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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 ΤΣΜΕ∆Ε, 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, 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 
ΤΣΜΕ∆Ε. 
 
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 ∆.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 του ενασχολήσεων για την οποία υπάγεται στην υποχρεωτική 
ασφάλιση του πρώην ΤΣΜΕ∆Ε. (βλ. Ασφαλιστική νοµοθεσία Φ. Χατζηδηµητρίου – 
Γ.Ψηλός , Εκδόσεις ∆ΕΝ 1984). 
 
Κατά συνέπεια οι «παλαιοί ασφ/νοι» του πρώην ΤΣΜΕ∆Ε, 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 ∆.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 ∆.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 ∆.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. 
 
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. 
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