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 ΘΕΜΑ : «Νέο ασφαλιστικό καθεστώς των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων των  

  παρ.1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 και του π.δ 33/1979 , όπως  ισχύουν 

          και γενικά όλων των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα  

  λειτουργίας του ΕΟΤ» 

 

ΣΧΕΤ: Εγκύκλιοι 37/2012, 12/2013 

 

   Σας κοινοποιούμε τις  διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4144/2013, με τις οποίες  

τροποποιείται το ασφαλιστικό καθεστώς των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων των παρ.1 

και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 και του π.δ 33/1979 , όπως ισχύουν και γενικά όλων των 

κύριων και μη κύριων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ και σας 

γνωρίζουμε τα εξής για την ενιαία εφαρμογή τους.  

 

 Με τις νέες ρυθμίσεις, με τις οποίες αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 9 του ν. 

3050/2002, όπως ίσχυαν μετά την αντικατάστασή τους αρχικά από τις διατάξεις του  άρθρου 25 

του ν.3846/2010 και στη συνέχεια από τις διατάξεις  του άρθρου 32 του ν.4075/2012, από 18-4-

2013 και εφεξής  η υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή του ΟΓΑ  των παραπάνω προσώπων 
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σε όλη την επικράτεια.  καθορίζεται με βάση τη δυναμικότητα των δωματίων των τουριστικών 

καταλυμάτων των παρ.1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 και του π.δ 33/1979 , όπως 

ισχύουν και γενικά όλων των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα 

λειτουργίας του ΕΟΤ.  

Ο πληθυσμός της περιοχής της έδρας των προαναφερθέντων καταλυμάτων και το εισόδημα 

από τη δραστηριότητα αυτή, τα οποία προβλεπόταν από το προϊσχύον καθεστώς ασφάλισης 

δεν αποτελούν πλέον κριτήρια για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή του ΟΓΑ  των 

παραπάνω προσώπων. 

 

► Οι διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4144/2013 ισχύουν από 18-4-2013 και εφεξής και 

καταλαμβάνουν όλους τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παρ.1 και 2 του 

άρθρου 2 του ν. 2160/1993 και του π.δ 33/1979 , όπως ισχύουν και γενικά όλων των 

κύριων και μη κύριων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ και με όλα 

τα δικαιολογητικά  σε ισχύ, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης της δραστηριότητάς 

τους.  

 

 Τουριστικά καταλύματα των παρ.1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 και του π.δ 

33/1979 , όπως ισχύουν είναι: 

▪ Κύρια Ξενοδοχειακά καταλύματα: Ξενοδοχεία κλασικού τύπου, ξενοδοχεία τύπου 

ΜΟΤΕΛ, ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, ξενοδοχεία κλασικού τύπου και 

επιπλωμένων διαμερισμάτων, χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης με ή χωρίς οικίσκους. 

▪ Μη κύρια Ξενοδοχειακά καταλύματα: Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ή κατοικίες, 

ενοικιαζόμενα δωμάτια σε συγκρότημα μέχρι δέκα (10) δωματίων, ενοικιαζόμενα 

επιπλωμένα διαμερίσματα. 

▪ Ξενώνες  Νεότητας 

▪ Τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, τα οποία μπορεί να έχουν 

οιανδήποτε λειτουργική μορφή ξενοδοχειακής επιχειρήσεως (ξενοδοχείου, ξενώνα, 

επιπλωμένου διαμερίσματος, κ.τ.λ.) ή περισσότερες από αυτές τις μορφές ταυτόχρονα. 

 

► Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, τα 

οποία λειτουργούν χωρίς σήμα ΕΟΤ, οι οποίοι αντιμετωπίζονται ασφαλιστικά, όπως οι 

λοιποί επαγγελματίες. 
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ΙΣΧΥΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟ 18-4-2013 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ 

 

1. Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, δυναμικότητας έως και πέντε (5) 

δωματίων σε όλη την επικράτεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ατομικά. 

  

  Οι ανωτέρω ασφαλίζονται στον ΟΓΑ. Εφόσον τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται από άλλη 

εργασία ή απασχόληση σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο ή 

λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο παραμένουν 

στην ασφάλιση του ασφαλιστικού τους φορέα και δεν υπάγονται στον ΟΓΑ. 

 

2. Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας από έξι (6) μέχρι και δέκα 

(10) δωμάτια σε όλη την επικράτεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ατομικά.  

 Οι ανωτέρω: 

2.1 Ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ, εφόσον είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο 

Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. 

 

2.2 Ασφαλίζονται  υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ εφόσον δεν είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι 

στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή δεν ασφαλίζονται  από άλλη 

εργασία ή απασχόληση σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο  ή δεν 

λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο. 

  

Εάν τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση σε οποιονδήποτε 

ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε 

ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο παραμένουν στην ασφάλιση του ασφαλιστικού 

τους φορέα και δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.  

