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ΘΕΜΑ :  «Ασφάλιση των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών που είναι μέλη του 
ΣΟΕΛ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4254/2014»       

 

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της περ.3 της Υποπαραγράφου 
ΙΑ.1, της παραγράφου ΙΑ του Ν.4254/2014 « Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ 85 Α΄/7-4-2014) καθώς επίσης 
και τις υπ’ αριθμ. Φ80000/οικ.12347/576/16-6-2014 και 
Φ10035/13273/605/18-7-2014 Ερμηνευτικές Εγκυκλίους της ΓΓΚΑ 
σχετικά με την ασφάλιση των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών που είναι 
μέλη του Σώματος Ορκωτών – Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και 
παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους: 
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Α1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ 
ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

 
Με το Ν.Δ. 3329/1955 καθιερώθηκε στην Ελλάδα ο θεσμός των 

Ορκωτών Λογιστών με σκοπό τον διαχειριστικό έλεγχο των πάσης 
φύσεως Οικονομικών Οργανισμών της χώρας.  

Σύμφωνα με αυτές το Σώμα Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) 
αποτελούνταν από τους Ορκωτούς Λογιστές οι οποίοι διορίζονταν στις 
προβλεπόμενες από το νόμο θέσεις και ο διορισμός τους δημοσιεύονταν 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Για το διορισμό τους είχαν εφαρμογή τα άρθρα του Υπαλληλικού 
Κώδικα τα σχετικά με τα προσόντα και τα κωλύματα διορισμού.  

Στο έργο τους , το οποίο ρητά περιγράφονταν στις διατάξεις των 
άρθρων 2 και 3 του Ν.Δ/τος, βοηθούνταν από βοηθούς και Δόκιμους 
λογιστές. 

 Τη διοίκηση και τον έλεγχο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών 
ασκούσε το κράτος με το Εποπτικό Συμβούλιο που διορίζονταν με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Συντονισμού , Οικονομικών και 
Εμπορίου.  

Με τις διατάξεις του Ν.Δ. 33/1973 οι Ορκωτοί Λογιστές , οι 
Βοηθοί και Δόκιμοι Ορκωτοί Λογιστές υπήχθησαν υποχρεωτικά 
στην ασφάλιση του κλάδου Σύνταξης του ΙΚΑ .  

Για επικουρικό και ασθένεια καλύπτονταν από τους Λογαριασμούς 
Επικουρικής Συνταξιοδότησης , Πρόνοιας και Υγείας που λειτουργούσαν 
στο Σώμα. 

Η θέσπιση των ειδικών διατάξεων για την ασφαλιστική κάλυψη 
των ανωτέρω προσώπων είχε καταστεί αναγκαία λόγω της ιδιόρρυθμης 
άσκησης της εργασίας τους. Δεν τελούσαν σε εξάρτηση ούτε προς το 
Σ.Ο.Λ. , του οποίου ήταν απλώς μέλη, ούτε προς το Εποπτικό Συμβούλιο, 
με το οποίο η σχέση τους ήταν σχέση προς Αρχή έναντι της οποίας 
υπείχαν όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες των δημοσίων λειτουργών, 
ούτε όμως και προς τις ελεγχόμενες υπηρεσίες και επιχειρήσεις προς τις 
οποίες παρείχαν αυτοπροσώπως της υπηρεσίες τους .  

Έλλειπε κατά συνέπεια μια από τις βασικές προϋποθέσεις 
υπαγωγής στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που προβλέπεται στο άρθρο 2 
του ΑΝ.1846/51 , δηλαδή αυτή της εξαρτημένης εργασίας. 

Με τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 33/1973 τη θέση του εργοδότη 
έναντι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είχε το Σώμα Ορκωτών Λογιστών , το οποίο 
παρακρατούσε και απέδιδε στο ΙΚΑ τις αναλογούσες εισφορές 
(εργοδότη και ασφαλισμένου) που βάρυναν εξ ολοκλήρου τους 
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Ορκωτούς Λογιστές. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονταν αρχικά 
επί ασφαλιστικής κλάσης που καθορίζονταν με απόφαση του Δ.Σ. του 
ΙΚΑ και αργότερα που άρχισαν να αμείβονται με σταθερές αποδοχές επί 
του συνόλου αυτών. 

 
  

 
Α2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
(ΣΟΕ) 

 
 

 
Με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.1969/1991 όπως 

τροποποιήθηκαν με αυτές του άρθρου 32 του Ν.2076/1992 και εν                          
συνεχεία με το άρθρο 18 του Ν.2231/1994 και το ΠΔ.226/1992 που 
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων όπως 
τροποποιήθηκε με το ΠΔ 121/1993 και το Ν.2231/1994 ( άρθρο 18) , ο 
υποχρεωτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης ανωνύμων εταιρειών, 
Ιδρυμάτων κλπ. ασκείται πλέον από τους Ορκωτούς Ελεγκτές που 
βοηθούνται στο έργο τους από Επίκουρους, Δόκιμους και 
Ασκούμενους Ορκωτούς Ελεγκτές. Το σύνολο των ανωτέρω αποτελούν 
το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΕ) από την 1/5/1993 δε και εφεξής 
καταργήθηκε κάθε αντίθετη διάταξη της ισχύουσας νομοθεσίας περί του 
Σώματος Ορκωτών Λογιστών. 

Ο υποχρεωτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης ανωνύμων 
εταιρειών, Ιδρυμάτων, Οργανισμών , Επιχειρήσεων και Εκμεταλλεύσεων 
που απαιτεί αυξημένα προσόντα ασκείται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές 
που εγγράφονται σε Ειδικό Μητρώο κατά τα οριζόμενα στο ΠΔ 
226/1992.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου , το Σώμα Ορκωτών 
Ελεγκτών ( Σ.Ο.Ε) που έχει συσταθεί με έδρα την Αθήνα , είναι ΝΠΔΔ 
και αποτελείται από ανεξάρτητους επαγγελματίες Ορκωτούς Ελεγκτές , 
Επίκουρους, Δόκιμους και ασκούμενους Ορκωτούς Ελεγκτές. Οι 
Ορκωτοί Ελεγκτές έχουν πλήρη τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 
μέλους του Σώματος και ασκούν ελευθέρως και με δική τους ευθύνη 
τις εργασίες που αναφέρονται στο ΠΔ. 

Στο Μητρώο του Σώματος εγγράφονται οι ήδη υπηρετούντες ως 
Ορκωτοί Λογιστές, καθώς και όσοι έχουν υποστεί επιτυχώς την ειδική 
δοκιμασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 παρ.4 του ΠΔ , έχουν τα 
προσόντα του άρθρου 10 παρ. 5 και έχουν άδεια άσκησης του 
επαγγέλματος. Στο Μητρώο μπορούν να εγγραφούν και εταιρείες και 
κοινοπραξίες που συστήνονται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 
17. Η εγγραφή τους γίνεται σε ιδιαίτερη μερίδα, παράλληλα με την 
εγγραφή των επί μέρους μετόχων  ή εταίρων. 
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Το ελεγκτικό έργο ασκείται πλέον από επαγγελματίες Ορκωτούς 
Ελεγκτές που διαθέτουν μόνιμη επαγγελματική στέγη, που προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους υπό ιδίαν ευθύνη, εντασσόμενοι σε εταιρεία ελεγκτών, 
η οποία αναλαμβάνει να τιμολογεί και να εισπράττει την αμοιβή του 
ελέγχου.( Σχετ.  άρθρο 75 παρ.4 του Ν.1969/91 , άρθρο 32 παρ. 1 του 
Ν.2076/92 και άρθρο 18 του Ν.2231/94). 
 
