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ΘΕΜΑ : “Ασφαλιστική αντιμετώπιση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που είναι εγγεγραμμένοι στα 

Μητρώα του Σώματος Ορκωτών  Ελεγκτών – Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.)”  

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΙΑ1 της παραγράφου ΙΑ του ν. 

4254/2014 (ΦΕΚ 85/7-4-2014) που αφορούν την ασφαλιστική αντιμετώπιση των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών, που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) 

και σας γνωρίζουμε τα εξής για την ενιαία εφαρμογή τους: 

 

1.  Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις:  

 Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται από 1-7-2014 οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές 

που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Σώματος Ορκωτών  Ελεγκτών – Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.). 

  

 Εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ και υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ οι 

Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Σώματος Ορκωτών  Ελεγκτών – 

Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), οι οποίοι την 1-7-2014  έχουν συμπληρώσει είκοσι πέντε (25) έτη ασφάλισης στο 

ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή έχουν θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (είτε για πλήρη είτε για 

μειωμένη σύνταξη).  

Σύμφωνα με το ως άνω σχετικό έγγραφο της ΓΓΚΑ για τη συμπλήρωση των 25 ετών  ασφάλισης στο ΙΚΑ  

- ΕΤΑΜ λαμβάνεται υπόψη τόσο ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης είτε ως μέλος του Σ.Ο.Ε.Λ. είτε από 

οποιαδήποτε άλλη εργασία, όσο και ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης καθώς και οποιοσδήποτε χρόνος 

που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή για τον οποίο έχει υποβληθεί αίτηση 

αναγνώρισης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ μέχρι τις 30-6-2014. 
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 Οι έχοντες την 1-7-2014 τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις υπαγωγής τους στην ασφάλιση του ΙΚΑ – 

ΕΤΑΜ δύνανται με αίτησή τους, που υποβάλλεται εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 

4254/2014, ήτοι μέχρι 7-10-2014 να εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και να 

υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ.  

 

► Οι προαναφερθείσες διατάξεις καταλαμβάνουν τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές, που είναι 

εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), ανεξάρτητα της 

ημερομηνίας εγγραφής τους στα Μητρώα του Σ.Ο.ΕΛ., οι οποίοι: 

■ Ασκούν το ελεγκτικό τους έργο:  

▪ Ατομικά ως ελεύθεροι επαγγελματίες,  

▪ Σε εταιρίες / κοινοπραξίες Ορκωτών Ελεγκτών  - Λογιστών, ανεξάρτητα από τη νομική σχέση με την 

οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους, συνδεόμενοι με αυτές είτε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είτε 

με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών / έργου,  

■ Ασκούν το ελεγκτικό τους έργο και είναι εταίροι ή μέτοχοι ή κοινοπραττούντα μέλη εταιριών ή 

κοινοπραξιών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, ανεξάρτητα από το ποσοστό των μετοχών τους και τη 

συμμετοχή τους ή μη στη διοίκηση αυτών.  

  

Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στους ασκούμενους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές, οι 

οποίοι εγγράφονται στο Μητρώο Ασκουμένων του Σ.Ο.Ε.Λ. και ασφαλίζονται στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ κατά το 

χρόνο που διατηρούν την ιδιότητα του ασκούμενου. 

 

 

2. Η έναρξη της ασφάλισης στον ΟΑΕΕ των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών που εγγράφονται στα 

Μητρώα του Σ.Ο.Ε.Λ. από 1-7-2014 και εφεξής και πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στην 

ασφάλιση του Οργανισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4254/2014 ανατρέχει στην ημερομηνία της 

εγγραφής τους στα προαναφερθέντα μητρώα. 

 

● Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Σ.Ο.Ε.Λ. μέχρι την 30-6-2014 

και πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

4254/2014, ήτοι την 1-7-2014 δεν έχουν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή δεν έχουν 

θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση 

του ΟΑΕΕ από 1-7-2014.  

 

●  Ορκωτοί  Ελεγκτές – Λογιστές που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Σ.Ο.Ε.Λ μέχρι την 30-6-2014 

και υπήχθησαν στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ μέχρι την ημερομηνία αυτή, ως ασκούντες τη 
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δραστηριότητα του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή ατομικά ή ως εταίροι ή μέτοχοι ή κοινοπραττούντα  

μέλη εταιριών / κοινοπραξιών ή ως μέλη Δ.Σ και μέτοχοι με ποσοστό 3% τουλάχιστον στο κεφάλαιο  

Α.Ε., με ενεργές στη Δ.Ο.Υ. δραστηριότητες των εταιριών αμιγώς ελεγκτικές, (Υπηρεσίες Ορκωτού 

Ελεγκτή – Λογιστή ή Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου) συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον ΟΑΕΕ, 

εφόσον την 1-7-2014 δεν έχουν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή δεν έχουν 

θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο φορέα αυτό. Εάν την 1-7-2014 έχουν συμπληρώσει 25 έτη 

ασφάλισης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή έχουν θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο φορέα αυτό 

διαγράφονται από τα μητρώα ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ από την ημερομηνία αυτή. 

