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         ΑΔΑ:     
    

             
 
 

ΘΕΜΑ : «Υποχρέωση παράλληλης ασφάλισης στο ΕΤΑΑ και στον ΟΑΕΕ των ανεξάρτητα 
                  απασχολουμένων, οι οποίοι ασφαλίστηκαν σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό 
                  οργανισμό ή το δημόσιο μέχρι 31-12-1992» 
 
ΣΧΕΤ: Οι αρ. 79/2010, 17/2011, 75/2011 εγκύκλιοι 
 

 
Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκαν 

με όμοιες του άρθρου 60 του ν. 3996/2011 καθιερώθηκε υποχρέωση παράλληλης 

ασφάλισης στο ΕΤΑΑ και στον ΟΑΕΕ των ανεξάρτητα απασχολουμένων, οι οποίοι 

ασφαλίστηκαν σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το δημόσιο μέχρι 31-12-1992 

εφόσον την 1-8-2010 ήταν ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ, ασκούν δραστηριότητα που 

υπάγεται στην ασφάλιση του Οργανισμού και δεν είναι συναφής με την επαγγελματική 

ιδιότητα για την οποία υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ. 

Με την 79/2010 εγκύκλιο  διευκρινίστηκε ότι εξακολουθούν να απαλλάσσονται από 

την ασφάλιση του ΟΑΕΕ  οι «παλαιοί ασφ/νοι» του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, των οποίων η 

υπακτέα στον Οργανισμό δραστηριότητα είναι συναφής με την ιδιότητα του μηχανικού 

(π.χ μέλος κατασκευαστικής εταιρείας). Ακολούθως, με  την αρ. 17/2011 εγκύκλιο έγινε 

γνωστό ότι κριτήριο της συνάφειας του επαγγέλματος με την ιδιότητα του μηχανικού, 
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υγειονομικού ή νομικού αποτελεί το γεγονός ότι η δραστηριότητα εμπίπτει στον κύκλο 

των επιστημονικών ενασχολήσεων του ενδιαφερομένου και δεν μπορεί να ασκηθεί σε 

καμία περίπτωση από κάποιον τρίτο χωρίς το ανάλογο επιστημονικό υπόβαθρο. Με την 

ίδια εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι στις περιπτώσεις των εταιρειών που ο σκοπός τους 

επεκτείνεται και σε δραστηριότητες, οι οποίες δύναται να ασκηθούν και από τρίτους 

χωρίς να έχουν την ανάλογη επιστημονική κατάρτιση τότε δεν υφίσταται συνάφεια της 

δραστηριότητας με την ιδιότητα του ενδιαφερόμενου μηχανικού, υγειονομικού ή νομικού 

που τυγχάνει να είναι μέλος της εταιρείας. 

Επειδή εγείρονται αμφισβητήσεις ως προς τις προϋποθέσεις  ασφάλισης των 

υπαγομένων σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις προσώπων και ιδιαίτερα των 

μηχανικών, για την ενιαία ασφαλιστική αντιμετώπισή τους σας γνωρίζουμε τα εξής: 

 

► Με αποφάσεις του ΣτΕ 516/93, 519/93, 520/93 κ.α κρίθηκε ότι οι πολιτικοί 

μηχανικοί που ασχολούνται με την ανέγερση πολυκατοικιών δεν υπάγονται για τη 

δραστηριότητά τους αυτή παραλλήλως και στην ασφάλιση του πρώην ΤΕΒΕ. Και τούτο 

διότι η ανέγερση πολυκατοικιών από πολιτικό μηχανικό αποτελεί αυτή καθ’ εαυτήν 

δραστηριότητα που εμπίπτει στον κύκλο των επιστημονικών του ενασχολήσεων για την 

οποία υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση του πρώην ΤΣΜΕΔΕ. 

Οι διοικητικές διαφορές που επιλύθηκαν με τις προαναφερθείσες αποφάσεις του 

ΣτΕ αφορούσαν στην κακή υπαγωγή πολιτικών μηχανικών για τη δραστηριότητα της  

ανέγερσης πολυκατοικιών με  αντιπαροχή στην  ασφάλιση του πρώην ΤΕΒΕ. 

