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Εισαγωγή 
 

Ο πρόσφατος ασφαλιστικός νόμος περιελάμβανε αλλαγές σε τρία κυρίως πεδία.  

Το πρώτο ήταν το πεδίο των ενοποιήσεων των ασφαλιστικών ταμείων, όπου 

πλέον έχουμε δύο μεγάλα ταμεία, τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, για 

την κύρια ασφάλιση και σύνταξη και το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης 

και Εφάπαξ Παροχών, για την επικουρική ασφάλιση και σύνταξη, καθώς και για 

το εφάπαξ.  Το εγχείρημα των ενοποιήσεων είναι ιδιαίτερα δύσκολο, δεδομένου 

ότι τα ταμεία που συγκεντρώθηκαν είχαν διαφορετική δομή και οργάνωση, 

διαφορετική μηχανοργάνωση (όσα είχαν), διαφορετικές νομοθετικές ρυθμίσεις 

και σε πολλές περιπτώσεις, διαφορετικές ασφαλιστικές πρακτικές.   

Έτσι λοιπόν, είναι απαραίτητο να προχωρήσουν οι διαδικασίες και οι ρυθμίσεις 

που θα βοηθήσουν τον νέο φορέα να έχει μια εύρυθμη λειτουργία, προς 

εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του.  Το δεύτερο πεδίο αφορά τον τρόπο που 

δομήθηκε το νέο σύστημα υπολογισμού και καταβολής των οφειλόμενων 

ασφαλιστικών εισφορών, για τις κατηγορίες των ελευθέρων επαγγελματιών, 

αυταπασχολουμένων, επιστημόνων, αγροτών κ.λ.π.  Υπάρχει πλέον μια ευθεία 

σύνδεση του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών με το δηλούμενο εισόδημα, 

που αφορά την δραστηριοποίηση για την οποία ασφαλίζεται κάποιος.  

 Το χαρακτηριστικό του νέου συστήματος είναι, η υπέρμετρη επιβάρυνση των 

ασφαλισμένων που δηλώνουν εισόδημα πάνω από 25.000 €.  Αναμφίβολα 

υπάρχουν κατηγορίες ασφαλισμένων που δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα, με 

αποτέλεσμα η επιβάρυνση των ετήσιων ασφαλιστικών εισφορών να 

περιορίζεται, όμως, όπως προελέχθη, άλλοι έχουν μια σημαντική αύξηση των 

εισφορών τους, που συναθροιζόμενη με την φορολογική επιβάρυνση καθιστά 

την επιχειρηματική επιβίωση ιδιαίτερα προβληματική.  Ιδιαίτερη μνεία στο 

σημείο αυτό πρέπει να γίνει, στον τρόπο που το νέο σύστημα αντιμετωπίζει τους 

αμειβόμενους με δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκια) που προβλέπεται να 
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ασφαλίζονται ως μισθωτοί, αν έχουν μέχρι δύο απασχολήσεις σε φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και το εισόδημά τους προέρχεται από τις απασχολήσεις αυτές.   

Το τρίτο και τελευταίο πεδίο αφορά τον νέο τρόπο υπολογισμού των 

συντάξεων, με το σχήμα εθνική και ανταποδοτική σύνταξη.  Από τα 

παραδείγματα που κάνουμε προκύπτει, ότι ο νέος τρόπος υπολογισμού οδηγεί  

σε μειώσεις των συντάξεων στην πλειονότητα των περιπτώσεων.  Εξαίρεση 

αποτελούν οι μειωμένες συντάξεις και οι συντάξεις αναπηρίας με χαμηλό 

ποσοστό  ανικανότητας (50% ή και κάποιες περιπτώσεις με 67%).  Ο λόγος που 

οι νέες συντάξεις είναι χαμηλότερες από τις προηγούμενες, αποδίδεται στο 

περιορισμένο ύψος των συντελεστών αναπλήρωσης, ιδίως στις περιπτώσεις με 

πολλά έτη ασφάλισης.  Εκεί λοιπόν έχουμε αναλογικά με τις καταβαλλόμενες 

εισφορές, χαμηλή ανταπόδοση.  