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές που δεν ήταν και Ορκωτοί Λογιστές και μέλη 
του ΣΟΛ , με δεδομένο ότι δεν υπήρχε ειδική ρύθμιση , η οποία να 
τους υπαγάγει στην ασφάλιση του ΙΚΑ ή άλλου Ασφαλιστικού 
Οργανισμού, πολλοί από αυτούς υπήχθησαν στην ασφάλιση του τ. 
ΤΕΒΕ ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ή υπήχθησαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αν 
η σχέση τους ήταν αυτή της εξαρτημένης εργασίας. 
 
 

 
Α3. ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

(ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ – ΔΟΚΙΜΟΙ) 
 

 
Το Σ.Ο.Ε. εκτός από τους Ορκωτούς Ελεγκτές αποτελείται και από 

τους ασκούμενους Ορκωτούς Ελεγκτές (Επίκουροι και Δόκιμοι). Και 
αυτοί εγγράφονται σε Ειδικό Μητρώο , ξεχωριστά η κάθε βαθμίδα. 

Βοηθούν τους Ορκωτούς Ελεγκτές στο έργο τους και ενεργούν 
πάντοτε επ’ ονόματι , για λογαριασμό και ευθύνη του Ορκωτού Λογιστή. 
Κατά την εκτέλεση δε του ελεγκτικού τους έργου απασχολούνται με 
σχέση ιδιωτικού δικαίου στις Ελεγκτικές εταιρείες ή Κοινοπραξίες 
Ορκωτών Ελεγκτών ( άρθρο 10 παρ.7  πδ.226/92).  

Με δεδομένη την εργασιακή σχέση υπάγονται στην ασφάλιση 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι ασκούμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές αν από την έρευνα 
των πραγματικών στοιχείων αποδειχθεί ότι η σχέση ιδιωτικού δικαίου με 
την οποία παρέχεται η εργασία τους είναι αυτή της μίσθωσης 
εξαρτημένης εργασίας.  

Κατά τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 24 του ΠΔ 226/92 οι 
Λογαριασμοί Επικουρικής Συνταξιοδότησης, Πρόνοιας και Υγείας 
του Σώματος Ορκωτών Λογιστών εξακολουθούν να έχουν το δημόσιο 
χαρακτήρα τους και παραμένουν ως Λογαριασμοί του Σώματος 
Ορκωτών Ελεγκτών και οι εισφορές τους καθίστανται υποχρεωτικές για 
τους Ορκωτούς Ελεγκτές και τους  Ασκούμενους Ορκωτούς Ελεγκτές 
(Επίκουρους- Δόκιμους) οι οποίοι εντάσσονται στους ασφαλιστικούς 
Λογαριασμούς. 

Κατά συνέπεια, οι ανωτέρω αναφερόμενοι ασφαλίζονται στο 
Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.  για τον Κλάδο Σύνταξης  και στα Συνεισπραττόμενα  
η δε ασφάλισή τους στον κλάδο ασθενείας του Ιδρύματος γίνεται μόνο 
κατόπιν επιλογής τους. 
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Α4. ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 
(ΣΟΕΛ) –ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

 
 

Με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.2733/1999, το ΣΟΕ 
μετονομάσθηκε σε Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών ( ΣΟΕΛ) 
και οι Ορκωτοί Ελεγκτές ονομάστηκαν  Ορκωτοί Ελεγκτές -Λογιστές. 

Με τη θέσπιση των διατάξεων  του  Ν. 3148/2003 και του 
Ν.3693/2008 περί εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 17/5/2006 καθώς και τις διατάξεις του Ν.3919/2011 
συμπληρώθηκε και μεταβλήθηκε το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον 
ελεγκτικό –λογιστικό θεσμό. 

 
 
 
Β.  ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.3 της Υποπαραγράφου ΙΑ.1, 

της παραγράφου ΙΑ του Ν.4254/2014 ορίζεται ότι : « Οι ορκωτοί 
ελεγκτές- λογιστές που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Σώματος 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ( Σ.Ο.Ε.Λ.) υπάγονται από την 1.7.2014 
στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. 

Εξαιρούνται όσοι έχουν την 1.7.2014 είκοσι πέντε ( 25) έτη 
ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό 
δικαίωμα. Με αίτησή τους που υποβάλλεται εντός 6 μηνών από την έναρξη 
ισχύος του νόμου αυτού, δύνανται να εξαιρούνται από την ασφάλιση στο 
Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και να υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του 
Ο.Α.Ε.Ε.» 

Κατόπιν τούτου, ενώ με τις αναφερθείσες στην παρ. Α4 διατάξεις  
αναμορφώθηκε το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει γενικότερα τον 
ελεγκτικό –λογιστικό θεσμό όσον αφορά λειτουργικά θέματα, με τις 
κοινοποιούμενες διατάξεις ρυθμίζεται σε νέα βάση το ασφαλιστικό – 
εργασιακό καθεστώς των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών που είναι 
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών(ΣΟΕΛ). 
  
Συγκεκριμένα προβλέπεται: 
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Β1. ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 
 

 
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές που είναι εγγεγραμμένοι στα 

μητρώα του Σ.Ο.Ε.Λ. και είναι ελεύθεροι επαγγελματίες  υπάγονται από 
1/7/2014 και εφεξής στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. 

Επίσης, στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. δύνανται να υπάγονται και 
όσοι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές ελεύθεροι επαγγελματίες  οι οποίοι 
έχουν την 1/7/2014 είκοσι πέντε έτη (25) ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ. ( δηλ. 7.500 ημέρες εργασίας και πάνω)  ή έχουν θεμελιώσει 
συνταξιοδοτικό δικαίωμα, επιθυμούν όμως να ασφαλιστούν στον 
Ο.Α.Ε.Ε., έχοντας δηλώσει την επιθυμία τους αυτή με υπεύθυνη 
δήλωσή τους  προς τον Ο.Α.Ε.Ε και το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. εντός 6 
μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου Ν.4254/2014, ήτοι μέχρι  
7/10/2014. 

 
 
Β2. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ -ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – 

ΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 

 
1. Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπάγονται οι 

Ορκωτοί ελεγκτές- Λογιστές ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι 
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΣΟΕΛ και οι οποίοι κατά την 1/7/2014 
είτε: 

Α. Έχουν συμπληρώσει είκοσι πέντε έτη (25) ασφάλισης στο 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ( δηλ. 7.500 ημέρες εργασίας και πάνω). Στον ανωτέρω 
χρόνο ασφάλισης περιλαμβάνεται τόσο ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης 
είτε ως μέλος του ΣΟΕΛ είτε από οποιαδήποτε άλλη εργασία, όσο και ο 
χρόνος προαιρετικής ασφάλισης που έχει χωρήσει καθώς και 
οποιοσδήποτε χρόνος που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις ή για τον οποίο έχει υποβληθεί αίτηση αναγνώρισης στο ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ μέχρι 30/6/2014, είτε  

Β. Έχουν θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα (είτε για πλήρη 
είτε για μειωμένη σύνταξη) στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (σχετ.Η  
αριθμ.Φ80000/οικ.27040/1798/21-11-2012 εγκύκλιος ΓΓΚΑ ΑΔΑ: 
Β4ΣΞΛ-Ο6Υ). 
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Επισημαίνουμε ότι όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με  τις 
διατάξεις του Ν.Δ/τος 33/1973 τη θέση του εργοδότη έναντι του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ είχε το Σώμα Ορκωτών Λογιστών , το οποίο παρακρατούσε και 
απέδιδε στο ΙΚΑ τις αναλογούσες εισφορές (εργοδότη και 
ασφαλισμένου) για τον κλάδο σύνταξης, οι οποίες βάρυναν εξ 
ολοκλήρου τους Ορκωτούς Λογιστές.   

