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Εγκύκλιος: 20 
 
ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση καταστατικών διατάξεων του Οργανισµού κατά το 
µέρος που αφορούν στην ασφαλιστική αντιµετώπιση των µελών ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου Ανωνύµων Εταιρειών µε αντικείµενο επιχειρήσεως επαγγελµατική, 
βιοτεχνική ή εµπορική δραστηριότητα». 
 
ΣΧΕΤ: Εγκύκλιος 54/2012 
 
Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν.4144/2013, µε τις οποίες 
τροποποιούνται οι καταστατικές διατάξεις του Οργανισµού κατά το µέρος που 
αφορούν στις προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ των µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου των Α.Ε µε αντικείµενο επιχειρήσεως επαγγελµατική, 
βιοτεχνική ή εµπορική δραστηριότητα και σας γνωρίζουµε τα εξής, για την ενιαία 
εφαρµογή τους: 
 
1. Προϊσχύον ασφαλιστικό καθεστώς 
 
Με τις προϊσχύουσες διατάξεις (άρθρο 1 παρ.2 του Π.∆. 258/2005, όπως 
τροποποιήθηκαν µε όµοιες της παρ. 9 α του άρθρου 116 του ν. 4072/2012) στην 
υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπήγοντο: 
 
" β) Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Α.Ε µε αντικείµενο επιχειρήσεως 
επαγγελµατική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, εφόσον αυτά είναι µέτοχοι κατά 
ποσοστό 5%, 
γ) Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Α.Ε µε αντικείµενο επιχειρήσεως την 
εµπορία, τα οποία µετέχουν στο Εταιρικό Κεφάλαιο κατά ποσοστό τουλάχιστον 3%". 
 
2. Ισχύον ασφαλιστικό καθεστώς από 18-4-2013 και εφεξής 
 
Με τις ισχύουσες από 18-4-2013 διατάξεις του άρθρου 49 του ν.4144/2013, οι 
περιπτώσεις β΄ και γ΄ του Π.∆. 258/2005, όπως αυτές ίσχυαν, ενοποιούνται σε β΄ και 
αντικαθίσταται µε ρύθµιση, σύµφωνα µε την οποία: 



 

 

  
Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται τα µέλη του ∆Σ των Α.Ε µε 
αντικείµενο επιχειρήσεως επαγγελµατική, βιοτεχνική ή εµπορική δραστηριότητα σε 
όλη την Επικράτεια, εφόσον αυτά είναι µέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον. 
 
Με τη ρύθµιση αυτή έπαυσε η διαφοροποίηση των προϋποθέσεων υπαγωγής στην 
ασφάλιση του ΟΑΕΕ των µελών του ∆Σ των ΑΕ ανάλογα µε το αντικείµενο της 
επιχείρησης (επαγγελµατική ή βιοτεχνική δραστηριότητα – ποσοστό 5%, εµπορία 
ποσοστό 3%). 
 
3. Αναρίθµηση περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.∆. 258/2005 
 
Με τις ίδιες ως άνω διατάξεις αναριθµούνται οι περιπτώσεις γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ του 
άρθρου 1 παρ. 2 του Π.∆. 258/2005 όπως ίσχυαν σε γ΄, δ΄ και ε΄. 
 
Λόγω της αναρίθµησης των περιπτώσεων αυτών σας αποστέλλουµε συνηµµένα τις 
διατάξεις αυτές, κωδικοποιηµένες σε ενιαίο κείµενο. 
 
Παρακαλούµε να λάβει γνώση ενυπόγραφα της παρούσης το προσωπικό της µονάδας 
σας. 
 
 
 
Η ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙ∆ΟΥ 
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