΕΠΥΟ 
73 Προσωρινή Διακοπή λόγω επιτόπιου ελέγχου 
74 Προσωρινή Διακοπή λόγω αφαίρεσης αδείας αυτοκινητιστή 
Τ Διακοπή λόγω ενοποίησης Μητρώων 
Ε Εξαίρεση λόγω δραστηριοποίησης Ε.Ε. 
Π Διακοπή Προαιρετικής Ασφάλισης 
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