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ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Η κοινωνική ασφάλιση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια αποτελούν δικαίωμα όλων των Ελλήνων 
και όσων διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα 

Το Κράτος έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής 
Ασφάλειας, προκειμένου να απονέμονται οι σχετικές παροχές στους δικαιούχους 
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ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 • ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ 
Εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής προστασίας με όρους ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, 
αναδιανομής και αλληλεγγύης των γενεών. 
Η κοινωνική ασφάλιση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια αποτελούν δικαίωμα όλων των Ελλήνων και όσων διαμένουν 
νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα 
Το Κράτος έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας, 
προκειμένου να απονέμονται οι σχετικές παροχές στους δικαιούχους 
Το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουργεί με ενιαίους κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ 
 
• ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
- Εθνικό Σύστημα Υγείας (παροχές υγείας) 
- Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (προνοιακές παροχές) 
- Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης (ασφαλιστικές –συνταξιοδοτικές παροχές) 
 
Τα τρία υποσυστήματα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας  χαρακτηρίζονται από συμπληρωματικότητα 
και ισορροπία μεταξύ τους  
 
Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας (συμβουλευτικό όργανο των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Εργασίας) 
για τη χάραξη εθνικών πολιτικών στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας.  
 

Αποστολή του Ε.Σ.Υ.Κ.Α.: 
α) διαρκής παρακολούθηση θεμάτων κοινωνικής ασφάλειας, δημόσια ενημέρωση και προώθηση της έρευνας, 
β) συνεργασία και επικοινωνία με διεθνείς οργανισμούς και παρεμφερή όργανα άλλων χωρών, 
γ) υποβολή συστάσεων, προτάσεων και εκπόνηση μελετών και εκθέσεων για τη λήψη νομοθετικών, διοικητικών ή 
άλλων μέτρων με σκοπό τη βελτίωση της κοινωνικής ασφάλειας 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
1ος ΠΥΛΩΝΑΣ 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ 
• Δημόσιος, καθολικός, υποχρεωτικός και αναδιανεμητικός χαρακτήρας  

 

• Χρηματοδότηση  

Κύρια σύνταξη :Τριμερής χρηματοδότηση (εργαζόμενος – εργοδότης - κράτος) 

Επικουρική σύνταξη: Διμερής χρηματοδότηση (εργαζόμενος και εργοδότης) 

Εφάπαξ: χρηματοδότηση μόνο από τον εργαζόμενο  

 

• Αλληλεγγύη των γενεών 

 

• Ισονομία: ενιαίοι κανόνες σε εισφορές και παροχές   

 

• Κοινωνική δικαιοσύνη  

 
ΣΚΟΠΟΣ: Εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής προστασίας με όρους 

 ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, αναδιανομής και αλληλεγγύης των 
 γενεών- ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 

 

 



ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
1ος ΠΥΛΩΝΑΣ 

• ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: 

 

- ΓΗΡΑΣ (ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ) 

- ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ-ΕΠΙΔΟΜΑ 
ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ-ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ) 

- ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ) 

- ΘΑΝΑΤΟΣ (ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ –ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ) 

- ΑΣΘΕΝΕΙΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ) 

- ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ) 



ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 1ου ΠΥΛΩΝΑ 

ΕΝΙΑΙΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

(Ε.Φ.Κ.Α.) 

ΕΝΙΑΙΟ 

ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ 

ΠΑΡΟΧΩΝ 

(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) 



ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
2ος ΠΥΛΩΝΑΣ 

• Επαγγελματικά Ταμεία (13 με 120.000 
ασφαλισμένους) 

• Είναι  ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

• Έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα 

• Λειτουργούν με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα 

• Καλυπτόμενοι κίνδυνοι:  

   -γήρας (σύνταξη λόγω γήρατος) 

   -ασθένεια/ ατύχημα  

 



Ν. 4387/2016 
(ΦΕΚ Α΄85)  

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής 
Ασφάλειας- Μεταρρύθμιση 

ασφαλιστικού -συνταξιοδοτικού 
συστήματος 



ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ 



ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ 
ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ  

(εθνική + ανταποδοτική) (άρθρο 94) 
• Αφορά όλους τους φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που 
εντάσσονται στον ΕΦΚΑ 

• Αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος υποβαλλόμενες από 13/5/2016 
εφόσον η έναρξη συνταξιοδότησης αρχίζει από 13/5/2016 και εφεξής 

• Συνταξιοδοτήσεις λόγω θανάτου για τις περιπτώσεις που ο θάνατος 
επήλθε ή θα επέλθει από 13/5/2016 

• Συνταξιοδοτήσεις με αναστολή καταβολής της σύνταξης (Δημόσιο, Ειδικό 
Καθεστώς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ. Ειδικά Ταμεία), εφόσον η σύνταξη (λόγω 
συμπλήρωσης του απαιτούμενου ορίου ηλικίας) θα αρχίσει να 
καταβάλλεται από 13/5/2016 και εφεξής. 

• Συντάξεις αναπηρίας που αρχίζουν να καταβάλλονται από 13/5/2016 και 
εφεξής (εφόσον δεν πρόκειται για παρατάσεις ήδη χορηγηθεισών 
συντάξεων αναπηρίας) 

 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ/ ΑΔΑ: ΩΓ74465Θ1Ω-ΡΞ9 



ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
1ος ΠΥΛΩΝΑΣ 

ΔΟΜΗ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΕΘΝΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ 



ΔΟΜΗ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Α) Εθνική σύνταξη 
Δεν χρηματοδοτείται από εισφορές αλλά απευθείας από τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό 
Β) Ανταποδοτική σύνταξη 
Υπολογίζεται βάσει των αποδοχών επί των οποίων κατεβλήθησαν εισφορές  
κατά το χρονικό διάστημα 2002- έτος /μήνα αίτησης συνταξιοδότησης και 
ποσοστού αναπλήρωσης βάσει του συνολικού χρόνου ασφάλισης. 
 
Προσαύξηση λόγω τέκνων 
- Καταβάλλονται σύμφωνα με υποπαρ. ΙΑ2 του ν. 4093/2012 και αρ. 40 του 

ν. 4141/2013 (δηλαδή με εισοδηματικά κριτήρια) – Η προσαύξηση 
σύνταξης λόγω συζύγου, καταργείται.  

- Φορέας καταβολής: ΟΓΑ. 
 
- Για τους συνταξιοδοτηθέντες με το προγενέστερο καθεστώς (πριν την 

13.05.2016), η προσαύξηση σύνταξης λόγω συζύγου ή τέκνων, 
εξακολουθεί να καταβάλλεται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις. 

 



ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ (Ε.Σ.) 
• ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Α) θεμελίωση δικαιώματος σε σύνταξη  λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου 
Β) Ειδικά για σύνταξη γήρατος: μόνιμη και νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα για τουλάχιστον 15 έτη μεταξύ του 15ου της 
ηλικίας και του έτους συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. 
ΠΡΟΣΟΧΗ : Μείωση κατά 1/40 για κάθε έτος που  υπολείπεται των 40 ετών διαμονής στην Ελλάδα (πλήν όσων  
συνταξιοδοτούνται με βάση: α) τον ν.612/77 (άρ. 27, παρ.2α) β)παρ. 1 άρ. 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (άρ. 7,παρ. 2)= 
τυφλοί-παραπληγικοί κλπ   
 
• ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (80% και άνω) 
Ύψος εθνικής σύνταξης: 384 ευρώ για 20 έτη ασφάλισης και άνω (αυξάνεται από 1.1.2017 με ΚΥΑ – άρθρο 14 παρ. 3α΄. 
Μείωση 2% κατ΄ έτος από το 15ο έως το 19ο  : 
 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ (πλήρη ποσά Εθνικής Σύνταξης)       
 Έτη ασφάλισης          - Εθνική σύνταξη 
       20 και άνω                        384 
       19                                       376,3 
       18                                       368,6 
       17                                        361 
       16                                        353,2 
       15                                        345,6   
 
• Τα ανωτέρω ισχύουν για πλήρεις συντάξεις. Στην περίπτωση μειωμένης σύνταξης (π.χ. λόγω συνταξιοδότησης σε 

όριο ηλικίας μικρότερο από το προβλεπόμενο για πλήρη συνταξιοδότηση), η εθνική σύνταξη καταβάλλεται 
μειωμένη κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται του αντίστοιχου ορίου  πλήρους συνταξιοδότησης –και έως 
60/200 ή 30%) 



ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ(Ε.Σ.) 

• Οι συνταξιούχοι λόγω συνήθους ή μερικής 
αναπηρίας: 

α) 67%-79,99% : 75% της Ε.Σ. 

β) 50%-66,99% : 50% της Ε.Σ.  

Εξαίρεση: πλήρη Ε.Σ. (ανεξαρτήτως ποσοστού 
αναπηρίας) δικαιούνται  όσοι συνταξιοδοτούνται 
με βάση α) τον ν.612/77 (άρ. 27, παρ.2α) , β)παρ. 1 
άρ. 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (άρ. 7,παρ. 4). 

ΕΓΚ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ/ΑΔΑ:7ΝΓΤ465Θ1Ω-0ΗΥ 



ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ (Α.Σ.) 

• Υπολογίζεται βάσει των ετών ασφάλισης/ποσοστού αναπλήρωσης και των αποδοχών – 
εισοδήματος επί των οποίων κατεβλήθησαν εισφορές από το 2002 μέχρι το έτος συνταξιοδότησης 
(προσαυξανόμενες κατά την ετήσια μεταβολή μισθών,όπως αυτή προσδιορίζεται από την 
ΕΛ.ΣΤΑΤ). 
 

Το τελικό ποσό θα εξάγεται με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του άρθρου 8 του νόμου: αυτά 
κυμαίνονται από 11,55% (για 15 έτη ασφάλισης) έως  42,80% (για 40 έτη ασφάλισης) 
 
• Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης κατά το χρονικό διάστημα 13/5/2016-31/12/2018 και σε όσους 

με βάση το προϋφιστάμενο τρόπο υπολογισμού θα δικαιούνταν σύνταξη υψηλότερη κατά 20% και 
άνω της σύνταξης που δικαιώνονται με το νέο τρόπο υπολογισμού , θα δίνεται ένα μέρος της 
διαφοράς το οποίο θα βαίνει μειούμενο: 

2016: το 1/2 της διαφοράς,  
2017: το 1/3 της διαφοράς,  
2018: το  ¼ της διαφοράς. 
 
ΘΕΜΙΤΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ: για τα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του ν. 612/77, η 
ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται για 35 έτη ασφάλισης.  
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ/ΑΔΑ: ΨΩΤΤ465Θ1Ω-64Ω 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (χωρίς ΔτΚ) 

ΣΥΝΤΑ-

ΞΙΜΕΣ 

ΑΠΌΔΟΧΕΣ 

€ 

ΕΤΗ 

ΑΣΦ/ΣΗΣ 

ΕΘΝΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

€ 

ΑΝΤΑΠΟ-

ΔΟΤΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

€ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΑΠΛΗ-

ΡΩΣΗΣ 

% 

700 

15 345,6 80,85 426,45 60,92% 

20 384 111,09 495,09 70,73% 

25 384 144,76 528,76 75,54% 

30 384 184,59 568,59 81,23% 

35 384 236,67 620,67 88,67% 

40 384 299,6 683,6 97,66% 

1.000 

15 345,6 115,5 461,1 46,11 

20 384 158,7 542,7 54,27 

25 384 206,8 590,8 59,08 

30 384 263,7 647,7 64,77 

35 384 338,1 722,1 72,21 

40 384 428 812 81,2 

1.500 

15 345,6 173,25 518,85 34,59 

20 384 238,05 622,05 41,47 

25 384 310,2 694,2 46,28 

30 384 395,55 779,55 51,97 

35 384 507,15 891,15 59,41 

40 384 642 1026 68,4 

ΣΥΝΤΑΞΙ- 

ΜΕΣ 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

€ 

ΕΤΗ 

ΑΣΦ/ΣΗΣ 

ΕΘΝΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

€ 

ΑΝΤΑΠΟ- 

ΔΟΤΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

€ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΑΠΛΗ- 

ΡΩΣΗΣ 

% 

  

2.000 

15 345,6 231 576,6 28,83 

20 384 317,4 701,4 35,07 

25 384 413,6 797,6 39,88 

30 384 527,4 911,4 45,57 

35 384 676,2 1.060,20 53,01 

40 384 856 1.240 62 

2.500 

15 345,6 288,75 634,35 25,37 

20 384 396,75 780,75 31,23 

25 384 517 901 36,04 

30 384 659,25 1.043,25 41,73 

35 384 845,25 1.229,25 49,17 

40 384 1070 1.454 58,16 

Στα παραδείγματα δεν έχει υπολογιστεί ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 



ΕΤΗ 
ΑΣΦ
/ΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ % 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

Σ 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚ
ΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ % 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

Σ 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚ
ΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙ

ΚΗΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ 

Σ.Α. 700€ 

ΠΟΣΟ 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙ

ΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΜΕ Σ.Α. 1000€ 

ΠΟΣΟ 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙ

ΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΜΕ Σ.Α. 1500€ 

ΠΟΣΟ 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙ

ΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΜΕ Σ.Α. 2000€ 

ΠΟΣΟ 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙ

ΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΜΕ Σ.Α. 2500€ 

ΠΟΣΟ 
ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗ

Σ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΝΤΑΞΗ
Σ ΜΕ Σ.Α. 

700€ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΝΤΑΞ
ΗΣ ΜΕ 

Σ.Α. 
1000€ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΝΤΑΞ
ΗΣ ΜΕ 

Σ.Α. 
1500€ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΝΤΑΞ
ΗΣ ΜΕ 

Σ.Α. 
2000€ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΝΤΑΞ
ΗΣ ΜΕ 

Σ.Α. 
2500€ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Ο % 

ΑΝΑΠΛΗ
ΡΩΣΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗ
Σ ΜΕ Σ.Α. 

700€ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Ο % 

ΑΝΑΠΛΗ
ΡΩΣΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗ
Σ ΜΕ Σ.Α. 

1000€ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Ο % 

ΑΝΑΠΛΗ
ΡΩΣΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗ
Σ ΜΕ Σ.Α. 

1500€ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Ο % 

ΑΝΑΠΛΗ
ΡΩΣΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗ
Σ ΜΕ Σ.Α. 

2000€ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Ο % 

ΑΝΑΠΛΗ
ΡΩΣΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗ
Σ ΜΕ Σ.Α. 

2500€ 

ΕΤΗ 
ΑΣΦ
/ΣΗΣ 

15 0,77 11,55 80,85 115,5 173,25 231 288,75 345,6 426,45 461,1 518,85 576,6 634,35 60,92% 46,11% 34,59% 28,83% 25,37% 15 

16 0,84 12,39 86,73 123,9 185,85 247,8 309,75 353,28 440,01 477,18 539,13 601,08 663,03 62,86% 47,72% 35,94% 30,05% 26,52% 16 

17 0,84 13,23 92,61 132,3 198,45 264,6 330,75 360,96 453,57 493,26 559,41 625,56 691,71 64,80% 49,33% 37,29% 31,28% 27,67% 17 

18 0,84 14,07 98,49 140,7 211,05 281,4 351,75 368,64 467,13 509,34 579,69 650,04 720,39 66,73% 50,93% 38,65% 32,50% 28,82% 18 

19 0,9 14,97 104,79 149,7 224,55 299,4 374,25 376,32 481,11 526,02 600,87 675,72 750,57 68,73% 52,60% 40,06% 33,79% 30,02% 19 

20 0,9 15,87 111,09 158,7 238,05 317,4 396,75 384 495,09 542,7 622,05 701,4 780,75 70,73% 54,27% 41,47% 35,07% 31,23% 20 

21 0,9 16,77 117,39 167,7 251,55 335,4 419,25 384 501,39 551,7 635,55 719,4 803,25 71,63% 55,17% 42,37% 35,97% 32,13% 21 

22 0,96 17,73 124,11 177,3 265,95 354,6 443,25 384 508,11 561,3 649,95 738,6 827,25 72,59% 56,13% 43,33% 36,93% 33,09% 22 

23 0,96 18,69 130,83 186,9 280,35 373,8 467,25 384 514,83 570,9 664,35 757,8 851,25 73,55% 57,09% 44,29% 37,89% 34,05% 23 

24 0,96 19,65 137,55 196,5 294,75 393 491,25 384 521,55 580,5 678,75 777 875,25 74,51% 58,05% 45,25% 38,85% 35,01% 24 

25 1,03 20,68 144,76 206,8 310,2 413,6 517 384 528,76 590,8 694,2 797,6 901 75,54% 59,08% 46,28% 39,88% 36,04% 25 

26 1,03 21,71 151,97 217,1 325,65 434,2 542,75 384 535,97 601,1 709,65 818,2 926,75 76,57% 60,11% 47,31% 40,91% 37,07% 26 

27 1,03 22,74 159,18 227,4 341,1 454,8 568,5 384 543,18 611,4 725,1 838,8 952,5 77,60% 61,14% 48,34% 41,94% 38,10% 27 

28 1,21 23,95 167,65 239,5 359,25 479 598,75 384 551,65 623,5 743,25 863 982,75 78,81% 62,35% 49,55% 43,15% 39,31% 28 

29 1,21 25,16 176,12 251,6 377,4 503,2 629 384 560,12 635,6 761,4 887,2 1013 80,02% 63,56% 50,76% 44,36% 40,52% 29 

30 1,21 26,37 184,59 263,7 395,55 527,4 659,25 384 568,59 647,7 779,55 911,4 1043,25 81,23% 64,77% 51,97% 45,57% 41,73% 30 

31 1,42 27,79 194,53 277,9 416,85 555,8 694,75 384 578,53 661,9 800,85 939,8 1078,75 82,65% 66,19% 53,39% 46,99% 43,15% 31 

32 1,42 29,21 204,47 292,1 438,15 584,2 730,25 384 588,47 676,1 822,15 968,2 1114,25 84,07% 67,61% 54,81% 48,41% 44,57% 32 

33 1,42 30,63 214,41 306,3 459,45 612,6 765,75 384 598,41 690,3 843,45 996,6 1149,75 85,49% 69,03% 56,23% 49,83% 45,99% 33 

34 1,59 32,22 225,54 322,2 483,3 644,4 805,5 384 609,54 706,2 867,3 1028,4 1189,5 87,08% 70,62% 57,82% 51,42% 47,58% 34 

35 1,59 33,81 236,67 338,1 507,15 676,2 845,25 384 620,67 722,1 891,15 1060,2 1229,25 88,67% 72,21% 59,41% 53,01% 49,17% 35 

36 1,59 35,4 247,8 354 531 708 885 384 631,8 738 915 1092 1269 90,26% 73,80% 61,00% 54,60% 50,76% 36 

37 1,8 37,2 260,4 372 558 744 930 384 644,4 756 942 1128 1314 92,06% 75,60% 62,80% 56,40% 52,56% 37 

38 1,8 39 273 390 585 780 975 384 657 774 969 1164 1359 93,86% 77,40% 64,60% 58,20% 54,36% 38 

39 1,8 40,8 285,6 408 612 816 1020 384 669,6 792 996 1200 1404 95,66% 79,20% 66,40% 60,00% 56,16% 39 

40 2 42,8 299,6 428 642 856 1070 384 683,6 812 1026 1240 1454 97,66% 81,20% 68,40% 62,00% 58,16% 40 

41 2 44,8 313,6 448 672 896 1120 384 697,6 832 1056 1280 1504 99,66% 83,20% 70,40% 64,00% 60,16% 41 

42 2 46,8 327,6 468 702 936 1170 384 711,6 852 1086 1320 1554 101,66% 85,20% 72,40% 66,00% 62,16% 42 



ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΟΥ (άρθρα 10 και 27,παρ. 30 

• Επίδομα (προσαύξηση) στη σύνταξη λόγω συζύγου: παύει να 
ισχύει   

 
• Επίδομα (προσαύξηση) στη σύνταξη λόγω τέκνων: καταβάλλεται 

σύμφωνα με το άρθρο πρώτο, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ2 του 
ν.4093/2012 και το άρθρο 40 του ν.4141/2013 
 

• Εξακολουθούν να  λαμβάνουν τις ανωτέρω προσαυξήσεις λόγω 
συζύγου και τέκνων τα πρόσωπα που  συνταξιοδοτούνται  με βάση 
το προγενέστερο καθεστώς 

 
• Φορέας χορήγησης επιδόματος τέκνων: ΟΓΑ 
 

ΕΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ/ΑΔΑ:Ω3ΙΩ465Θ1Ω-3Δ5   



ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΣΩΝ ΚΑΤΕΒΑΛΛΑΝ 

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (άρ.30 και 94,παρ. 4,5) 

• Όσοι έχουν καταβάλλει υψηλότερες εισφορές από αυτές του κοινού 
καθεστώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , π.χ. όσοι κατέβαλλαν , με βάση το προισχύον 
καθεστώς εισφορές σε δύο φορείς, τομείς ή κλάδους, (άρ. 36, παρ.5), οι 
απασχολούμενοι συνταξιούχοι, όσοι κατέβαλαν την  Ειδική Προσαύξηση 
του ΤΣΜΕΔΕ και όσοι είχαν υπαχθεί προαιρετικά στον Κλάδο 
Μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ, δικαιούνται προσαύξηση του 
ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης για κάθε έτος που έχει 
καταβληθεί επιπλέον εισφορά. Η προσαύξηση χορηγείται  αναλογικά και 
στην επικουρική σύνταξη ( άρθρο 96, παρ. 2) 

• Η προσαύξηση αυτή θα υπολογίζεται με ετήσιο συντελεστή 
αναπλήρωσης 0,075% για καθεμία ποσοστιαία μονάδα επιπλέον 
εισφοράς. 

• Ο συντάξιμος μισθός προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση 
υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς. 

• Η διάταξη ισχύει για τα πρόσωπα στα οποία εφαρμόζεται ο νέος τρόπος 
υπολογισμού της σύνταξης (βλέπε άρθρο 94), πλην των προσώπων που 
συνταξιοδοτούνται σε όρια ηλικίας που δεν αυξήθηκαν (π.χ. Ναυτικοί) 
Υ.Α.: Φ11321/οικ. 47523/1570/23-10-2015 

 



ΥΨΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΓΑ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ (άρ. 99) 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 1/1/2017-31.12.2017 

- Το ύψος της σύνταξης αποτελεί άθροισμα δύο 
ποσών: 

α) κατά 93,8% από το ποσό που προκύπτει με βάση 
τις γενικές, ειδικές και καταστατικές διατάξεις όπως 
αυτές ισχύουν κατά την 12/5/2016 

+ 

β)  6,2% από το άθροισμα εθνικής και 
ανταποδοτικής σύνταξης. 

 

 



ΥΨΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΓΑ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ (άρ. 99) 

• ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ 1.1.2018-31.12.2030 
                  (ΑΘΡΟΙΣΜΑ Ε.Σ.+Α.Σ. ) +  ΠΟΣΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΟΓΑ 
2018                    12,9%                                   87,1% 
2019                     19,6%                                   80,4% 
2020                     26,3%                                   73,7% 
2021                     33%                                      67% 
2022                      39,7%                                  60,3% 
2023                     46,4%                                   53,6% 
2024                     53,1%                                   46,9%   
2025                     59,8%                                    40,2% 
2026                     66,5%                                    33,5% 
2027                     73,2%                                     26,8% 
2028                     79,9%                                    20,1%   
2029                     86,6%                                     13,4% 
2030                   93,3%                                     6,7% 
 
• ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ 1.1.2031 
Χορηγούνται τα πλήρη ποσά Ε.Σ. και Α.Σ. σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 28 του ν.4387/2016 



ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ (άρ. 12) 
• Δικαιούχα πρόσωπα 

Α. Ο επιζών σύζυγος 

i. Ηλικία 55+: λαμβάνει τη σύνταξη συνεχώς 

ii. Ηλικία 52-54,99 : λαμβάνει τη σύνταξη για 3 έτη . Με τη συμπλήρωση των 3 ετών διακόπτεται και επαναχορηγείται στο 67ο έτος 
της ηλικίας του (η πρόβλεψη της διακοπής δεν εφαρμόζεται αν και για όσο χρόνο ο επιζών σύζυγος έχει τέκνα που σπουδάζουν ή 
είναι άγαμα και ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία- ανήκουν δηλαδή στην 1Β παράγραφο του άρθρου 12) 

iii. Ηλικία μικρότερη των 52 : λαμβάνει τη σύνταξη για τρία έτη και μετά διακόπτεται (δεν επαναχορηγείται) 

 

και εφόσον ο θάνατος του συνταξιούχου ή ασφαλισμένου επήλθε μετά την πάροδο 5 ετών από την τέλεση του γάμου (με τις εξαιρέσεις που 
θεσπίζονται, π.χ. ανασύσταση γάμου) 

 

Β. Τα νόμιμα τέκνα, εφόσον: 

i. Είναι άγαμα και μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 εφόσον σπουδάζουν σε ΑΕΙ,ΤΕΙ εσωτερικού/εξωτερικού, ΙΕΚ/ΣΕΚ     ή 

ii. Κατά το χρόνο θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου είναι άγαμα και ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η 
ανικανότητά τους επήλθε πριν τη συμπλήρωση του 24ου έτους . Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη καταβάλλεται και μετά το 24ο 
έτος της ηλικίας τους 

 

Γ. Ο διαζευγμένος σύζυγος 

Και γι’  αυτόν ισχύουν οι προϋποθέσεις της ηλικίας του επιζώντος αλλά πρέπει να πληροί αθροιστικά και τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

i. ο πρώην σύζυγος κατά την ημερομηνία θανάτου κατέβαλλε ή υποχρεούτο να καταβάλλει διατροφή, 

ii. είχε συμπληρώσει 10 έτη έγγαμου βίου μέχρι τη λύση του γάμου, 

iii. το διαζύγιο δεν οφείλεται δεν οφείλεται σε ισχυρό κλονισμό της έγγαμης συμβίωσης υπαιτιότητι του αιτούντος τη σύνταξη, 

iv. το μέσο μηνιαίο ατομικό φορολογητέο εισόδημά του δεν υπερβαίνει τα 720 ευρώ, 

v. δεν έχει τελεσει άλλο γάμο  

 

• Παρατήρηση: το άρθρο ισχύει  για τις περιπτώσεις που ο θάνατος επέρχεται από 13/5/2016 και εφεξής. Για θανάτους μέχρι και 
12/5/2016 ισχύει το προγενέστερο καθεστώς της σύνταξης λόγω θανάτου. 



ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ (άρ. 12) 

• Ποσό σύνταξης: 
Υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που δικαιούται ή που έχει δικαιωθεί ο θανών σύζυγος και 
επιμερίζεται ως εξής:  
α) επιζών σύζυγος 
50% της σύνταξης (penalty  μείωσης 1% - 5% σε περίπτωση μεγάλης διαφοράς ηλικίας,ήτοι διαφοράς 
ηλικίας μεγαλύτερη των 10 ετών ) του θανόντος 
β) διαζευγμένος (με 10 έτη έγγαμου βίου) 
Χήρος επιζών: 75% - διαζευγμένος: 25% (για κάθε επιπλέον έτος έγγαμου βίου, η σύνταξη του 
διαζευγμένου αυξάνεται κατά 1% , μειούμενης ανάλογα της σύνταξης του επιζώντα χήρου. Σε 
περίπτωση έγγαμου βίου του διαζευγμένου τουλάχιστον 35 ετών τα ποσοστά της σύνταξης γίνονται 
50%-50%) 
γ) τέκνα : 25% της σύνταξης 
 
Το συνολικό ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του 
θανόντος. 
 

 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ/ ΑΔΑ: 7ΙΡΜ465Θ1Ω-ΡΗ1, 666Ε465Θ1Ω-7ΑΗ, ΨΟ4Μ465Θ1Ω-ΡΦΘ 

 
 



ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ-ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 
ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ 

• Εξακολουθούν να χορηγούνται στα πρόσωπα,  
και με τις προϋποθέσεις του προγενέστερου  
καθεστώτος  

 

• Νέοι ενιαίοι κανόνες για όλους θα τεθούν 
μετά από το πόρισμα Επιτροπής στην οποία 
συμμετέχει υποχρεωτικά εκπρόσωπος της 
ΕΣΑΜΕΑ (Η Επιτροπή έχει ήδη καταθέσει το 
πόρισμά της) 

 

 



ΚΑΤΩΤΑΤΑ – ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (άρ. 13) 

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ 
• Τα κατώτατα όρια κύριων συντάξεων του προϊσχύοντος καθεστώτος, (τα οποία διαφοροποιούντο 

από φορέα σε φορέα, ακόμη και εντός του ίδιου ασφαλιστικού φορέα) καταργούνται . 
 
Εξαίρεση  άρθρου 31 : για όσους συνταξιοδοτούνται λόγω αναπηρίας από εργατικό ατύχημα ή 
επαγγελματική ασθένεια (2 εθνικές συντάξεις, ήτοι 384 Χ2= 768 ευρώ ) 
 
ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ 
• Αναστέλλεται μέχρι 31.12.2018 η καταβολή κάθε σύνταξης χορηγηθείσας με το προγενέστερο 

καθεστώς , εφόσον  ξεπερνά : 
- 1 ατομική μηνιαία σύνταξη: 2.000,00 ευρώ μικτά 
- Άθροισμα συντάξεων (κύριων και επικουρικών): 3.000,00 ευρώ (καθαρό ποσό) 
 
• Για τους συνταξιοδοτούμενους με το νέο τρόπο υπολογισμού (=εθνική και αναποδοτική) δεν 

υφίσταται ανώτατο πλαφόν σύνταξης 
 

Άμεση εφαρμογή των ανωτέρω (13/5/2016) 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ/ ΑΔΑ: 72ΖΔ465Θ1Ω-ΜΒ2 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΚΑΑ & ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ ΑΔΑ: 6ΨΡΧ465Θ1Ω-4ΚΜ  

 



ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΔΗ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (άρθρα 33 και 14) 

• Οι ήδη (μέχρι και 12/5/2016) καταβαλλόμενες η καταβλητεες κύριες συντάξεις (πλην αυτών του 
ΟΓΑ) επανυπολογίζονται με το νέο τρόπο (εθνική και ανταποδοτική) – συντάξιμες αποδοχές 
θεωρείται ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου υπολογίσθηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη. 

• Μέχρι 31.12.2018 οποιαδήποτε διαφορά προκύψει συνεχίζει να καταβάλλεται ως «προσωπική 
διαφορά» . Από 1.1.2019 η διαφορά αυτή θα συμψηφίζεται με τις όποιες αυξήσεις των 
συντάξεων, ώσπου να εξαλειφθεί. Από την ίδια ημερομηνία και εφόσον το ποσό της σύνταξης , 
όπως προκύπτει από τον επανυπολογισμό βάσει του νέου τρόπου (εθνική και ανταποδοτική 
σύνταξη)  είναι μεγαλύτερο από το ήδη καταβαλλόμενο , η διαφορά αυτή καταβάλλεται 
σταδιακά και ισόποσα εντός 5ετίας (ήτοι από 1.1.2019-31.12.2023). 

• Αύξηση συντάξεων από 1.1.2017: με ΚΥΑ στη βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% 
από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του 
προηγούμενου έτους και δεν μπορεί να υπερβαίνει τη ν ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών 
Καταναλωτή. 

• Σε κάθε περίπτωση , το ύψος των δαπανών της εθνικής συνταξιοδοτικής δαπάνης ( εθνική, 
ανταποδοτική και  επικουρική σύνταξη) έως το 2060 δεν μπορεί να υπερβαίνει το περιθώριο 
αύξησης των 2,5 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ με έτος αναφοράς το 2009 

• Κ.Υ.Α. «Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων-Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων»   (ΦΕΚ 
1605Β/7-6-2016, όπως τροποποιήθηκε) 



ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ (άρθρο 32) 

• Τέτοιες είναι : επίδομα ασθένειας σε χρήμα, 
έξοδα κηδείας, επίδομα τοκετού και λοχείας, 
επίδομα μητρότητας, κάλυψη παιδιών 
ασφαλισμένων για θερινή κατασκήνωση κλπ 

 

 Θα εναρμονιστούν οι παροχές αυτές  για τους 

ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ, με τον  Κανονισμό 
Ασφάλισης και Παροχών του ΕΦΚΑ . 



ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ (άρθρο 29) 
• Χρόνος έκδοσης:  εντός 2 μηνών (και στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης) από την αίτηση συνταξιοδότησης 
• Υπολογισμός ύψους προσωρινής 
Α. Μισθωτοί 
Το 50% του μ.ο. των ασφαλιστέων αποδοχών κατά τους 12 μήνες που προηγούνται του μήνα της αίτησης συνταξιοδότησης 
Παράδειγμα:  
Έστω ασφαλιστέες αποδοχές κατά τους 12 πρηγούμενους μήνες 18.000.  
18.000:12=1.500 Χ 50%= 750 ευρώ 
Β. Αυτοαπασχολούμενοι-ελεύθεροι επαγγελματίες-αγρότες 
Το 50% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος των 12 τελευταίων μηνών  που προηγούνται του μήνα της αίτησης συνταξιοδότησης 
Γ.  Πρόσωπα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ 
Οι διατάξεις της προσωρινής εφαρμόζονται από 1.1.2017 
 
• Ύψος προσωρινής σύνταξης 
Ελάχιστη: 384 ευρώ (στον 0ΓΑ: 307,20)       - Μέγιστη: 768 ευρώ 
Ειδικότερα: 
α) πλήρης γήρατος και πλήρους αναπηρίας (80% και άνω) : 384-768 ευρώ (ΟΓΑ/από 1.1.2017 – κατώτατη προσωρινή: 384 Χ80%= 307,20 
ευρώ) 
β) μειωμένη γήρατος : μείωση κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται του αντίστοιχου πλήρους ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης και έως 
60/200 
Παράδειγμα: μειωμένη γήρατος κατά 5 έτη νωρίτερα του αντίστοιχου πλήρους ορίου ηλικίας : μείωση του ποσού προσωρινής κατά 60/200 
ή 30% . 
γ) αναπηρίας 67-77,99%:  προσωρινή σύνταξη = 75% (κατώτατη: 288 – ανώτατη: 576 ευρώ) 
δ)  αναπηρίας 50-66,99% : προσωρινή σύνταξη =50% (κατώτατη : 192- ανώτατη :384 ευρώ) 
ε) λόγω θανάτου : 50% (κατώτατη : 192- ανώτατη 384 ευρώ) 
 
• Προσωρινή σύνταξη δεν χορηγείται στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 29 (ενδεικτικά: όταν δεν έχει διακοπεί η 

εργασία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης) 
 

• ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η προσωρινή του άρθρου 29 χορηγείται στα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται με βάση τον νέο τρόπο υπολογισμού 
της σύνταξης του ν. 4387/2016. Αντίθετα, για τα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται με βάση τις προγενέστερες διατάξεις ισχύει η 
προηγούμενη προσωρινή (άρ. 38 του ν. 3863/10) 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ/ΑΔΑ: ΨΘΠΞ465Θ1Ω-Ρ6Δ, 77ΦΨ465Θ1Ω-ΣΝΔ 
 



ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ-ΠΑΡΟΧΕΣ 
(άρθρο 96) 

• Υπολογισμός σύνταξης 
α) Ασφαλισμένοι από 1.1.2014 και εφεξής: εφαρμόζεται  η παρ. 1 του άρθρου 96 του ν.4387/2016, 
 
β) Ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.2013 που καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης από 1.1.2015 και εφεξής : η σύνταξη 
αποτελείται από δύο τμήματα: 
i)     τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2014: αναπλήρωση 0,45% επί των συντάξιμων 
αποδοχών (=συντάξιμες αποδοχές κύριας σύνταξης) για κάθε χρόνο ασφάλισης 

+ 
ii) τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης από  1.1.2015 και εφεξής: υπολογίζεται σύμφωνα με 

την παρ. 1 του άρθρου 96, 
γ) προβλέπεται προσαύξηση της σύνταξης σύμφωνα με τα άρθρα 30 και 36 (παράλληλη ασφάλιση ή καταβολή 
υψηλότερης εισφοράς) . 
• Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης 
- Υποβληθείσες έως 31.12.2014: κρίνονται ως προς τον τρόπο υπολογισμού με το ισχύον μέχρι τότε καθεστώς 
- Υποβληθείσες από 1.1.2015: κρίνονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 96  

 
• Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων 
Οι ήδη καταβαλλόμενες επικουρικές αναπροσαρμόζονται  εφόσον το άθροισμα κύριας και επικουρικής υπερβαίνει τα 
1.300 ευρώ μικτά (περίπου 1.170 καθαρά-  όχι όμως κάτω του ορίου των 1.300 ευρώ μικτά -1.170 καθαρά). Στο ποσό 
αυτό των 1.300 δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (ΕΑΑ, εξωιδρυματικό) που 
χορηγούνται στα  άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία. 
Υ.Α. «Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων του ΕΤΕΑ», ΦΕΚ 1605Β/7-6-2016 , και ΦΕΚ 1623Β/8-6-2016 
 
• Κατάργηση κατωτάτων ορίων επικουρικής σύνταξης (όπου προβλέπονταν) 

 



ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ-ΠΑΡΟΧΕΣ 
(άρθρο 96) 

• Αντικατάσταση του άρ. 42 του ν.4052/2012: 
- Το ποσό της σύνταξης διαμορφώνεται με βάση :α) τα δημογραφικά δεδομένα και 

β) το πλασματικό ποσοστό επιστροφής επί των συνολικά καταβληθεισών 
εισφορών 

- Σε περίπτωση ελλειμμάτων λειτουργεί αυτόματος μηχανισμός εξισορρόπησης, ο 
οποίος αποκλείει κάθε αναπροσαρμογή των συντάξεων.  

- Μέχρι 31.5.2022 (=περίοδος αυξημένων εισφορών) οι συντάξεις δεν 
αναπροσαρμόζονται, εφόσον : έξοδα-έσοδα= αρνητικό αποτέλεσμα (με βάση τα 
απολογιστικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης). Επιτρέπεται χρήση 
περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης μόνο στην 
περίπτωση δημιουργίας ελλειμμάτων. 
 

• Υ.Α. «Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τις παροχές του ΕΤΕΑ» 
ΦΕΚ 1604Β/7-6-2016 (ΑΔΑ: 7ΙΒ7465Θ1Ω-ΕΦΡ) 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ/ΑΔΑ: ΩΤΝ4465Θ1Ω-ΣΕΕ 
 



ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ  
(άρ. 35,όπως ισχύει/τροποποίηση με 4393/2016) 

• Υπαγόμενα πρόσωπα και πόροι  του  Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ στο οποίο από 1.1.2017 εντάσσονται τα ταμεία, τομείς, κλάδοι και 
λογαριασμοί του άρθρου 75 : παράγραφοι 1 και 2  
 

• Προϋποθέσεις χορήγησης εφάπαξ παροχής 
α) Η λήψη κύριας σύνταξης λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας (άρα, δεν δίνεται εφάπαξ σε περίπτωση προσωρινής συνταξιοδότησης από τον κύριο 
φορέα) . Σε περίπτωση λήψης σύνταξης από ταμείο που χορηγεί προσυνταξιοδοτική παροχή , θεμελιώνεται δικαίωμα χορήγησης εφάπαξ , εφόσον ο 
ασφαλισμένος έλαβε προσυνταξιοδοτική παροχή) , και 
β) η πλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων που ορίζονται από το καταστατικό του εντασσόμενου ταμείου πρόνοιας. Σε περίπτωση διαδοχικής 
λαμβάνονται υπόψη οι απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις του τελευταίου φορέα πρόνοιας κατά την ημερομηνία ένταξης στο ΕΤΕΑΠ (1.1.2017) 
 
Σε περίπτωση θανάτου : παράγραφος 3β 
 
Καταργείται η δυνατότητα προκαταβολής της εφάπαξ παροχής (όπου προβλεπόταν, π.χ. Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΟΣΕ και ΚΑΠ-ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ) 
 
• Τρόπος υπολογισμού  
Η παροχή αποτελείται από 2 τμήματα 
Α) Τμήμα που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης μέχρι 31.12.2013 
Β) Τμήμα που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης από 1.1.2014 και εφεξής 
 
• Εκκρεμείς αιτήσεις 
Εκκρεμείς αιτήσεις για αποχωρήσεις από την υπηρεσία ή το επάγγελμα από 1.9.2013 και εφεξής , σε όποιο στάδιο της διοικητικής διαδικασίας κι αν 
βρίσκονται κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, ήτοι 13/5/2016) κρίνονται ως προς τον τρόπο υπολογισμού βάσει του άρθρου 35. Σε εκκρεμείς 
αιτήσεις για αποχωρήσεις μέχρι και την 31.8.2013 , η εφάπαξ παροχή υπολογίζεται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις και τις τυχόν μειώσεις που 
έχουν επέλθει μέχρι και το ν. 4093/2012. 
 
• Τρόπος υπολογισμού εφάπαξ παροχής με το καθεστώς του ν. 103/1975: παράγραφος 6  

 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ/ ΑΔΑ: 7ΛΟΨ465Θ1Ω-ΨΙΣ 

• Εισφορά (από 1.1.2017) 
α) Ασφαλισμένοι από 1.1.1993 και εφεξής: 
-  Μισθωτοί : 4% επί των πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών (βλ. Άρ. 38) 
- Αυτ/νοι – ελεύθεροι επαγγελματίες: 4% επί του εισοδήματος (βλ. άρ. 39, 98 έκπτωση σε αυτοαπασχολούμενους ΕΤΑΑ  για το διάστημα 2017-2020) 
β) Ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.1992 
 Ό,τι ίσχυε με το προγενέστερο κσθεστώς  
 



Μ.Τ.Π.Υ. (άρθρα 47,48) 

• Η χορήγηση παροχών από το ΜΤΠΥ (όπως και από τα Μ.Τ. Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού) 
χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις καταθέσεις των μετόχων και από τα περιουσιακά στοιχεία 
του Ταμείου , αποκλειόμενης  οποιασδήποτε μεταφοράς πόρων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό 

• Νέος τρόπος υπολογισμού μηνιαίου μερίσματος: ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (για το 
2016) σε ποσοστό 0,215%. Τούτος αναπροσαρμόζεται ετησίως και μέχρι 15/1 εκάστου έτους με 
απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. με σκοπό την αποφυγή δημιουργίας ετήσιων ελλειμμάτων. 

Ο νέος αυτός τρόπος εφαρμόζεται από 1.1.2016, ενώ καταργούνται από την ίδια ημερομηνία τα 
κατώτατα όρια. 
• Επιστροφή στο μέτοχο που δεν έχει συμπληρώσει το ελάχιστο όριο συμμετοχής στο ΜΤΠΥ των 

ατομικών του καταθέσεων, εφόσον έχει τουλάχιστον 3 έτη στο Ταμείο και έχει δικαιωθεί κύριας 
σύνταξης (εξαίρεση η περίπτωση του θανάτου) 

• Κατάργηση μεταβίβασης  μερίσματος  άγαμων μετόχων στους γονείς και στις ενήλικες άγαμες 
θυγατέρες  

• Εναρμόνιση διατάξεων σε περίπτωση θανάτου με τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου της κύριας 
σύνταξης 

• Κατάργηση διάταξης με την οποία χρόνος υπηρεσίας ενός εξαμήνου  και 1 ημέρας λογιζόταν ως 
πλήρες έτος 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ/ ΑΔΑ:Ω5ΛΠ465Θ1Ω-88Ρ 
 



 
ΕΤΑΤ-Αναπροσαρμογή συνταξιοδοτικών παροχών 

(άρθρο 73Α) 
 

• Η προσυνταξιοδοτική παροχή επανυπολογίζεται με βάση συντελεστή 
αναπλήρωσης 1,75 % επί των συντάξιμων αποδοχών για κάθε έτος ασφάλισης. Το 
ποσό αυτό καταβάλλεται έως τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων άμεσης 
καταβολής κύριας σύνταξης. 

• Μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων , το συνολικό ποσό της 
προσυνταξιοδοτικής παροχής μειώνεται κατά τα ποσά κύριας και επικουρικής 
που λαμβάνει ο δικαιούχος και το εναπομείναν ποσό επανυπολογίζεται με 
ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% /έτος ασφάλισης επί των συντάξιμων αποδοχών. 
Το άθροισμα (κύριας και επικουρικής και τυχόν διαφοράς ) που προκύπτει δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της προσυνταξιοδοτικής παροχής που ελάμβανε ο 
συνταξιούχος. 

• Ισχύς διάταξης : από 13/5/2016 . Οι ήδη καταβαλλόμενες κατά την 13/5/2016 
αναπροσαρμόζονται άμεσα με βάση τα ανωτέρω. 

• Οι συνταξιούχοι προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ καθίστανται 
συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ και διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 73Α. 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ : ΑΔΑ 6ΟΙΔ465Θ1Ω-ΟΜ5 



ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ 

1. ΕΚΑΣ 
• Σταδιακή μείωση των δικαιούχων (1/6/2016-2019) μέχρι την κατάργησή του 

(1.1.2020) 
• Νέα (μειωμένα ) εισοδηματικά κριτήρια για το διάστημα 1/6/2016-31/12/2016  
• Καταβληθέντα ποσά ΕΚΑΣ ΙΑΝ-ΜΑΙΟΥ 2016 δεν επιστρέφονται (εφόσον 

πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης ΕΚΑΣ 2015) 
• Συνταξιούχοι το πρώτον από 13/5/2016 και εφεξής δεν το δικαιούνται 

(ανεξαρτήτως αν πληρούν ή όχι τα νέα εισοδηματικά κριτήρια) 
• Όσοι παύουν να το δικαιούνται απαλλάσσονται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα 

μέλη της οικογένειάς τους (μέχρι 31.12.2019) από τη συμμετοχή στη 
φαρμακευτική δαπάνη (άρθρο 31ο παρ. 1 περ. α του ν.4411/2016) 

• Δεν καταβάλλεται σε δικαιούχους με μόνιμη διαμονή εκτός χωρών Ε.Ε. , ΕΟΧ και 
Ελβετίας. 

 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ:  ΑΔΑ ΩΚ50465Θ1Ω-ΘΣ5, ΑΔΑ ΩΣ50465Θ1Ω-097,  

ΑΔΑ ΩΦΕΗ465Θ1Ω-Ψ2Ψ, ΑΔΑ 6ΙΒΣ465Θ1Ω-Β33 



2. ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ 

• Προϋποθέσεις (πρέπει να πληρούνται αθροιστικά): 
α) συμπλήρωση 67ου έτους της ηλικίας), 
β) δεν λαμβάνει ή δεν δικαιούται σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα , 
μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό του επιδόματος, 
γ) μόνιμη και νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα για 15 συνεχόμενα έτη πριν την υποβολή του αιτήματος λήψης του επιδόματος  ή  15 
μεταξύ 17ου και 67ου έτους της ηλικίας εκ των οποίων τα 10 συνεχόμενα πριν από την υποβολή της αίτησης και εξακολουθούν να 
διαμένουν στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της παροχής, 
δ) ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα: έως 4.320,00 ευρώ, 
ε) ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα : έως 8.640,00 ευρώ, 
στ) ο/η σύζυγος δεν λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό του επιδόματος, 
ζ) δεν είναι μοναχός/ή που διαμένει σε Ιερά Μονή και συνητρείται από αυτή, 
η)  δεν εκτίει ποινή στερητική της ελευθερίας, 
θ) η φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει τα 90.000,00 ευρώ, 
ι) το τεκμήριο αντικειμενικής δαπάνης της κινητής περιουσίας (ΙΧ αυτοκίνητα και δίκυκλα) δεν υπερβαίνει τα 6.000,00 ευρώ.  
Πλήρες ποσό Επιδόματος: 360 ευρώ μηνιαίως (πρόσθετη προϋπόθεση : 35  πλήρη έτη διαμονής στη χώρα) 
Μειώνεται κατά 1/35 για κάθε ένα έτος που υπολείπεται των 35 ετών διαμονής στη χώρα 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όσοι λαμβάνουν ήδη, πριν την 13/5/2016, παροχή από τον ΟΓΑ , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1296/82, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 4093/2012, εξακολουθούν να λαμβάνουν την παροχή , σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις. 
 
Φορέας καταβολής του Επιδόματος : ΟΓΑ  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ/ΑΔΑ: 754Σ465Θ1Ω-ΛΜΛ 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΓΑ (καθορισμός δικαιολογητικών): ΑΔΑ: 7ΦΞΚΑ4691ΩΔ-ΝΚ1 

 
 



ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 



ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΜΙΣΘΩΤΟΙ (ισχύς από 1.1.2017 -άρ.38) 

 
•  Μηνιαία βάση υπολογισμού μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών : οι πάσης φύσεως αποδοχές και μέχρι 

του 10πλάσιου του βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (10 Χ 586,08 =5.860,8 ). 
• Το πλαφόν αυτό ισχύει και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής μόνο όμως ως 

προς την εισφορά ασφαλισμένου. 
• ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (από 1.1.2017 και για τους υπαλλήλους του Δημοσίου και των νπδδ) 

 
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ  - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 
      13,33%             6,67% 
 
  
• Ως μισθωτοί αντιμετωπίζονται (δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 38) από 1.1.2017: α)οι αμειβόμενοι με δελτίο 

παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την 
απασχόλησή τους σε μέχρι 2 πρόσωπα (φυσικά και νομικά)(άρ. 39, παρ. 9) β) οι υπακτέοι, σύμφωνα με 
την ισχύουσα κατά την 12/5/2016 , στην ασφάλιση του ΟΓΑ ως μισθωτοί-ανειδίκευτοι εργάτες, 
μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών (άρ. 40 παρ. 5)γ) τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρ. 38 (π.χ. μέλη Δ.Σ. Α.Ε. 
που λαμβάνουν αμοιβή  επί της αμοιβής αυτής, μέλη Δ.Σ. Αγροτικών συνεταιρισμών επί της αμοιβής τους  
κλπ) 

• Από 1.1.2017 δεν  αντιμετωπίζονται ως μισθωτοί οι κατηγορίες ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του 
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ  που κρίθηκαν ως ελεύθεροι επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενοι (π.χ. πωλητές λαϊκών 
αγορών, ιδιοκτήτες εφημερίδων, εφημεριδοπώλες κλπ –άρθρο 39 παρ. 18.(Υ.Α. : ΦΕΚ 4569 τεύχος Β/30-
12-2016 

   
 

 



ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΜΙΣΘΩΤΟΙ (ισχύς από 1.1.2017) 

• Τυχόν υψηλότερα ή χαμηλότερα κατά την 13/5/2016 ποσοστά εισφορών κλάδου σύνταξης ασφαλισμένου και 
εργοδότη αναπροσαρμόζονται ετησίως , ισόποσα και σταδιακά από 1.1.2017 -2019 , ώστε την 1.1.2020 να 
διαμορφωθούν σε 13,33% και 6,67% (εργοδότης και ασφαλισμένος). 

Ενδεικτικά θα αναπροσαρμοστούν οι εισφορές : τ. Ειδικών Ταμείων, Ειδικό Καθεστώς υπαλλήλων νπδδ, αεροπορικών 
επιχειρήσεων, χορευτών , μισθωτών που υπάγονταν στο ΕΤΑΠ –ΜΜΕ (άρ.  38 παρ.9), μισθωτοί-ανειδίκευτοι εργάτες, 
μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών που υπάγονταν στον ΟΓΑ (άρ. 40 παρ. 5). 
 