 

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις των «παλαιών» ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α. που 

παράλληλα έχουν στην ιδιοκτησία τους τουριστικά καταλύματα και εμπίπτουν στις 

διατάξεις του άρθου 58 του ν.4144/2013 δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 60 
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του ν.3996/2011 περί συνάφειας της επαγγελματικής τους δραστηριότητας με την ιδιότητα 

του μηχανικού, υγειονομικού ή νομικού.  

 

3.  Ιδιοκτήτες – Μέλη εταιριών οποιασδήποτε νομικής μορφής, πλην ΕΠΕ και ΑΕ 

Τουριστικών   καταλυμάτων  σε όλη την επικράτεια. 

 

3.1 Δυναμικότητας μέχρι και 5 δωματίων 

Σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας 

μέχρι και 5 δωματίων από εταιρία οποιασδήποτε νομικής μορφής πλην ΕΠΕ και ΑΕ, 

 στην ασφάλιση του ΟΓΑ υπάγεται ο ένας εκ των εταίρων και προαιρετικά οι λοιποί.  

Εάν οι λοιποί εταίροι δεν ασφαλίζονται σε κανένα άλλο ασφαλιστικό φορέα κύριας 

ασφάλισης για άλλη  εργασία ή απασχόληση η ασφάλιση τους στον ΟΓΑ καθίσταται 

υποχρεωτική.  

Παράδειγμα: 

● Τρία μέλη Ο.Ε  με αντικείμενο την εκμετάλλευση  καταλύματος 5 δωματίων 

Ο Α είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. 

Ο Β δεν είναι ασφαλισμένος σε κανένα ασφαλιστικό οργανισμό. 

Ο Γ είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. 

Οι εταίροι αποφασίζουν μεταξύ τους να ασφαλιστεί ο Α για τη δραστηριότητα της 

εταιρίας. 

Έτσι, 

 Ο Α ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ 

Ο Β ασφαλίζεται και αυτός υποχρεωτικά στον ΟΓΑ, δεδομένου ότι δεν υπάγεται σε 

κανένα ασφαλιστικό οργανισμό από άλλη εργασία ή απασχόληση. 

Ο Γ θα έπρεπε να ασφαλιστεί στον ΟΓΑ δεδομένου ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε κανένα 

ασφαλιστικό φορέα και η διάταξη προβλέπει ρητά την απαλλαγή μόνο των ασφαλισμένων 

σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης και όχι των συνταξιούχων, πλην όμως  ο ΟΓΑ δεν 

ασφαλίζει συνταξιούχους (άρθρο 34 του ν.1140/81) και ως εκ τούτου ο Γ δεν θα 

ασφαλιστεί σε κανένα ασφαλιστικό οργανισμό.   
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3.2 Δυναμικότητας  από 6 μέχρι και 10 δωματίων 

 

Σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας από 

6 μέχρι και 10 δωματίων από εταιρία οποιασδήποτε νομικής μορφής πλην ΕΠΕ και ΑΕ, 

 στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγεται ο ένας εκ των εταίρων και προαιρετικά οι λοιποί, 

εφόσον έχουν ασφάλιση σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης  από άλλη εργασία ή 

απασχόληση. 

 

 Εάν οι λοιποί εταίροι δεν ασφαλίζονται σε κανένα άλλο ασφαλιστικό φορέα κύριας 

ασφάλισης για άλλη  εργασία ή απασχόληση η ασφάλιση τους στον ΟΑΕΕ καθίσταται 

υποχρεωτική.  

 

 Στην περίπτωση που οι λοιποί εταίροι είναι συνταξιούχοι φορέων κύριας ασφάλισης η 

ασφάλιση τους στον ΟΑΕΕ καθίσταται υποχρεωτική. 

 

Παραδείγματα: 

●  Τρία μέλη Ο.Ε  με αντικείμενο την εκμετάλλευση  καταλύματος 8  δωματίων 

Ο Α είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. 

Ο Β δεν είναι ασφαλισμένος σε κανένα ασφαλιστικό οργανισμό. 

Ο Γ είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. 

 

      Ο Α ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ 

Ο Β ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ, δεδομένου ότι δεν υπάγεται σε κανένα 

ασφαλιστικό οργανισμό από άλλη εργασία ή απασχόληση. 

Ο Γ ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ  δεδομένου ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε 

κανένα ασφαλιστικό φορέα και η διάταξη προβλέπει ρητά την απαλλαγή μόνο των 

ασφαλισμένων και όχι των συνταξιούχων. Στην περίπτωση του Γ εταίρου εφαρμόζονται οι 

διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων. 

 

●  Τρία μέλη Ο.Ε  με αντικείμενο την εκμετάλλευση  καταλύματος 8  δωματίων 

Ο Α δεν είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών. 