Στην πρώτη ενότητα της μελέτης επιχειρείται η επισκόπηση των βασικότερων 

δομικών χαρακτηριστικών του προηγούμενου συστήματος κοινωνικής 

ασφάλισης και η συνοπτική απεικόνιση των βασικότερων αλλαγών που 

εισάγονται με τη θέσπιση και λειτουργία του ΕΦΚΑ. Οι υπόλοιπες ενότητες 

επικεντρώνονται στην ανάλυση διατάξεων και εγκυκλίων του νέου ΕΦΚΑ που 

επιφέρουν σημαντικές τροποποιήσεις τόσο στην ασφάλιση όσο και στους 

κανόνες συνταξιοδότησης των ελεύθερων επαγγελματιών. 
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1.  Ασφαλιστικό καθεστώς στην Ελλάδα πριν την εφαρμογή 
του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) 

Α.  Βασικά χαρακτηριστικά 
 
Η διαμόρφωση και η θέσπιση κανόνων του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης 

στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως αποσπασματική, καθώς βασίστηκε στη 

σύσταση αυτοτελών φορέων ασφάλισης που κάλυπταν  συγκεκριμένες ομάδες 

του πληθυσμού, με βάση επαγγελματικά κριτήρια και χαρακτηριστικά. Αντί 

λοιπόν να δομηθεί ένα ενιαίο ασφαλιστικό καθεστώς για όλους τους 

εργαζoμένους, τουναντίον προκρίθηκε η σύσταση πληθώρας συστημάτων 

κύριας, επικουρικής και συμπληρωματικής ασφάλισης. Ο αριθμός των 

ασφαλιστικών ταμείων ξεπέρασε τα 200 στις αρχές της δεκαετίας του 1990, με 

τον αριθμό τους όμως να συρρικνώνεται σημαντικά σε 5 κύριας ασφάλισης, 6 

επικουρικής και 2 πρόνοιας, λόγω των προωθούμενων μεταρρυθμίσεων που 

έλαβαν χώρα το 2008. 

Οι 3 βασικοί πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίχθηκε το ελληνικό σύστημα 

κοινωνικής ασφάλισης σταχυολογούνται ως εξής: 

• Ο πρώτος πυλώνας καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων, περιλαμβάνοντας 

τα ταμεία κύριας και επικουρικής κάλυψης. 

• Ο δεύτερος πυλώνας των επαγγελματικών ταμείων από τους κοινωνικούς 

εταίρους μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας κατοχυρώθηκε το 2002 με τις 

ρυθμίσεις του Ν. 3029/2002. 

• Ο τρίτος πυλώνας είναι σχεδόν ανύπαρκτος και αναφέρεται σε προγράμματα 

της ιδιωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για τους εργαζόμενους και τα μέλη των 

οικογενειών τους μέσω ομαδικών ασφαλιστικών συμβολαίων. 

Σε ό,τι αφορά την οργάνωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που 

εποπτεύονταν και συνεχίζουν να εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και 
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Κοινωνικής Ασφάλισης πρέπει να τονίσουμε ότι μετά τη μεταρρύθμιση του 2008 

είχαν περιοριστεί σε 13: 

 

1. το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ- ΕΤΑΜ), 

2. τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), 

3. τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), 

4. το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), 

5. το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

(ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), 

6. το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), 

7. το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), 

8. το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), 

9.  το Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής 
Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), 
 
10.  το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), 

11. το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα 

Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), 

12. το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ), 

13. το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ). 

Εκτός από τα παραπάνω ταμεία παρέμειναν σε λειτουργία: το Μετοχικό Ταμείο 

Στρατού, το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, ο Οίκος του Ναύτου και το Ναυτικό 

Απομαχικό Ταμείο. 
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Σε γενικότερο επίπεδο λειτουργίας και παροχών τα βασικά χαρακτηριστικά που 

διέκριναν το προηγούμενο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, συνοψίζονται ως 

εξής: 

•  πολυδιάσπαση που επέτρεψε τις ανισότητες και τις διακρίσεις, προκαλώντας 

πολυνομία και παρερμηνεία διατάξεων, 

•  χορήγηση χαμηλών συντάξεων, με συνέπεια το 22% των συνταξιούχων ζει 

στα όρια του κινδύνου φτώχειας, 

•  μη αξιοποίηση και απαξίωση των αποθεματικών των ταμείων, 

•  εκτίναξη της εισφοροδιαφυγής και της εισφοροκλοπής, 

•  έλλειψη ή μερική μόνο εφαρμογή μηχανογράφησης, 

•  ανισότητες προκλήθηκαν από τους καταβαλλόμενους κοινωνικούς πόρους σε 

συγκεκριμένα ασφαλιστικά ταμεία, 

•  εφαρμογή της τριμερούς χρηματοδότησης μετά το 2002, 

•  δημόσιος χαρακτήρας των μεταρρυθμίσεων. 