Κατά συνέπεια,  Ορκωτοί Λογιστές μέλη του ΣΟΛ που πληρούν 
τις αναφερόμενες ως άνω προϋποθέσεις ( είτε έχουν 25 έτη ασφάλισης  ή 
θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα) και οι οποίοι υπάγονται στην 
ασφάλιση του Ιδρύματος, συνεχίζουν να βαρύνονται οι ίδιοι εξ 
ολοκλήρου με τις αναλογούσες  ασφαλιστικές εισφορές του κλάδου 
σύνταξης  (εργοδότη και ασφαλισμένου) υπολογιζόμενες στη ανώτατη 
ασφαλιστική κλάση του Ιδρύματος (28η) και για 25 ημέρες ασφάλισης 
(94,94Χ25=2373,5) ,τη θέση δε εργοδότη έναντι του Ιδρύματος 
εξακολουθεί να την έχει το ΣΟΛ.  

Ορκωτοί Λογιστές που δεν ήταν μέλη του ΣΟΛ  που πληρούν 
τις αναφερόμενες ως άνω προϋποθέσεις ( είτε έχουν 25 έτη ασφάλισης  ή 
θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα) υπάγονται στην ασφάλιση του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ισχύει ο επιμερισμός του ποσοστού ασφάλισης εργοδότη 
και ασφαλισμένου ( δηλ. δεν επιβαρύνονται οι ίδιοι με το σύνολο των 
εισφορών) οι αναλογούσες εισφορές υπολογίζονται στο σύνολο των 
αποδοχών τους , τη θέση δε εργοδότη έναντι του Ιδρύματος κατέχει η 
ελεγκτική εταιρεία στην οποία απασχολούνται. 

2.  Επίσης, στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 
υπάγονται οι ασκούμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές –Λογιστές (Επίκουροι- 
Δόκιμοι) για τους οποίους έγινε αναλυτική αναφορά στην Α3 παράγραφο 
της παρούσας εγκυκλίου, εφόσον κατά την εκτέλεση του ελεγκτικού τους 
έργου τελούν σε σχέση εξαρτημένης εργασίας προς τις Ελεγκτικές 
εταιρείες ή Κοινοπραξίες Ορκωτών Ελεγκτών καθόσον δεν είναι βέβαιο 
ότι μετά το πέρας της άσκησης θα γίνουν Ορκωτοί Λογιστές- Ελεγκτές. 

3.  Επίσης, όπως ανεφέρθη ανωτέρω ,το ελεγκτικό έργο δύναται να 
παρέχεται από ελεγκτικές εταιρείες ,ή Κοινοπραξίες. 

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.1 εδ.β΄ του Ν.3693/2008 που 
ρυθμίζει την εγγραφή των νόμιμων ελεγκτών στο Μητρώο Ελεγκτών 
ορίζεται ότι, οι Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές που παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους για λογαριασμό ελεγκτικών γραφείων ή εταιρειών παρέχουν αυτές  
ανεξάρτητα από τη νομική σχέση με την  οποία συνδέονται με την 
ελεγκτική εταιρεία.  

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’αριθμ. 
Φ10035/13273/605/18-7-2014 ερμηνευτικής Εγκυκλίου της ΓΓΚΑ,  όσοι 
Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΣΟΕΛ 
ασκούν για λογαριασμό ελεγκτικών εταιρειών το ελεγκτικό τους έργο 
και έχουν συνάψει συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας με τις εταιρείες 
αυτές, τηρούν τις διαδικασίες της εργατικής νομοθεσίας περί 
εξαρτημένης εργασίας (δήλωση στο ΣΕΠΕ) και έχουν όλα τα 
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προβλεπόμενα δικαιώματα από τη φύση της εξαρτημένης εργασίας τους 
(αποζημιώσεις κλπ), υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ κατά τα γνωστά. 

Αντιθέτως, όσοι  από τους Ορκωτούς Ελεγκτές– Λογιστές που 
απασχολούνται στις ελεγκτικές εταιρείες , η σχέση με την οποία 
παρέχεται η εργασία τους είναι αυτή της σύμβασης ανεξαρτήτων 
υπηρεσιών,  γεγονός που προκύπτει από την ύπαρξη σχετικής σύμβασης 
και την δυνατότητα που τους έχει παράσχει η ελεγκτική εταιρεία να 
υπογράφουν εκθέσεις ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων , αυτοί 
υπάγονται στις διατάξεις της παρ.3 του Κεφαλαίου ΙΑ3 του 
κοινοποιούμενου νόμου και ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ. 

Επισημαίνουμε ότι, τόσο για τους ασκούμενους Ορκωτούς 
Ελεγκτές-Λογιστές όσο και για τους  Ορκωτούς  Ελεγκτές- Λογιστές που 
έχουν συνάψει συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας με τις ελεγκτικές 
εταιρείες ισχύει ο επιμερισμός του ποσοστού ασφάλισης εργοδότη και 
ασφαλισμένου ( δηλ. δεν επιβαρύνονται οι ίδιοι με το σύνολο των 
εισφορών), εργοδότης δε είναι η ελεγκτική εταιρεία στην οποία 
απασχολούνται . 

Περιπτώσεις Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που είναι μέτοχοι των 
ελεγκτικών ανωνύμων εταιρειών με ποσοστό άνω του 3% και μέλη του 
Δ.Σ. της ελεγκτικής εταιρείας , η υπαγωγή χωρεί στην υποχρεωτική 
ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 
β του Καταστατικού του Οργανισμού ( π.δ. 258/2005,) καθόσον ασκούν 
επαγγελματική δραστηριότητα.  

Ωστόσο, όταν τα ανωτέρω πρόσωπα (Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
μέλη διοίκησης Α.Ε.) παρέχουν στην ελεγκτική Α.Ε. εξαρτημένη 
εργασία και δεν κατέχουν ποσοστό μετοχών άνω των 2/3 υπάγονται 
στην ασφάλιση του  Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. παράλληλα με την ασφάλισή τους 
στο Ειδικό Ταμείο. Τούτο συμβαίνει όταν τα μέλη παρέχουν προς την 
εταιρεία έναντι αμοιβής τις προσωπικές τους υπηρεσίες πέραν από αυτές 
που περιλαμβάνονται στον κύκλο των δικαιωμάτων και καθηκόντων 
τους.                                                                                                                                         
 Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για  δύο χωριστές συμβατικές 
σχέσεις, την  εταιρική και την εξαρτημένη , που διέπονται από 
διαφορετικές αρχές και διατάξεις , η δε δεύτερη υπάγεται στην ασφάλιση 
του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. , εφόσον το μέλος παρέχει εξαρτημένη εργασία 
έναντι αμοιβής. 
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Β3. ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. - 
ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ 1/7/2014  
  

 
Οι  Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές με εξαρτημένη σχέση εργασίας 

καθώς και οι ασκούμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές ( Δόκιμοι- 
Επίκουροι) μέλη του ΣΟΕΛ, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του 
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.  για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης και στα 
Συνεισπραττόμενα η δε ασφάλισή τους στον κλάδο ασθενείας του 
Ιδρύματος γίνεται μόνο κατόπιν επιλογής τους. 

