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ΘΕΜΑ : «Ασφαλιστική αντιμετώπιση των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων με
έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/7/2012».
ΣΧΕΤ: Η αρ.37/2012 εγκύκλιος

Με την αρ.37/2012 εγκύκλιο της Διοίκησης δόθηκαν οδηγίες για την ασφαλιστική
αντιμετώπιση των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων των παρ.1 και 2 του άρθρου 2
ν.2160/1993 και του π.δ 33/1979, όπως ισχύουν και γενικά όλων των κύριων και μη
κύριων καταλυμάτων με σήμα ΕΟΤ, των οποίων η δραστηριότητά τους άρχισε από την 17-2012, (ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του άρθρου 32 του ν.4075/2012) και
εφεξής.
Για τους ιδιοκτήτες των ως άνω τουριστικών καταλυμάτων, των οποίων η έναρξη της
δραστηριότητάς τους είναι προ της 1-7-2012, το ΔΣ ΟΑΕΕ με την αρ.420/21/19-7-2012
απόφασή του, όπως τροποποιήθηκε με την αρ.88/33/21-2-2013 όμοια αποφάσισε:
▪ Την επανεξέταση του ασφαλιστικού καθεστώτος τους με τις προϋποθέσεις του άρθρου
32 παρ.2 του ν.4075/2012 κατά την έναρξη ισχύος του (1-7-2012).
▪ Τη δυνατότητα επιλογής προαιρετικής παραμονής (για τους ήδη ασφαλισμένους πριν την
1-7-2012) ή κατάταξης (για τους μετά την 1-7-2012 ασφαλισμένους) σε μεγαλύτερη της
1ης ασφαλιστικής κατηγορίας).
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▪ Για όσους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων προκύψει υποχρέωση ασφάλισης από
1-7-2012 οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές να καταβληθούν χωρίς τέλη
καθυστέρησης.
Κατόπιν τούτων διευκρινίζονται τα εξής:

1. Οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 32 του ν.4075/2012, με τις οποίες
αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 9 του ν. 3050/2002, όπως αυτές
ίσχυαν μετά την αντικατάστασή τους από το άρθρο 25 του ν.3846/2010 καταλαμβάνουν
τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παρ.1 και 2 του ν.2160/1993 και του π.δ
33/1979, όπως ισχύουν και γενικά όλων των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων με σήμα
ΕΟΤ,

α) δυναμικότητας 11 δωματίων και άνω και με έδρα προαιρετικές περιοχές

ασφάλισης, β) δυναμικότητας από 6 μέχρι και 10 σε όλη την επικράτεια και γ)
δυναμικότητας έως 5 δωματίων σε όλη την επικράτεια, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας
έναρξης της δραστηριότητάς τους. (προ της 1-7-2012 ή μετά την 1-7-2012), ατομικά ή
ως μέλη προσωπικών εταιρειών.

2. Οι μορφές των τουριστικών καταλυμάτων των παρ.1 και 2 του ν.2160/1993 και του π.δ
33/1979, όπως ισχύουν και γενικά όλων των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων με σήμα
ΕΟΤ, οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή του ΟΓΑ
καθώς και η ασφαλιστική κατάταξη των ασφαλιζομένων στον Οργανισμό προσώπων
περιγράφονται στην επισυναπτόμενη εγκύκλιο 37/2012, η οποία εφαρμόζεται και στους
ιδιοκτήτες, των οποίων η έναρξη της δραστηριότητάς τους είναι προ της 1-7-2012.

3. Για τους ιδιοκτήτες των οποίων η έναρξη της δραστηριότητάς τους είναι προ της 1-72012 οι προϋποθέσεις υπαγωγής τους ή απαλλαγής τους από την υποχρεωτική ασφάλιση
του ΟΑΕΕ εξετάζονται αρχικά με βάση τον αριθμό των δωματίων, όπως προκύπτει από το
ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ που κατείχαν κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων
του ν.4075/2012 (1-7-2012). Εάν μετά την ημερομηνία αυτή επήλθε μεταβολή στον
αριθμό των δωματίων θα επανεξετασθεί το ασφαλιστικό καθεστώς από την ημερομηνία
της γενομένης μεταβολής.

4. Σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση του ΔΣ ΟΑΕΕ:
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● Για όσους ιδιοκτήτες προκύψει υποχρέωση ασφάλισης από 1-7-2012 οι αναλογούσες
ασφαλιστικές εισφορές θα καταβληθούν χωρίς τέλη καθυστέρησης.
● Οι ήδη ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ, των οποίων με τις διατάξεις του ν.4075/2012
συνεχίζεται η ασφάλισή τους στον Οργανισμό, δύνανται με αίτησή τους να παραμείνουν
στην ασφαλιστική κατηγορία, στην οποία είχαν καταταχθεί κατά τη δημοσίευση του
νόμου.
● Οι δραστηριοποιηθέντες από 1-7-2012 και εφεξής δύνανται με αίτησή τους να
καταταγούν σε ανώτερη της 1ης ασφαλιστική κατηγορία.

5. Κατά την πρώτη εφαρμογή του εισοδηματικού κριτηρίου ο μέσος όρος του εισοδήματός
τους από την επαγγελματική δραστηριότητα θα υπολογιστεί βάσει των εκκαθαριστικών
σημειωμάτων της Δ.Ο.Υ των οικονομικών ετών 2014, 2015, 2016.
Έκτοτε στις περιπτώσεις επανελέγχου εξετάζεται ο μέσος όρος του εισοδήματός τους από
την επαγγελματική δραστηριότητα της προηγουμένης τριετίας.

6. Όπως σας έγινε γνωστό, οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012
ισχύουν από 1-7-2012. Για όσους μέχρι την ημερομηνία αυτή ασφαλίζονταν στον ΟΓΑ, η
ασφάλιση που έχει χωρήσει παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον
ΟΑΕΕ. Αντίστοιχα, η ασφάλιση που έχει χωρήσει στον ΟΑΕΕ παραμένει ισχυρή και δεν
αναζητούνται εισφορές από τον ΟΓΑ.

7. Επισημαίνεται ότι:
Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων
δυναμικότητας έντεκα (11) δωματίων και άνω με έδρα περιοχές υποχρεωτικής ασφάλισης ,
στους εταίρους των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), καθώς και στα μέλη του
ΔΣ των Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ) οι οποίοι είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 5% τουλάχιστον,
με αντικείμενο επιχείρησης την εκμετάλλευση τουριστικών καταλυμάτων σε όλη την
επικράτεια.
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Έλεγχος ασφαλιστικού καθεστώτος ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων των
οποίων η έναρξη της δραστηριότητάς τους είναι προ της 1-7-2012.
Τα περιφερειακά τμήματα του ΟΑΕΕ θα πρέπει να προβούν στην επανεξέταση του
ασφαλιστικού καθεστώτος των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων που εμπίπτουν στις
διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4075/2012, των οποίων η έναρξη της δραστηριότητάς τους
είναι προ της 1-7-2012 σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσης και της 37/2012 εγκυκλίου.
Στην περίπτωση που συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις διαγραφής τους από τα
Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, η διαγραφή τους θα ανατρέξει στις 1-7-2012,
ημερομηνία έναρξης ισχύος των προαναφερθεισών διατάξεων.
Μέχρι την ημερομηνία αυτή η ασφάλισή τους στον ΟΑΕΕ είναι ισχυρή.
H διαδικασία του ελέγχου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τον
10/2013.
Παρακαλούμε να λάβει γνώση ενυπόγραφα της παρούσης το προσωπικό της μονάδας
σας.
Συνημμένα:
Διατάξεις άρθρου 32 ν.4075/2012
Εγκύκλιος 37/2012

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΛΓΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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