 
Ολοκληρώνοντας την αποτύπωση των χαρακτηριστικών του ελληνικού 

συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, η απουσία προγραμματισμού στα πρώτα 

στάδια όσο και μετέπειτα, η έλλειψη κανόνων κοινωνικής δικαιοσύνης και 

ισότητας και οι πιέσεις ισχυρών συντεχνιακών ομάδων, διεύρυναν και 

εδραίωσαν, αντί να επιλύσουν τις αρχικές αδυναμίες. Έτσι είχε διαμορφωθεί ένα 

μωσαϊκό ρυθμίσεων και αντιφατικών καταστάσεων, που παρ’ όλες τις 

προσπάθειες που έχουν γίνει κατά καιρούς, διορθώνεται δύσκολα και κατόπιν 

επίπονων και χρονοβόρων διαδικασιών. 

Πέρα από τις αναγκαίες παρεμβάσεις για να διορθωθεί  το χάος των 

ανισοτήτων, πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι όποιες παρεμβάσεις για την 

οικονομική βιωσιμότητα δεν θα πλήξουν το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα 

της κοινωνικής ασφάλισης και παράλληλα την κοινωνική αποτελεσματικότητα. 
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Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι το ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 

παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά ενός ιδιαίτερου τύπου κοινωνικού κράτους 

που αναπτύχθηκε στις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Η «νότια» ευρωπαϊκή 

παραλλαγή του κράτους πρόνοιας χαρακτηρίζεται από την καθυστέρηση στη 

θεσμοθέτηση και επέκταση κοινωνικών προγραμμάτων, αλλά και από την 

ύπαρξη σημαντικών κενών στην κοινωνική προστασία.  

Πολλοί θεωρούν ότι τα συστήματα κοινωνικής προστασίας στη Νότια Ευρώπη 

είναι μη ολοκληρωμένα ή με έντονα κλαδικά ή συντεχνιακά στοιχεία. Πιο 

συγκεκριμένα, στην Ελλάδα ο συνδυασμός του χαμηλού επιπέδου ασφαλιστικής 

υποδομής και της μη ανάπτυξης του κράτους πρόνοιας με τη σύγχρονη 

οικονομική κρίση, επιβαρύνει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με ένα πλέγμα 

δυσμενών εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων. Ειδικότερα, οι εξωτερικοί 

παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία και του ελληνικού συστήματος 

κοινωνικής ασφάλισης εντοπίζονται: 

•  στη δημογραφική γήρανση, 

•  στην αλλαγή της δομής της παραγωγής και της απασχόλησης, 

•  στη μείωση των πόρων χρηματοδότησης λόγω της οικονομικής ύφεσης των 

τελευταίων 35 ετών και 

•  στην αλλαγή των λειτουργιών του κράτους και της οργάνωσής του στο 

πλαίσιο των σύγχρονων κοινωνικοπολιτικών αντιλήψεων. 

Οι εσωτερικοί παράγοντες είναι: 

•  η πολυδιάσπαση και ο κατακερματισμός των φορέων, 

•  η ανισότητα παροχών και πόρων, 

•  το χαμηλό επίπεδο παροχών και 

•  η μη διαχειριστική αυτοτέλεια των πόρων, της διοίκησης και της λειτουργίας 

των ασφαλιστικών οργανισμών. 
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Οι εξωτερικοί παράγοντες προσδιορίζουν το επίπεδο του οικονομικού 

δυναμισμού και κατ’ επέκταση τις προοπτικές του συστήματος κοινωνικής 

ασφάλισης, ενώ οι εσωτερικοί τη μορφή, το περιεχόμενο και το επίπεδο των 

παροχών. 

Εστιάζοντας περισσότερο στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα, πρέπει 

να σημειωθεί ότι η κρίση παρουσιάστηκε σχεδόν ταυτόχρονα με την κρίση στα άλλα 

ευρωπαϊκά κράτη, παρόλο που το σύστημα στην Ελλάδα αναπτύχθηκε πολύ 

αργότερα. Οι βασικές αιτίες αυτής της κρίσης εντοπίζονται κυρίως: 

α) στην ίδια τη δομή του ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και 

β) στην αμφισβήτηση του τρόπου οργάνωσης του «κοινωνικού» κράτους πρόνοιας. 

