
 

           Θέμα:  Διευκρινίσεις ως προς την ασφάλιση διαχειριστών εταίρων εταιρειών  

        Σχετ. (α) το αριθμ. Δ.15/Δ΄/619/15/13-4-2018 έγγραφό μας 

                 (β) το αριθμ. Δ.ΑΣΦ.833/985391/2018/10-8-2018 έγγραφό σας 

 

        Απαντώντας στο  αριθμ. Δ.ΑΣΦ.833/985391/2018/10-8-2018 έγγραφό σας, και 

σε συνέχεια του αριθμ. Δ.15/Δ΄/619/15/13-4-2018 εγγράφου μας, σας γνωρίζουμε 

τα ακόλουθα: 

1. Για το θέμα της ασφάλισης των διαχειριστών εταίρων σε εταιρείες Ο.Ε., Ε.Ε. και 

Ε.Π.Ε.   ισχύουν τα επιμέρους αναφερόμενα στο ανωτέρω (α) σχετικό έγγραφό μας.  

Όσον αφορά στην καταβολή εισφορών υπέρ Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ. & Ο.Ε.Ε. που 

συνεισπράττονται από τον Ε.Φ.Κ.Α., αυτές δεν θα πρέπει να  καταβάλλονται για τα 

ανωτέρω πρόσωπα, δεδομένου ότι η άσκηση καθηκόντων διαχειριστή, με εξαίρεση 

την περίπτωση πρόσληψης τρίτου προς τούτο προσώπου, δεν έχει χαρακτηριστικά 

εξαρτημένης εργασίας, καθώς η αμοιβή διαχείρισης δεν απορρέει από σύναψη σχέσης 

εξαρτημένης εργασίας, αλλά εκ της εταιρικής τους ιδιότητας.   

2. Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι, κατά τα ανωτέρω, για το πληροφοριακό σύστημα 

«ΕΡΓΑΝΗ», θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που αφορά σε κατηγορίες 

ασφαλισμένων που δεν έχουν χαρακτηριστικά εξαρτημένης εργασίας (π.χ. μέλη Δ.Σ. 

Ανωνύμων Εταιρειών που λαμβάνουν αμοιβή,  δικηγόροι με έμμισθη εντολή κ.λ.π.). 

3. Τέλος, αναφορικά με τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης των ανωτέρω 

προσώπων, δεδομένης της ιδιομορφίας της συγκεκριμένης κατηγορίας 

απασχολούμενων, για αμοιβές διαχείρισης  χαμηλότερες του κατώτατου ορίου 

μηναίων αποδοχών, που αντιστοιχούν σε πλήρη ασφάλιση,  θα έχουν εφαρμογή οι 

διατάξεις του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περί μειωμένης απασχόλησης. 

  

Εσωτερική κοινοποίηση :             
1) Γραφείο κ. Υφυπουργού Κ.Α. 
2) Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Κ.Α. 
3) Γραφείο κ. Γεν Διευθυντή Κ.Α. 
4) Δ/νση Δ.15 

 
 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ  
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