 

Εάν όμως στις δραστηριότητες της εταιρίας περιλαμβάνονται και άλλες ασφαλιστέες στον ΟΑΕΕ 

δραστηριότητες,, η ασφάλισή τους  στον Οργανισμό  συνεχίζεται λόγω της ιδιότητας τους ως εταίροι ή 

μέτοχοι ή μέλη ΔΣ και μέτοχοι με ποσοστό 3% τουλάχιστον στο κεφάλαιο της ΑΕ, έστω και αν την 1-

7-2014 έχουν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή έχουν θεμελιωμένο 

συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο φορέα αυτό. 

 

3. Η ασφαλιστική σχέση των ασφαλιζομένων με τις διατάξεις του ν. 4254/2014 προσώπων 

συνεχίζεται και κατά το χρόνο της αναστολής άσκησης του επαγγέλματος.   

 

 Η λήξη της ασφαλιστικής τους σχέσης με τον Οργανισμό συμπίπτει με την ημερομηνία της 

διαγραφής τους από τα Μητρώα του Σ.Ο.Ε.Λ. Στην περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά έχουν προβεί σε 

έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ ως ημερομηνία διακοπής της δραστηριότητας αυτής λαμβάνεται η 

βεβαιωθείσα από τη Δ.Ο.Υ ημερομηνία οριστικής παύσης εργασιών τους, εφόσον αυτή είναι 

μεταγενέστερη της ημερομηνίας διαγραφής τους από τα Μητρώα του ΣΟΕΛ. Εάν η βεβαιωθείσα από τη 

Δ.Ο.Υ ημερομηνία είναι προγενέστερη εκείνης της διαγραφής τους από τα Μητρώα του Σ.Ο.Ε.Λ. 

λαμβάνεται υπόψη η τελευταία. 

 

 Σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά μετέχουν ως εταίροι ή μέτοχοι ή κοινοπραττούντα μέλη σε  

εταιρίες ή κοινοπραξίες Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών με ενεργές στη Δ.Ο.Υ. ελεγκτικές δραστηριότητες  

(Υπηρεσίες Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή ή Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου) αλλά και άλλες ασφαλιστέες 

στον ΟΑΕΕ δραστηριότητες για την έναρξη και λήξη της ασφαλιστικής σχέσης των παραπάνω 

προσώπων έχουν εφαρμογή και οι καταστατικές διατάξεις του ΟΑΕΕ (άρθρα 9 και 11 του π.δ 258/2005). 

 

4. Οι έχοντες τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, οι οποίοι είναι 

ασφαλισμένοι στο  Λογαριασμό Υγείας των μελών του Σ.Ο.Ε.Λ. δύνανται με αίτησή τους να απαλλαγούν 

από την υποχρέωση καταβολής της εισφοράς του κλάδου υγείας του ΟΑΕΕ. Η απαλλαγή αρχίζει από την 
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πρώτη του επόμενου μήνα υποβολής της αίτησης, εκτός εάν το δικαίωμα ασκηθεί κατά την εγγραφή στα 

μητρώα ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, οπότε η απαλλαγή χωρεί από της εγγραφής. (άρθρο 14 ν.δ. 

4277/1962 όπως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της ΥΑ 35/1385/99 – ΦΕΚ 1814/Β/1999). 

Για την απαλλαγή απαιτείται σχετική βεβαίωση του Λογαριασμού Υγείας των μελών του Σ.Ο.Ε.Λ.. 

Κατά την εγγραφή τους στα Μητρώα ο αρμόδιος υπάλληλος οφείλει να τους ενημερώνει σχετικά με την 

άσκηση του προαναφερθέντος δικαιώματος. 

 

 

5. Δικαιολογητικά 

5. 1. Για την υπαγωγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, των εγγεγραμμένων στα Μητρώα του 

Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, οι οποίοι 

την 1-7-2014 δεν έχουν συμπληρώσει είκοσι πέντε (25) έτη ασφάλισης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή δεν έχουν 

θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ απαιτείται πέραν των προβλεπομένων από τον 

Κανονισμό Ασφαλιστικής Λειτουργίας δικαιολογητικών και η υποβολή:   

 

▪ Βεβαίωσης του (Σ.Ο.Ε.Λ.) από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία  εγγραφής τους στα Μητρώα. 

▪ Υπεύθυνης Δήλωσης ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι: 

- την 1-7-2014 δεν συμπληρώνει είκοσι πέντε (25) έτη ασφάλισης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. 

- την 1-7-2014 δεν έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. 

-Υπέβαλε στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ....... την αρ........./......... αίτηση για έκδοση βεβαίωσης από την οποία θα 

προκύπτει ότι δεν συμπληρώνει την 1-7-2014 είκοσι πέντε (25) έτη ασφάλισης και ότι την ίδια 

ημερομηνία δεν έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο φορέα αυτό.  

- Είναι ή δεν είναι εταίρος ή μέτοχος σε ελεγκτική εταιρία / κοινοπραξία. 

Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνει τα στοιχεία της ελεγκτικής εταιρίας, στην οποία παρέχει τις 

υπηρεσίες του και τη σχέση με την οποία συνδέεται με αυτήν. 

▪ Αντίγραφο του καταστατικού της ελεγκτικής εταιρίας και κάθε τροποποίησης αυτού, εφόσον  

συμμετέχει ως εταίρος ή μέτοχος. 

 

▪ Στην περίπτωση  ελεγκτικής εταιρίας με μορφή Α.Ε με ενεργές στη Δ.Ο.Υ.  ελεγκτικές δραστηριότητες  

(Υπηρεσίες Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή ή Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου) και άλλες ασφαλιστέες στον 

ΟΑΕΕ δραστηριότητες υποβάλλονται και τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Ασφαλιστικής Λειτουργίας 

του ΟΑΕΕ δικαιολογητικά, αποδεικτικά της συμμετοχής του στο ΔΣ της εταιρίας και του ποσοστού των 

μετοχών του στο κεφάλαιο αυτής. 
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Σύμφωνα με το αρ. Φ.80000/οικ. 12347/576/16-6-2014 έγγραφο της ΓΓΚΑ οι υπηρεσίες του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ 

εκδίδουν τη βεβαίωση, η οποία κοινοποιείται στον ΟΑΕΕ εντός 3 μηνών από την υποβολή του αιτήματος. 

 

5.2. Για την εξαίρεση των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, των εγγεγραμμένων στα Μητρώα του 

Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, οι οποίοι 

την 1-7-2014 έχουν συμπληρώσει είκοσι πέντε (25) έτη ασφάλισης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή έχουν 

θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ υποβάλλονται:  

▪ Αίτηση εξαίρεσης από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ. 

▪ Βεβαίωση του Σ.Ο.Ε.Λ. από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής τους στα Μητρώα.  

▪ Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι: 

- την 1-7-2014 συμπληρώνει είκοσι πέντε (25) έτη ασφάλισης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή έχει θεμελιώσει 

συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (ανάλογα με την περίπτωσή του). 

-Υπέβαλε στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ....... την αρ........./......... αίτηση για έκδοση βεβαίωσης από την οποία θα 

προκύπτει ότι συμπληρώνει την 1-7-2014 είκοσι πέντε (25) έτη ασφάλισης ή έχει θεμελιώσει 

συνταξιοδοτικό δικαίωμα  στο φορέα αυτό (ανάλογα με την περίπτωσή του). 

- Είναι ή δεν είναι εταίρος ή μέτοχος σε ελεγκτική εταιρία / κοινοπραξία. 

Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνει τα στοιχεία της ελεγκτικής εταιρίας στην οποία παρέχει τις 

υπηρεσίες του και δεσμεύεται να προσκομίσει την εκδοθείσα από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ βεβαίωση, μόλις αυτή 

εκδοθεί.  

 

5.3. Για την εξαίρεση από την ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ 

όσων την 1-7-2014 έχουν συμπληρώνει είκοσι πέντε (25) έτη ασφάλισης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή έχουν 

θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα φορέα αυτό υποβάλλονται: 

▪ Αίτηση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, η οποία πρέπει να υποβληθεί μέχρι 7-10-2014 

▪ Βεβαίωση του Σ.Ο.Ε.Λ. από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία  εγγραφής τους στα Μητρώα. 

▪ Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι: 

- την 1-7-2014 συμπληρώνει είκοσι πέντε (25) έτη ασφάλισης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή έχει θεμελιώσει 

συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (ανάλογα με την περίπτωσή του) και επιθυμεί την ασφάλισή 

του στον ΟΑΕΕ. 

- Έχει υποβάλλει στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ υπεύθυνη δήλωση ότι επιθυμεί να εξαιρεθεί από την ασφάλιση του 

φορέα αυτού.  

 

Σύμφωνα με το αρ. Φ.80000/οικ. 12347/576/16-6-2014 έγγραφο της ΓΓΚΑ η απόφαση εξαίρεσης από το 

ΙΚΑ – ΕΤΑΜ εκδίδεται εντός 3 μηνών από την υποβολή του αιτήματος , η οποία κοινοποιείται στον ΟΑΕΕ. 
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5.4. Για τη διαγραφή των υπόχρεων στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ προσώπων απαιτείται ως δικαιολογητικό  

βεβαίωση του Σ.Ο.Ε.Λ. από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία διαγραφής τους από τα μητρώα του 

Σώματος καθώς και τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση από τον Κανονισμό Ασφαλιστικής Λειτουργίας του 

Οργανισμού δικαιολογητικά. 

 

Παρακαλούμε να λάβει γνώση ενυπόγραφα της παρούσης το προσωπικό της μονάδας σας. 

 

Συν/να: Διατάξεις ν. 4254/2014 

 

 
 
 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ 
Γ.  ΚΩΤΙΔΟΥ 

 
                                                                         Ακριβές αντίγραφο 

                                                                   Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                         
 α.α. 
 

                               Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ 

ΑΔΑ: 7ΡΦΧ4691Ω3-Π23
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