• Αναπροσαρμογή εισφορών έμμισθων ασφαλισμένων του ΤΑΝΠΥ : 
                  ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ         ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ 
1.7.2016                                                                      3%                             17% 
1.1.2017                                                                     5%                             15% 
1.1.2018                                                                    10%                           10% 
1.1.2019                                                                   13,33%                      6,67% 
 
• ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ : Από την αναπροασαρμογή των εισφορών (εργαζόμενου και εργοδότη) εξαιρούνται και παραμένουν 

στο ύψος που ήδη προβλεπόταν  : α)οι κατηγορίες ασφαλισμένων που εξαιρέθηκαν από την αύξηση των ορίων 
ηλικίας (ν.4336/2015), π.χ. ΒΑΕ, ναυτικοί, οικοδόμοι, απασχολούμενοι σε υπερβαρέα της ΔΕΗ κλπ β)οι μισθωτοί – 
αμειβόμενοι με εργόσημο (άρ. 20-21 του ν.3863/2010- ΕΓΚ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:43/2013) , γ) όσοι υπάγονταν αποκλειστικά 
στον κλάδο ατυχήματος ή/και στον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος (π.χ. πρακτική άσκηση φοιτητών , 
προγράμματα ΚΕΘΕΑ κλπ). 

 
• Για τους ναυτικούς  (ΝΑΤ) οι εισφορές καταβάλλονται ανά τρίμηνο. 
• ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Από 1.8.2016  καταργείται το αγγελιόσημο (το οποίο αποτελεί πόρο υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΕΔΟΕΑΠ) 



ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΑΥΤ/ΝΩΝ+ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ (άρ.39) 

 

Μηνιαίο ποσοστό  εισφοράς Κλάδου Κύριας Σύνταξης (από 1.1.2017) 
•  Ελεύθερων επαγ/τιών (ΟΑΕΕ και ελεύθεροι επαγγελματίες του Τομέα ΤΑΝΠΥ  του ΟΑΕΕ και τα πρόσωπα της παρ.6 του άρ. 39, π.χ. Διαχειριστές 

ΙΚΕ, μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης ΙΚΕ κλπ , ελεύθεροι επαγγελματίες/αυτοαπασχολούμενοι που μέχρι σήμερα υπήγοντο στο ΙΚΑ και στο 
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ , π.χ. εφημεριδοπώλες) : 20% (για τους αποφοίτους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς 
συλλόγους ή επιμελητήρια με την μορφή ΝΠΔΔ προβλέπεται μηνιαίο ασφάλιστρο ύψους 14% για τα 2 πρώτα έτη ασφάλισης και 17% για τα 
επόμενα 3 έτη ασφάλισης, ενώ το κατώτατο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα διαμορφώνεται σε 586,08 Χ 70% =410,2 ευρώ) 
 

Τυχόν υψηλότερα ή χαμηλότερα κατά την 13/5/2016 ποσοστά εισφορών κλάδου σύνταξης αναπροσαρμόζονται ετησίως , ισόποσα και σταδιακά από 
1.1.2017 -2019 , ώστε την 1.1.2020 να διαμορφωθούν σε 20%. 
 
• ΕΤΑΑ: 
14% : 2 πρώτα έτη από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση 
17%: για τα 3 επόμενα έτη 
20%: από το 5ο έτος ασφάλισης και εφεξής 
- Κατώτατο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα : 586,08 ευρώ 
- Κατώτατο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα για τα 5 πρώτα έτη ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ: 586,08 Χ 70% =410,2 ευρώ 
- Ανώτατο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα: 586,08  Χ10 = 5.860, 8 
-Όλοι οι άνω πενταετίας ελεύθεροι επαγγελματίες που προέρχονται από το ΕΤΑΑ θα έχουν εκπτώσεις στη μηνιαία ασφαλιστική τους εισφορά κύριας, 
επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ και υγειονομικής περίθαλψης για το διάστημα 1.1.2017-31.12.2020 που ξεκινούν από 50% για ετήσια εισοδήματα 7.033-
13.000  ευρώ και μειώνονται κατά 1 ποσοστιαία μονάδα ανά 1.000 ευρώ ετήσιου εισοδήματος (ως πίνακας  άρ. 98).  
-  Οι ανωτέρω εκπτώσεις ισχύουν και για τους κάτω 5ετίας αυτοαπασχολούμενους του ΕΤΑΑ και για τό ίδο διάστημα (2017-2020). Οι εκπτώσεις εδώ 
ξεκινούν από 50% για ετήσια εισοδήματα 4.922-13.000 ευρώ και στη συνέχεια μειώνονται όπως και στους άνω πενταετίας (ως πίνακας άρθρου 98) 
Στην περίπτωση αυτή (στους κάτω 5ετίας) ισχύει ως  κατώτατο ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα κύριας, επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ και υγειονομικής 
περίθαλψης το ποσό των 410,2 ευρώ (άρ. 98 παρ. 3). Σε καμία περίπτωση το ποσό της μηνιαίας εισφοράς που προκύπτει μετά από την εφαρμογή των 
μειώσεων δεν μπορεί να υπολείπεται της προβλεπόμενης κατά περίπτωση ελάχιστης μηνιαίας εισφοράς. 
 
- Όσοι συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης , δικαιούνται να ζητήσουν  την καταβολή εισφοράς μειωμένης κατά 50% , παραιτούμενοι της προσαύξησης της 
ανταποδοτικής σύνταξής τους για τα επόμενα έτη ασφάλισης. 
 
 

 
 



ΟΓΑ -ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ +ΛΑΕ 
(ισχύς από 1.1.2017-άρ. 40) 

• Μηνιαίο ποσοστό  εισφοράς Κλάδου Κύριας Σύνταξης 
1.7.2015-31.12.2016: 10%  επί των υφιστάμενων  ασφαλιστικών κατηγοριών  
2017: 14% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος  
2018: 16% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος  
2019: 18% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος  
2020: 19% 
2021: 19,5% 
2022: 20% 
Εξαίρεση: οι υπαγόμενοι στο εργόσημο εργάτες γης (άρ. 20, 1Γ του ν. 
3863/10 , όπως ισχύει). 
• Μηνιαίο ποσοστό εισφοράς υπέρ Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) 

του ΟΓΑ: 0,25% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος  
Η εισφορά αυτή βαρύνει τον ασφαλισμένο , καταργουμένης της κρατικής 
επιχορήγησης και συνεισπράττεται με τις εισφορές Κλάδου Σύνταξης 
 



ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ +ΛΑΕ 
ΟΓΑ (ισχύς από 1.1.2017-άρ. 40) 

• Βάση Υπολογισμού μηνιαίων εισφορών 
- Το εισόδημα = καθαρό φορολογητέο εισόδημα από την ασκούμενη αγροτική 
δραστηριότητα και κάθε άλλη δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ 
(π.χ. εισοδήματα από  ιδιοκτησία τουριστικών καταλυμάτων, καφενείο σε περιοχές 
με μικρό πληθυσμό, λιανοπωλητές σε λαϊκές αγορές κλπ) κατά το προηγούμενο 
φορολογικό έτος. 
- Κατώτατο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα : 586, Χ70%  = 410 ,2ευρώ 
- Ανώτατο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα: 586,  Χ10 = 5.860,  
Στην περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης στην  οποία απασχολείται 
ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα: ως φορολογητέο εισόδημα για καθένα από αυτούς 
λαμβάνεται το ανωτέρω κατώτατο (δηλ. 410,2 ευρώ) , εκτός αν το ετήσιο 
φορολογητέο εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το γινόμενο των μελών της 
εκμετάλλευσης επί της ελάχιστης βάσης υπολογισμού της εισφοράς αναγόμενη σε 
ετήσια βάση. Σε αυτή την περίπτωση , η εισφορά ισούται για καθένα από τα μέλη της 
εκμετάλλευσης με το πηλίκο της διαίρεσης του εισοδήματος δια τον αριθμό των 
μελών της . 
Για τον προσδιορισμό του ασφαλιστέου εισοδήματος εκδόθηκε η  
οικ.61501/3398/30-12-2016 (Β’4330) ΚΥΑ. 



ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
(άρ. 97) 

 ΜΙΣΘΩΤΟΙ 
                ΕΡΓΟΔ.   -   ΕΡΓ/ΝΟΣ 
1/6/2016 -31/5/2019:          3,5%            3,5% 
1/6/2019-31/5/2022:          3,25%           3,25% 
1/6/2022  και εφεξής: ό,τι ίσχυε την 31.12.2015 (ήτοι 3% και 3%) 
Εξαίρεση : ασφαλισμένοι με εργόσημο 
Βάση υπολογισμού εισφορών : ασφαλιστέες αποδοχές του άρθρου 38 (ό,τι ισχύει για την κύρια) – για τους δημ. Υπαλλήλους που 
αμείβονται με το ενιαίο μισθολόγιο και υπάγονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή συνταξιοδοτούνται με βάση 
δημοσιουπαλληλικές διατάξεις : μέχρι 31.12.2016 τα αυξημένα ποσοστά εισφορών θα υπολογίζονται επί των ασφαλιστέων-συνταξίμων 
αποδοχών, όπως ισχύουν. 
 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
 

1/6/2016 -31/5/2019:     7% επί του εισοδήματος (άρ. 39,98) 
1/6/2019-31/5/2022:            6,5% επί του εισοδήματος 
1/6/2022  και εφεξής:   ό,τι ίσχυε την 31.12.2015 
Βάση υπολογισμού εισφορών : έως 31/12/2016 εφαρμόζονται τα ισχύοντα πριν το ν.4387/2016. Από 1.1.2017 τα ανωτέρω ποσοστά 
υπολογίζεται επί του εισοδήματος ,βάσει των άρθρων 39 και 98) 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Για το διάστημα 2017-2020 οι αυτοαπασχολούμενοι,άνω και κάτω 5ετίας, προερχόμενοι από το ΕΤΑΑ θα έχουν έκπτωση 
βάσει εισοδήματος που ξεκινά από 50% και φτάνει (όσο αυξάνεται το εισόδημα) στο 5%  ή μηδενίζεται (άρθρο 98). 
 
Ανάλογα με την αύξηση της εισπραξιμότητας των εισφορών από το ΕΤΕΑ , κατά το χρονικό διάστημα αυξημένων εισφορών (1/6/2016-
31/5/2022) , παρέχεται η δυνατότητα (με Υ.Α.) μείωσης των ανωτέρω εισφορών. 
 
Σε περίπτωση μη θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος εισφορές νομίμως καταβληθείσες δεν επιστρέφονται. 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ/ΑΔΑ : ΩΒΔ4465Θ1Ω-ΒΥ0 
 

 
 



ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ  
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (άρ. 41) 

ΜΙΣΘΩΤΟΙ 
Από 1/1/2017 όλοι οι μισθωτοί που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ 
καταβάλλουν : 
7,1 % επί των πάσης φύσεως αποδοχών (άρ. 38) και μέχρι του πλαφόν 
μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών (5.860,8 ευρώ). 
Σε περίπτωση πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής 
ισχύουν αναλόγως τα προβλεπόμενα για τις εισφορές κλάδου 
σύνταξης (άρ. 38). 
Η εισφορά κατανέμεται ως εξής :  
6,45% για παροχές σε είδος (2,45% ΑΣΦ+4,3% ΕΡΓ) 
                          + 
0,65% για παροχές σε χρήμα (0,40% ΑΣΦ + 0,25% ΕΡ 
Εξαίρεση: οι υπαγόμενοι στο εργόσημο (το ύψος των εισφορών είναι 
διαφορετικό) και όσοι δεν υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ (π.χ. ΤΥΠΕΤ)  



ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ  
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (άρ. 41) 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ- ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (του άρ. 39) 

• Από 1/1/2017 όλοι οι ανωτέρω που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ καταβάλλουν 
εισφορά : 

6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος (6,45% παροχές σε είδος + 0,5% σε χρήμα) 
• Ειδικά, οι κάτω 5ετίας υπακτέοι –σύμφωνα με την ισχύουσα έως την 12/5/2016 

νομοθεσία – στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ και οι απόφοιτοι ΑΕΙ-εγγεγραμμένοι σε 
επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια (π.χ. ΤΕΕ) υπό τη μορφή νπδδ ως 
ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού της ανωτέρω εισφοράς είναι το 70% του 
εκάστοτε κατώτατου βασικού μισθού αγάμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ήτοι: 

586,08 Χ 70% Χ 6,95% = 28,51 ευρώ 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Για το διάστημα 2017-2020 οι αυτοαπασχολούμενοι,άνω και κάτω 
5ετίας, προερχόμενοι από το ΕΤΑΑ θα έχουν εκπτωση βάσει εισοδήματος που ξεκινά 
από 50% και φτάνει (όσο αυξάνεται το εισόδημα) στο 5%  ή μηδενίζεται (άρθρο 98). 
 
 

 



ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ  
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (άρ. 41 παρ.4) 

ΟΓΑ 
• 1/1/2016-31/12/2016:  3,61%  επί των υφιστάμενων  ασφαλιστικών κατηγοριών και όχι κάτω από 

την 5η κατηγορία (3,25%  σε είδος +0,26% σε χρήμα) 
2017: 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος (6,45% +0,50%) 
 
• Άπό 1.1.2017 και εφεξής: 
- Κατώτατο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα : 586,08 Χ 70%  = 410 ,2ευρώ 
- Ανώτατο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα: 586,08  Χ 10 = 5.860,8  
Στην περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης στην  οποία απασχολείται ο/η σύζυγος και 
τα ενήλικα τέκνα: ως φορολογητέο εισόδημα για καθένα από αυτούς λαμβάνεται το ανωτέρω 
κατώτατο (δηλ. 410,2 ευρώ) , εκτός αν το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το 
γινόμενο των μελών της εκμετάλλευσης επί της ελάχιστης βάσης υπολογισμού της εισφοράς 
αναγόμενη σε ετήσια βάση. Σε αυτή την περίπτωση , η εισφορά ισούται για καθένα από τα μέλη της 
εκμετάλλευσης με το πηλίκο της διαίρεσης του εισοδήματος δια τον αριθμό των μελών της . 
 
 
• Εξαίρεση: οι υπαγόμενοι στο εργόσημο εργάτες γης (άρ. 20, 1Γ του ν. 3863/10 , όπως ισχύει). 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ/ ΑΔΑ:76Γ6465Θ1Ω-Β7Λ , 65ΟΕ465Θ1Ω-9Α6 
 



ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ  
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

 ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ 
• 6% επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης , αφού αφαιρεθούν τα ποσά που 

αντιστοιχούν στην ΕΑΣ (άρ. 38 ν. 3863/2010 , παρ. 11 και 12 του του άρ. 44 του 
ν.3986/2011) 

Σε περίπτωση συρροής κύριων συντάξεων , η εισφορά 6% υπολογίζεται στο άθροισμά τους, 
αφού αφαιρεθεί η ΕΑΣ. 
• Σε περίπτωση απασχολούμενου συνταξιούχου : εισφορά 6% επί του καταβαλλόμενου 

ποσού σύνταξης (όποιο είναι αυτό μετά το penalty  λόγω απασχόλησης) και παράλληλα 
εισφορά επί των αποδοχών ή επί του μηνιαίου εισοδήματος (όπως προβλέπεται για τους 
ασφαλισμένους, μισθωτούς αυτοαπασχολούμενους ) 

• Η εισφορά υπολογίζεται και επί του επιδόματος απολύτου αναπηρίας και επί της 
προσαύξησης της σύνταξης λόγω συζύγου-τέκνων που λαμβάνουν (και θα συνεχίσουν να 
λαμβάνουν και μετά το νόμο ) οι συνταξιούχοι έως και 12/5/2016 (δηλαδή όσων υ σύνταξή 
τους υπολογίστηκε με το προγενέστερο καθεστώς) καθώς και επί της Ειδικής Προσαύξησης 
του ΤΣΜΕΔΕ και της σύνταξης του Κλάδου Μονασυνταξιούχων του ΤΣΑΥ. 

Αντίθετα, δεν θα υπολογίζεται επί των επιδομάτων τέκνων (άρθρο 10 ) που θα λαμβάνουν από 
τον ΟΓΑ όσοι συνταξιούχοι θα τα δικαιούνται με βάση το ν.4387. 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ/ΑΔΑ: 7ΔΠΖ465Θ1Ω-ΙΘ2 



ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ  
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 
• 6% επί του καταβαλλόμενου ποσού επικουρικής σύνταξης, αφού αφαιρεθεί το 

ποσό που αντιστοιχεί στην ΕΑΣ επικουρικής ασφάλισης (άρ. 44 παρ. 13 του 
ν.3986/2011). 

Σε περίπτωση συρροής επικουρικών συντάξεων , η εισφορά 6% υπολογίζεται επί του 
αθροίσματος. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Η εισφορά παρακρατείται υπέρ ΕΟΠΥΥ μόνο από τους συνταξιούχους 
κύριας και επικουρικής ασφάλισης (και επαγγελματικών ταμείων και ταμείων 
αλληλοβοηθείας) που καλύπτονται για υγειονομική περίθαλψη από τον ΕΟΠΥΥ. 
Άρα , συνταξιούχοι που καλύπτονται από άλλους φορείς υγειονομικής περίθαλψης 
(π.χ. συνταξιούχοι Εθνικής Τράπεζας που καλύπτονται από το ΤΥΠΕΤ, συνταξιούχοι 
της ΕΥΔΑΠ ή ΤτΕ δεν παρακρατείται η εισφορά αυτή αλλά η εισφορά που 
προβλέπεται από τα Καταστατικά των φορέων τους και υπέρ αυτών). 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Από 1.8.2016-31.12.2016 απαλλάσσονται από την εισφορά 
υγειονομικής περίθαλψης όσοι απώλεσαν άνω των 30 ευρώ μηνιαίως της παροχής 
ΕΚΑΣ (άρθρο 31ο παρ.2  περ. α΄ του ν.4411/2016) 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ/ΑΔΑ:7ΔΠΖ465Θ1Ω-ΙΘ2 
 

 
 



ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  
(ισχύς από 1.1.2017 –άρ. 36) 

1. Εξαρτημένη εργασία + αυτοαπασχόληση , δηλαδή άσκηση δραστηριοτήτων για 
τις οποίες (βάσει των διατάξεων που ίσχυαν την 12/5/2016) ο ασφαλισμένος 
ήταν υπακτέος στην ασφάλιση περισσότερων του ενός φορέα,τομέα ή κλάδου 
ασφάλισης εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ: 

Καταβάλλουν εισφορές για καθεμιά από τις αναληφθείσες επαγγελματικές 
δραστηριότητες, όπως προβλέπονται από το νόμο. 
Παράδειγμα: ελεύθερος επαγγελματίας (υπακτέος στην ασφάλιση του πρών ΟΑΕΕ  
που εργάζεται παράλληλα ως μισθωτός/υπκτέος έως 31.12.2016 στο ΙΚΑ/ΕΤΑΜ 
α) μηνιαία εισφορά ως μισθωτός(άρ. 38) και  
β) εισφορά με βάση το εισόδημα (άρ.39) από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος .  
Στην περίπτωση αυτή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος δεν εφαρμόζεται η 
υποχρέωση καταβολής ελάχιστης μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, αλλά ο 
ελεύθερος  επαγγελματίας καταβάλλει μηνιαία ασφαλιστική εισφορά υπολογιζόμενη 
επί του πραγματικού του εισοδήματος, με την προϋπόθεση ότι ως μισθωτός έχει 
καταβάλλει συνολική εισφορά (ασφαλισμένος και εργοδότης) επί μισθού ίσου ή 
μεγαλύτερου των €586,80.  
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ:Φ10043/οικ.14226/431/2017 (ΑΔΑ:ΨΔΕΝ465Θ1Ω-ΠΩ1)   
 



ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  
(ισχύς από 1.1.2017 –άρ. 36) 

2. Πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα (Εξαρτημένη εργασία + 
αυτοαπασχόληση) σε δραστηριότητες υπακτέες (βάσει των διατάξεων που ίσχυαν 
την 12/5/2016) στην ασφάλιση ενός φορέα, τομέα ή κλάδου ασφάλισης 
εντασσόμενου στον ΕΦΚΑ: 
α) μηνιαία εισφορά ως μισθωτοί (άρ. 38) και  
β) εισφορά με βάση το εισόδημα (άρ.39) από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος .  
Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 39 ως προς το κατώτατο 
όριο εισοδήματος, δηλαδή ο ελεύθερος επαγγελματίας καταβάλλει μηνιαία εισφορά 
επί του πραγματικού του εισοδήματος, εφόσον ως μισθωτός έχει καταβάλλει 
εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) που καλύπτουν την ελάχιστη μηνιαία 
εισφορά που προβλέπεται για τον ελεύθερο επαγγελματία. 
Παράδειγμα :δικηγόρος – που δραστηριοποιείται τόσο ως έμμισθος όσο και ως 
ελεύθερος επαγγελματίας είχε υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και για τις δύο 
δραστηριότητες. 
Παράδειγμα: υγειονομικός που απασχολείται ως μισθωτός σε ιδιωτική κλινική και 
συγχρόνως διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο και ως εκ τούτου μέχρι 31/12/2016 είχε 
υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ και για τις δύο δραστηριότητες). 
 
 
 

 



ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  
(ισχύς από 1.1.2017 –άρ. 36 παρ.3 ) 

3. Δραστηριοποιούμενος σε 1 απασχόληση ,ο οποίος (βάσει των διατάξεων 
που ίσχυαν την 12/5/2016) ήταν υπακτέος σε 2 ή περισσότερους, φορείς, 
τομείς ή κλάδους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ: 
Καταβάλλει μηνιαία εισφορά ως μισθωτός (άρ. 38) 
Παράδειγμα 1: νέος ασφαλισμένος (από 1.1.1993 και μετά) μηχανικός-
εγγεγραμμένος στο ΤΕΕ που εργάζεται σε πλοίο. Με το προηγούμενο 
καθεστώς υποχρεούτο σε καταβολή εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ και ΝΑΤ. 
Από 1.1.2017 καταβάλλει εισφορές  υπέρ ΕΦΚΑ ως μισθωτός –ναυτικός 
Παράδειγμα 2: δικηγόρος παλιός ασφαλισμένος στην Εθνική Τράπεζα  . Με 
το προηγούμενο καθεστώς υποχρεούτο σε καταβολή εισφορών υπέρ ΕΤΑΑ 
(ΤΑΝ) και υπέρ Κλάδου Σύνταξης ΤΣΠ-ΕΤΕ. Από 1.1.2017 καταβάλλει 
εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ως μισθωτός. 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ: Φ10043/οικ.58770/1442/2016  
(ΑΔΑ: 6ΦΧ3465Θ1Ω-0ΧΞ),  

Φ10043/οικ.14224/430/2017 (ΑΔΑ:Ω0ΠΖ465Θ1Ω-ΜΜΟ) 



ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  
(ισχύς από 1.1.2017 –άρ. 36) 

• Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα για την επικουρική ασφάλιση, την 
εφάπαξ παροχή και την υγειονομική περίθαλψη. 

Ειδικά στην περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγειονομική 
περίθαλψη αφενός σε εντασσόμενο στον ΕΦΚΑ φορέα, κλάδο ,τομέα 
ή λογαριασμό και αφετέρου σε μη εντασσόμενο στον ΕΦΚΑ φορέα, 
κλάδο ,τομέα ή λογαριασμό , παρέχεται το δικαίωμα επιλογής στο 
φορέα υγειονομικής περίθαλψης εκτός ΕΦΚΑ 
 
• Το άρθρο 39 του ν. 2084/92 ,όπως ισχύει , και κάθε άλλη αντίθετη 

διάταξη καταργείται από 1.1.2017 
 
  



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
(άρ. 18 και 37 – ισχύς από 1.1.2017) 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 
Ασφαλισμένοι στο δημόσιο τομέα (άρ. 4 παρ. 1)  και του ιδιωτικού τομέα  δικαιούνται να υπαχθούν 
στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης εφόσον : 
α) έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 5 έτη υποχρεωτικής ασφάλισης , εκ των οποίων τουλάχιστον 1 
έτος εντός της τελευταίας πριν την υποβολή της αίτησης 5ετίας και υποβάλλουν τη σχετική αίτηση 
υπαγωγής εντός 12 μηνών από την τελευταία ημέρα ασφάλισής τους σε φορέα , τομέα , κλάδο ή 
λογαριασμό κύριας ασφάλισης  ή έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε στην υποχρεωτική ασφάλιση 
τουλάχιστον 10 έτη εργασίας ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της αίτησης για προαιρετική 
συνέχιση της ασφάλισης, και  
β) δεν είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 
 
ΕΝΑΡΞΗ –ΛΗΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ- ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΏΝ 
Ορίζονται στο άρθρο 18 (παρ. 5-8,11) 
 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ  
Μέχρι 31.12.2016 εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις προαιρετικής συνέχισης ανά φορέα και 
κατηγορία ασφαλισμένων (ασφαλισμένοι προ και μετά την 1.1.1993), οι οποίοι -εφόσον έχουν 
ενταχθεί σε αυτές μέχρι 31.12.2016- συνεχίζουν την προαιρετική ασφάλισή τους με τις διατάξεις με τις 
οποίες υπήχθησαν. Από 1.1.2017 οι διατάξεις αυτές καταργούνται και η προαιρετική υπαγωγή στην 
ασφάλιση γίνεται με βάση  τα άρθρα 18 και 37 του ν. 4387/2016. 
 
 
 
 
 



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
(άρ. 18 και 37 – ισχύς από 1.1.2017) 

 

ΥΨΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
• Μισθωτοί ιδιωτικού και δημόσιου τομέα  (πρόσωπα της παρ. 1 του άρ.4) 
Βάση υπολογισμού εισφορών : ο  μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές κατά το 
τελευταίο 12μηνο πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης (ή την αποχώρηση από την υπηρεσία για τους δ.υ.)  , 
αναπροσαρμοσμένων με την ετήσια μεταβολή μισθών , όπως αυτή υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. 
Ύψος εισφορών : όπως ορίζονται για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης (άρ. 38 για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα) 
 
• Αυτοαπασχολούμενοι 
Βάση υπολογισμού εισφορών: 20% επί του μέσου όρου του μηνιαίου εισοδήματος επί του οποίου καταβλήθηκαν εισφορές 
κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης , αναπροσαρμοσμένου  με την ετήσια 
μεταβολή μισθών , όπως αυτή υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. 
 