 

Η πώληση των διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες, τις οποίες οι ίδιοι ανεγείρουν είναι 

παρεπόμενη της ανέγερσης δραστηριότητα και για το λόγο αυτό δεν δηλώνεται ως 

αυτοτελής δραστηριότητα η έναρξή της στη Δ.Ο.Υ   

 Πέραν τούτου, το εμπορικό κέρδος, στο οποίο αποσκοπεί η ανέγερση 

πολυκατοικιών με το σύστημα της αντιπαροχής από πολιτικό μηχανικό, συμφυές με κάθε 

δραστηριότητα ελευθέριου επαγγέλματος  δεν  μπορεί να προσδώσει «πρωτεύοντα» 

ρόλο, ώστε να θεωρηθεί ότι η πώληση των διαμερισμάτων συνιστά δραστηριότητα, για 

την οποία οι ασκούντες αυτήν πολιτικοί μηχανικοί υπάγονται στην υποχρεωτική 

ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Και τούτο επειδή ανέγερση πολυκατοικιών από πολιτικό μηχανικό 

αποτελεί αυτή καθ’ εαυτήν δραστηριότητα που εμπίπτει στον κύκλο των επιστημονικών 
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του ενασχολήσεων για την οποία υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση του πρώην 

ΤΣΜΕΔΕ. (βλ. Ασφαλιστική νομοθεσία Φ. Χατζηδημητρίου – Γ.Ψηλός , Εκδόσεις ΔΕΝ 

1984). 

 Κατά συνέπεια οι «παλαιοί ασφ/νοι» του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται  ατομικά ή ως μέλη εταιρειών με αντικείμενο δραστηριότητας  

κατασκευαστικές εργασίες δεν υπάγονται για τη δραστηριότητά τους αυτή στην 

ασφάλιση του ΟΑΕΕ. 

 

► Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις στις οποίες, στο σκοπό της 

εταιρείας περιλαμβάνεται δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα αυτήν πρόσωπα 

υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ  ερευνητέα κάθε φορά είναι  η πραγματική άσκηση 

της δραστηριότητας αυτής, η οποία προκύπτει από τη βεβαίωση της Δ.Ο.Υ περί έναρξης 

εργασιών του νομικού προσώπου και δεν αρκεί το γεγονός ότι περιλαμβάνεται  στο 

σκοπό της εταιρείας. Εάν η δραστηριότητα αυτή δεν περιλαμβάνεται σε εκείνες που 

έχουν ενεργοποιηθεί στη Δ.Ο.Υ τότε δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις 

ασφάλισης. 

Παράδειγμα: 

 Πολιτικός μηχανικός ασφαλισμένος στο ΕΤΑΑ είναι μέλος προσωπικής εταιρείας, 

κατασκευαστικής, στο σκοπό της οποίας περιλαμβάνονται: 1) Η κατασκευή πάσης 

φύσεως οικοδομικών και τεχνικών δημοσίων ή ιδιωτικών έργων, 2) η εκμετάλλευση 

ακινήτων είτε δια πωλήσεως είτε δια εκμισθώσεως, 3) η ίδρυση και εκμετάλλευση 

ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, 4) η άσκηση κάθε φύσεως τουριστικών 

επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων με αγορά ή μίσθωση κατάλληλων εκτάσεων , 5) η 

εκπόνηση πάσης φύσεως τεχνικών μελετών, 6)  κάθε άλλη εμπορική πράξη συναφής με 

τα ανωτέρω.  

Η εταιρεία έχει κάνει έναρξη στη Δ.Ο.Υ με κύρια δραστηριότητα "κατασκευή 

κτιρίων και τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού" και δευτερεύουσα "δραστηριότητες 

αρχιτεκτόνων και μηχανικών και άλλες δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών". 

Στην περίπτωση αυτή  το μέλος της εταιρείας πολιτικός μηχανικός, ασφαλισμένος 

στο ΕΤΑΑ δεν έχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ καθώς το αντικείμενο στο οποίο 

δραστηριοποιείται η  εταιρεία  εμπίπτει στον κύκλο των επιστημονικών του 

ενασχολήσεων. 
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Τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλόγως και για τους παλαιούς ασφαλισμένους του 

ΕΤΑΑ, των τομέων Νομικών και Υγειονομικών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τα εκτός 

των φαρμάκων προϊόντα τα οποία πωλούνται στα φαρμακεία, οι φαρμακοποιοί δεν 

υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. 

 

Παρακαλούμε να λάβει γνώση ενυπόγραφα της παρούσης το προσωπικό της μονάδας 

σας. 

 
 
 
 
 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ 

 
 
                 Ακριβές Αντίγραφο 

                     Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 
 

                  ΟΛΓΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
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