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ΘΕΜΑ : « Επέκταση της συνάφειας των παλαιών ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ και στην 

περίπτωση υγειονομικών και νομικών με νομοθετική ρύθμιση»  

 
ΣΧΕΤ.   : « 1) Εγκύκλιος 79/2010. 
                    2) Το ΔΙΣΦ/Φ3/125/97766 έγγραφό μας.  
                    3) Εγκύκλιος 17/2011. »  
 
 
 Με το ΔΙΑΣΦ/Φ3/125/97766 έγγραφό μας, σας είχαμε διαβιβάσει για ενημέρωση σας 

το Φ80000/οικ.21466/1211/16-9-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής 

Ασφάλισης περί υποχρέωσης ασφάλισης στον ΟΑΕΕ όλων των παλαιών ασφαλισμένων του 

ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ – ΤΣΑΥ – ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ)  οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα 

υπαγόμενη στον ΟΑΕΕ εφόσον δεν είναι συναφής με την ιδιότητα για την οποία υπάγονται 

στους αντίστοιχους τομείς του ΕΤΑΑ.  

 Το θέμα ρυθμίστηκε νομοθετικά με το αρθρ. 60 του Ν.3996/11 που αντικατέστησε το 

άρθρο 18 του 3863/2010 ως εξής : 

 Όσοι ασφαλίστηκαν σε οποιονδήποτε φορέα ασφάλισης ή το Δημόσιο πριν την 

1/1/1993 και είναι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (05-08-2011) ασφαλισμένοι 

στον Κλάδο Κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων 

(Ε.Τ.Α.Α) υπάγονται υποχρεωτικά στην Ασφάλιση του ΟΑΕΕ εφόσον ασκούν 

δραστηριότητα η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του Οργανισμού και δεν είναι συναφής με 

την επαγγελματική ιδιότητα για την οποία υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α. 

ΑΔΑ: ΒΟΝΥ4691Ω3-8ΝΨ



Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. α του αρθρ. 60 του Ν. 3996/11 προβλέπεται ότι σε 

περίπτωση αμφισβήτησης της συνάφειας της επαγγελματικής δραστηριότητας με την 

επαγγελματική ιδιότητα, για την οποία προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στο ΕΤΑΑ, η 

αμφισβήτηση επιλύεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης 

ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ). 

Στις παραπάνω περιπτώσεις το Περιφερειακό Τμήμα θα διαβιβάζει στην Διεύθυνση 

Ασφάλισης στο Τμήμα Ασφάλισης : το ιστορικό του ασφαλισμένου και τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά (καταστατικό σύστασης, τροποιητικό, κλπ) καθώς και τον λόγο 

αμφισβήτησης προκειμένου το Τμήμα να διαβιβάζει το εν λόγω θέμα στο τμήμα Ελευθέρων 

Επαγγελματιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την έκδοση 

γνωμοδότησης από το Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ).     
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