• Αγρότες – πρόσωπα υπακτέα στον ΟΓΑ 
Βάση υπολογισμού εισφορών: 20% επί του μέσου όρου του μηνιαίου εισοδήματος επί του οποίου καταβλήθηκαν εισφορές 
κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης , αναπροσαρμοσμένου  με την ετήσια 
μεταβολή μισθών , όπως αυτή υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. 
 
Για την προαιρετική ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη ισχύουν κατ’ ακολουθία των προβλέψεων της κύριας σύνταξης η 
ίδια βάση υπολογισμού και τα ποσοστά που προβλέπονται από το νόμο για  υγειονομική περίθαλψη (άρ. 41) 
 
Για την προαιρετική στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης,ως προς το ύψος της εισφοράς, ισχύουν οι αντίστοιχες προβλέψεις 
του νόμου. 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ : ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 



ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
• Παραμένει η αναζήτηση του αρμόδιου εντασσόμενου στον 

ΕΦΚΑ φορέα που θα απονέμει τη σύνταξη, επειδή υπάρχουν 
ακόμη διαφορετικά όρια ηλικίας 

• Θεσμοθετείται ένας ενιαίος τρόπος υπολογισμού των 
συντάξεων των διαδοχικά ασφαλισμένων (από 3 που 
υπήρχαν), ήτοι ο νέος τρόπος υπολογισμού του ν. 4387/2016 
(=εθνική + ανταποδοτική) 

• Ο απονέμων εντασσόμενος στον ΕΦΚΑ φορέας λαμβάνει 
υπόψη όλα τα έτη ασφάλισης (από το 2002 και εφεξής) και 
τις αποδοχές που έχουν στείλει οι συμμετέχοντες φορείς και 
υπολογίζει με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης ανά κλίμακα 
ετών ασφάλισης (άρθρο 8 του ν. 4387/2016) 

 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ : ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 



ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

-ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 



ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ  
(άρ. 15 Δημόσιο-34 ιδ. Τομέας) 

• Χρόνος πραγματικής ασφάλισης 
• Ο λογιζόμενος ως χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων 
• Οι πλασματικοί χρόνοι της παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, των άρθρων 39,40 και 41 του 

ν. 3996/2011, του άρθρου 6 παρ. 12 και του άρθρου 17 του ν.3865/2010 και του άρθρου 40 του ν. 
2084/1992 

• Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης 
• Αναγνώριση με εξαγορά: καταβολή από τον ασφαλισμένο για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου 

πλασματικού χρόνου του συνόλου της εισφοράς εργαζόμενου και εργοδότη, στο ποσοστό που 
ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης 

• Βάση υπολογισμού εισφορών: αποδοχές κατά τον τελευταίο πριν από την υποβολή της αίτησης 
μήνα πλήρους απασχόλησης (μισθωτοί) ή το μηνιαίο εισόδημα κατά το χρόνο υποβολής της 
αίτησης (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι,αγρότες)  

• Μηνιαίες δόσεις : όσες και οι μήνες που αναγνωρίζονται. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης 
παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε αναγνωριζόμενο έτος. 

• ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: Οι νέοι ασφαλισμένοι του ιδιωτικού τομέα (από 1.1.1993 και εφεξής) που 
θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με 40 έτη ασφάλισης δικαιούνται να αναγνωρίζουν με 
εξαγορά έως 7 έτη πλασματικών ετών (ο ν.3863/10 δεν έδινε αυτό το δικαίωμα σε αυτή την 
κατηγορία ασφαλισμένων ) 

 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ : ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 

 



ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  
(άρθρο 20) 

• Το άρθρο 20 εφαρμόζεται για όσους συνταξιούχους εξ ιδίου δικαιώματος (όχι λόγω θανάτου) αναλαμβάνουν 
εργασία ή αυτοαπασχολούνται από 13/5/2016 και εφεξής 

• Αντίθετα, για όσους είχαν αναλάβει εργασία μέχρι και 12/5/2016 ισχύουν οι προηγούμενες διατάξεις (άρ. 63 του 
ν.2676/99, όπως αντικαταστάθηκε με το ν.3863/2010 ή άρθρο 8 παρ. 14 του ν.2592/1998). 

• Νέο καθεστώς: -60% επί των ακαθάριστων μηνιαίων συντάξεων, κύριων και επικουρικών, για όσο χρόνο 
απασχολούνται. Εάν η απασχόληση γίνεται σε φορέα της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται πλήρης αναστολή της 
σύνταξης. 

• Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε αιρετά όργανα, διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους, αντιπροέδρους ΝΠΔΔ, 
προέδρους, αντιπροέδρους και μέλη ανεξάρτητων διοικητικών αρχών (άρθρο 2 παρ. 2 ν.3833/2010). 
 

• Για το διάστημα της απασχόλησης καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές ίσες  σε ύψος  με εκείνες που 
αναλογούν σε μισθωτό ή ελεύθερο επαγγελματία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου (καθώς και εισφορά 
υγειονομικής περίθαλψης για όσους υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ). 

• Ο χρόνος κατά τον οποίο καταβάλλονται εισφορές αξιοποιείται για την προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους 
της κύριας σύνταξης και της επικουρικής σύνταξης (άρθρο 30 παρ. 1 του νόμου) 

• Οι συνταξιούχοι-εργαζόμενοι υποχρεούνται πριν αναλάβουν εργασία να τη δηλώσουν στον ΕΦΚΑ και στο 
ΕΤΕΑΕΠ. Παράλειψη της δήλωσης αυτής συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού που 
έπρεπε να του παρακρατηθεί κατά το διάστημα της εργασίας του + ετήσιο επιτόκιο 4,65%. Το καταλογισθέν ποσό 
συμψηφίζεται από μελλοντικές συντάξεις και μέχρι του ¼ του ποσού της μηνιαίας σύνταξης.  
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ : ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 



ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) 
- 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) 
- 

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 
- 

ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΦΚΑ 



Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής 
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) – από 1.1.2017 

• Αποτελεί ν.π.δ.δ. με έδρα την Αθήνα και υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

• Έναρξη λειτουργίας ως φορέας κύριας κοινωνικής ασφάλισης : 1.1.2017 
• Εντάσσονται στον ΕΦΚΑ οι υφιστάμενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης (άρ. 53 επ) και καθίσταται οιονεί 

καθολικός διάδοχός τους. 
• Ειδικά ο ΟΓΑ και το ΝΑΤ εξακολουθούν και μετά την ένταξή τους στον ΕΦΚΑ να διατηρούν αυτοτελή νομική 

προσωπικότητα για την άσκηση των  μη ασφαλιστικών τους αρμοδιοτήτων (π.χ. ο ΟΓΑ θα  χορηγεί το Επίδομα 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων του άρ. 93 και τα επιδόματα τέκνων του άρ. 10 ).  

• ΣΚΟΠΟΣ: η κάλυψη των υπακτέων στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ προσώπων για τους ασφαλιστικούς κινδύνους που 
προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία με τη χορήγηση: 

α) μηναίας κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στους ασφαλισμένους ή/και στα μέλη της 
οικογένειάς τους, 
β) προσυνταξιοδοτικών  και άλλων παροχών στους συνταξιούχους και στους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους του 
ΕΤΑΤ , οι οποίοι , έως και την 12/5/2016 έχουν θεμελιώσι δικαίωμα λήψης της παροχής, καθώς και στους 
συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 άρ. 26 του 
ν. 3455/2006, 
γ) παροχών ασθένειας σε χρήμα 
δ) ειδικών προνοιακών επιδομάτων, 
ε) κάθε άλλης παροχής σε χρήμα ή υπηρεσιών για τις οποίες καθίσταται αρμόδιος ο ΕΦΚΑ.   
• Ο ΕΦΚΑ αποτελείται από 1 κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών στον οποίο εντάσσονται  οι φορείς , 

κλάδοι και λογαριασμοί  που ρητά αναφέρονται στο άρθρο 53 του νόμου  
• Από 1.1.2017 στον ΕΦΚΑ μεταφέρεται και υπάγεται  το ΚΕΑΟ , με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια , με την 

ίδια οργανωτική δομή και προσωπικό. Το ΚΕΑΟ εποπτεύεται από το Διοικητή του ΕΦΚΑ (ή από τον Υποδιοικητή 
μετά από εκχώρηση της αρμοδιότητας) και  εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τη 
νομοθεσία που το διέπει και λειτουργεί σύμφωνα με αυτή.  

 
 

 
 



Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής 
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) 

• Ασφαλιστέα πρόσωπα : ορίζονται στο άρ. 55 
• Πόροι : ορίζονται στο άρ. 56 +49 (53, παρ. 3 , 54) 
• Διοίκηση ΕΦΚΑ: (Δ9/56379/14950/2016-ΦΕΚ 729/τ.ΥΟΔΔ/30-12-2016) 

-Διοικητής 
-2 Υποδιοικητές  
-11 μελές Δ.Σ. με τετραετή θητεία 
• Συμβουλευτικές Επιτροπές : προς επικούρηση του έργου του Δ.Σ. 

συνιστώνται , συγκροτούνται (με απόφαση του Υπουργού Εργασίας) και 
λειτουργούν Συμβουλευτικές Επιτροπές με συμμετοχή συνδικαλιστικών 
και εργοδοτικών οργανώσεων και επιστημονικών φορέων . Οι 
αρμοδιότητες τους ενδεικτικά μόνο καταγράφονται στο άρ. 58 (π.χ. 
εισήγηση και υποβολή προτάσεων για θέματα περιουσίας, εσόδων και 
παροχών του ΕΦΚΑ). 

• Υ.Α. : ΥΟΔΔ 29/26-1-2017, ΥΟΔΔ 34/30-1-2017, ΥΟΔΔ 40/31-1-2017, ΥΟΔΔ 
82/22-2-2017 



Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής 
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)-από 1.1.2017 

• Οργανισμός ΕΦΚΑ (άρ. 52) 
- Με  π.δ., μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ, 

καταρτίζεται ο Οργανισμός του ΕΦΚΑ 
- Από την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού του 

ΕΦΚΑ συνιστώνται με ΥΑ κατόπιν εισήγησης του 
Δ.Σ. του ΕΦΚΑ ΤΔΕ με αρμοδιότητα την εξέταση 
ενδικοφανών προσφυγών 
 

- Τα ΚΕ.Π.Α. εξακολουθούν να λειτουργούν υπό 
τον ΕΦΚΑ  
 

 



Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής 
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)-από 1.1.2017 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΦΚΑ 
Μέχρι την έναρξη ισχύος του Οργανισμού (άρ. 52), ο ΕΦΚΑ διαρθρώνεται σύμφωνα με τα άρ. 62 -69 του νόμου. 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Άρθρο 70 :Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων, οι πόροι τους καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία 
τους περιέρχονται αυτοδίκαια στον ΕΦΚΑ 
Άρθρο 49: Στους πόρους του ΕΦΚΑ από 1.1.2017 συμπεριλαμβάνονται:  
α) τα ποσά των επιβληθέντων προστίμων των άρθρων 23,24 του ν.3996/2011 (με εξαίρεση το 20% που αποτελεί έσοδο του ΣΕΠΕ) 
β) το 20% των εσόδων από την εκποίηση και εκμετάλλευση ακινήτων του Δημοσίου ή των ΝΠΔΔ ή των Δημοσίων Επιχειρήσεων των οποίων το Μετοχικό 
Κεφάλαιο ανήκει εξ’ ολοκλήρου στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ, εξαιρουμένων όσων έχουν μεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ 
γ)  Άρθρο 56: i)τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένων και εργοδοτών, πρόσοδοι περιουσίας, απόδοση κεφαλαίων και αποθεματικών, 
ii)Εισφορές και πόροι που εισπράττονται από τους εντασσόμενους φορείς και αποδίδονταν σε τρίτους φορείς εξακολουθούν να εισπράττονται από τον 
ΕΦΚΑ και να αποδίδονται από αυτόν στους δικαιούχους φορείς  
δ) Άρθρο 53 παρ. 3: με ΚΥΑ θα καθοριστεί το ποσό του πάγιου πόρου του άρθρου 34 του ν. 2773/99 και ποσό κάθε άλλου πόρου υπέρ ΚΑΠ-ΔΕΗ το οποίο 
αποδίδεται στον ΕΦΚΑ έναντι των παροχών σε χρήμα του Τμήματος Παροχών Πρόνοιας Ασφαλισμένων του πρώην ΚΑΠ-ΔΕΗ  
ε)Άρθρο 54: από 1.1.2017 μεταφορά και υπαγωγή στον ΕΦΚΑ του ΚΕΑΟ ,  με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, με την ίδια οργανωτική δομή και 
προσωπικό και με τις ίδιες αρμοδιότητες που προβλέπονται από τη νομοθεσία του 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Άρθρο 71: το προσωπικό και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή των εντασσόμενων φορέων μεταφέρονται στον ΕΦΚΑ με την ίδια εργασιακή σχέση , 
οργανική θέση , βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο (το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση ή διάθεση στους εντασσόμενους φορείς 
μέχρι τη λήξη της απόσπασης ή διάθεσης) 
 
Άρθρο 72 : Κατόπιν αίτησης από τον υπάλληλο και ειδικά για την άσκηση αρμοδιοτήτων που αφορούν σε συντάξεις Δημοσίου Τομέα που περιέρχονται 
στον ΕΦΚΑ , δύνανται να αποσπαστεί από 1.1.2017 σε αυτόν προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων του Δημοσίου Τομέα 
Της Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Η απόσπαση αυτή διενεργείται με ΚΥΑ, μετά από πρόταση του Δ.Σ. Του ΕΦΚΑ, χωρίς 
γνώμη υπηρεσιακού Συμβουλίου και χωρίς χρονικό περιορισμό. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι διατηρούν το βαθμολογικό, μισθολογικό και ασφαλιστικό 
καθεστώς του φορέα προέλευσής τους ( ο μισθός , οι λοιπές αποδοχές και τα επιδόματα συνεχίζουν να καταβάλλονται από το Υπουργείο Οικονομικών). 
Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για επιλογή σε θέση προϊσταμένου μόνο για τις οργανικές μονάδες του Οργανισμού του ΕΦΚΑ με αρμοδιότητα την 
απονομή συντάξεων του Δημοσίου και αν επιλεγούν ως προϊστάμενοι αποσπώνται αυτοδικαίως στον ΕΦΚΑ 
 



Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (άρθρα 74-85) 

• Μετονομασία του ΕΤΕΑ σε ΕΤΕΑΕΠ 
• Συγκροτείται από δύο (2) κλάδους, ο καθένας με οικονομική και λογιστική 

αυτοτέλεια και αυτοτελή παρακολούθηση των εισφορών: 
α) κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης και 
β) κλάδος Εφάπαξ Παροχών (σε αυτόν εντάσσονται τα ταμεία και κλάδοι 
πρόνοιας του άρθρου 75) 
• Υπαγόμενα πρόσωπα, πόροι και χρόνοι ασφάλισης: άρθρα 76,77,79 
• Οικονομικό σύστημα λειτουργίας του ΕΤΕΑΕΠ: διανεμητικό σύστημα 

προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση. Οι ασφαλιστικές 
εισφορές τηρούνται σε ατομικές μερίδες από 1.1.2014 (άρθρο 78) 

• Διοίκηση ΕΤΕΑΕΠ:  
-   Διοικητής 
-   2 Υποδιοικητές 
- 9μελές Δ.Σ. με τετραετή θητεία + Συμβουλευτικές Επιτροπές άρ. 58 
 

 
 

 



Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (άρθρα 74-85) 

• Θέματα οικονομικής λειτουργίας (άρθρο 82) 
 Πόροι 
Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού των εντασσόμενων ταμείων και 
λογαριασμών πρόνοιας, η κινητή και ακίνητη περιουσία τους (που πρέπει να 
απογραφεί μέχρι την ημερομηνία κατάργησής τους από τις Διοικήσεις τους), οι πόροι 
των εντασσόμενων φορέων περιέρχονται στο ΕΤΕΑΕΠ ως καθολικό διάδοχο αυτών 
 
• Θέματα προσωπικού εντασσόμενων φορέων (άρθρο 83) 
 Το προσωπικό και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή των εντασσόμενων ταμείων 
Πρόνοιας μεταφέρονται στο  ΕΤΕΑΕΠ με την ίδια εργασιακή σχέση , οργανική θέση , 
βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο 
 
• Ενιαίος Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών ΕΤΕΑΕΠ (άρθρο 84) 
Εκδίδεται μέχρι 1.7.2017 με Υ.Α. , ύστερα από γνώμη του ΔΣ του ΕΤΕΑΕΠ και 
αναλογιστική μελέτη. Μέχρι τότε εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι καταστατικές 
διατάξεις των εντασσόμενων φορέων, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του ν. 
4387/2016 
 

 



ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Φ.Κ.Α. ΚΑΙ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 
 

• ΟΓΑ και ΝΑΤ: για την άσκηση μόνο των των μη ασφαλιστικών αρμοδιοτήτων τους (άρθρο 73) 
Με απόφαση Υπουργού Εργασιας καθορίζεται το προσωπικό που παραμένει στο ΝΑΤ και τον ΟΓΑ 
Με ΚΥΑ καθορίζεται η διάρθρωση των υπηρεσιών του ΝΑΤ και του ΟΓΑ , οι αρμοδιότητες των οργανικών τους μονάδων, οι κλάδοι από τους οποίους 
προέρχονται οι προϊστάμενοι και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα. 
 
• Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) (άρθρο 86-89) 
Αποτελεί  ΝΠΙΔ με αντικείμενο την Εγγυοδοσία και Πιστοδοσία των ασφαλισμένων στον Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του τ. ΕΤΑΑ και εποπτεύεται από τον Υπουργό 
Εργασίας. Έναρξη λειτουργίας : 1.1.2017 
• Διοίκηση 
5μελής Διοικούσα Επιτροπή 
• Πόροι 
-              Οι πρόσοδοι από τις εν γένει δραστηριότητες Εγγυοδοσίας – Πιστοδοσίας αρμοδιότητας της  Δ΄Δ/νσης  Εγγυοδοσίας- Πιστοδοσίας του Τομέα 
ΤΣΜΕΔΕ 
- Τμήμα της περιουσίας του τ. Τομέα ΤΣΜΕΔΕ δύναται να μεταβιβαστεί  στο ΤΜΕΔΕ με απόφαση του Υπουργού Εργασίας , κατόπιν οικονομικής 

μελέτης. 
• Προσωπικό ΤΜΕΔΕ 
Το προσωπικό που υπηρετεί στη Δ΄Διεύθυνση Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ αποτελεί από την 1.1.2017 προσωπικό του 
ΤΜΕΔΕ και διατηρεί την ίδια εργασιακή σχέση  
                                                                                               + 
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας μπορεί να μεταφέρεται στο ΤΜΕΔΕ προσωπικό του ΕΦΚΑ, με συνεκτίμηση της αίτησης προτίμησης (και 
αντίστροφα) 
Το προσωπικό του ΤΜΕΔΕ υπάγεται για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ 
 
• Πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 4  
Πρόκειται για πρόσωπα με απολύτως ιδιαίτερες συνθήκες ασφάλισης/συνταξιοδότησης, που η τυχόν υπαγωγή τους στον ΕΦΚΑ θα δημιουργούσε επί του 
παρόντος μείζονα διαχειριστικά προβλήματα. Τα πρόσωπα αυτά εξακολουθούν να υπάγονται στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου 
και οι συντάξεις τους κανονίζονται και καταβάλλονται από το Δημόσιο. Ειδικότερα: 
- Οι παθόντες από τρομοκρατική ενέργεια ή βίαιο συμβάν, 
- Οι δικαιούχοι πολεμικής σύνταξης ‘η σύνταξης αναπήρου οπλίτη ειρηνικής περιόδου ή σύνταξη Εθνικής Αντίστασης, 
- Οι λογοτέχνες-καλλιτέχνες που δικαιούνται σύνταξης από το Δημόσιο 
- Όσοι δικαιούνται σύνταξης αναπηρρίας που προήλθε εξαιτίας της Υπηρεσίας και ένεκα ταύτης 
Η υπαγωγή των ανωτέρω στον ΕΦΚΑ θα εξετασθεί σε δεύτερη φάση. 
 
• Μετοχικά Ταμεία Πολιτικών Υπαλλήλων,(αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας), Μετοχικά Ταμεία Στρατού , Αεροπορίας και Ναυτικού 

(αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας) 



Β΄   ΜΕΡΟΣ 
 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΙΣΦΟΡΩΝ 



ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ-
ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ 

• Από 1.1.2017 οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων, ελευθέρων 
επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων, που υπολογίζονται με βάση το άρθρο 
39 του ν. 4387/2016 (Α' 85), οι ασφαλιστικές εισφορές των προσώπων που 
καταβάλλονται με βάση το άρθρο 40 του ν. 4387/2016 (Α' 85) καθώς και οι 
ασφαλιστικές εισφορές των εμμίσθων του ΕΤΑΑ που υπολογίζονται βάσει του 
άρθρου 38, καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, με καταληκτική ημερομηνία 
καταβολής την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα [Υ.Α.  Φ. 80000/οικ. 
60298/1472 /2016-ΦΕΚ4483Β].  

 
• Κοινοποίηση ασφαλιστικών εισφορών  
 
• Με ειδοποιητήριο πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών  
• Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Ε.Φ.Κ.Α. στην ιστοσελίδα www.efka.gov.gr.  
 
Προσοχή!  
• Στην ειδοποίηση δεν αναγράφονται οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές έως 

31.12.2016.  
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ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
• Προβλέπεται στο άρθρο 59 του ν.4445/2016 , για τις ασφαλιστικές εισφορές των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων 

επαγγελματιών (άρθρο 39 ν.4387/2016)  καθώς και  αγροτών (άρθρο 40), όπως ορίζεται και στο κεφάλαιο ΣΤ' της Υ.Α. 
Φ.80000/οικ. 61327/1484/ 2016 που αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:  

 

• «Σημειώνουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.4445/2016, δίνεται η δυνατότητα στους ελεύθερους 
επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες να προχωρήσουν από 1/1/2017 σε μερική καταβολή του ποσού των 
ασφαλιστικών τους εισφορών. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών των ανωτέρω προσώπων που δεν καταβάλλεται βάσει 
των άρθρων 39 και 40 του ν.4387/2016, κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας πληρωμής των μηνιαίων ασφαλιστικών 
εισφορών επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις και τόκους. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας 
πληρωμής των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο από το ποσό που απαιτείται, το επιπλέον 
ποσό μεταφέρεται ως πιστωμένο και συμψηφίζεται με τις ασφαλιστικές εισφορές του επόμενου χρονικού διαστήματος».  

 

• Βάσει των ανωτέρω, από 1.1.2017, εκτός από τη δυνατότητα μερικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, υπάρχει και η 
δυνατότητα (για όσους επιθυμούν και κυρίως εφόσον έχουν και την οικονομική ευχέρεια), γνωρίζοντας σε μεγάλο 
βαθμό το ύψος στο οποίο θα προσδιοριστούν τα εισοδήματά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος (άρα και τις 
συνολικές εισφορές που θα καλούνται να καταβάλλουν στο τρέχον έτος) , να καταβάλλουν μεγαλύτερες μηνιαίες 
ασφαλιστικές εισφορές από αυτές που θα υπολογίζονται από το Υπουργείο, τουλάχιστον κατά το "πρώτο εξάμηνο του 
έτους", στο οποίο, η βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών θα προκύπτει από το πιο πρόσφατο 
εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος, δηλαδή από αυτό του προ-προηγούμενου φορολογικού έτους και έως ότου καταστεί 
ευχερής η έγκαιρη χρήση των εισοδημάτων του προηγούμενου (κεφ. ΣΤ' της Υ.Α. Φ.80000/οικ. 61327/1484/ 2016).  

 

• Με τον τρόπο αυτό, τα ποσά των εισφορών που θα κληθεί να καταβάλλει κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους ο υπόχρεος 
(που πλέον θα έχει εκκαθαριστεί το προηγούμενο φορολογικό έτος και θα έχει υπολογιστεί η συνολική υποχρέωση σε 
ασφαλιστικές εισφορές του τρέχοντος έτους) θα βρίσκονται κοντά στα ποσά που θα έχει ήδη καταβάλει κατά το πρώτο 
εξάμηνο, αποφεύγοντας έτσι να επωμιστεί μεγάλο "ταμειακό βάρος" για καταβολές υποχρεώσεων, που εκ των πραγμάτων 
είναι μεγαλύτερες κατά το δεύτερο εξάμηνο κάθε χρονιάς.  
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ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 

•  Επιτόκιο για υπολογισμό προσαυξήσεων και τόκων 
ασφαλιστικών οφειλών   

• Για τον υπολογισμό των προστίμων των ληξιπρόθεσμων 
ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 11 της 
υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 
Ν.4152/2013 το ετήσιο επιτόκιο ισούται με το επιτόκιο 
αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συν ένα 
περιθώριο 800 μονάδων βάσης (δηλ. 8%) υπολογιζόμενο σε ετήσια 
βάση και με αναδρομική εφαρμογή από 1/1/2013, χωρίς να 
υπάρχει περιορισμός στην αναπροσαρμογή αυτού.  

• Δεδομένου ότι, με την τελευταία απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας επανακαθορίστηκε το ετήσιο επιτόκιο 
αναχρηματοδότησης σε 0,00%  στις 16.3.2016, οι ληξιπρόθεσμες 
ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/2017, επιβαρύνονται με ετήσιο 
επιτόκιο 8,00% , ή με 0,667% μηνιαίως.  
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (άρ. 38) 

Πρόσωπα υπαγόμενα στις ρυθμίσεις του άρθρου 38 
 
• 1.α. Το σύνολο των υπακτέων στην ασφάλιση του  τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πλην των προσώπων που υπάγονται στο άρθρο 39 παρ. 18, οι οποίοι από 1.1.2017 καταβάλλουν εισφορές σύμφωνα με 

το άρθρο 39 του ν.4387/2016  
   β) Οι μισθωτοί ασφαλισμένοι των φορέων κύριας ασφάλισης που έχουν ενταχθεί στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (π.χ. Ταμεία Τραπεζών, ΤΑΠ-ΔΕΗ, Ταμεία Κύριας Ασφάλισης / Σύνταξης τ. ΔΕΚΟ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ) 
και στη συνέχεια στον ΕΦΚΑ. 
   