 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

 
           
     ΚΛΑΔΟΙ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ 

 
 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 

 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 

 
        
     ΚΛΑΔΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
 

 
6,67% 

 
 

 
13,33% 

 

 
20% 

 

      
     ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ 

 
3,28% 

 

 
3,68% 

 

 
6,96% 

 
 

 
    ΑΣΘΕΝΕΙΑ  

    (ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ)  
 

 
2,55% 

 
4,55% 

 
 

 
7,1% 

 
 
 
Τα ποσοστά ασφάλισης για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ και Συνεισπραττόμενα είναι : 17,01% εργοδοτική εισφορά , 
9,95% ασφαλιστική εισφορά  , σύνολο 26,96% . 

 
Εφόσον δε επιλέξουν και την υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου 

ασθενείας του Ιδρύματος, τα ποσοστά ασφάλισης διαμορφώνονται 
αντίστοιχα: 21,56% εργοδοτική εισφορά, 12,5% ασφαλιστική 
εισφορά , σύνολο 34,06%. 
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Οι Λογαριασμοί Επικουρικής Συνταξιοδότησης, Πρόνοιας και 
Υγείας του Σώματος Ορκωτών Λογιστών καλύπτουν ασφαλιστικά τα 
μέλη του ΣΟΕΛ για υγειονομική περίθαλψη ( παροχές σε είδος και σε 
χρήμα)  χορήγηση επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ βοηθημάτων. 
 
 

 
Β3.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ  ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 
 

                                                       
Για να υπαχθεί στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. Ορκωτός Ελεγκτής – 

Λογιστής, εγγεγραμμένος στα μητρώα του Σ.Ο.Ε.Λ.,ο οποίος  έχει : 
1.  Λιγότερες από 7.500 ημέρες ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή δεν  

έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή 
2. 7500 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή θεμελιωμένο 

συνταξιοδοτικό δικαίωμα ,αλλά επιθυμεί να ασφαλιστεί στον ΟΑΕΕ 
θα πρέπει να προσκομίσει στις Υπηρεσίες του ως άνω Οργανισμού αντίστοιχη 
βεβαίωση από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. 

Προς τούτο, ο ενδιαφερόμενος Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής θα 
πρέπει να απευθύνεται στο Τμήμα Μητρώου του Υποκαταστήματος  Ι.Κ.Α. 
– Ε.Τ.Α.Μ. της κατοικίας του, καταθέτοντας σχετική αίτηση (συνημμένο 
υπόδειγμα), στην οποία θα προσδιορίζει οπωσδήποτε την υπηρεσία του 
Ο.Α.Ε.Ε., που πρέπει να κοινοποιηθεί η ζητούμενη βεβαίωση. 

 Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ασφαλιστικά του στοιχεία 
(Δ.Α.Τ.Ε., Α.Δ.Ε. κ.λπ.) για περιόδους έως 31/12/2001 (για περιόδους  από 
1/1/2002 και μετέπειτα οι πληροφορίες θα αντλούνται οίκοθεν από το Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ.).Επίσης, πρέπει να καταθέσει απλό αντίγραφο οποιασδήποτε απόφασης 
προαιρετικής ασφάλισης ή αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης τον αφορά.  

Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές που έχουν ήδη καταθέσει αιτήσεις δεν 
χρειάζεται να επανέλθουν με νέο αίτημα. Ωστόσο, θα πρέπει να 
προσκομίσουν τυχόν ασφαλιστικά τους στοιχεία (περιόδων μέχρι 31/12/2001) 
και να μας γνωρίσουν την υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Ε., στην οποία θα 
κοινοποιηθεί η βεβαίωση. 

Η οικεία υπηρεσία Μητρώου θα προσδιορίζει το χρόνο ασφάλισης 
προερχόμενο από εργασία  του ενδιαφερόμενου στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (είτε ως 
μέλος του Σ.Ο.Ε.Λ. είτε από οποιαδήποτε άλλη εργασία). Ακολούθως, με 
έγγραφό της θα ενημερώνει την υπηρεσία Ειδικών Θεμάτων του Τμήματος 
Εσόδων του ιδίου Υποκαταστήματος και θα της διαβιβάζει την αίτηση. Το 
έγγραφο θα κοινοποιείται στον αιτούντα, συνοδευόμενο με  τα ασφαλιστικά  
στοιχεία που είχε καταθέσει κατά την υποβολή της αίτησης. 

Η υπηρεσία Ειδικών Θεμάτων αφού εντοπίσει τυχόν χρόνο ασφάλισης από 
προαιρετική ασφάλιση καθώς και από οποιανδήποτε αναγνώριση ή για τον οποίο 
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έχει υποβληθεί αίτηση αναγνώρισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. μέχρι 30/6/2014 και 
εκκρεμεί, συντάσσει σχετικό ενημερωτικό έγγραφο προς την οικεία υπηρεσία 
απονομών συντάξεων (μόνο για τις περιπτώσεις που δεν συμπληρώνουν 25 έτη 
ασφάλισης) συναποστέλλοντας την αίτηση του ενδιαφερόμενου καθώς και το 
προαναφερόμενο έγγραφο του Τμήματος Μητρώου, στο οποίο αναγράφεται 
χρόνος ασφάλισης από απασχόληση. 

Η υπηρεσία απονομών συντάξεων αποφαίνεται για τη θεμελίωση ή μη 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος με βάση τα υπάρχοντα και δηλωθέντα στοιχεία, 
επιστρέφει το φάκελο και ενημερώνει την Υπηρεσία Εσόδων η οποία εκδίδει τη 
σχετική βεβαίωση (συνημμένο υπόδειγμα). 
Συν. : 10φ  

 
 
 

                                                         
           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                            Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                         ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                      ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Δ Ι Α Ν Ο Μ Η Σ 

 
 

1. Γρ. κ. Διοικητή 
2. Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών  
3. Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών 
4. Γρ. κ. κ. Συντονιστών  
5. 
 

Όλα τα Υπουργεία - Δ/νσεις Διοικητικού (για την άμεση ενημέρωση 
αυτών     και   των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, Δημ. 
Επιχειρήσεων κ.α.) 

6. Υπουργείο Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων 
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα 

7. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα 

8. Γρ. Διοικητή ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ)Φιλελλήνων 13-15 
9. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ  

Καποδιστρίου 28 Τ.Κ.10682 
10. Σ.Ε.Β. 

Ξενοφώντος 5, 10557 Αθήνα 
11. Σύνδεσμος Ανων. Εταιρειών και ΕΠΕ  

Πανεπιστημίου 16, 10672  Αθήνα 
12. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αττικής και Πειραιώς 

Ακαδημίας 15, 10671 Αθήνα 
13. Ένωση Ελληνικών Τραπεζών 

Μασσαλίας 1 και Σόλωνος, 10680 Αθήνα 
14. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

Μητροπόλεως 12-14,  10563  Αθήνα  
15. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. (για την ενημέρωση των Ο.Τ.Α.) 

Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 10678 Αθήνα 
16. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπορικών Κλαδικών Οργανώσεων 

Λυκαβηττού 7, 10672 Αθήνα 
17. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών 

Ακτή Μιαούλη 85 , 18537  Πειραιάς 
18. Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας 

Σταδίου 24 , 10564 Αθήνα 
19. Γ.Σ.Ε.Ε. 