Έτσι το ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης πέρασε κατευθείαν από την 

υπανάπτυξη στην κρίση, χωρίς τον αναγκαίο χρόνο να ωριμάσει. Στο πλαίσιο 

αυτό λοιπόν της κρίσης οικονομικής βιωσιμότητας, αποτελεσματικότητας και 

νομιμοποίησης που πλήττει την κοινωνική ασφάλιση διεθνώς, η αντιμετώπιση 

της κρίση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και ιδιαίτερα των εξωτερικών 

παραγόντων αποτελεί βασικό και πρωταρχικό άξονα πολιτικής τόσο για την 

κοινωνική ασφάλιση όσο και για τη γενικότερη κοινωνική και οικονομική 

πολιτική των κρατών. 

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα, δηλαδή την πολυδιάσπαση, τη 

γραφειοκρατική διοικητική οργάνωση, την έλλειψη αυτοτέλειας, την υψηλή 

εισφοροδιαφυγή, τις ανισότητες παροχών και πόρων, την άσκηση προνοιακής 

πολιτικής από πλευράς κράτους μέσω των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης 

και την επιδότηση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων μέσω της 

μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών χωρίς την ανάλογη χρηματοδότηση, 

καθώς και την απώλεια των κεφαλαιοποιητικών στοιχείων του συστήματος, 

λόγω της μη αξιοποίησης των αποθεματικών τους και τη διαχείρισή τους με μη 

αποδοτικούς όρους, έκαναν εμφανέστερη και οξύτερη την κρίση. 
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Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα, οι πολιτικοί και 

κοινωνικοί σχεδιαστές, καθώς και οι κοινωνικοί συνομιλητές έχουν οδηγηθεί 

στην αναζήτηση και στην προσπάθεια ποσοτικής αποτύπωσης των επιδράσεων 

και των αποτελεσμάτων που έχουν οι προαναφερθέντες παράγοντες στην κρίση 

του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και στην αναζήτηση νέων μεθόδων 

οργάνωσης και κάλυψης των λειτουργικών και των χρηματοδοτικών αναγκών 

του, προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομικά βιώσιμη και κοινωνικά 

αποτελεσματική προοπτική του. Οι όποιες προσπάθειες εύρεσης λύσης ήταν 

αποσπασματικές και διαχειριστικές της κρίσης, χωρίς να έχουν τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα, δίνοντας απλώς κάποιες προσωρινές διεξόδους στο οικονομικό 

ισοζύγιο, συγκρατώντας τα ολοένα και αυξανόμενα ελλείμματα των φορέων 

Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο άξονας που κινήθηκαν ήταν αυτός των παραμετρικών 

μεταρρυθμίσεων, της μείωσης των δαπανών και της αύξησης των εσόδων, χωρίς 

να αντιμετωπίζουν τα βασικά αίτια της κρίσης, χωρίς να διερευνήσουν πιθανές 

εναλλακτικές πολιτικές και χωρίς να αντιμετωπίσουν τα δομικά αίτια αυτή της 

κρίσης. 

Β.   Χρηματοοικονομικά μοντέλα: Διανεμητικά και 
Κεφαλαιοποιητικά συστήματα 
 
Καθοριστικός παράγοντας για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των 

συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης είναι ο τρόπος χρηματοοικονομικής 

λειτουργίας τους. Από την ιστορική εξέλιξη των συστημάτων κοινωνικής 

ασφάλισης έχουν διαμορφωθεί δύο βασικοί τύποι χρηματοοικονομικής 

λειτουργίας τους: το διανεμητικό και το κεφαλαιοποιητικό. 

I. Τα Διανεμητικά συστήματα  
 
Τα διανεμητικά συστήματα στηρίζονται στην αρχή των τρεχουσών πληρωμών, 

δηλαδή οι σημερινοί εργαζόμενοι καταβάλλουν τις εισφορές από τις οποίες 

χρηματοδοτούνται οι τρέχουσες συντάξεις. Από την παραπάνω αρχή προκύπτει 

και το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του τρόπου χρηματοδότησης: η 

διαγενεακή αλληλεγγύη. Ιστορικά, το εν λόγω μοντέλο προέκυψε από τη 

μετεξέλιξη της αλληλοβοηθητικής ασφάλισης που αναπτύχθηκε κυρίως ανάμεσα 
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στους μισθωτούς και για αυτό το λόγο στηρίζεται στις εισφορές. Η ανάδειξή του 