  
• 2. Τα πρόσωπα της  παρ. 5 του άρθρου 40 του ν.4387/2016,    δηλαδή οι  απασχολούμενοι με αμοιβή ανειδίκευτοι εργάτες  σε αγροτικές εργασίες της πρωτογενούς αγροτικής 

δραστηριότητας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 52 του ν.3518/2006, σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή και το μέγεθος 
αυτών,  όπως  εργάτες ζωικής παραγωγής (βουστάσιο, χοιροτροφική μονάδα, πτηνοτροφείο, εκτροφείο γουνοφόρων ζώων), εργάτες σε επιχειρήσεις – εκμεταλλεύσεις καλλιέργειας 
μανιταριών , φυκιών , αλιεργάτες που απασχολούνται στη μέση και παράκτια αλιεία, εργάτες ιχθυοκαλλιέργειας, δύτες στον πρωτογενή αγροτικό τομέα,  καθώς επίσης και μετακλητοί 
πολίτες τρίτων χωρών που σύμφωνα με  το ν.4251/2014 προσκαλούνται από εργοδότες με σκοπό την απασχόληση σε αγροτικές εργασίες για ορισμένο χρονικό διάστημα. Ειδικά για 
τους τελευταίους δεν υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης στα συνεισπραττόμενα από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ ,ΟΕΚ κλπ), ούτε στον ΛΑΕ του ΟΓΑ 

• ( εγκύκλιος ΕΦΚΑ :5/2017, ΑΔΑ: ΩΞ5Λ465Θ1Ω-ΖΓ3). 
 
• 3.  Οι κατηγορίες ασφαλισμένων της παρ. 3 του άρθρου 38. Ειδικότερα οι κατηγορίες αυτές είναι:       
 
• α) οι ασφαλισμένοι οι οποίοι μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, 13-5-2016, υπήχθησαν στην ασφάλιση του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του ΟΑΕΕ 

ως έμμισθοι ασφαλισμένοι και ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής τους στην κοινωνική ασφάλιση, 
• β) οι ασφαλισμένοι οι οποίοι μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016,  είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (σε έναν από τους αυτοτελείς 

τομείς ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Τομέα Ασφάλισης Νομικών) και παρέχουν εξαρτημένη εργασία, ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής τους στην κοινωνική ασφάλιση        (μέχρι 31-12-1992  ή από 
1/1/1993),  

             (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ:6/2017) 
• γ) οι διευθυντές, γενικοί διευθυντές, εντεταλμένοι διευθύνοντες ή συμπράττοντες σύμβουλοι, διοικητές εταιρειών ή συνεταιρισμών, εφόσον συνδέονται με σχέση εξαρτημένης 

εργασίας για τις εισπραττόμενες αμοιβές, των ποσοστών ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη υπολογιζομένων επί του συνολικού ποσού των αμοιβών τους,     
 (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ:4/2017) 
• δ) τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας και λαμβάνουν αμοιβή, των ανωτέρω ασφαλιστικών εισφορών υπολογιζομένων επί της αμοιβής 

κατ’ αποκοπή, 
•  (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ:4/2017) 

 
• ε) τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων αγροτικών συνεταιρισμών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή, υπολογιζόμενων των ποσοστών επί της αμοιβής αυτής, 
•  (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ:4/2017) 

 
• στ) οι δικηγόροι που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με έμμισθη εντολή για το εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής 

τους στην ασφάλιση.  
 
Οδηγίες για την ασφάλιση των προσώπων αυτών έχουν ήδη δοθεί και  με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Φ80000/οικ.61689/2215/30-12-2016 (ΑΔΑ: 7Χ78465Θ1Ω-1Λ3). 

 
 

 



      

Εισφορές 

Σύνταξης  

Εισφορές 

Υγείας  

ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟ

ΜΕΝΑ  

Επικουρική 

ασφάλιση  

α  
Έμμισθοι του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών 

Πρακτόρων και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ) του ΟΑΕΕ  
Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

β  
Έμμισθοι που υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ  

(ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ)  
Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

γ  

Οι διευθυντές, γενικοί διευθυντές, εντεταλμένοι, 
διευθύνοντες ή συμπράττοντες σύμβουλοι,  

διοικητές εταιριών ή συνεταιρισμών εφόσον 

συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας  

Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

δ  

Τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού  

Συμβουλίου Α.Ε. και λαμβάνουν αμοιβή ή 

αποζημίωση όποιας μορφής  
Ναι  Ναι  Όχι  Ναι  

ε  

Τα μέλη Δ.Σ. αγροτικών συνεταιρισμών, εφόσον 
λαμβάνουν αμοιβή λόγω της ιδιότητάς τους ως μέλη 

Δ.Σ.  
  Ναι  Ναι  Όχι  Ναι  

στ  

Δικηγόροι με έμμισθη εντολή ανεξαρτήτως του 
χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, για το 

εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση 
παροχής υπηρεσιών, δηλαδή τη μισθωτή  

απασχόληση  

Ναι  Ναι  Όχι  Ναι  

ζ  

Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι υπάγονταν στην 

ασφάλιση του ΟΓΑ ως μισθωτοί - ανειδίκευτοι 

εργάτες, μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών  
Ναι  Ναι  Ναι  Όχι  

Οι ανωτέρω εισφορές σε πίνακα  

   



ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (άρ. 38) 

• Πρόσωπα υπαγόμενα στις ρυθμίσεις του άρθρου 38 
4. Οι μισθωτοί – υπακτέοι στην ασφάλιση του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Τα πρόσωπα αυτά καταγράφονται στην Υ.Α. 
Φ11321/οικ.45947/1757/19-12-2016 (ΦΕΚ Β4458). 
Διευκρινίζεται ότι δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 38 τα πρόσωπα που υπάγονται στο άρθρο 39 παρ. 18 και 
τα οποία  από 1.1.2017 καταβάλλουν εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.4387/2016.  Εκ των τελευταίων 
προσώπων όσοι ανταποκριτές ξένου τύπου απασχολούνται ως μισθωτοί-απασχολούμενοι με εξαρτημένη εργασία και 
υπήγοντο στην ασφάλιση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Β΄ Διεύθυνση ),  υπάγονται από 1.1.2017 στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ως 
μισθωτοί . Οι εισφορές που καταβάλλονται για την υποκατηγορία αυτή των ανταποκριτών ξένου τύπου (μισθωτοί-
απασχολούμενοι με εξαρτημένη εργασία σε Πρακτορεία) είναι αυτές που ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του 
άρθρου 38 του ν. 4387/2016 και της διευκρινιστικής εγκυκλίου Φ80000/61647/2212/11-1-2017 (ΑΔΑ:ΩΔ4Γ465Θ1Ω-
Β8Ε). 
5. Οι ναυτικοί, ως υπακτέοι στην ασφάλιση του τ. ΝΑΤ που συνεχίζουν να  ασφαλίζονται με τις διατάξεις των παρ. 1 
έως 3 του άρθ. 14 του π.δ 913/1978, όπως ισχύει και στα ποσοστά εισφορών που ίσχυαν και ρπιν το ν. 4387/2016 
6. Οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι , για τους οποίους βάσει της απασχόλησής τους προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης 
σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4387/2016. 
7. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, που υπάγονται ή θα υπάγονταν κατά την έναρξη ισχύος του 
νόμου 4387/2016 στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις αυτών, όπως ίσχυαν 
πριν την ένταξή τους στον ΕΦΚΑ, εφόσον το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και δύο 
πρόσωπα ,φυσικά ή/και νομικά (παρ. 9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016). Ειδικότερα τα πρόσωπα που υπάγονται στη 
διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 έχουν διευκρινιστεί στην εγκύκλιο Φ80000/οικ.5547/248/7-2-
2017(ΑΔΑ: ΩΥ1Ο465Θ1Ω-4ΣΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
 
 



ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ  
(άρ. 38,παρ.3) 

•  Για τους ασφαλισμένους που  υπάγονταν στην ασφάλιση του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και 
Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ) του ΟΑΕΕ ως έμμισθοι ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική 
ασφάλιση, από 1/1/2017  καταβάλλεται   για τον κλάδο  σύνταξης,  ασφαλιστική  εισφορά ποσοστού  20% που  
επιμερίζεται ως εξής: 

για το έτος 2017 σε 15,00 % για τον ασφαλισμένο και 5 % για τον εργοδότη,  
για το έτος 2018 σε 10,00 % για τον ασφαλισμένο και 10 % για τον εργοδότη, 
από 1/1/2019  και  εφεξής σε  6,67 % για τον ασφαλισμένο και 13,33 % για τον εργοδότη. 
  
•  Για τους ασφαλισμένους που έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ 

(ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ) και παρέχουν εξαρτημένη εργασία, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση 
καταβάλλεται από 1/1/2017 ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 38 του 
ν.4387/2016.  

Παραδείγματα: 
• i) Παλαιός ασφαλισμένος – μηχανικός που παρείχε εξαρτημένη εργασία σε κατασκευαστική εταιρεία στον 

ιδιωτικό τομέα υπαγόταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, και κατέβαλλε συνολική εισφορά ύψους 20%, 
επιμεριζόμενη κατά 6,67% στον ασφαλισμένο και κατά 13,33% στον εργοδότη. Από 1/1/2017, για τον εν λόγω 
ασφαλισμένο καταβάλλεται εισφορά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 38 του ν.4387/2016, δηλαδή 
συνολική εισφορά ύψους 20%, επιμεριζόμενη κατά 6,67% στον ασφαλισμένο και κατά 13,33% στον εργοδότη. 

• ii) Παλαιός ασφαλισμένος - ιατρός που παρείχε εξαρτημένη εργασία σε ιδιωτική κλινική, υπαγόταν στην 
ασφάλιση του ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ, και κατέβαλε ο ασφαλισμένος ως μηνιαία εισφορά το σταθερό ποσό των €188,30 και 
ο εργοδότης εισφορά ύψους 13,33% επί των αποδοχών του ασφαλισμένου. Από 1/1/2017, για τον εν λόγω 
ασφαλισμένο καταβάλλεται εισφορά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 38 του ν.4387/2016, δηλαδή 
συνολική εισφορά ύψους 20%, επιμεριζόμενη κατά 6,67% στον ασφαλισμένο και κατά 13,33% στον εργοδότη. 
 



ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ  
(άρ. 38,παρ.4,5,9) 

• Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 38 (και την παρ.2γ του άρθρου 5 για τους δημοσίους υπαλλήλους) 
προβλέπεται ότι τυχόν υψηλότερα ή χαμηλότερα των οριζομένων στην παρ. 1 του άρθρου 38 ποσοστών 
ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης αναπροσαρμόζονται ετησίως ισόποσα και σταδιακά από 1.1.2017 
και εφεξής, ώστε από 1.1.2020 να διαμορφωθούν στο ποσοστό που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο (13,33% 
για τον εργοδότη και 6,67% για τον ασφαλισμένο)  

 
Δεν αναπροσαρμόζονται , σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 38 (και την παρ. 1γ, τελευταίο εδάφιο, του άρθρου 5 
του ν.4387/2016) , και παραμένουν στο ύψος που προβλεπόταν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 τα ποσοστά 
ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων που εμπίπτουν στις κατηγορίες που εξαιρέθηκαν από την αύξηση των 
ορίων ηλικίας της υποπαραγράφου Ε3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015 καθώς και των εργαζομένων 
που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του ν.3863/2010 ,όπως ισχύει, καθώς και όσοι για την 
απασχόλησή τους δεν υπάγονται στον Κλάδο Σύνταξης του ΕΦΚΑ , αλλά υπάγονταν είτε αποκλειστικά και μόνο για τον 
κίνδυνο του ατυχήματος είτε , εκτός αυτού, και στον Κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος. 
. Για την εφαρμογή των ανωτέρω έχει εκδοθεί η Υ.Α. Φ11321/οικ.45947/1757/19-12-2016    (ΦΕΚ Β4458) καθώς και η 
εγκύκλιος 142036/0092/19-12-2016 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ: ΨΜΨ6465Θ1Ω-ΧΦΑ) 
 

 
• Ειδικά για τα ποσοστά εισφορών για τους μισθωτούς του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ  εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 27 του 

ν.4445/2016, με την οποία αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016. 
Ειδικές οδηγίες για την κατηγορία αυτή έχουν δοθεί με την  υπ’ αρ. πρωτ. Φ80000/οικ.61647/2212/11-1-2017 
(ΑΔΑ: ΩΔ4Γ465Θ1Ω-Β8Ε ) εγκύκλιο του Υπουργείου.  



ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (πλην Δημοσίου)  
ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
• α. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016, οι εισφορές 

ασφαλισμένου και εργοδότη υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως αποδοχών 
του ασφαλισμένου μισθωτού με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες 
παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας. Ως 
αποδοχές θεωρούνται και τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα  
άδειας για τους μισθωτούς εργαζόμενους που δικαιούνται αυτά. 

• Η ανωτέρω διατύπωση του άρθρου 38 ουσιαστικά επαναλαμβάνει τη διατύπωση 
του ν.2084/1992 (άρθρο 22 παρ. 2β και 17 παρ. 1 ) . Ειδικότερα , στον ν. 2084/92 
ορίζεται ότι «ως αποδοχές για τον υπολογισμό των εισφορών νοούνται οι πάσης 
φύσεως αποδοχές , εξαιρουμένων των εκτάκτων παροχών λόγω γάμου, 
γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς ασθένειας του μισθωτού και των μελών 
της οικογένειάς του». Κατά συνέπεια, τόσο ως προς τις «πάσης φύσεως 
αποδοχές» , όσο και ως προς τις «κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω 
γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας», όπως ορίζονται την 
παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016, εξακολουθούν να εφαρμόζονται  τα 
ισχύοντα βάσει των ανωτέρω διατάξεων του ν.2084/1992. 
 



ΑΝΩΤΑΤΟ –ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

• ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ 
Το 10πλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο 
βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, και σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος διατάξεις, στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο 
βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Με τις διατάξεις της παρ. 3 της υπ. 
ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) ορίστηκε ότι ο κατώτατος 
βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 586,08 
ευρώ. Συνεπώς το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της 
μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών ανέρχεται στο 
ποσό των 5.860,80 ευρώ και ισχύει από 1-1-2017. 
Το εν λόγω ανώτατο όριο εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή 
έμμισθης εντολής όσον αφορά όμως μόνο στην εισφορά ασφαλισμένου.  
Μηνιαίες εισφορές στο ανώτατο πλαφόν 
 
 
 
Με συνεισπραττόμενα 
Χωρίς συνεισπαττόμενα 

ΑΣΦ  ΕΡΓ  ΣΥΝ  

937.73  1,468.72  2,406.44  

745.49  1,253.04  1,998.53  

   



ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

• Με την περ. γ που προστέθηκε στην παρ. 2 του αρ. 38 του ν. 4387/2016 με την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4445/2016, ορίζεται ότι η ελάχιστη 
μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών με πλήρη απασχόληση και των 
εργοδοτών τους, εφόσον ο μισθωτός είναι άνω των 25 ετών, καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου 
μισθωτού άνω των 25 ετών, ο οποίος με τις διατάξεις της παρ. 3 (περ. α) της υποπαρ. ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222), 
ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 586,08 €.  

Μηνιαίες εισφορές στο κατώτατο πλαφόν πλήρους μισθωτής απασχόλησης 
 
 
 
Με συνεισπραττόμενα 
Χωρίς συνεισπραττόμενα 

 
 

• Εννοείται, βέβαια, ότι εφόσον ο μισθωτός είναι έως 25 ετών η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το προβλεπόμενο 
ποσοστό εισφοράς των μισθωτών της κατηγορίας αυτής με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους είναι η προβλεπόμενη με τις διατάξεις της 
παρ. 3 (περ.β) της υποπαρ. ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222), ήτοι 510,95 ευρώ. 

 
• Επισημαίνεται, επίσης, 
α) ότι εφόσον η απασχόληση δεν είναι πλήρης, οι εισφορές υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως καταβαλλόμενων αποδοχών, έστω κι αν αυτές 
υπολείπονται της ανωτέρω κατά περίπτωση ελάχιστης μηνιαίας βάσης υπολογισμού εισφορών, 
β)  η συμφωνία εργαζόμενου – εργοδότη για μερική απασχόληση για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, δηλαδή για απασχόληση μικρότερης διάρκειας από την 
πλήρη, πρέπει να προκύπτει από σχετική σύμβαση εργασίας (Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 5/2017, Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 6/2017).  

 
 

ΑΣΦ  ΕΡΓ  ΣΥΝ  

93.77  146.87  240.64  

74.55  125.30  199.85  



ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. Α.Ε.  
(άρ. 38, εγκ. ΕΦΚΑ 4/2017) 

•  Αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη Δ.Σ. Α.Ε.  
Οι αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του Δ.Σ. Α.Ε. ενδεικτικά διακρίνονται σε:  
1. Καταβαλλόμενες σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.2190/1920 σε α) ποσοστά επί των κερδών, β) 
αποζημιώσεις κατά τη συνεδρίαση (έξοδα παραστάσεως), γ) αμοιβές καταβαλλόμενες στον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, δ) αμοιβές και αποζημιώσεις εκτός μισθού.  
2. Καταβαλλόμενες σύμφωνα με το άρθρο 23α του ν.2190/1920 σε: α) μισθούς βάσει σύμβασης 
εξαρτημένης εργασίας, β) αμοιβές βάσει σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών, γ) μισθούς και αμοιβές 
διευθυντών με έγκριση της γενικής συνέλευσης.  
3. Καταβαλλόμενες από ελευθεριότητα της εταιρείας.   
 
• Από 1.1.2017 τα πρόσωπα αυτά εντάσσονται ως νέα κατηγορία ασφαλισμένων –εισφερόντων 

στον ΕΦΚΑ και καταβάλλεται εισφορά σύμφωνα με το άρθρο 38 για την αμοιβή ή αποζημίωση 
όποιας μορφής από την ιδιότητά τους αυτή (δηλαδή ως μέλη Δ.Σ.),  

• Σημειωτέον ότι εφόσον η ανωτέρω  αμοιβή καταβάλλεται  άπαξ κατ’ έτος , αυτή διαιρείται δια  12 
και κατανέμεται σε έκαστο των μηνών, και επί των μηνιαίων ποσών καταβάλλονται οι 
αναλογούσες  ασφαλιστικές εισφορές . 

•  Εννοείται ότι αν για τη συμμετοχή τους ως μέλη Δ.Σ. Α.Ε. δεν λαμβάνουν αμοιβή ή αποζημίωση 
όποιας μορφής δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. 
 

 
 
 

 
 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/31
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/31


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡ. 39, ΠΑΡ.9 (ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ)  
(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ80000/οικ.5547/248/2017, ΑΔΑ:ΩΥ1Ο465Θ1Ω-4ΣΜ)  

• ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΑΚΤΕΑ 

 

• Ελεύθεροι  επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι υπακτέοι (σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν μέχρι το ν.4387) στην 
ασφάλιση ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ καθώς και πρόσωπα που με βάση τις πρισχύουσες διατάξεις υπάγονταν ή θα υπάγονταν στην ασφάλιση του πρώην ΕΤΑΠ-
ΜΜΕ 

 

• i. Κριτήρια υπαγωγής στο καθεστώς με «μπλοκάκι»   

α) Για να κριθεί η σχέση εάν υπάγεται στην συγκεκριμένη διάταξη , θα πρέπει το εισόδημα του αυτοαπασχολούμενου να προέρχεται από την άσκηση 
διαρκούς -και όχι ευκαιριακής- επαγγελματικής δραστηριότητας (όπως αυτή προκύπτει από τη διάρκεια και τη φύση  της απασχόλησης, βλ. παράδειγμα 
α. εγκυκλίου Υπουργείου, παρ. 7 «Παραδείγματα»).. Η αναφορά της εγκυκλίου στην προϋπόθεση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς αφήνει απ’ έξω 
αρκετές περιπτώσεις ευκαιριακής απασχόλησης που δυνητικά θα μπορούσαν να ενταχθούν στο καθεστώς αυτό. Στην απόφαση δεν γίνεται καμία 
αναφορά στην υποχρεωτική κατάρτιση σύμβασης μεταξύ του απασχολούμενου και του εργοδότη ως αναγκαία προϋπόθεση, ωστόσο η διάρκεια της 
σύμβασης αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τον τρόπο του προσδιορισμού των εισφορών και τον έλεγχο του πλαφόν από τον εργοδότη, όπως προκύπτει 
από την παράγραφο  3 της εγκυκλίου .  Επιπλέον, το συνολικό ποσό της αμοιβής του απασχολούμενου που αναφέρεται στην σύμβαση, αποτελεί και αυτό 
απαραίτητο στοιχείο για τον επιμερισμό της αμοιβής στους μήνες που διαρκεί η σύμβαση έτσι ώστε να επιμερισθούν ορθά οι ασφαλιστικές εισφορές.   

Β) Η δεύτερη προϋπόθεση  είναι η απασχόληση με ΔΠΥ  να γίνεται σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά ή/και νομικά).   

• Δεν υπάγονται 

• α)  Δικηγόροι με έμμισθη εντολή   για το εισόδημα από τη διαρκή  σχέση παροχής υπηρεσιών. Σε αυτούς εφαρμόζεται το άρθρο 38 § 3 (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ;  
ΑΔΑ: 7Χ78465Θ1Ω-1Λ3). 

• β) Εταίροι και συνεργάτες δικηγορικών εταιρειών. (Αυτοί καταβάλλουν εισφορές σύμφωνα  με το άρθρο 39 ).    

•  γ) Ασφαλισμένοι που προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες σε έναν εργοδότη, λαμβάνοντας μέρος αποδοχών ως μισθωτοί και μέρος αποδοχών με ΔΠΥ 
(για όλες τις αποδοχές οι εισφορές υπολογίζονται με το άρθρο 38)  

•  δ) Ασφαλισμένοι σε έναν εργοδότη ως μισθωτοί που παρέχουν υπηρεσίες σε άλλον αντισυμβαλλόμενο με ΔΠΥ (ευκαιριακή δραστηριότητα) 
εφαρμόζεται το άρθρο 36 περί πολλαπλής δραστηριότητας. 

 ήτοι 

• άρθρο 38 (για τη μισθωτή εργασία)       +  άρθρο 39 (ως ελ. επαγγελματίες = 26,95% επί του εισοδήματος ) για την ευκαιριακή  δραστηριότητα σε 
αντισυμβαλλόμενο με ΔΠΥ) 

Αν όμως οι παρεχόμενες υπηρεσίες στον/στους αντισυμβαλλόμενους είναι πάγιες και διαρκείς άρθρο 39 § 9 (δηλαδή 38). 

 

                                                                                                                                                                                                 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ: 17, ΑΔΑ: 6Τ9Α465ΧΠΙ-67Ν) 

 



ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡ. 39, ΠΑΡ.9 (ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ)  

(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ80000/οικ.5547/248/2017, ΑΔΑ:ΩΥ1Ο465Θ1Ω-4ΣΜ)  

• ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (για να υπαχθεί στο 39 § 9). 

•  Αναγράφει στο ΔΠΥ ότι υπάγεται στο 39 § 9 

•  Εάν ο ασφαλισμένος δεν υπάγεται πια στο  39 § 9 (π.χ. έχουν 3 αντ/νους κάποιο μήνα ή κανέναν)  οφείλει να γνωστοποιήσει 
τούτο στον ΕΦΚΑ, με σχετική αίτηση-δήλωση, ώστε να επέλθει η σχετική μεταβολή στο μητρώο και να ενημερωθεί/ούν ο/οι 
αντισυμβαλλόμενος/οι προκειμένου να απαλλαγεί/ούν από την ανωτέρω υποχρέωση καταβολής εισφορών. Σε αυτή την περίπτωση ο 
ασφαλισμένος επιστρέφει στο καθεστώς της καταβολής εισφορών με βάσει τις γενικές διατάξεις του άρθρου 39, και καταβάλλει τις 
εισφορές που προβλέπονται (Συντελεστές εισφορών  * φορολογητέα κέρδη προηγούμενου έτους ή ελάχιστο).   

• ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  

 Υποβάλλει (μέχρι το τέλος έκαστου ημερολογιακού μήνα)  ΑΠΔ (προβαίνοντας στην κατανομή της συμφωνηθείσας αμοιβής ανά μήνα με 
βάση τη διάρκεια της σύμβασης) με καταγραφή εισφορών εργαζομένου + εργοδότη. 

  

• ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ ΑΠΟ ΑΝΤ/ΝΟ 

• Ο ασφαλισμένος υποβάλλει στον ΕΦΚΑ υπεύθυνη δήλωση περί πλήρωσης των προϋποθέσεων υπαγωγής στο 39 § 9 δηλώνοντας 
ταυτόχρονα ΑΦΜ (δικό του και του αντισυμβαλλόμενου) και προσκομίζοντας τυχόν άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν το αληθές της 
υπεύθυνης δήλωσής του. 

• Ενημερώνεται ο αντ/νος (από τον ΕΦΚΑ) και ζητείται από τον αντ/νο να ασφαλίσει τον ασφαλισμένο ως μισθωτό (υποβολή ΑΠΔ). 

• Αν ο αντ/νος διαφωνεί, υποβάλλει αντιρρήσεις στα αρμόδια όργανα του ΕΦΚΑ  ενώ μέχρι την επίλυση της διαφοράς από τα όργανα 
αυτά, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλλει εισφορές   στο ποσοστό του εργαζόμενου , με βάση το άρθρο 38 (ήτοι ως  
μισθωτός)  συνολικό ποσοστό 9,22% (6,67% για Κλάδο Σύνταξης + 2,55% για υγειονομική περίθαλψη) 

• Πότε «βγαίνει» κάποιος απασχολούμενος από το καθεστώς αυτό   

• α) Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια ημερολογιακού έτους ο ασφαλισμένος απασχοληθεί σε πάνω από δύο 
αντισυμβαλλόμενους/εργοδότες  (πχ. σε τρίτο ή τέταρτο εργοδότη).   