28ης  Οκτωβρίου 69, 10434 Αθήνα 
20. Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών 

Κάνιγγος 27 , 10682 Αθήνα 
21. Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών 

Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα 
22. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος 

Αριστοτέλους 4, 10433 Αθήνα 
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23. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 
Ακαδημίας 7 , 10671 Αθήνα 

24. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης 
Τσιμισκή 29 , 54624 Θεσ/νίκη 

25. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά 
Λουδοβίκου 1 Πλ. Οδησσού , 18531 Πειραιάς 

26. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων 
Νομού Θεσ/νίκης 
Αριστοτέλους 3, 54624 Θεσ/νίκη 

27. Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου  
Κανακάρη 46 - 52,  26221 Πάτρα 

28. Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών 
Πατησίων 12, Αθήνα 

29. Ομάδα Υποδομών  Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιών  
Πατησίων 12, Αθήνα 

30. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) 
Μητροπόλεως 42, 10563 Αθήνα 

31. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών 
Ελ. Βενιζέλου 44, 10679 Αθήνα 

32. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά 
Αγ. Κων/νου 3, 18531 Πειραιάς 

33. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος 
Καποδιστρίου 24, 10682 Αθήνα 

34. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών 
Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας 
Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα 

35. Ομάδα Υποδομών Λειτουργικών Παρεμβάσεων & Διαδικασιών 
Πατησίων 12, Αθήνα 

36. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Πατησίων 12, Αθήνα 

37. Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Πατησίων 12, Αθήνα 
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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
   

                                                                       
 
 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ              
                         
 
…………………….. ΥΠΟΚ/ΜΑ ……………………        
 
ΤΜΗΜΑ                   : ΕΣΟΔΩΝ (ΕΙΔ. ΘΕΜΑΤΑ) 
Ταχ. Διεύθυνση   : …………………………… 
                                ……………………………    
Πληροφορίες       : …………………………… 
Αριθ. τηλεφώνου : …………………………… 
FAX                      : …………………………… 

ΙΔΡΥΜΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

      
 
     …..………….., …. /…./201… 
 
 
     Αριθμ. Πρωτ. 
 
     ……………... 
    
 
 
      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
      Ο.Α.Ε.Ε. …………………… 
      ……………………………… 
      ……………………………… 
      ……………………………… 
     ………………………………        

 
   Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 

( για Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές)
 
Βεβαιώνεται ότι, …. ασφαλισμέν….…………………………………………. 

…………………………………………………………… Α.Μ.Α. ……………………..., 
Α.Μ.Κ.Α. …………………….. : 

•  Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που μας προσκόμισε, καθώς και από τα 
μηχανογραφικά τηρούμενα αρχεία μας έχει,  μέχρι 30/6/2014, στην ασφάλιση του 
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ……………………………………………………… (…….) ημέρες 
ασφάλισης.  

            Στον ανωτέρω χρόνο περιλαμβάνονται και ...….……………………………… 
(…….) ημέρες ασφάλισης για την αναγνώριση των οποίων υποβλήθηκε 
στις…../…./………...αίτημα αναγνώρισής τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
ν.………………….., το οποίο εκκρεμεί.   
 

• α) Θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.:   
 
β) Δεν θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.:  

                (Επιλέγεται X σε μία από τις δύο περιπτώσεις) 
 
Η παρούσα εκδίδεται κατόπιν αιτήσεώς τ… ανωτέρω Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, 

κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της περ. 3 της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 της Παραγράφου ΙΑ 
του Ν. 4254/2014 και των υπ΄ αριθμ. Φ80000/οικ.12347/576/16.6.2014 και 2/2015 
Εγκυκλίων Διαταγών του ΥΠ.Ε.Κ.Α.Π. / Γ.Γ.Κ.Α. και του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. αντίστοιχα, 
με κάθε επιφύλαξη για οποιαδήποτε εκ των υστέρων μεταβολή των στοιχείων, βάσει των 
οποίων εκδόθηκε.  

 
                                                                                                   ….. ΔΙΕΥΘΥΝΤ…… 

 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ) 
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ΕΠΩΝΥΜΟ:           

 
…………………………………… 
 

 
ΠΡΟΣ : 

 
ΟΝΟΜΑ:   

 
……………………………………
 

 
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ: 

 
……………………………………
 

 
ΟΝ. ΜΗΤΡΟΣ 

 
……………………………………
 

 
Α.Μ.Α.: 

 
……………………………………
 

 
Α.Μ.Κ.Α.: 

 
…………………………………… 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 

 
 
……………………………………
 
 
……………………………………
 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:     

 
………………………………… 
 

 
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ.: 

 
………………………………… 
 

Το Υποκατάστημα  Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. 
         …………………………………… 
         Τμήμα Μητρώου. 
 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι Ορκωτός 
Ελεγκτής-Λογιστής εγγεγραμμένος  στα 
μητρώα του Σ.Ο.Ε.Λ. και παρακαλώ όπως 
εκδώσετε βεβαίωση, από την οποία να 
προκύπτει, ο χρόνος ασφάλισής μου στο 
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. μέχρι 30/6/2014 και ότι 
δεν έχω θεμελιώσει συνταξιοδοτικό 
δικαίωμα (εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 2 /2015). 

 
     Η βεβαίωση να κοινοποιηθεί στον 
Ο.Α.Ε.Ε……………………………………
……………………………………………
…………………………………………….  

 
 
 
 
 
 
                      .…ΑΙΤ…..….. 

 
 

   
Συνημμένα :    ………………………. 
 

               ……………………….. 
 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΑΙΤΗΣΗΣ) 

     

  
                       

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
     

                               
 
 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ          
                         
 

                               ΙΔΡΥΜΑ 
                               ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  
                               ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

       
                                                              
                  ………………………, /……/201... 
 
                 Αριθμ. Πρωτ. 
 
                 ……………............. 

 ΑΙΤΗΣΗ / ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,18.07.2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
& ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/13273/605
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  
Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης 
Δ/νση Κύριας Ασφάλισης
Αυτοαπασχολουμένων
Πληροφ: Σ. Παπαϊωάννου  ΠΡΟΣ:   1. Ο.Α.Ε.Ε.
Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα Δ/νση Ασφάλισης
Τηλέφωνο:   210 – 336.8116, 8118 Ακαδημίας 22
Fax:  210 – 3368110 10671 Αθήνα
e-mail: tmelepag@0013.syzefxis.gov.gr 2. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Δ/νση Ασφάλισης και Εσόδων 
Αγ. Κωνσταντίνου 8
10241 Αθήνα 

3. Σ.Ο.Ε.Λ
Καποδιστρίου 28
106 82 Αθήνα

4. Έρνστ & Γιανγκ (Ελλάς)
Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές Α.Ε.
11ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας
144 51 Αθήνα

5. PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.
Λ. Κηφισίας 124
115 26 Αθήνα

ΘΕΜΑ:
ΘΕΜΑ:

Συμπληρωματικές  οδηγίες  για  την  ασφαλιστική  αντιμετώπιση  των 
Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

Όπως  σας  έχουμε  ήδη  γνωρίσει  με  το  Φ80000/οικ.12347/576/16.06.2014,  με  τις 
διατάξεις του της περ.3 της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (85 
Α’), ρυθμίζεται σε νέα βάση το ασφαλιστικό καθεστώς των ορκωτών ελεγκτών– λογιστών. 

Σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου και με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί 
στις  Υπηρεσίες  μας  και  στις  Υπηρεσίες  του  Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.  και  του  Ο.Α.Ε.Ε.,  για  τους 
ορκωτούς  ελεγκτές  -  λογιστές  εγγεγραμμένους  στα  μητρώα του  Σ.Ο.Ε.Λ.  οι  οποίοι  έχουν 
συνάψει συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας με τις ελεγκτικές εταιρίες, τηρούν τις διαδικασίες 
της εργατικής νομοθεσίας περί εξαρτημένης εργασίας (δήλωση στο Σ.Ε.Π.Ε.) και έχουν όλα τα 
προβλεπόμενα δικαιώματα από τη φύση της εξαρτημένης εργασίας τους (αποζημιώσεις κτλ), 
επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με  τη νομοθεσία  τόσο του Ο.Α.Ε.Ε.  όσο και  του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. στην 
ασφάλιση  των  ανωτέρω  φορέων  υπάγονται  τα  φυσικά  πρόσωπα  βάσει  της  πράγματι 
παρεχόμενης εργασίας – απασχόλησής τους. Επομένως οι  ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές που 
έχουν συνάψει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας εξακολουθούν να υπάγονται στην ασφάλιση 
του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και οι λοιποί ασφαλίζονται στον Ο.Α.Ε.Ε..

F35_EGKYKLIOS_13273_14_4.doc 1 
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Στις περιπτώσεις ορκωτών ελεγκτών-λογιστών – μετόχων των ελεγκτικών εταιριών με 
ποσοστό άνω του 3% που είναι και μέλη του Δ.Σ. της ελεγκτικής εταιρίας, η υπαγωγή χωρεί 
στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 β) 
του  Καταστατικού  του  Οργανισμού  (π.δ.  258/2005),  καθόσον  ασκούν  επαγγελματική 
δραστηριότητα.

Η Γενική Διευθύντρια Κ.Α.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: Δρ. Άρτεμις Αναγνώστου Δεδούλη
1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Κ.Α.
4. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντριας Κ.Α
5. Δ/νση Κ.Α.Μ.
6. Δ/νση Κ.Α.Α.

F35_EGKYKLIOS_13273_14_4.doc 2 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
& ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Α΄

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 10110-ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ.Πατούνα
                       Ι. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο:210 3368116-118
FAX:  210 3368110

          
    
               Αθήνα,        16  / 06 / 2014
          Αριθ.Πρωτ.:Φ.80000/οικ.12347/576

ΠΡΟΣ:    1.    Ο. Α. Ε. Ε.
                      Γραφ. κ. Διοικητή
                      Ακαδημίας 22
                      Τ.Κ. 106 71 Αθήνα

2.    I.K.A.-ETAM
       Γραφ. κ. Διοικητή

Αγίου Κωνσταντίνου 8
ΤΚ 402 41 Αθήνα     

                 3.    Σ.Ο.Ε.Λ. 
 Γραφ. Προέδρου
Καποδιστρίου 28
Τ.Κ. 106 82 Αθήνα

 

 ΘΕΜΑ :  Γνωστοποίηση  των  διατάξεων  της   περ.  3  της  Υποπαραγρ.  ΙΑ.1,  της 
Παραγράφου ΙΑ του Ν.4254/2014 σχετικά με την ασφάλιση των ορκωτών 
ελεγκτών-λογιστών που είναι μέλη του ΣΟΕΛ.

           Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 85 Α΄/07-04-2014 δημοσιεύτηκε ο Ν.4254/2014 «Μέτρα 
στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και 
άλλες διατάξεις.». 
          Στον ανωτέρω νόμο περιλαμβάνεται  διάταξη (περ.  3  της Υποπαραγρ.  ΙΑ.1,  της 
Παραγράφου  ΙΑ)   ,  με  την  οποία  ρυθμίζεται  σε  νέα  βάση  το  ασφαλιστικό  καθεστώς  των 
ορκωτών  ελεγκτών-λογιστών  που  είναι  εγγεγραμένοι  στα  μητρώα  του  Σώματος  Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ).
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Συγκεκριμένα ορίζεται ότι οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές που είναι εγγεγραμμένοι στα 
μητρώα του Σ.Ο.Ε.Λ. υπάγονται από 01-07-2014 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε..

Εξαιρούνται όσοι έχουν την 01-07-2014 είκοσι πέντε έτη (25) ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
ή  έχουν  θεμελιώσει  συνταξιοδοτικό  δικαίωμα.  Με   αίτησή  τους,  που  υποβάλλεται  εντός  6 
μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δύνανται να εξαιρούνται από την ασφάλιση 
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και να υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ.  

 Για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης αυτής παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες : 

Α. Δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ : 
1.  Οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές μέλη του ΣΟΕΛ που  έχουν συμπληρώσει την 30.6.2014 

είτε :
Α) 25 χρόνια ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
Στον ανωτέρω χρόνο ασφάλισης περιλαμβάνεται τόσο ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης 

είτε ως μέλος  του ΣΟΕΛ είτε από οποιαδήποτε άλλη εργασία ,όσο και ο χρόνος προαιρετικής 
ασφάλισης καθώς και οποιοσδήποτε χρόνος που έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις  ή  για  τον  οποίο  έχει  υποβληθεί  αίτηση  αναγνώρισης  στο  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  μέχρι  τις 
30.06.2014, είτε

Β) έχουν θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα ( είτε για πλήρη είτε για μειωμένη σύνταξη) 
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στην αρ. Φ80000/οικ.27040/1798/21-11-
2012 εγκύκλιο της Δ/νσης Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών του Υπουργείου,  ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Ο6Υ) . 

2. Επίσης δεν υπάγονται οι ασκούμενοι ορκωτοί ελεγκτές –λογιστές. Αυτοί παραμένουν 
κατά  το  διάστημα  της  άσκησής  τους  στην  ασφάλιση  του  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  ,  καθότι  είναι 
εγγεγραμμένοι  σε ξεχωριστό μητρώο, τελούν σε σχέση εξαρτημένης εργασίας και δεν είναι 
βέβαιο ότι μετά το πέρας της άσκησης θα γίνουν ορκωτοί λογιστές –ελεγκτές. 

  Β. Για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ όσων έχουν λιγότερες από 7.500 ημέρες 
ασφάλισης  στο  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  ή  δεν  έχουν  θεμελιώσει  συνταξιοδοτικό  δικαίωμα  απαιτείται  η 
υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης τον οργανισμό και υποβολή αίτησης  στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
για έκδοση σχετικής βεβαίωσης.

Οι υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εκδίδουν την βεβαίωση, η οποία κοινοποιείται στον ΟΑΕΕ 
εντός 3 μηνών από την υποβολή του αιτήματος .

Γ.  Προθεσμία  -Δικαιολογητικά  για  την  εξαίρεση  από  την  ασφάλιση  του  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και 
υπαγωγή στον ΟΑΕΕ όσων έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 7500 ημέρες ασφάλισης (25 
χρόνια ασφάλισης) στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή έχουν θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο ΙΚΑ.

Σελίδα   2   από   4  
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Οι ασφαλισμένοι  της κατηγορίας αυτής πρέπει  εντός  6 μηνών από τη δημοσίευση του 
νόμου  δηλαδή μέχρι  τις  7.10.2014, να  υποβάλλουν σχετική  υπεύθυνη δήλωση προς τον 
ΟΑΕΕ και το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ..

Η απόφαση εξαίρεσης από το ο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εκδίδεται  εντός 3 μηνών από την υποβολή του 
αιτήματος η οποία κοινοποιείται στον ΟΑΕΕ.

 Στις  περιπτώσεις  που   ο  αιτών  έχει  συμπληρώσει  τουλάχιστον  25  έτη  ως  Ορκωτός 
Ελεγκτής-Λογιστής εγγεγραμένος στα μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η 
αίτηση εξαίρεσης μπορεί να  συνοδεύεται και από σχετική βεβαίωση του ΣΟΕΛ. 