σε κυρίαρχο μοντέλο οφείλεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, στους αγώνες 

διάφορων μερίδων της εργατικής τάξης, ενώ σε άλλες περιπτώσεις στην 

πρωτοβουλία της κρατικής γραφειοκρατίας. Η πλειονότητα των ασφαλιστικών 

συστημάτων της ηπειρωτικής Ευρώπης λειτουργούν στη βάση του 

διανεμητικού μοντέλου, εφόσον είναι το μόνο που παράγει την απαιτούμενη 

κοινωνική αλληλεγγύη. Το γεγονός ότι το διανεμητικό σύστημα είναι μία 

κοινωνικά αποδεκτή μέθοδος χρηματοδότησης των συντάξεων, το καθιστά 

αυτόματα αρκετά ευαίσθητο στις μεταβολές της κοινωνικοπολιτικής και της 

εργασιακής δομής. 

II.  Τα Κεφαλαιοποιητικά Συστήματα 
 
Στον αντίποδα των διανεμητικών συστημάτων βρίσκονται τα κεφαλαιοποιητικά 

συστήματα. Η βασική στόχευσή τους δεν είναι η κοινωνική αλληλεγγύη, αλλά η 

επίτευξη της μέγιστης οικονομικής αποδοτικότητας. Η αρχή που διέπει τη 

λειτουργία τους είναι αυτή της ατομικής κεφαλαιακής συσσώρευσης, σύμφωνα 

με την οποία το ύψος των παρεχόμενων συντάξεων είναι συνάρτηση της 

ικανότητας των ατόμων να αποταμιεύουν εισοδήματα κατά τη διάρκεια του 

εργάσιμου βίου τους. Η κεφαλαιοποιητική μέθοδος χρηματοδότησης στηρίζεται 

εξολοκλήρου στις δυνάμεις της αγοράς, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και τη βάση 

λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον 

ιδιωτικό τομέα. Η αποδοτικότητα αυτών των συστημάτων δεν εξαρτάται από 

τις κοινωνικές συνθήκες, αλλά από την επέκταση και την κερδοφορία των 

εγχώριων και διεθνών χρηματαγορών, αφού η λογική τους συνίσταται στην 

επένδυση των αποθεματικών σε χρηματιστηριακά προϊόντα με σκοπό την 

υψηλή κερδοφορία. 

Γ.   Το ελληνικό - Διανεμητικό - μοντέλο χρηματοδότησης 
 
α)  Βασική δομή του συστήματος 

Το ελληνικό μοντέλο χρηματοδότησης βασίζεται στο σύστημα της τριμερούς 

χρηματοδότησης. Πρόκειται για χρηματοδότηση πρώτον, από τους εργαζόμενους, 
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δεύτερον, από τους εργοδότες και τρίτον, από το κράτος. Οι βασικές πηγές 

χρηματοδότησης του ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης είναι οι 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και η φορολογία που χρηματοδοτεί τις κρατικές 

επιχορηγήσεις έκτακτου και τακτικού χαρακτήρα. Σε ό,τι αφορά το σκέλος των 

εσόδων σε ένα διανεμητικό σύστημα, οι πηγές για τις παροχές κοινωνικής 

ασφάλισης είναι τέσσερις (4): 

1.  Οι εισφορές εργαζομένων, 

2.  Οι εισφορές εργοδοτών, 

3.  Οι αποδόσεις από την κεφαλαιοποίηση εισφορών σε αποθεματικά, 

4.  Η κρατική εισφορά. 

Ο συνδυασμός αυτών των τεσσάρων πηγών εσόδων χρηματοδοτεί το σύνολο 

των παροχών κοινωνικής ασφάλισης. Για τη διατήρηση της οικονομικής 

βιωσιμότητας, κάθε φορά που ένα από τα τέσσερα επιμέρους στοιχεία 

μειώνεται, θα πρέπει να καλύπτεται η μείωση αυτή από μία ισόποση αύξηση που 

θα αποδίδουν οι υπόλοιπες τρεις πηγές. Όπως θα δούμε αναλυτικά και τα 

τέσσερα συστατικά στοιχεία της χρηματοδότησης νοσούν για λόγους 

οικονομικούς και θεσμικούς. Παρά τη φαινομενική τους διάκριση, τα τρία πρώτα 

στοιχεία είναι στενά εξαρτώμενα από την αγορά εργασίας και συγκεκριμένα 

από: 

1.  το επίπεδο ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων, 

2.  το ύψος των μισθών, 

3.  τα ποσοστά ανεργίας, 

4.  τα ποσοστά ανασφάλιστης εργασίας. 