 

• ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ/ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

Στο τέλος του έτους εκκαθάριση/συμψηφισμός καταβληθεισών/καταβλητέων εισφορών.  

 

   



ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡ. 39, ΠΑΡ.9 (ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ)  

(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ80000/οικ.5547/248/2017, ΑΔΑ:ΩΥ1Ο465Θ1Ω-4ΣΜ)  

• Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τις περιπτώσεις που υπάγονται στην οικεία ρύθμιση ελέγχεται σε συνάρτηση με τη διάρκεια της 
σύμβασης μεταξύ των μερών. Ειδικότερα: 

 

Α)  για όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της παρ. 9 του άρθρου 39 με ετήσια διάρκεια σύμβασης, κατά τα ως άνω, ισχύει το ετήσιο ανώτατο όριο των 
70.320 ευρώ, συνεπώς οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στο συνολικό ποσό του δελτίου παροχής υπηρεσιών (ΔΠΥ), ακόμα και αν 
αυτό υπερβαίνει ανά μήνα το ποσό των 5.860,8 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται υπέρβαση του ανωτάτου ετησίου ορίου. 

 

Β) Σε περιπτώσεις συμβάσεων με διάρκεια μικρότερη του έτους, καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στην κατανομή της 
συμφωνημένης αμοιβής ανά μήνα ενώ και το ανώτατο όριο λαμβάνεται υπόψη σε μηνιαία βάση (5.860,80 ευρώ). Στην περίπτωση κατά την οποία το 
ποσό του/των ΔΠΥ που εκδίδεται/ονται μηνιαίως από ασφαλισμένο που υπάγεται στη ρύθμιση της παρ.9 του άρθρου 39, υπολείπεται της ελάχιστης 
βάσης υπολογισμού εισφορών, ο εν λόγω ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλλει τις εισφορές που υπολείπονται του ελάχιστου ποσού κατά το χρόνο 
της ετήσιας εκκαθάρισης της ασφαλιστικής υποχρέωσης, οπότε και θα οριστικοποιούνται οι αναλογούσες σε αυτόν ασφαλιστικές εισφορές. 

 

Πίνακας εισφορών  

 

ΕΦΚΑ  ΑΣΦ  ΕΡΓ  ΣΥΝ  

Σύνταξη  6.67  13.33  20  

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη  2.55  4.55  7.10  

Σύνολο για απασχολούμενους 

ΧΩΡΙΣ επικουρική ασφάλιση και 

εφάπαξ.  
9.22  17.88  27.10  

ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΕΤΕΑ) *  3.50  3.50  7  

Σύνολο για ασφαλισμένους ΜΕ 

επικουρική ασφάλιση  
12.72  21.38  34.10  

Εφάπαξ  4.00  0.00  4  

Σύνολο για απασχολούμενους ΜΕ 

επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ.  
16.72  21.38  38.10  



ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡ. 39, ΠΑΡ.9 (ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ)  

(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ8000/οικ.5547/248/2017, ΑΔΑ:ΩΥ1Ο465Θ1Ω-4ΣΜ)  

• ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ  ΑΝΩΤΑΤΟΥ  ΠΛΑΦΟΝ  

• Διακρίνονται  δύο περιπτώσεις  :   

 

• Α) Περιπτώσεις απασχόλησης με ετήσια διάρκεια.  

 

• Σε αυτή την περίπτωση το ανώτατο όριο (5.860,80 Χ 12= 70.329,60) ελέγχεται ως προς την ετήσια αμοιβή του απασχολούμενου.   

• Παράδειγμα: Αυτοαπασχολούμενος υπογράφει σύμβαση με εργοδότη για διαρκή σχέση με ετήσια ανανέωση συνολικής αμοιβής σε κάθε έτος 
72.000 ευρώ  

Ο εργοδότης θα πρέπει να επιμερίσει την συνολική αμοιβή των 72.000 ευρώ σε όλο το έτος, και να παρακρατήσει εισφορές , χωρίς να εξετάσει αν οι 
μηνιαίες επιμεριζόμενες αποδοχές υπερβαίνουν το πλαφόν των 5.860,80 (σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται  υπέρβαση του ανώτατου ετησίου ορίου 
των  70.320 ευρώ) .  

Στο παράδειγμά μας , ο εργοδότης οφείλει να να παρακρατήσει εισφορές  για τους μήνες ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ –ΝΟΕΜΒΡΙΟ σε 6.000 ευρώ και για το μήνα 
Δεκεμνριο  επί του υπολοίπου μέχρι τη συμπλήρωση του ετήσιου πλαφόν των 70.320 ευρώ , ήτοι επί ποσού 4.320 ευρώ 

• Αντίστοιχο παράδειγμα εγκυκλίου Υπουργείου : β παραγράφου 7 . 

• Β) Περιπτώσεις απασχόλησης με διάρκεια μικρότερη του έτους  

 

• Σε αυτές τις περιπτώσεις το ανώτατο και το κατώτατο όριο ελέγχονται ανά μήνα με τις μηνιαίες αμοιβές  του απασχολούμενου.   

• Ο  αντισυμβαλλόμενος που θα δεχθεί τις υπηρεσίες του εργαζόμενου  θα πρέπει να επιμερίζει το σύνολο της αμοιβής (ανεξαρτήτως το πότε και επί 
ποιων ποσών εκδίδονται τα ΤΠΥ) στους μήνες που διαρκεί η σύμβαση και να προβαίνει στην ανάλογη παρακράτηση των εισφορών.  

• Παράδειγμα : Λογιστής συνάπτει τον Απρίλιο σύμβαση με εργοδότη για 7 μήνες με διαρκή απασχόληση έναντι συνολικών αμοιβών (για το 
επτάμηνο ) 42.000 ευρώ  

Το ποσό αυτό επιμερίζεται στους 7 μήνες (Μαιο –Νοέμβριο) και καταβάλλοναται εισφορές μέχρι του μηνιαίου πλαφόν των 5.860,80 ευρώ. 

Ο απασχολούμενος του παραδείγματός μας  για το Δεκέμβριο , εφόσον  δεν θα είναι ενταγμένος στο καθεστώς της παρ. 9 του άρθρου 39 του 4387/2016, 
θα καταβάλλει εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 39  ως ελεύθερος επαγγελματίας 

Παράδειγμα εγκυκλίου Υπουργείου : γ της παραγράφου 7.  

  

 

 

 



ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡ. 39, ΠΑΡ.9 (ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ)  

(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ8000/οικ.5547/248/2017, ΑΔΑ:ΩΥ1Ο465Θ1Ω-4ΣΜ)  
• Παραδείγματα Εγκυκλίου Υπουργείου 

 

• α. Μηχανικός παρέχει υπηρεσίες σε μία τεχνική εταιρία και σε μία τράπεζα για διάστημα 10 μηνών. Για αυτές τις δύο δραστηριότητες εκδίδει 
δελτίο παροχής υπηρεσιών, 20.000 ευρώ και 10.000 ευρώ αντιστοίχως. Από τη διάρκεια και τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών προκύπτει ότι 
αυτές δεν είναι ευκαιριακής μορφής, αλλά αντιθέτως απαιτούν διαρκή απασχόληση. Ως εκ τούτου, ο ως άνω ασφαλισμένος υπάγεται στη διάταξη 
της παρ. 9 του άρθρου 39. Συνεπώς, για κάθε μία από τις ως άνω δραστηριότητες υπολογίζονται εισφορές ως εξής: Για την πρώτη, το ποσό της 
συμφωνηθείσας αμοιβής επιμερίζεται στους μήνες που διαρκεί η σύμβαση, επομένως σε κάθε μήνα αντιστοιχεί αμοιβή ύψους 2.000 ευρώ. Επ’ 
αυτής υπολογίζονται εισφορές ύψους 20% για τον κλάδο κύριας σύνταξης, κατανεμημένο κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% 
σε βάρος του αντισυμβαλλόμενου (τεχνικής εταιρίας). Για τη δεύτερη, το αντίστοιχο ποσό της μηνιαίας αμοιβής ανέρχεται σε 1.000 ευρώ, στο 
οποίο και θα υπολογιστούν εισφορές κατά όμοιο τρόπο. Είναι ευνόητο ότι κατά τον ίδιο τρόπο επιμερίζονται οι εισφορές για τον κλάδο 
περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής. 

•   

• β. Γιατρός παρέχει υπηρεσίες σε ιδιωτική κλινική, με σύμβαση ετήσιας διάρκειας, και αμοιβή ύψους 80.000 ευρώ, για την οποία εκδίδει τρία ΔΠΥ. 
Η εν λόγω κλινική αποτελεί τον μόνο αντισυμβαλλόμενο του συγκεκριμένου ασφαλισμένου-ιατρού, επομένως αυτός υπάγεται στη διάταξη της παρ. 
9 του άρθρου 39. Ανεξαρτήτως του αριθμού των ΔΠΥ στις οποίες επιμερίζεται η συμφωνηθείσα αμοιβή, καταβάλλονται εισφορές με βάση το 
ανώτατο ετήσιο όριο των 70.320 ευρώ, με δεδομένο ότι η οικεία σύμβαση είναι ετήσιας διάρκειας. Αν η ως άνω σύμβαση ήταν διάρκειας 10 
μηνών, τότε η συμφωνηθείσα αμοιβή θα αντιστοιχούσε σε 8.000 ευρώ/μήνα, συνεπώς οι εισφορές θα υπολογίζονται επί της ανώτατης μηνιαίας 
βάσης υπολογισμού των 5.860,8 ευρώ. Στην τελευταία περίπτωση, και με δεδομένο ότι δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις της παρ. 9 του άρθρου 
39, ο εν λόγω ασφαλισμένος θα καταβάλει κανονικά εισφορές με βάση το άρθρο 39 (ως μη μισθωτός) για τους υπόλοιπους δύο μήνες του έτους. 

 

• γ. Γιατρός παρέχει υπηρεσίες σε ιδιωτική κλινική, με σύμβαση διάρκειας 10 μηνών για την οποία εκδίδει ΔΠΥ αξίας 5.000 ευρώ. Με δεδομένο ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 9 του άρθρου 39, το ποσό της συμφωνηθείσας αμοιβής επιμερίζεται στους μήνες που διαρκεί η σύμβαση, 
επομένως σε κάθε μήνα αντιστοιχεί αμοιβή ύψους 500 ευρώ. Επ’ αυτής υπολογίζονται εισφορές αντιστοίχως κατανεμημένες σε βάρος του 
ασφαλισμένου και σε βάρος του αντισυμβαλλόμενου κατά τα ως άνω αναφερθέντα. Επιπροσθέτως, για το ποσό που υπολείπεται της ελάχιστης 
μηνιαίας βάσης υπολογισμού των αυτοαπασχολουμένων (586,08-500=86,08 ευρώ), ο ασφαλισμένος καταβάλλει εισφορές με βάση το άρθρο 39 
(ως μη μισθωτός). 

 

• δ. Λογιστής εργάζεται ως μισθωτός σε εταιρία και παρέχει παράλληλα διαρκείς υπηρεσίες σε άλλη εταιρία αμειβόμενος με ΔΠΥ. Ο εν λόγω 
ασφαλισμένος υπάγεται στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39. Επομένως, για τις αποδοχές του από τη μισθωτή εργασία υπολογίζονται εισφορές 
με βάση το άρθρο 38, για το δε εισόδημά του από την διαρκή παροχή υπηρεσιών σε άλλη εταιρία-αμειβόμενη με ΔΠΥ, καταβάλλει εισφορές με 
βάση το άρθρο 39 παρ. 9. 

•   

• ε . Ο ίδιος ως άνω ασφαλισμένος που εργάζεται ως μισθωτός σε εταιρία, λαμβάνει και επιπλέον αποδοχές από την ίδια εταιρία με ΔΠΥ. Στην 
περίπτωση αυτή για το σύνολο του εισοδήματος από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 38. Συνεπώς, επί του 
εισοδήματος αυτού υπολογίζονται εισφορές μισθωτού και, επομένως, η εταιρία καταβάλει τις εισφορές εργοδότη που αντιστοιχούν στο σύνολο 
του εισοδήματος (αποδοχές από μισθωτή εργασία και εισόδημα από ΔΠΥ). 

 



ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39 
• Ελεύθεροι επαγγελματίες 
- Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ (και επομένως και των ενταχθέντων σε αυτόν Ταμείων) ανεξάρτητα του χρόνου 
υπαγωγής τους στην ασφάλιση ακόμα και εάν είχαν εξαιρεθεί ή δεν είχαν υπαχθεί για άλλους λόγους στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ .  
- Οι ασφαλισμένοι για τους οποίους βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ν. 
4387/2016 προκύπτει υποχρέωση υπαγωγής στον Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων του ΟΑΕΕ και ασκούν ελεύθερο 
επάγγελμα, ακόμα και εάν είχαν εξαιρεθεί ή δεν είχαν υπαχθεί για άλλους λόγους στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ  
- Τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιρειών, πλην των Ανωνύμων και των Ιδιωτικών  
Κεφαλαιουχικών, των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα αυτή πρόσωπα υπάγονταν στην ασφάλιση του 
ΟΑΕΕ (επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα), ακόμα και εάν είχαν εξαιρεθεί ή δεν είχαν υπαχθεί για άλλους λόγους στην 
ασφάλιση του ΟΑΕΕ  
- Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Ανωνύμων Εταιρειών με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική 
δραστηριότητα σε όλη την επικράτεια, εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον 
- Οι μέτοχοι των Ανωνύμων Εταιρειών, των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα 
δημόσιας χρήσης, εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών,  
- Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων.  
- Ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας 
- Οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΑΝΠΥ που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα  
- 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 EOT δυναμικότητας έως και πέντε (5) δωματίων σε 
ολόκληρη την Επικράτεια, καθώς και για 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 EOT 
δυναμικότητας από έξι (6) έως μέχρι και δέκα (10) δωματίων σε ολόκληρη την Επικράτεια, που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο 
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 5β του ν. 4144/2013., ακόμα και εάν είχαν εξαιρεθεί ή 
δεν είχαν υπαχθεί για άλλους λόγους στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ  
- Οι ασφαλισμένοι του πρώην  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ οι οποίοι, σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 39 κρίνονται ως μη μισθωτοί.  
- Οι αμειβόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημα προέρχεται από απασχόληση σε 
περισσότερους από 2 αντισυμβαλλόμενους  (παρ. 9 του ίδιου άρθρου 39).  
- Όσοι για πρώτη φορά από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 και εφεξής αποκτούν ιδιότητα ή προβαίνουν σε έναρξη εργασιών ή 
δραστηριοτήτων για τους οποίους, σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις όπως ίσχυαν έως την έναρξη 
ισχύος του ν. 4387/2016 προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην  ΟΑΕΕ .  
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ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΥΠΑΚΤΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΟΑΕΕ 

• Στην υποχρεωτική ασφάλιση του πρώην  Ο.Α.Ε.Ε υπάγονται όλα τα παρακάτω πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών αδιακρίτως φύλου και υπηκοότητας, που ασκούν τη 
δραστηριότητά τους, στην Ελλάδα:  

 
• Οι επαγγελματίες και βιοτέχνες που διατηρούν επαγγελματική και βιοτεχνική στέγη. Ως στέγη νοείται και η οικία ή οποιοδήποτε μέρος όπου ασκείται επάγγελμα ή βιοτεχνία.  
• Τα ασκούντα εμπορία πρόσωπα τα οποία υπάγονται σε Εμπορικό ή Βιομηχανικό, Επαγγελματικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο.  
• Οι Χρηματιστές, Μεσίτες, Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές Αξιών (πρώην Αντικρυστές) και Συνδεδεμένοι Αντιπρόσωποι του Χ.Α.Α., επιχειρηματίες κινηματογράφου και εκτελωνιστές.  
• Οι επιχειρηματίες ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεν έχουν την ιδιότητα του γιατρού.  
• Οι ξενοδόχοι των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα άρχισε μετά την 1/3/1999.  
• Όλοι οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων που μεταφέρθηκαν και ασφαλίστηκαν στον ΟΑΕΕ από 1/8/08 (άρθρο 8 Ν. 3655/08).  
• Οι κατέχοντες άδεια εκπαιδευτή οδηγών αυτοκινήτου, εφόσον διατηρούν σχολή οδηγών αυτοκινήτου ή ΚΕΘΕΥΟ ή συμμετέχουν σε εταιρία με αυτό το αντικείμενο.  
• α. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΔΧ), ανεξαρτήτως ποσοστού κυριότητας και αυτοπρόσωπης ή μη χρήσης και εκμετάλλευσής τους.  
• β. Από 1.7.2010 οι μισθωτές, χρήστες, εκμεταλλευτές επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), εφόσον προσκομίσουν συμβολαιογραφική ή άλλη επίσημη πράξη ή ιδιωτικό 

συμφωνητικό που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες, καθώς και στην αρμόδια Υπηρεσία της Διεύθυνσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην οποία υπάγεται το αυτοκίνητο.  

• γ. Οι μισθωτές - οδηγοί φορτηγών οχημάτων δημοσίας χρήσης που μισθώνουν τα οχήματά τους (άρθρο 7 του ν. 3446/2006 όπως ισχύει κάθε φορά).  
• δ. Οι οδηγοί-εκμεταλλευτές φορτηγών οχημάτων δημόσιας χρήσης οι οποίοι εκμεταλλεύονται το όχημα με αντάλλαγμα την καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη ή του ιδιοκτήτη προς 

αυτούς (παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 3446/2006).  
• Οι ιδιοκτήτες ή χρήστες και εκμεταλλευτές Τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης, εφόσον κατέχουν άδεια Τουριστικής Επιχείρησης Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ).  
• Το τακτικό προσωπικό του καταργηθέντος Τ.Σ.Α., με συνταξιοδοτικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.317/1976 όπως ισχύει.  
• Οι κυβερνήτες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής (ιστιοφόρων ή μηχανοκίνητων), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του Ν. 3232/2004, όπως ισχύει και οι 

εκμεταλλευτές πλοίων αναψυχής.  
• Τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιριών (πλην των Ανωνύμων και των ΙΚΕ για τις οποίες ισχύουν άλλες διατάξεις) των οποίων ο σκοπός συνιστά 

δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα αυτήν πρόσωπα υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.  
• Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε. με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% 

τουλάχιστον.  
• Οι μέτοχοι των Α.Ε. των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης, εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών που 

αντιπροσωπεύουν ποσοστό επί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης μεγαλύτερο του 10%. Επίσης, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται όσοι κατέχουν ποσοστό ονομαστικών μετοχών 
μικρότερο ή ίσο του 10%, δεν οδηγούν αυτοπρόσωπα το συνιδιόκτητο αυτοκίνητο της ίδιας ΑΕ και δεν έχουν ασφάλιση από άλλη εργασία ή απασχόληση (παρ. 5 άρθρο 51 Ν. 3996/11).  

• Οι διαχειριστές Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων. (παρ. 9  άρθρο 116 Ν. 4072/12)  
• Ο μονοπρόσωπος εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) (παρ. 9 άρθρο 116 Ν. 4072/12).  
• Τα πρόσωπα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3846/10, όπως ισχύουν κάθε φορά.  
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν. 4144/13:  
• α) Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων (ατομική επιχείρηση) του Ν. 2160/93 άρθρ.2 παρ. 1 και 2 και του ΠΔ 33/79, όπως ισχύουν και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων 

καταλυμάτων, με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ, δυναμικότητας έως πέντε (5) δωμάτια σε όλη την επικράτεια, ασφαλίζονται στον ΟΓΑ. Εάν ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή 
απασχόληση σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα 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 ΟΓΑ.  

• β) Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων (ατομική επιχείρηση) του Ν. 2160/93 άρθρ.2 παρ. 1 και 2 και του ΠΔ 33/79, όπως ισχύουν και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων 
καταλυμάτων, με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ, δυναμικότητας από έξι (6) μέχρι και δέκα (10) δωματίων, σε όλη την επικράτεια, που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο 
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ. Εάν δεν είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ στην 1η ασφαλιστική κατηγορία αυτού, με την υποχρέωση της ανά τριετία μετάβασης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία. Εάν 
ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα 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.  

• γ) Σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας έως πέντε (5) δωματίων ή από έξι (6) μέχρι και δέκα (10) δωματίων, σε όλη την Επικράτεια, από 
εταιρία οποιασδήποτε νομικής μορφής (πλην ΕΠΕ και ΑΕ) υπάγεται κατά περίπτωση στην ασφάλιση του ΟΓΑ (για έως πέντε δωμάτια) ή ΟΑΕΕ (από έξι έως δέκα δωμάτια) ένας εκ των 
εταίρων και προαιρετικά οι λοιποί. Εάν οι λοιποί εταίροι δεν ασφαλίζονται σε κανέναν άλλον ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης  για άλλη εργασία ή απασχόληση, η ασφάλισή τους 
στον ΟΓΑ ή τον ΟΑΕΕ καθίσταται υποχρεωτική. Σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης τουριστικών καταλυμάτων από εταιρία νομικής μορφής ΕΠΕ και ΑΕ, υπάγονται στην 
ασφάλιση του ΟΑΕΕ τα μέλη των ΕΠΕ, καθώς και τα μέλη του ΔΣ των ΑΕ που είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον.  

• δ) Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων με οποιαδήποτε νομική μορφή του Ν. 2160/93 άρθρ.2 παρ. 1 και 2 και του ΠΔ 33/79, όπως ισχύουν και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων 
καταλυμάτων, με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ, δυναμικότητας έντεκα (11) δωματίων και άνω, σε όλη την Επικράτεια, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ, στην 1η 
ασφαλιστική κατηγορία με την υποχρέωση της ανά τριετίας μετάβασης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία.   

• 19) 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. (περ. 3 υποπαρ. ΙΑ1 της παρ. ΙΑ του Ν. 4254/14).  
 



ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΕ 

•  Από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ εξαιρούνται τα παρακάτω πρόσωπα  
 
• α) Επαγγελματίες υπέρ των οποίων έχουν συσταθεί και λειτουργούν ίδιοι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Κύριας ασφάλισης, όπως: Υγειονομικών, Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων 

Έργων, Δικηγόρων, Ναυτικών Πρακτόρων, Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, κ.α..  
•   
• Επισημαίνεται: Με τη διάταξη του άρθρου 60 του Ν. 3996/11 που αντικατέστησε το άρθρο 18 του Ν. 3863/10 ρυθμίζεται για όλη την  επικράτεια το θέμα των ¨παλαιών¨ ασφαλισμένων 

(ασφαλισμένων για πρώτη φορά πριν την 1/1/93) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) (το οποίο αποτελείται από τα καταργηθέντα ταμεία ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και 
Ταμείο Νομικών), οι οποίοι παράλληλα ασκούν και δραστηριότητα υπαγόμενη στον ΟΑΕΕ. Συγκεκριμένα, στην παραπάνω διάταξη αναφέρεται ότι όσοι ασφαλίστηκαν σε οποιονδήποτε 
φορέα Κύριας Ασφάλισης πριν την 1/1/93 (¨παλαιοί¨ ασφαλισμένοι) και είναι σήμερα ασφαλισμένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση 
του ΟΑΕΕ εφόσον ασκούν δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του Οργανισμού και δεν είναι συναφής με την ιδιότητα για την οποία υπάγονται στους αντίστοιχους τομείς του 
ΕΤΑΑ.  

• Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από τον επόμενο μήνα της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. Συνεπώς, οι προαναφερόμενοι 
υπάγονται από 1/8/10 στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ με δυνατότητα επιλογής μόνο του φορέα παροχών Κλάδου Υγείας.  

 
• Για όσους πρωτοασφαλίστηκαν σε οποιονδήποτε φορέα Κύριας Ασφάλισης μετά την 1/1/93 (¨νέοι¨ ασφαλισμένοι) και είναι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ, εξακολουθούν να ισχύουν οι 

διατάξεις του Ν. 2084/92.  
•   
• β) Οι Αυτοτελώς απασχολούμενοι, που με ειδικές διατάξεις νόμων έχουν υπαχθεί στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλων φορέων Κύριας Ασφάλισης.  
•   
• γ) Οι αφανείς εταίροι επιχειρήσεων.  
•   
• δ) Οι μέτοχοι Α.Ε. εισηγμένων στο χρηματιστήριο.  
•   
• ε) Τα πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις εξαίρεσης που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3846/2010.  
  
• Επισημαίνεται: Οι ασκούντες επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε προαιρετικές περιοχές (δηλαδή σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων ή για τους Νομούς Αττικής, 

Θεσσαλονίκης, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας και Αχαΐας σε περιοχές κάτω των 1000 κατοίκων ή στα νησιά με πληθυσμό κάτω των 3100 κατοίκων, όταν οι ενδιαφερόμενοι διαμένουν 
μόνιμα σε αυτά) είτε ως ατομική επιχείρηση είτε ως μέλη Ο.Ε. ή Ε.Ε., με την έναρξη της δραστηριότητας, εξαιρούνται για μια 3ετία της ασφάλισης του ΟΑΕΕ, υπαγόμενοι υποχρεωτικά 
στην ασφάλιση του ΟΓΑ. Μετά την παρέλευση της 3ετίας ελέγχονται για τον τόπο άσκησης της δραστηριότητάς τους και για τα εισοδήματά τους. Εάν πληρούν τις προϋποθέσεις 
συνεχίζουν να εξαιρούνται της ασφάλισης του ΟΑΕΕ και να υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ. Ο τακτικός έλεγχος γίνεται κάθε τριετία. Ο ΟΑΕΕ έχει το δικαίωμα επανελέγχου των 
κριτηρίων οποτεδήποτε μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας από την άσκηση της δραστηριότητας (σχετ. εγκύκλιοι 80/10 και 13/13).  