3. Κλάδοι ασφάλισης στον ΟΑΕΕ ή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η ασφάλιση και η καταβολή των εισφορών υπέρ  ΟΑΕΕ γίνεται καταρχήν μόνο για τον Κλάδο 
Κύριας Σύνταξης και μόνο κατόπιν επιλογής του ασφαλισμένου και στον Κλάδο Ασθένειας . 
Και  τούτο  γιατί  οι  ασφαλισμένοι  υπάγονται  υποχρεωτικά  για  τον  Κλάδο  Ασθένειας  στον 
Λογαριασμό Υγείας του ΣΟΕΛ.
Σύμφωνα δε με τις διατάξεις  του άρθρου 14, παρ. 1 του Ν.Δ.4277/1962, όπως ισχύουν μετά 
την  αντικατάσταση  του  εδαφίου  Β’  του  άρθρου  17,  παρ.  1  του  Ν.1469/1984  και 
συμπληρώθηκαν  με  το  άρθρο  19,  παρ.  3  του  Ν.3232/2004,  «Ουδείς  δύναται  να  είναι 
ασφαλισμένος συγχρόνως σε περισσότερους από ένα Οργανισμούς για ασφάλιση ασθενείας. 
Ως Οργανισμοί νοούνται το Δημόσιο, οι δήμοι, οι κοινότητες και τα ΝΠΔΔ εφόσον χορηγούν 
ίσες  τουλάχιστον  σε  έκταση  και  ύψος  Παροχές  Ασθενείας  και  Μητρότητας  με  τις 
προβλεπόμενες  από τον  α.ν.1846/51,  καθώς  και  το  Ταμείο  Υγείας  Υπαλλήλων  Αγροτικής 
Τράπεζας, το Ταμείο Υγείας Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, το Αλληλοβοηθητικό 
Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος, η Υγειονομική Υπηρεσία 
της  Ε.Υ.Δ.Α.Π.,  ο Λογαριασμός  Υγείας  των μελών του  Σώματος  Ορκωτών Ελεγκτών 
(Σ.Ο.ΕΛ.).» 
 Επιπλέον, ο δημόσιος χαρακτήρας των  Λογαριασμών  Υγείας,  Επικουρικής Συνταξιοδότησης 
και  Πρόνοιας  του Σώματος  Ορκωτών Λογιστών,  που καλύπτουν ασφαλιστικά τα  μέλη του 
ΣΟΕΛ για την υγειονομική περίθαλψη και τη χορήγηση επικουρικής συντάξεως και εφάπαξ 
βοηθημάτων,  έχει   κριθεί  και  νομολογιακά  (Γνωμοδότηση    475/2012   ΤΗΣ  Α'  ΤΑΚΤΙΚΗΣ   
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ/20-09-2012  )  .  Σύμφωνα με   
την  ανωτέρω  γνωμοδότηση  οι  εν  λόγω  Λογαριασμοί   διατηρούν  τον  δημόσιο 
χαρακτήρα τους και λαμβάνονται υπόψη ως ασφαλιστικοί οργανισμοί κατά την έννοια 
των διατάξεων του Ν.2084/1992 
  Επομένως  η  καταβολή  εισφορών  στον  Λογαριασμό  Υγείας  του  Σ.Ο.Ε.Λ  είναι 
υποχρεωτική για όλα τα υπακτέα στον Λογαριασμό πρόσωπα ..
 Κατά συνέπεια είτε ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είτε στον ΟΑΕΕ η ασφάλισή τους στον Κλάδο 
Ασθένειας των ανωτέρω Οργανισμών γίνεται μόνο κατόπιν επιλογής τους .  
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4.  Σε ό,τι αφορά το θέμα της ασφάλισης στον ΟΑΕΕ σε περίπτωση αναστολής άσκησης της 
δραστηριότητας του ορκωτού ελεγκτή- λογιστή,   επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 
του  Π.Δ./τος  258/2005   λήξη  ασφαλιστικής  σχέσης  είναι  δυνατή  μόνο  μετά  από  διακοπή 
επαγγέλματος από την αρμόδια ΔΟΥ. Ως ημερομηνία διακοπής του επαγγέλματος λαμβάνεται 
η βεβαιωθείσα από τη Δ.Ο.Υ. ημερομηνία οριστικής παύσης εργασιών του φυσικού ή νομικού 
προσώπου.   

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω και την άμεση ενημέρωση των 
Περιφερειακών  Διευθύνσεων  και  υποκαταστημάτων  των  Οργανισμών  σας,  προκειμένου  η 
μετάβαση στο νέο καθεστώς να γίνει χωρίς καθυστερήσεις και προβλήματα .

    

         
Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

Δρ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΕΔΟΥΛΗ

                                

         

Εσωτερική Διανομή :
1. Γραφ. κ. Υπουργού
2. Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα
3. Γραφ. κας Γεν. Δ/ντριας ΚΑ
4. Δ/νση ΚΑΜ
5. Δ/νση Ασθένειας και Μητρότητας

6.   Δ/νση Κ.Α.Α 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 85
 7 Απριλίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4254

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο−
μίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και 
άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 
Ν. 4046/2012

Άρθρο πρώτο

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕ−
ΝΟΥΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕ−
ΡΙΣΜΑΤΟΣ

1. Διατίθεται ποσό τετρακοσίων πενήντα εκατομμυ−
ρίων (450.000.000) ευρώ από το Πρωτογενές Πλεόνα−
σμα Γενικής Κυβέρνησης έτους 2013 για την καταβολή 
κοινωνικού μερίσματος προς στήριξη των πολιτών και 
οικογενειών με χαμηλό συνολικό ετήσιο εισόδημα και 
ακίνητη περιουσία μικρής αξίας, με βάση ειδικά εισοδη−
ματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται 
με την κοινή υπουργική απόφαση της περίπτωσης 3 
της παρούσας.

2. Το κοινωνικό μέρισμα καταβάλλεται εφάπαξ, είναι 
αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, 
δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα 
χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν 
υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή 
του Ε.Κ.Α.Σ. ή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού 
ή προνοιακού χαρακτήρα. Κάθε δικαιούχος λαμβάνει το 
κοινωνικό μέρισμα από μία και μόνο πηγή.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθο−
ρίζονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για 
την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, το ακριβές 
ποσό του διανεμόμενου κοινωνικού μερίσματος ανά 
δικαιούχο, οι κατηγορίες των δικαιούχων, οι προϋπο−
θέσεις, τα δικαιολογητικά, ο φορέας, η διαδικασία, ο 
χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και τρόπος 

ελέγχου των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων 
για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 
της παρούσας υποπαραγράφου.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.2.: ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ, ΣΙΤΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 29 του ν. 4052/2012 
(Α΄41) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

«3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας και του εκάστοτε συναρμόδι−
ου Υπουργού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
υλοποίησης προγραμμάτων για άστεγους, η έκταση και 
ο χρόνος παροχής κοινωνικής προστασίας. Με όμοι−
ες αποφάσεις καθορίζεται το πλαίσιο προδιαγραφών 
λειτουργίας Κέντρων Ημέρας Αστέγων, Κοινωνικών 
Ξενώνων ή άλλων δομών και ειδικότερα οι φορείς υλο−
ποίησης, η στελέχωση, οι κτιριακές προδιαγραφές, η 
διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου, οι φορείς κα−
ταγραφής αστέγων και λοιπά θέματα εφαρμογής της 
παρούσας.»

2. Στο άρθρο 29 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) προστίθενται 
οι ακόλουθες παράγραφοι:

«4. Διατίθεται ποσό είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) 
ευρώ από το Πρωτογενές Πλεόνασμα Γενικής Κυβέρ−
νησης έτους 2013 για τη χρηματοδότηση των ανωτέρω 
προγραμμάτων ή δράσεων. Οι ανωτέρω πόροι μεταβιβά−
ζονται από το Υπουργείο Οικονομικών και εγγράφονται 
στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Γενική 
Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων − Ε.Φ. 33−220).