Ο Β είναι μισθωτός – «παλαιός» ασφαλισμένος στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. 
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Ο Γ είναι συνταξιούχος του ΟΓΑ 

Αποφασίζουν οι εταίροι μεταξύ τους να ασφαλιστεί ο Α για τη δραστηριότητα της 

εταιρίας. 

Έτσι, 

Ο Α ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ. 

Ο Β εξαιρείται από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ και μπορεί να υπαχθεί στην ασφάλιση του 

προαιρετικά. 

Ο Γ ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ δεδομένου ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε 

κανένα ασφαλιστικό φορέα και η διάταξη προβλέπει ρητά την απαλλαγή μόνο των 

ασφαλισμένων και όχι των συνταξιούχων. Στην περίπτωση του Γ εταίρου δεν 

εφαρμόζονται οι διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων.  

 

4.  Ιδιοκτήτες – εταίροι  ΕΠΕ ή μέλη ΔΣ ΑΕ – τουριστικών καταλυμάτων 

ανεξαρτήτως δυναμικότητας δωματίων, σε όλη την επικράτεια. 

 

  Σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης τουριστικών καταλυμάτων από εταιρία 

νομικής μορφής ΕΠΕ και ΑΕ ανεξαρτήτως δυναμικότητας δωματίων υπάγονται στην 

υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ όλοι οι εταίροι της ΕΠΕ καθώς και τα μέλη του ΔΣ των 

ΑΕ που συμμετέχουν στο κεφάλαιο της εταιρίας με ποσοστό 3% τουλάχιστον. 

 

5. Ιδιοκτήτες – ατομικών επιχειρήσεων ή εταιρειών  οποιασδήποτε νομικής μορφής – 

καταλυμάτων δυναμικότητας 11 δωματίων και άνω σε όλη την επικράτεια. 

 

► Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας 11 δωματίων και άνω σε όλη 

την επικράτεια , οι οποίοι δραστηριοποιούνται ατομικά καθώς και  

► Οι Ιδιοκτήτες – μέλη εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής δυναμικότητας 11 

δωματίων και άνω σε όλη την επικράτεια, 

ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ  
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6. Κατάταξη σε ασφαλιστική κατηγορία των ασφαλιζομένων με τις διατάξεις του 

άρθρου 58 του ν. 4144/2013 προσώπων. 

 

 Τα πρόσωπα τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 58 του ν. 4144/2013 

υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ κατατάσσονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία του 

ΟΑΕΕ, με την υποχρέωση της ανά τριετία μετάβασης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία 

του δεύτερου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 5 του π.δ 258/2005.  

Στην περίπτωση των συνταξιούχων εφαρμόζονται και οι διατάξεις περί απασχόλησής τους. 

(άρθρο 63 ν.2676/99 όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 16 ν.3863/2010 και τελικώς με 

άρθρο 42 ν.3996/2011). 

7.Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

 

Για τον έλεγχο της υπαγωγής ή μη στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ απαιτούνται κατά 

περίπτωση τα εξής δικαιολογητικά: 

 

▪ Βεβαίωσης του Κέντρου Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και 

Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) από την οποία να προκύπτει η εγγραφή  στο Μητρώο 

Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. 

▪  Βεβαίωση ασφάλισης σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το δημόσιο και στην 

περίπτωση των ασφαλισμένων του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ βεβαίωση εργοδότη και ένσημα. 

▪  Συνταξιοδοτική απόφαση.   

  

8. Χρόνος ασφάλισης μέχρι την 17-4-2013 

 Για όσους μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου 58 του ν.4144/2013, ήτοι μέχρι 17-4-2013 

ασφαλιζόταν στον  ΟΓΑ  η ασφάλισή τους  παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται 

εισφορές από τον ΟΑΕΕ. Αντίστοιχα η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ παραμένει ισχυρή και δεν 

αναζητούνται εισφορές από τον ΟΓΑ. 

 

Διευκρινίζεται  ότι οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παρ.1 και 2 του άρθρου 2 

του ν. 2160/1993 και του π.δ 33/1979 , όπως ισχύουν και γενικά όλων των κύριων και μη 

κύριων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ, με έναρξη της 

δραστηριότητας προ της 1-7-2012, ( ημερομηνία έναρξης των διατάξεων του άρθρου 32  
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ν.4075/2012),   των οποίων (ιδιοκτητών) το ασφαλιστικό καθεστώς δεν εξετάστηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 32  ν.4075/2012 θα κριθούν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές για το 

χρονικό διάστημα, για το οποίο ίσχυσαν (1-7-2012/17-4-2013) και ακολούθως θα κριθούν 

με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.4144/2013. 

 

Παρακαλούμε να λάβει γνώση ενυπόγραφα της παρούσης το προσωπικό της μονάδας 

σας. 

Συνημμένα: 
Διατάξεις άρθρου 58 του ν.4144/2013 

 
 
 
 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ 

                Ακριβές Αντίγραφο 
                               Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ/ΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

                                                                        ΟΛΓΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
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