•   
• στ) Οι απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία, ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, που έχουν ενταχθεί στα επενδυτικά προγράμματα για την αγροτική ανάπτυξη (όπως αγροτουρισμός, 

αγροβιοτεχνία) στο πλαίσιο των Κανονισμών της Ε.Ε. και χρηματοδοτούνται για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.8 του άρθρου 25 του Ν.3846/2010, όπως ισχύει. 
Μετά τη λήξη της ως άνω υποχρεωτικής παραμονής τους στα εν λόγω προγράμματα, η ασφαλιστική τους περίπτωση επανεξετάζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

 
• ζ) Οι εταίροι των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών (Ι.Κ.Ε.) οι οποίοι δεν είναι ταυτόχρονα διαχειριστές. Εκτός αν πρόκειται για εταίρο μονοπρόσωπης ΙΚΕ ο οποίος ασφαλίζεται 

υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ.   
 
• η) Πρόσωπα που πληρούν προϋποθέσεις εξαίρεσης που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 58 Ν. 4144/13   
 
• 2  Επαγγέλματα που εντάσσονται στο ΕΤΑΑ :   
• -Μηχανικοί (ΤΣΜΕΔΕ)  
• -Υγειονομικοί (ΤΣΑΥ)  
• -Νομικοί (ΤΑΝ)  
• -Συμβολαιογράφοι  
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ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (πρώην ΟΑΕΕ) 
• Κλάδος κύριας σύνταξης: 20% 
• Υγειονομική περίθαλψη: 6,95% (6,45% για παροχές σε είδος + 0,50 για παροχές σε χρήμα) 
• Επικουρική ασφάλιση : 7% (για όσους είχαν υποχρέωση υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση)  
• Εισφορά  10 ευρώ {υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας  του ΟΑΕΔ (άρ. 44, παρ. 2 ν.3986/2011)  } 
• Εισφορά 5 ευρώ  {υπέρ ΕΛΕ και ΕΛΕΕ, η οποία αποδίδεται στον ΟΑΕΔ για την κάλυψη παροχών ασθενείας σε είδος των ελεύθερων επαγγελματιών μετά τη διακοπή του επαγγέλματός 

το 
• υς  και για την κάλυψη προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού , διακοπών και εκδρομών) 

 
• ΕΛΑΧΙΣΤΗ-ΑΝΩΤΑΤΗ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: 586,08 (ετήσιο :7.032,96) -5.860,08 (ετησίως: 70.329,60) 

 
• Ειδικά για τους  αυτοαπασχολούμενους απόφοιτους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή νπδδ 

(π.χ. Οικονομολόγοι) , προβλέπεται μειωμένη καταβολή εισφορών  ως εξής : 
- Για τα 2 πρώτα έτη ασφάλισης : 14% για τον κλάδο σύνταξης  
- Για τα 3 επόμενα έτη ασφάλισης : 17% για τον κλάδο σύνταξης 
Ως  μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού της εισφορών  είναι το 70% Χ586,08= 410,26 – ετησίως :4.923,12) 
Οι διαφορές που προκύπτουν : α) από τη μειωμένη καταβολή ασφαλίστρου και β) από τη μειωμένη κατώτατη βάση (δηλ. τα 410,26 ευρώ) αποτελούν ασφαλιστική οφειλή . Η οφειλή αυτή  
εξοφελίται –αφού προηγουμένως αναπροσαρμοστεί κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως αυτή θα καθοριστεί από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.-  από τον ασφαλισμένο κατά 1/5 κατ’ έτος για τα έτη κατά τα 
οποία το ΚΦΑ από την άσκηση δραστηριότητας υπερβαίνει το ποσό των 18.000 ευρώ και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης. Για το θέμα αυτό θα δοθούν οδηγίες 
από τον ΕΦΚΑ αργότερα . 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  
1. Ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων είναι η 1/1/2017. Από την ημερομηνία αυτή και για κάθε επόμενο έτος ως βάση υπολογισμού των εισφορών καθορίζεται το Καθαρό Φορολογητέο 
Αποτέλεσμα ( ΚΦΑ ) από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. 
2. Για τις εισφορές του  2017 λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα από το πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος (2015). Θα ακολουθήσει εκκαθαριστική διαδικασία και οριστικοποίηση 
των ετήσιων ασφαλιστικών εισφορών όταν καταστεί ευχερής η χρήση των εοδημάτων του 2016 (β΄εξάμηνο 2017) και τυχόν διαφορά θα συμψηφιστεί ισομερώς κατανεμημένη σε μηνιαία βάση 
έως το Δεκέμβριο του ιδίου έτους. Εννοείται ότι ως μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών καθορίζεται το μηνιαίο εισόδημα που προκύπτει από τη διαίρεση του ετήσιου ΚΦΑ δια 12. 
3. Τα εισοδήματα από δελτία επαγγελματικής δαπάνης συνυπολογίζονται για τον καθορισμό της βάσης υπολογισμού των εισφορών.  
4. Πρόσωπα που για πρώτη φορά (από 1.1.2017) και εφεξής  προβαίνουν σε έναρξη εργασιών ή δραστηριοτήτων καταβάλλουν από το μή να έναρξης των εργασιών έως και το Δεκέμβριο του 
ίδιου έτους εισφορές επί της κατώτατης βάσης (δηλαδή επί των 586,08 ευρώ) 
5. ΜΕΛΗ Ο.Ε. : Ειδικά για τα μέλη των προσωπικών εταιρειών ως ετήσιο εισόδημα που αποτελεί τη βάση υπολογισμού των εισφορών είναι εκείνο που προκύπτει από το γινόμενο του που 
πολλαπλασιασμού των συνολικών κερδών της εταιρείας επί του ποσοστού συμμετοχής εκάστου μέλους σε αυτήν  . Στις περιπτώσεις ζημιογόνων χρήσεων ή μηδενικών κερδών ως  βάση 
υπολογισμού των εισφορών λαμβάνεται η κατώτατη (586,08 ευρώ μηνιαίως) για κάθε μέλος. Επί μη εκκαθαρισμένων και μη υποβληθεισών δηλώσεων , ως βάση υπολογισμού εισφορών θα 
λαμβάνεται το ΚΦΑ από το πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένο έτος έως ότου καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του ΚΦΑ.  
 
Παραδείγματα : στην εγκύκλιο του Υπουργείου 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ : Φ8000/61327/1484/2016 (ΑΔΑ:7ΗΜ5465Θ1Ω-ΚΟ7) 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ: 1/2017 (ΑΔΑ: 6ΩΦΧ465ΧΠΙ-1ΗΙ) 

 



ΕΤΑΑ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
• Για το σύνολο των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ που υπάγονται στην ασφάλιση βάσει των σχετικών διατάξεων του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ, ανεξαρτήτως 

του χρόνου υπαγωγής τους στην κοινωνική ασφάλιση (παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι), προβλέπεται κατά τα πρώτα πέντε χρόνια από την υπαγωγή στην 
ασφάλιση, καταβολή μειωμένου ασφαλίστρου (14% για τα πρώτα δύο έτη ασφάλισης και 17% για τα επόμενα τρία έτη ασφάλισης) και χαμηλότερη κατώτερη 
βάση υπολογισμού (ίση με €410,26). Και στις δύο αυτές περιπτώσεις καταβολής μειωμένης ασφαλιστικής εισφοράς (μειωμένη βάση και χαμηλότερο ποσοστό 
εισφορών) εφαρμόζεται η διαδικασία καταβολής της σχετικής ασφαλιστικής οφειλής σύμφωνα με τα αναφερόμενα για τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ που 
προέρχονται από τον ΟΑΕΕ.  

Σχετικό παράδειγμα : εγκύκλιος Υπουργείου (παράδειγμα 2,σελ. 6-8) 
 
• Μεταβατικές Ρυθμίσεις από 1/1/2017 έως 31/12/2020  
  
Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 98  για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2020, οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ προερχόμενοι από το ΕΤΑΑ που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 39  (δηλαδή οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όχι οι έμμισθοι), ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση (παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι), 
ασφαλισμένοι άνω 5ετίας, δικαιούνται μείωση της καταβαλλόμενης ασφαλιστικής τους εισφοράς, σύμφωνα με τον πίνακα του άρθρου 98 του ν.4387/2016. 
Σε κάθε περίπτωση το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που προκύπτει μετά την εφαρμογή της κατά τα ανωτέρω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών δεν μπορεί να 
υπολείπεται της εισφοράς που προκύπτει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 39  (κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος ίσο με τον βασικό μισθό 
άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών=586,08).  
 
Για τους ως άνω ασφαλισμένους (πρόσωπα που ήταν υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ) ΚΑΙ  δεν έχουν συμπληρώσει την πρώτη 5ετία ασφάλισης δικαιούνται μείωση της 
ασφαλιστικής τους εισφοράς εφόσον το ετήσιο καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος υπερβαίνει το ποσό των €4.922,01. Ειδικότερα, 
για μηνιαίο εισόδημα που υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές από €0,00 έως €4.922,00 δεν προβλέπεται μείωση της ασφαλιστικής εισφοράς, ενώ για εισόδημα από 
€4.922,01 έως €13.000,00 προβλέπεται μείωση της ασφαλιστικής εισφοράς κατά 50%. Για εισοδήματα άνω των €13.000,00 εφαρμόζονται τα ποσοστά μείωσης που 
αναφέρονται στον  Πίνακα του άρθρου 98 .  
Σε κάθε περίπτωση Και για την εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που προκύπτει μετά την εφαρμογή της δικαιούμενης σύμφωνα με 
τα ανωτέρω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών δεν μπορεί να υπολείπεται της εισφοράς που προκύπτει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 39 
(κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος ίσο με το 70% του βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών=410,26 ευρώ και ασφάλιστρο 14% ή 17%).  
 
Επισημαίνεται ότι η μείωση στο ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς που προκύπτει για τους ασφαλισμένους κάτω 5ετίας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 98  του ν. 4387/2016, 
δεν αποτελεί ασφαλιστική οφειλή του ασφαλισμένου και ως εκ τούτου δεν καταβάλλεται μεταγενέστερα η διαφορά από τον ασφαλισμένο.  
 
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τους λοιπούς κλάδους ασφάλισης (επικουρική, πρόνοια, υγειονομική περίθαλψη) 
 
Παράδειγμασ :στην εγκύκλιο του Υπουργείου (παράδειγμα 3 , σελ. 9) 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ : Φ8000/61327/1484/2016 (ΑΔΑ:7ΗΜ5465Θ1Ω-ΚΟ7) 
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ΕΤΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
Εφαρμογή του άρθρου 39 σε υγειονομικούς που αμείβονται κατά πράξη και περίπτωση 

• Με το προγενέστερο καθεστώς οι ασφαλισμένοι του ΤΣΑΥ που ασκούν το επάγγελμα αμειβόμενοι κατά πράξη και περίπτωση 
κατέβαλαν την προβλεπόμενη για τους ελεύθερους επαγγελματίες εισφορά ασφαλισμένου, όμως οι εργοδότες που τους 
απασχολούσαν υποχρεούνταν να καταβάλλουν στον ασφαλιστικό φορέα την προβλεπόμενη εργοδοτική εισφορά (άρθρο 12 παρ. 2 
του ν.2556/1997). Από 1/1/2017 η εν λόγω κατηγορία υγειονομικών καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου , συνεπώς η ασφαλιστική εισφορά του ασφαλισμένου υπολογίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του 
προηγούμενου φορολογικού έτους, ενώ δεν καταβάλλεται εργοδοτική εισφορά.  

• Για τους υπακτέους στον ΕΦΚΑ - προερχόμενους από το ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ εξακολουθεί να καταβάλλεται και η εισφορά υπέρ της Στέγης 
Υγειονομικών, όπως ισχύει (2€ μηνιαίως).  

 

Εφαρμογή του άρθρου 39 σε δικηγόρους  σε αναστολή   

• Αντίστοιχα, για τους δικηγόρους που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 10 παρ. 1β του Ν.Δ.4114/1960 σε συνδυασμό με το π.δ. 125/1993, προβλεπόταν η καταβολή μηνιαίας εισφοράς ύψους 
4% επί του καταβαλλόμενου κατά μήνα βασικού μισθού, ενώ η ως άνω μηνιαία εισφορά δεν μπορεί να είναι μικρότερη της μηνιαίας 
εισφοράς του ελεύθερου επαγγελματία ή ανώτερη του διπλάσιου αυτής (για τους παλαιούς ασφαλισμένους). Από 1/1/2017 η εν 
λόγω κατηγορία ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ καταβάλλει ει σφορές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39   για τους 
αυτοαπασχολούμενους. Συνεπώς, τα εν λόγω πρόσωπα καταβάλλουν μηνιαία εισφορά υπολογιζόμενη επί του κατωτάτου μηνιαίου 
εισοδήματος, δηλαδή επί του ποσού των €586,08, δεδομένου ότι δεν προκύπτει εισόδημα από την άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας (ελεύθερου επαγγελματία). Για την εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων δεν προβλέπεται μικρότερο κατώτατο όριο 
μηνιαίου εισοδήματος για τους ασφαλισμένους κάτω 5ετίας.  

 

Εισφορά δικηγόρων επί του γραμματίου προείσπραξης  

• Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 39, από 1/1/2017 οι δικηγόροι καταβάλλουν υπέρ του ΕΦΚΑ εισφορά ύψους 20% επί της 
ελάχιστης αμοιβής ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση για την οποία προβλέπεται η έκδοση γραμματίου προείσπραξης. Τα ποσά που 
έχουν καταβληθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω αφαιρούνται από την εισφορά που οφείλει να καταβάλλει ο δικηγόρος, και για το λόγο 
αυτό ο οικείος δικηγορικός σύλλογος αποστέλλει στον ΕΦΚΑ σχετική συγκεντρωτική κατάσταση ανά δικηγόρο.  
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ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΤΑΝ-ΤΣΑΥ 

• Από 1/7/2016 καταργείται η καταβολή εισφορών υπέρ 
του ΤΑΝ  του ΕΤΑΑ μέσω της επικόλλησης ενσήμων από 
δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς 
επιμελητές και υποθηκοφύλακες, καθώς και οι 
ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από 
συμβολαιογράφους επί των δικαιωμάτων τους από τη 
σύνταξη συμβολαίων και πράξεων.  

• Από 1/1/2017 καταργείται η μειωμένη κατά 50% για την 
πρώτη 5ετία εισφορά των ασφαλισμένων στο ΤΣΜΕΔΕ 
και το ΤΑΝ και κατά 40% των ασφαλισμένων στο ΤΣΑΥ 

• Από 1/1/2017 καταργείται η εισφορά (δικαίωμα 
εγγραφής ) υπέρ ΤΣΑΥ 

• Από 1/1/2017 καταργείται η εισφορά εγγραφής και η 
εισφορά αναγνώρισης γάμου υπέρ ΤΑΝΤΠ και παύει να 
ισχύει η 13η και 14η εισφορά και πλέον καταβάλλονται 
εισφορές σε 12μηνη βάση 

• Με το άρθρο 39 παρ. 14 καταργούνται καταργούνται 
από 13/5/2016 σειρά κοινωνικών πόρων του ΤΣΜΕΔΕ 
και του ΤΑΝ 

 

ΟΑΕΕ 

• Από 1/1/2017 καταργείται η εισφορά απογραφής των υπό 
ασφάλιση προσώπων που προβλέπονται στο άρ. 14 του π.δ. 
258/2005 



ΕΤΑΑ/ΟΑΕΕ– Καταβολή μειωμένων 
ασφαλιστικών εισφορών 

• Πέραν των προβλεπόμενων μειώσεων στις ασφαλιστικές εισφορές για τους ασφαλισμένους κάτω 
5ετίας (προερχόμενους από τον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ), δικαίωμα καταβολής μειωμένων 
ασφαλιστικών εισφορών, προβλέπεται και στις εξής περιπτώσεις:  

 
• α) σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 39, όσοι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν 40 χρόνια 

ασφάλισης, μπορούν, με αίτησή τους, να καταβάλλουν μειωμένη κατά 50% ασφαλιστική εισφορά, 
παραιτούμενοι όμως από την προσαύξηση της σύνταξής τους για τα επόμενα έτη ασφάλισης 
(αφορά ασφαλισμένους προερχόμενους από τον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ).  

 
• β) καταβολή μειωμένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών για γυναίκες που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 141 παρ. 2 του ν. 3655/2008 κατά το πρώτο δωδεκάμηνο 
απασχόλησης που ακολουθεί τον μήνα του τοκετού.  

 
• Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω μείωση αφορά και γυναίκες προερχόμενες από τον ΟΓΑ, και ως εκ 

τούτου καταργούνται οι ειδικές ρυθμίσεις του άρθρου 2 παρ. 7 του ν. 3227/2004  
 



ΑΓΡΟΤΕΣ –ΑΡΘΡΟ 40 
ΥΠΑΚΤΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Οι αυτοτελώς απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία, για τους οποίους βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων του ΟΓΑ, όπως ίσχυαν 
μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 προκύπτει υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση.   

  

Ειδικότερα υπάγονται:  

•  οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, αλιείς κ.λπ..  

•  όσοι σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ όπως ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν ή θα 
υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ με εισοδηματικά ή πληθυσμιακά κριτήρια. [ Οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι οι οποίοι, βάσει των 
πληθυσμιακών ή εισοδηματικών κριτηρίων που ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ.]  

•  οι κατά κύριο επάγγελμα τουλάχιστον για μια 5ετία αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που 
εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος 
μέχρι 100kw.  

•  οι απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία, πρώην ασφαλισμένοι του ΟΓΑ που έχουν ενταχθεί στα επενδυτικά προγράμματα για την αγροτική 
ανάπτυξη, όπως αυτά του αγροτουρισμού και της αγροβιοτεχνίας, στο πλαίσιο κανονισμών της ΕΕ και χρηματοδοτούνται για τον σκοπό αυτό.  

•  οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και αγρότισσες που είναι παράλληλα και μέλη Αγροτικών  

• Συνεταιρισμών καθώς και οι αγρεργάτες που απασχολούνται σε παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και ως λιανοπωλητές σε λαϊκές αγορές.  

•  ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα οικογένειας, σε περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης. Επίσης, τα μέλη οικογενειών αλιέων, 
κατόχων αλιευτικού σκάφους.  

•  οι μοναχοί/ες που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες, οποίοι έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση.  

•  οι ασφαλισμένοι οι οποίοι, σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 
υπάγονταν ή θα υπάγονται στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ και οι οποίοι απασχολούνται εποχικά για χρονικό διάστημα μέχρι 150 
ημέρες ετησίως σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, οι οποίες μεταποιούν, τυποποιούν και διακινούν προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, 
δασοπονίας, θηραματοπονίας, και κάθε είδους εκτροφών, οι οποίοι συνεχίζουν να ασφαλίζονται ως αυτοτελώς απασχολούμενοι αγρότες για τη 
συγκεκριμένη απασχόλησή τους εξαιρούμενοι της ασφάλισής τους ως μισθωτοί.  

•  όσοι έχουν παύσει την γεωργική τους δραστηριότητας κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1096/88 του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 
1988 σχετικά με την καθιέρωση κοινοτικού καθεστώτος για την ενθάρρυνση της παύσης γεωργικής δραστηριότητας, όπου οι εντασσόμενοι στο 
μέτρο αυτό αγρότες και οι σύζυγοί τους, συνεχίζουν και μετά τη λήξη του μέτρου και μέχρι τη συμπλήρωση και του 67ου έτους της ηλικίας τους, να 
λογίζονται ως ενεργοί αγρότες σε ότι αφορά τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Επισημαίνεται ότι τα 
ανωτέρω ισχύουν ακόμα και σε περίπτωση που το μέτρο λήξει πριν τη συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας των εντασσόμενων σε αυτό.  
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ΑΓΡΟΤΕΣ –ΑΡΘΡΟ 40 
 Βάση υπολογισμού εισφοράς υπαγόμενων στην ασφάλιση του άρθρου 40   

 

• Η εισφορά καταβάλλεται επί του εισοδήματός, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα 
καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Μηνιαία βάση υπολογισμού των 
ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος του οικείου φορολογικού έτους 
διαιρουμένου δια του δώδεκα.  

• Ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων είναι η 01/01/2017. Από την ημερομηνία αυτή, και για κάθε επόμενο έτος, ως βάση υπολογισμού των εισφορών 
καθορίζεται το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) από την άσκηση αγροτικής ή κάθε άλλης δραστηριότητας υπαγόμενης στην ασφάλιση του ΟΓΑ κατά το 
προηγούμενο φορολογικό έτος.  

  

• Ως μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών καθορίζεται το μηνιαίο εισόδημα που προκύπτει από την διαίρεση του ετήσιου ΚΦΑ δια του δώδεκα (12).  

 

• Επί μελών Οικογενειακής Αγροτικής Εκμετάλλευσης, στην οποία απασχολείται ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα , το ετήσιο ΚΦΑ της Εκμετάλλευσης κατανέμεται 
ισόποσα στα μέλη της . Η μηνιαία βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών εκάστου μέλους είναι η  κατώτατη βάσης(410,26 ευρώ). Σε περίπτωση όμως που το 
ετήσιο φορολογητέο εισόδημα (δηλ. το συνολικό εισόδημα όλων των μελών της εκμετάλλευσης) είναι μεγαλύτερο από το γινόμενο του αριθμού των μελών της 
εκμετάλλευσης επί την ελάχιστη βάση υπολογισμού, αναγόμενη σε ετήσια βάση (δηλ. αριθμός μελών Χ το 70 % του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού 
μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών Χ 12 ) τότε η εισφορά ισούται για όλα τα μέλη της εκμετάλλευσης με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού 
φορολογητέου εισοδήματος δια του αριθμού των μελών.  

  

 

•  Επί μελών εταιρειών βάση υπολογισμού εισφορών αποτελεί το ετήσιο εισόδημα που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην εταιρεία.  

 

• Στις περιπτώσεις ζημιογόνων χρήσεων και μηδενικών κερδών, ως βάση υπολογισμού των εισφορών λαμβάνεται η κατώτατη μηνιαία βάση.  

 

• Επί μη εκκαθαρισμένων και μη υποβληθεισών δηλώσεων, ως βάση υπολογισμού εισφορών θα λαμβάνεται το ΚΦΑ από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο έτος.  

 

• Για όσους προβαίνουν για πρώτη φορά από 1.1.2017 και εντεύθεν σε έναρξη εργασιών ή δραστηριοτήτων οι οποίες υπάγονται την ασφάλιση του ΟΓΑ, μηνιαία 
βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών τους εισφορών για τους μήνες που μεσολαβούν από το μήνα της έναρξης εργασιών έως το Δεκέμβριο του ίδιου έτους, 
αποτελεί το ποσό που αντιστοιχεί στο 70 % του εκάστοτε προβλεπόμενου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. (410,26  ευρώ) 

 

Κατώτατο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα (εδάφιο δεύτερο περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 40) : 410,26 μηνιαίως (4.923,12 ετησίως) 

Ανώτατο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα (εδάφιο τρίτο περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 40) := 5860,80 Ευρώ)  (Ετήσιο 5860,80*12=70.329,60€). (δεν ισχύει 
σε αυτή την περίπτωση το 70%)  . 

Ισχύει η δυνατότητα μερικής καταβολής εισφορών (άρθρο 59 του ν.4445/2016) 

 

 

 

 



ΑΓΡΟΤΕΣ –ΑΡΘΡΟ 40-ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΕΦΚΑ  Εισφορές  

   2017  2018   2019   2020   2021   2022 

Σύνταξης  14.00%  16.00%  18.00%  19.00%  19.50%  20.00% 

Ιατροφαρμακευτική  6.95%  6.95%  6.95%  6.95%  6.95%  6.95%  

Αγροτική Εστία  0.25%  0.25%  0.25%  0.25%  0.25%  0.25%  

Σύνολο  21.20%  23.20%  25.20%  26.20%  26.70%  27.20% 

Πλαφόν μηνιαίου 

εισοδήματος  2017  2018   2019   2020   2021   2022 

Κατώτατο  86.98   95.18   103.39   107.49   109.54   111.59 

Ανώτατο  1,242.49  1,359.71  1,476.92  1,535.53  1,564.83  1,594.14 



ΑΓΡΟΤΕΣ –ΑΡΘΡΟ 40-ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΕΦΚΑ  Εισφορές      

   2017  2018  2019  2020  2021  2022  

Εισόδημα                    

4000  848  928  1.008  1.048  1.068  1.088  

5000  1.060  1.160  1.260  1.310  1.335  1.360  

6000  1.272  1.392  1.512  1.572  1.602  1.632  

7000  1.484  1.624  1.764  1.834  1.869  1.904  

8000  1.696  1.856  2.016  2.096  2.136  2.176  

9000  1.908  2.088  2.268  2.358  2.403  2.448  

10000  2.120  2.320  2.520  2.620  2.670  2.720  

12000  2.544  2.784  3.024  3.144  3.204  3.264  

14000  2.968  3.248  3.528  3.668  3.738  3.808  

15000  3.180  3.480  3.780  3.930  4.005  4.080  

17000  3.604  3.944  4.284  4.454  4.539  4.624  

18000  3.816  4.176  4.536  4.716  4.806  4.896  

20000  4.240  4.640  5.040  5.240  5.340  5.440  

22000  4.664  5.104  5.544  5.764  5.874  5.984  

25000  5.300  5.800  6.300  6.550  6.675  6.800  

30000  6.360  6.960  7.560  7.860  8.010  8.160  

50000  10.600  11.600  12.600  13.100  13.350  13.600  

60000  12.720  13.920  15.120  15.720  16.020  16.320  

70000  14.840  16.240  17.640  18.340  18.690  19.040  

  



 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ  

  

Για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων που εισφοροδοτούνται, 

αντιστοιχούνται οι ασφαλιστέες δραστηριότητες - ιδιότητες με τα 

εισοδήματα που τηρεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) και 

κωδικοποιούνται οι πηγές προέλευσης εισοδημάτων, στις οποίες 

περιλαμβάνονται και ποσά που έχουν καταβληθεί με δελτίο 

επαγγελματικής δαπάνης. Από την αντιστοίχιση διαμορφώνονται οι πιο 

κάτω πηγές εισοδήματος:   

  



Για κάθε πηγή λαμβάνεται το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα.  