5. Προγράμματα ή δράσεις, που χρηματοδοτούνται 
από τους ως άνω πόρους, προκηρύσσονται με απόφα−
ση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας με δυνητικούς δικαιούχους τους πιστοποιημέ−
νους φορείς παροχής υπηρεσιών στέγασης, σίτισης και 
κοινωνικής φροντίδας στην ομάδα στόχο των αστέγων.

6. Ως επιλέξιμα για χρηματοδότηση προγράμματα ή 
δράσεις, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, ορί−
ζονται τα προγράμματα ή δράσεις στέγασης, σίτισης και 
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στην ομάδα 
στόχο των αστέγων.

7. Οι προτάσεις που κατατίθενται στο πλαίσιο προ−
γραμμάτων ή δράσεων της ως άνω παραγράφου αξιο−
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νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια, μπορούν να δημι−
ουργούνται χώροι καπνιζόντων, οι οποίοι δεν επιτρέπε−
ται να υπερβαίνουν το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού 
εμβαδού του καταστήματος. Για τη δημιουργία τέτοιων 
χώρων καταβάλλεται ετήσιο τέλος ποσού διακοσίων 
(200) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι 
ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των χώ−
ρων καπνιζόντων, ο χρόνος καταβολής και η διαδικασία 
είσπραξης του ετήσιου τέλους και κάθε άλλο αναγκαίο 
θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.1.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του π.δ. 258/2005 
περί Καταστατικού του Ο.Α.Ε.Ε. (Α΄ 316) όπως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι εισφορές καταβάλλονται από τους υπόχρεους 
ασφαλισμένους μηνιαίως και μέχρι το τέλος του επό−
μενου μήνα εκείνου στον οποίο ανάγονται, διαφορετικά 
από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα καθίστα−
νται καθυστερούμενες και υπόκεινται σε επιβαρύνσεις, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας και ύστερα από γνώμη του 
Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. που εκδίδεται εντός διμήνου από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζονται ο 
χρόνος έναρξης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για 
την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.»

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 2084/ 
1992 (Α΄ 165) όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Σε περίπτωση που προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση 
στο Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. και στον Ο.Α.Ε.Ε., ο ασφαλισμένος 
υπάγεται υποχρεωτικά στον Ο.Α.Ε.Ε., για το σύνολο του 
χρόνου της παράλληλης απασχόλησης, χωρίς δικαίωμα 
επιλογής ασφαλιστικού οργανισμού, εφόσον ο χρόνος 
ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. υπολείπεται των εικοσι−
πέντε (25) ημερών ασφάλισης ανά μήνα.

Πρόσωπα που εξαιρέθηκαν από την υποχρεωτική 
ασφάλιση του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. ή του Ο.Α.Ε.Ε. με τις διατά−
ξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992, όπως αυτές ίσχυ−
σαν μέχρι τη συμπλήρωσή τους από τις διατάξεις του 
παρόντος, επανεξετάζονται με τις διατάξεις του νόμου 
αυτού μετά τη λήξη της χορηγηθείσας εξαίρεσής τους.

Εκκρεμείς αιτήσεις – ενστάσεις ενώπιον των αρμόδιων 
διοικητικών οργάνων που κρίνονται μετά τη δημοσίευση 
του παρόντος νόμου αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.

Με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη των ΔΣ των 
ΟΑΕΕ και ΙΚΑ−ΕΤΑΜ που εκδίδεται εντός τριμήνου από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζονται 
θέματα αναγκαία για την υλοποίηση του παρόντος.»

3. Οι ορκωτοί ελεγκτές– λογιστές που είναι εγγεγραμ−
μένοι στα μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) υπάγονται από την 1.7.2014 στην 
υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε..

Εξαιρούνται όσοι έχουν την 1.7.2014 είκοσι πέντε (25) 
έτη ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. ή έχουν θεμελιώσει 
συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Με αίτησή τους, που υποβάλ−
λεται εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου 
αυτού, δύνανται να εξαιρούνται από την ασφάλιση στο 

Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. και να υπάγονται στην υποχρεωτική ασφά−
λιση του Ο.Α.Ε.Ε..

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.2: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι ασφαλιστικοί Οργανισμοί για την είσπραξη των 
ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών κατά την έν−
νοια του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 
101 του ν. 4172/2013 (Α΄176) παρακρατούν, κατά παρέκ−
κλιση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 
14 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267) όπως ισχύει, τα οφειλόμενα 
ποσά από τις πάσης φύσεως καταβολές, πληρωμές, 
επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδο−
τήσεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο, τους φορείς 
του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε. του δημόσιου 
τομέα, κατ΄ ανώτατο όριο μέχρι του ύψους οφειλών 
που αντιστοιχούν στις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές 
του οικείου φορέα.

Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί εντός του πρώτου δε−
καημέρου εκάστου μηνός αποστέλλουν στην ΗΔΙΚΑ 
ηλεκτρονικά αρχεία οφειλετών (φυσικών προσώπων) 
ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών.

Το Δημόσιο, οι φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., 
και Α.Ε. του δημόσιου τομέα που καταβάλλουν πάσης 
φύσεως, πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχο−
ρηγήσεις και δανειοδοτήσεις, αποστέλλουν δέκα (10) 
ημέρες πριν την ημερομηνία πληρωμής τα ηλεκτρονικά 
αρχεία των δικαιούχων των ανωτέρω καταβολών στην 
ΗΔΙΚΑ Α.Ε..

Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για λογαριασμό των ασφαλιστικών οργα−
νισμών και των φορέων που καταβάλλουν επιδοτήσεις 
και αποζημιώσεις, διασταυρώνει εντός δεκαημέρου τα 
ανωτέρω αρχεία και αποστέλλει στα χρηματοπιστωτικά 
Ιδρύματα (απευθείας ή μέσω του Συστήματος Πληρω−
μών ΔΙΑΣ) τα ποσά προς πίστωση των δικαιούχων, αφού 
έχει γίνει η παρακράτηση των οφειλών στους ασφαλι−
στικούς οργανισμούς. Επίσης, αποστέλλει στο Σύστη−
μα Πληρωμών ΔΙΑΣ τα ποσά των οφειλών προς τους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς τα οποία παρακρατήθηκαν 
τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται σε πίστωση των 
λογαριασμών των ασφαλιστικών οργανισμών.

2. Ποσά που προέρχονται από επιστροφές φόρου προ−
στιθέμενης αξίας και φόρου εισοδήματος, για τα οποία 
έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ατομικό φύλλο 
έκπτωσης, συμψηφίζονται υποχρεωτικά με οφειλές προς 
τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και αποδίδο−
νται υπέρ των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθορί−
ζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία του συμψηφισμού, 
ο τρόπος απόδοσης των ποσών στον οικείο ασφαλι−
στικό οργανισμό, καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή 
λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας 
παραγράφου.

3. Α. Το άρθρο 39 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) αντικαθί−
σταται ως εξής:

«Άρθρο 39
Οικονομικό σύστημα λειτουργίας

1. Το ΕΤΕΑ λειτουργεί για όσους ασφαλίζονται για 
πρώτη φορά από 1.1.2014 με βάση το διανεμητικό σύ−
στημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαι−

ΑΔΑ: ΩΔΨ24691ΩΓ-Ε89
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