  

Οι ως άνω πηγές ομαδοποιούνται, ως προς την προέλευση/τύπο των εισοδημάτων, 

ως εξής:  

  



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

Α/Α ΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΘΕΜΑ 

1 ΩΚ50465Θ1Ω-ΘΣ5 ΚΑΜΑ Άρθρο 92: ΕΚΑΣ 

2 Ω5ΛΠ465Θ1Ω-88Ρ ΠΡΟΣΘΕΤΗ Άρθρα 47,48:  Μετοχικά Ταμεία, ΜΤΠΥ 

3 ΩΣ50465Θ1Ω-097 ΚΑΜΑ ΕΚΑΣ, συμπληρωματικές οδηγίες 

4 ΩΦΕΗ465Θ1Ω-Ψ2Ψ ΚΑΜΑ Άρθρο 92: ΕΚΑΣ, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.6, άρθ.235, 

ν.4389/2016 

5 Ω3ΙΩ465Θ1Ω-3Δ5 ΚΑΜΑ Άρθρο 10, παρ. 1 και άρθρο 27, παρ. 3: Επίδομα συζύγου / 

τέκνων 

6 ΩΓ74465Θ1Ω-ΡΞ9 ΚΑΑΑ Άρθρο 94: Ειδικές ρυθμίσεις για θέματα παροχών 

7 754Σ465Θ1Ω-ΛΜΛ ΚΑΑΑ Άρθρο 93: Καταβολή επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

στους ανασφάλιστους υπερήλικες 

8 ΩΤΝ4465Θ1Ω-ΣΕΕ Πρόσθετη & Οικον. 

Εποπτείας 

Άρθρο 96: Παροχές ΕΤΕΑ, αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων 

συντάξεων 

9 ΩΘΔ3465Θ1Ω-ΝΞΚ ΚΑΜΑ Άρθρο 24: Θέματα υπαλλήλων Κέντρου Κοιν. Πρόν. Περιφ. 

Ιονίων - ΟΔΑΖ 

10 7837465Θ1Ω-Π4Ξ ΚΑΜΑ Άρθρο 25: Θέματα υπαλλήλων ΤΑΔΚΥ 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

Α/Α ΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΘΕΜΑ 

11 ΩΒΔ4465Θ1Ω-ΒΥΟ Πρόσθετη Άρθρο 97: Εισφορές επικουρικής ασφάλισης 

12 ΨΘΠΞ465Θ1Ω-Ρ6Δ ΚΑΜΑ Άρθρο 29: Προσωρινή σύνταξη 

13 7ΛΟΨ465Θ1Ω-ΨΙΣ Πρόσθετη & Οικον. 

Εποπτείας 

Άρθρο 35: Εφάπαξ παροχή 

14 76Γ6465Θ1Ω-Β7Λ ΚΑΜΑ Άρθρο 41: παρ. 4 Ασφαλιστικές εισφορές ΟΓΑ 

15 Ω9ΚΑ465Θ1Ω-ΦΟΘ ΚΑΜΑ Άρθρο 102: Εισφορά υπέρ του Λογαριασμού Κοινωνικής 

Πολιτικής 

16 7ΔΠΖ465Θ1Ω-ΙΘ2 ΚΑΜΑ Άρθρο 44: Εισφορά 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ σε κύριες και επικουρικές 

συντάξεις 

17 6ΙΒΣ465Θ1Ω-Β33 ΚΑΜΑ ν.4411/2016, απαλλαγή συμμετοχής στα φάρμακα όσων 

διεκόπη το ΕΚΑΣ 

18 ΚΑΜΑ Άρθρο 120: μη αναζήτηση χρηματικών βοηθημάτων 

19 6ΟΙΔ465Θ1Ω-ΟΜ5 Πρόσθετη Άρθρα 51, 53 & 73Α: ΕΤΑΤ και συντ/χοι προσυνταξιοδοτικού 

καθεστώτος ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) 

20 ΩΦΠΟ465Θ1Ω-594 ΚΑΜΑ Άρθρο 38, παρ.2: Όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον 

υπολογισμό της ασφαλιστικής εισφοράς 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

Α/Α ΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΘΕΜΑ 

21 Ω8ΑΑ465Θ1Ω-7ΤΕ ΚΑΑΑ Άρθρο 94, παρ. 4 & 5: Κατάργηση ειδικής προσαύξησης και Κλάδου 

Μονοσυνταξιούχων 

22 ΩΧΖΟ465Θ1Ω-Ξ53 ΓΔΟΥ 

23 Ω5ΠΧ465Θ1Ω-ΚΑΠ Πρόσθετη & ΓΔΟΥ Άρθρο 41, ν.4415/2016: παροχές εφάπαξ 

24 7Γ9Ν465Θ1Ω-ΣΤ9 ΚΑΑΑ Χορήγηση εξόδων κηδείας 

25 7ΤΗΚ465Θ1Ω-ΠΗΞ ΚΑΑΑ Ασφαλιστικές εισφορές κλάδου κύριας ασφάλισης ΕΤΑΑ 

26 6ΚΒΒ465Θ1Ω-Α2Ο Πρόσθετη Άρθρο 35: συμπληρωματικές οδηγίες για εφάπαξ 

27 77ΦΨ465Θ1Ω-ΣΝΔ ΚΑΑΑ Άρθρο 29: συμπληρωματικές οδηγίες για προσωρινή σύνταξη 

28 7ΤΜ8465Θ1Ω-ΖΒ2 Πρόσθετη Άρθρα 74,79,84: μετονομασία Ε.Τ.Ε.Α., κ.λπ. 

29 Ψ9ΝΤ465Θ1Ω-Ε4Μ ΚΑΜΑ Άρθρο 44: εξαίρεση εξωϊδρυματικού από κράτηση για υγειονομική 

περίθαλψη 

30 7ΙΡΜ465Θ1Ω-ΡΗ1 ΚΑΜΑ-ΚΑΑ Συντάξεις λόγω θανάτου 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

Α/Α ΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΘΕΜΑ 

31 666Ε465Θ1Ω-7ΑΗ ΚΑΑ Σύνταξη λόγω θανάτου (ΟΓΑ) 

32 ΨΜ55465Θ1Ω-ΛΣΛ Πρόσθετη Άρθρο 35: συμπληρωματικές οδηγίες για εφάπαξ 

33 72ΖΔ465Θ1Ω-ΜΒ2 ΚΑΜΑ-ΚΑΑ-

Πρόσθετη 

Άρθρο 13: Ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης 

34 6ΨΡΧ465Θ1Ω-4ΚΜ Υπ. Οικον. & 

ΥΠΕΚΑΑ 

Άρθρο 13: ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης 

35 ΨΜΨ6465Θ1Ω-ΧΦΑ Υπ. Οικον. & 

ΥΠΕΚΑΑ 

Άρθρο 8, παρ. 2α: προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και 

σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων 

36 6ΦΧ3465Θ1Ω-0ΧΞ ΚΑΑ-ΚΑΜΑ-

Πρόσθετη 

Άρθρο 36: υπαγωγή σε περισσότερους του ενός φορείς ασφάλισης 

37 65ΟΕ465Θ1Ω-9Α6 ΚΑΜΑ Άρθρο 41: Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης ασφαλισμένων 

στον ΟΓΑ 

38 73ΜΓ465Θ1Ω-9Α2 Πρόσθετη Άρθρο 36: Συμπληρωματικές οδηγίες 

39 ΨΟ4Μ465Θ1Ω-ΡΦΘ ΚΑΜΑ & ΚΑΑ Άρθρα 12 & 16: Σύνταξη λόγω θανάτου 

40 7ΝΓΤ465Θ1Ω-0ΗΥ ΚΑΜΑ & ΚΑΑ Άρθρα 2,7,27: Εθνική σύνταξη 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

Α/Α ΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΘΕΜΑ 

41 ΨΩΤΤ465Θ1Ω-64Ω ΚΑΜΑ & ΚΑΑ Άρθρο 28: Ανταποδοτική σύνταξη 

42 7Τ67465Θ1Ω-ΑΝ9 ΚΑΜΑ & ΚΑΑ Άρθρα 14 & 33: Αναπροσαρμογή συντάξεων – Προστασία 

καταβαλλόμενων συντάξεων 

43 ΩΥΡΑ465Θ1Ω-1ΣΧ ΚΑΜΑ Άρθρο 92: Αναπροσαρμογή ποσών ΕΚΑΣ (έκδοση ΚΥΑ) 

44 6ΜΓΨ465Θ1Ω-1ΑΖ Πρόσθετη Άρθρο 35: Εφάπαξ ΤΠΑΕΝ & ΤΠΚΠΕΝ (προσθήκη εδαφίου με 

άρθ.26 ν.4445/2016) 

45 7Χ78465Θ1Ω-1Λ3 

 

ΚΑΜΑ Άρθρο 38, παρ.3 & άρθρο 40, παρ. 5: Κλάδος κύριας σύνταξης – 

Συνεισπραττόμενα 

46 7ΗΜ5465Θ1Ω-ΚΟ7 ΚΑΑ Άρθρα 39, 40, 98: Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών για 

ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ 

47 6Η3Γ465Θ1Ω-ΔΔ9 ΚΑΜΑ Απογραφή στο Μητρώο εργοδοτών- εισφερόντων ΕΦΚΑ 

48 ΨΞΠΙ465Θ1Ω-ΡΘΛ ΚΑΜΑ Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΕΦΚΑ μέχρι 

28/2/2017 

49 Φ.80020/οικ.59590/1

006 

Πρόσθετη Άρθρο 36: Συμπληρωματικές οδηγίες (σχετ. α/α 40) 

50 Φ.80020/οικ.56714/1

008 

Πρόσθετη Άρθρο 35: προσθήκη εδ. με άρθ.26 ν.4445/16 για υπολογισμό 

εφάπαξ ΤΠΑΕΝ & ΤΠΚΠΕΝ 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

Α/Α ΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΘΕΜΑ 

51 ΩΔ4Γ465Θ1Ω-Β8Ε ΚΑΜΑ Άρθρο 38 παρ. 9: Ασφαλιστικές εισφορές για μισθωτούς που 

υπάγονται στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 

52 7ΔΓΟ465Θ1Ω-ΝΙΒ ΚΑΜΑ-ΚΑΑ-Πρόσθετη Άρθρο 39 παρ.9: Αμειβόμενοι με ΔΠΥ απασχολούμενοι σε ένα ή 

δύο εργοδότες 

53 ΩΥ1Ο465Θ1Ω-4ΣΜ ΚΑΜΑ-ΚΑΑ-Πρόσθετη Άρθρο 39 παρ. 9: Αμοιβόμενοι με ΔΠΥ απασχολούμενοι σε ένα ή 

δύο εργοδότες 

54 63ΑΙ465Θ1Ω-11Ν Πρόσθετη Άρθρα 28 & 56 ν.4445/2016: Προσθήκη εδαφίου στο ν.4387 

σχετικά με την κατάργηση της εισφοράς υπέρ του πρώην ΤΕΑΔ 

55 7Θ8Ρ465Θ1Ω-ΛΕ4 ΓΔΟΥ Αποζημίωση ΕΦΚΑ για παρεχόμενες υπηρεσίες προς τρίτους 

56 ΨΔΕΝ465Θ1Ω-ΠΩ1 ΚΑΜΑ & ΚΑΑ Άρθρο 36: Παράλληλη ασφάλιση 

57 7ΦΘΨΗ-ΟΒΛ ΚΑΜΑ, ΚΑΑ & Υπ. 

Οικον. 

Άρθρο 8, παρ.2α: Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και 

σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων 

58 Ω0ΠΖ465Θ1Ω-ΜΜΟ ΚΑΜΑ, ΚΑΑ, Πρόσθετη 

& ΥΠ. Οικον. 

Άρθρο 36, παρ. 3 και 4: Συμπληρωματικές οδηγίες 

59 6Φ72465Θ1Ω-ΦΕΦ ΚΑΜΑ, ΚΑΑ, Πρόσθετη Άρθρο 39, παρ. 9: Συμπληρωματικές οδηγίες 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΕΦΚΑ 

ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΔΑ ΘΕΜΑ 

1 6ΩΦΧ465ΧΠΙ-1ΗΙ Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολουμένων 

από 1/1/2017 

2 7Τ6Ν465ΧΠΙ-Ρ9Ρ Προθεσμία καταβολής εισφορών Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 

1/1/2017 

Γ36/04/34 

(ΚΕΑΟ) 

ΩΒΡ1465ΧΠΙ-253 Διασφάλιση οφειλής για μεταβίβαση ακινήτων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης 

3 63ΣΑ465ΧΠΙ-ΤΞΩ Κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Αυτοαπασχολούμενων Κλάδου Κύριας Ασφάλισης 

Αγροτών από 1/1/2017 

4 66ΧΛ465ΧΠΙ-Σ3Τ Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ – κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4387/2016 – Μελών Εταιριών ή 

Συνεταιρισμών και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιριών ή Αγροτικών 

Συνεταιρισμών, για τις αμοιβές που λαμβάνουν, είτε στα πλαίσια εξαρτημένης εργασίας, είτε με 

την ιδιότητα του μέλους ΔΣ 

5 ΩΞ5Λ465ΧΠΙ-ΖΓ3 Ένταξη των μισθωτών του τ. ΟΓΑ στον ΕΦΚΑ 

6 Ω5Ζ2465ΧΠΙ-Ω7Ν Ένταξη στον ΕΦΚΑ των μισθωτών του τ. ΕΤΑΑ –Τομέας ΤΣΜΕΔΕ – Απασχολούμενοι σε 

επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα 

9 ΩΣΟΞ465ΧΠΙ-5ΔΕ Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 (ρυθμίσεις για τον περιορισμό του ανώτατου ποσού 

καταβολής σύνταξης) 

10 63ΞΥ465ΧΠΙ-Ε3Ξ Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 (αντισυμβαλλόμενοι συμφώνου συμβίωσης) 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΕΦΚΑ 

ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΔΑ ΘΕΜΑ 

11 ΩΘ7Ξ465ΧΠΙ-ΒΜΩ Εισφορές κατηγοριών ελευθέρων επαγγελματιών – αυτοαπασχολουμένων οι οποίοι με το 

προγενέστερο του ν.4387 καθεστώς υπάγονταν στην ασφάλιση των ΦΚΑ πλην ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ 

15 ΩΨΗΘ465ΧΠΙ-4ΚΨ Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου σύνταξης μισθωτών από 1/1/2017 έως 1/1/2020 

κατ’ εφαρμογή του άρθ. 38 του ν.4387/16 

17 6Τ9Α465ΧΠΙ-67Ν Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) προσώπων, που παρέχουν υπηρεσία 

με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών – Δ.Π.Υ. 

18 78ΜΘ465ΧΠΙ-ΡΜΤ Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας 

Τ.Σ.Α.Υ. – Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα 

19 ΨΠΛΘ465ΧΠΙ-ΧΟΒ Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των Μισθωτών του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ – 

Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις  του ιδιωτικού τομέα. 



ΠΙΝΑΚΑΣ Υ.Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

Α/Α ΦΕΚ (ΗΜ/ΝΙΑ) ΑΡ. ΠΡΩΤ. 
ΘΕΜΑ 

1 Β 1604 / 7-6-2016 25908/469 
Καθορισμός  τεχνικών παραμέτρων υπολογισμού των εφάπαξ 

παροχών 

2 Β 1604 / 7-6-2016 23123/785 
Καθορισμός τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τις παροχές του ΕΤΕΑ 

3 Β 1605 / 7-6-2016 26083/887 
Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων – Προστασία καταβαλλόμενων 

συντάξεων 

4 Β 1605 /7-6-2016 25909/470 
Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων του ΕΤΕΑ 

5 Β 1623 / 8-6-2016 26334/894 
Συμπλήρωση της αριθ. 25908/469/7-6-16 απόφασης 

6 Β 1623 / 8-6-2016 
Διόρθωση σφαλμάτων στην 26083/887/7-6-16 ΚΥΑ και στην 

25909/470/7-6-16 ΥΑ 

7 Β 1737 / 15-6-2016 66134 
Καθορισμός δείγματος ελέγχων που θα διενεργηθούν … της Γεν. 

Δ/νσης Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα 2016 

8 24-6-2016 29119/Δ9.7669 
Συγκρότηση επιτροπής επανεξέτασης και θέσπισης ενιαίων 

κανόνων για συντάξεις αναπηρίας (αρ. 11, ν.4387/16) 

9 Β 2909/13-9-2016 40124/8516 
Αντισταθμιστικά μέτρα κατάργησης Ε.Κ.Α.Σ. 



ΠΙΝΑΚΑΣ Υ.Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

Α/Α ΦΕΚ (ΗΜ/ΝΙΑ) ΑΡ. ΠΡΩΤ. 
ΘΕΜΑ 

10 Β 3514/ 1-11-2016 47400/12404 

Συγκρότηση συμβουλευτικών επιτροπών ΕΦΚΑ, καθορισμός 

αρμοδιοτήτων και διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπων στο ΔΣ του 

ΕΦΚΑ 

11 Β 3854/30-11-2016 
Φ.ΕΦΚΑ/52954/

Δ9/13900 

Μεταφορά προσωπικού του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ 

στον ΕΦΚΑ 

12 Β 4005 / 14-12-2016 111482/0092 
Ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη 

13 Β 4026/15-12-2016 51852/1841 
Καθορισμός ημερομηνιών καταβολής των συντάξεων του ΕΦΚΑ 

14 Β 4070/ 19-12-2016 55377/14622 
Τροποποίηση της 47400/12404 (Β’ 3514) 

15 Β 4330 / 30-12-2 16 61501/3398 
Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών 

ασφαλισμένων στον ΟΓΑ από 1.1.2017 

16 Β 4330 / 30-12-2 16 61502/3399 
Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών 

αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματικών από 1.1.2017 

17 Β 3 / 5-1-2017 
Φ.80000/οικ.608

71/16291 

Παύση από 1/1/2017 της λειτουργίας των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ 

φορέων, κλάδων, τομέων και λογ/σμών 

18 Β 4458/30-12-2016 
Φ.11321/οικ.459

47/1757 

Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Σύνταξης μισθωτών 

από 1-1-2017 έως την 1-1-2020 



ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΙ  

 
1. Πως θα υπολογίζονται οι εισφορές μου μετά την 1/1/2017; 
 
Από 1/1/2017 καταργούνται οι ασφαλιστικές κατηγορίες-κλάσεις και πλέον ως 
βάση υπολογισμού των εισφορών αποτελεί το πραγματικό εισόδημα. 
 
2. Ως πραγματικό νοείται το συνολικό εισόδημα που δηλώνεται στην Εφορία; 
 
Όχι, το Καθαρό Φορολογητέο Εισόδημα που προέρχεται από δραστηριότητα ή 
ιδιότητα που δημιουργεί υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση. (Επιχειρηματική 
δραστηριότητα, Αγροτική δραστηριότητα και μισθωτή εργασία) 
 
3. Τίνος έτους εισοδήματα θα ληφθούν υπόψη; 
 
Σύμφωνα με το νόμο λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του προηγούμενου 
φορολογικού έτους.  
Επειδή δεν είναι ακόμη διαθέσιμα τα εισοδήματα του 2016 θα ληφθούν υπόψη, 
κατά το πρώτο εξάμηνο, τα εισοδήματα του 2015. Μετά την εκκαθάριση των 
εισοδημάτων 2016 θα ακολουθήσει εκκαθάριση των ετήσιων ασφαλιστικών 
εισφορών.  
 



ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΙ  

4. Πρέπει να προσκομίσω τη φορολογική μου δήλωση ώστε να αποδείξω το 
εισόδημα μου; 
 
Όχι, τα εισοδήματα λαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης από την Γενική 
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ). 
 
5. Σε ποιους ασφαλισμένους εφαρμόζονται οι νέοι κανόνες; 
 
Οι νέοι κανόνες εισφορών εφαρμόζονται στους ήδη, κατά την 01/01/2017, 
ασφαλισμένους των προ υφιστάμενων Ασφαλιστικών Φορέων καθώς και στα 
πρόσωπα που θα ενταχθούν στην ασφάλιση, μετά την ημερομηνία αυτή, για 
πρώτη φορά. 
 
6. Υπάρχει ανώτατο όριο εισοδήματος επί του οποίου καταβάλλονται εισφορές; 
 
Ως ανώτατο όριο ορίζεται το δεκαπλάσιο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου 
βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών όπως ισχύει. ( Μηνιαία 
5860,80 ευρώ-Ετήσια 70.330,00 ευρώ). 

 



ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΙ  

7. Υπάρχει κατώτατο όριο εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζονται εισφορές; 
 
Ως κατώτατο όριο ορίζεται το ύψος του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού 
άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ισχύει. (Μηνιαία 586,08 ευρώ-Ετήσια 7.033 ευρώ). 
 
8. Έχω μηδενικό εισόδημα. Τι εισφορά θα καταβληθεί; 
 
Θα καταβληθεί εισφορά υπολογιζόμενη επί του κατώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος. 
 
9. Έχω δηλώσει “ζημία” .Τι εισφορά θα καταβληθεί; 
 
Θα καταβληθεί εισφορά υπολογιζόμενη επί του κατώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος. 
 
10. Δεν είχα υποβάλλει δήλωση για τα εισοδήματα του 2015. Τι εισφορά θα καταβάλλω; 
 
Στις περιπτώσεις που δεν έχει υποβληθεί δήλωση εισοδήματος η δεν έχει για διάφορους λόγους 
εκκαθαριστεί, η εισφορά υπολογίζεται επί των εισοδημάτων του πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένου 
φορολογικού έτους. 

 



ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΙ  

11.  Είμαι μέλος Εταιρείας. Σε ποιο εισόδημα θα υπολογισθούν οι εισφορές μου; 
 
Στο εισόδημα που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία. 
 
12. Είμαι μέλος αγροτικής οικογενειακής εκμετάλλευσης. Τι εισφορές θα καταβάλλω; 
 
Οι εισφορές υπολογίζονται επί του συνολικού καθαρού φορολογητέου εισοδήματος διαιρούμενου 
δια του αριθμού των μελών της οικογενειακής εκμετάλλευσης. 
 
13. Πρόκειται να κάνω έναρξη δραστηριότητας. Τι εισφορά θα καταβάλω; 
 
Θα καταβληθεί εισφορά υπολογιζόμενη επί του κατώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος από 
τον μήνα έναρξης εργασιών και έως το Δεκέμβριο του ίδιου έτους. 
 
14. Πως υπολογίζονται οι εισφορές με βάση το εισόδημα; 
 
Οι εισφορές υπολογίζονται ως ποσοστό επί του εισοδήματος ως εξής:  
α) Κλάδος σύνταξης 20% 
β) Κλάδος ασθένειας 6,95%  
 

 
 
 



ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΙ  

 15. Κάθε πότε πληρώνονται οι εισφορές; 
 
Η εισφορά είναι μηνιαία και θα καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της απασχόλησης  μήνα.  
 
16. Με ποιον τρόπο πληρώνονται οι εισφορές; 
 
Οι πληρωμές πραγματοποιούνται σε όλες τις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ), με εντολές 
πληρωμής ή με άμεση χρέωση λογαριασμού (πάγια εντολή).  
Για την εκτέλεση των πληρωμών οι ασφαλισμένοι μπορούν να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα από κάθε Τραπεζικό Ίδρυμα 
προϊόντα.  
 
17. Υπάρχει δυνατότητα μερικής καταβολής; 
 
Ναι οποιαδήποτε πληρωμή ποσού γίνεται αποδεκτή. 
 
18. Πως θα ενημερωθώ για τις εισφορές μου; 
 
Για τις εισφορές από 1/1/17 θα σταλούν ειδοποιητήρια στα οποία θα περιλαμβάνεται ο υπολογισμός της μηνιαίας εισφοράς, 
το εισόδημα επί του οποίου έγινε ο υπολογισμός και στοιχεία για την πληρωμή των εισφορών.  
Παράλληλα, τα στοιχεία πληρωμής των εισφορών καθώς και το ειδοποιητήριο θα είναι διαθέσιμα στις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες του ΕΦΚΑ που θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του www.efka.gov.gr 

 
 

 



ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΙ  

19. Έχω οφειλές μέχρι 31/12/2016. Πως μπορώ να τις πληρώσω; 
 
Οι εισφορές έως 31/12/16 εξοφλούνται οποτεδήποτε με τον τρόπο που ίσχυε για κάθε 
ασφαλιστικό φορέα. Επίσης, μπορούν να ρυθμιστούν με τις διατάξεις του Ν.4152/13 σε 
δώδεκα μηνιαίες δόσεις. 
 
20. Μπορώ να πάρω ενημερότητα; 
 
Ναι, με την ίδια διαδικασία που ίσχυε έως 31/12/2016. 
 
21. Είμαι μισθωτός και παράλληλα ελεύθερος επαγγελματίας. Δικαιούμαι εξαίρεση μετά 
την 1/1/2017 από την καταβολή μιάς εκ των δύο εισφορών; 
 
Όχι, έχετε υποχρέωση καταβολής εισφορών και για τις δύο δραστηριότητες μετά την 1/1/17. 
 
22. Έχω κάνει έναρξη δραστηριότητας το 2016 τι εισφορά θα καταβάλλω το 2017; 
 
Θα καταβληθεί εισφορά υπολογιζόμενη επί του κατώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος 
και θα εκκαθαρισθεί οριστικά όταν θα είναι διαθέσιμα τα εισοδήματα 2016. 

 
 

 