Ασφαλώς, ακόμα και οι δυνατότητες της κρατικής εισφοράς επηρεάζονται 

έμμεσα, αλλά καθοριστικά, από την αγορά εργασίας και τις προοπτικές 

ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, στο βαθμό που η οικονομία αναπτύσσεται ομαλά, 
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είναι ευχερέστερη η εξεύρεση πόρων μέσω της φορολογίας, ώστε να διατεθούν 

στη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος. 

β)  Βασικά χαρακτηριστικά των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
 
Οι ασφαλιστικές εισφορές είναι δημόσιες και υποχρεωτικές επιβαρύνσεις, αλλά 

δεν αποτελούν φόρο υπό την έννοια του άρθρου 78 του Συντάγματος, ώστε να 

απαιτείται τυπικός νόμος για την επιβολή ή την αναπροσαρμογή τους. 

Επομένως, μπορούν να επιβάλλονται με κανονιστικές πράξεις, όπως η 

υπουργική απόφαση ή το προεδρικό διάταγμα. Σε αντίθεση με τους φόρους, οι 

οποίοι είναι γενικοί και κατανέμονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ανάλογα 

με την ετήσια πολιτική απόφαση του Κοινοβουλίου, οι ασφαλιστικές εισφορές 

είναι ειδικές επιβαρύνσεις με προκαθορισμένο προορισμό την κάλυψη των 

χρηματοδοτικών αναγκών. Ο φόρος καταβάλλεται χωρίς συγκεκριμένο 

αντάλλαγμα, ενώ το αντάλλαγμα των κοινωνικών εισφορών είναι η δημιουργία 

ατομικού δικαιώματος σε προκαθορισμένες κοινωνικές - ασφαλιστικές παροχές. 

Η εισφορά κοινωνικής ασφάλισης παρουσιάζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1.  χρηματοδοτεί τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης, 

2.  επιβάλλεται επί του μισθού, 

3.  δημιουργεί δικαίωμα ή προσδοκία δικαιώματος σε παροχή κοινωνικής 

ασφάλισης, 

4.  είναι υποχρεωτική. 

Όσον αφορά στις εισφορές κοινωνικές ασφάλισης, αυτές θα μπορούσαν να 

αναλυθούν σε: 

1.  εισφορές εργαζομένων, 

2.  εισφορές εργοδοτών, 

3.  αποδόσεις αποθεματικών που δημιουργούνται από την κεφαλαιοποίηση 

εισφορών. 
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Χαρακτηριστικά, οι ασφαλιστικές εισφορές κατανέμονται από τη στιγμή της 

καταβολής τους σε συγκεκριμένο κίνδυνο (πχ. σύνταξης, ασθενείας, μητρότητας, 

ανεργίας), μέσα από συγκεκριμένο ασφαλιστικό ταμείο (πχ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ) και 

σε συγκεκριμένο κλάδο (κύριας ή επικουρικής ασφάλισης). Αυτή η διάσπαση 

των ασφαλιστικών εισφορών αντικατοπτρίζει την οργανωτική πολυδιάσπαση 

του ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Οι ασφαλιστικές εισφορές 

ως προς την καταβολή τους από τον εργοδότη είναι ενιαίες και αδιαίρετες: 

εργοδοτικές εισφορές και εισφορές εργαζομένων καταβάλλονται μαζί και 

ταυτόχρονα, ενώ οι εργοδότες τις παρακρατούν για λογαριασμό των 

εργαζομένων από το μισθό τους. 

Η κοινωνική ασφάλιση της εργασίας είναι υποχρεωτική, όπως υποχρεωτική 

είναι η καταβολή των εισφορών που αναλογούν στο μισθό. Εφόσον η εργασία 

είναι νόμιμη και δηλωμένη, ο χρόνος εργασίας του ασφαλισμένου αναγνωρίζεται 

αυτόματα ως χρόνος ασφάλισης και η τυχόν μη καταβολή των εισφορών (από 

την πλευρά του εργοδότη) δεν επηρεάζει το δικαίωμα σε παροχές κοινωνικής 

ασφάλισης. Οι δημόσιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί (του αρμόδιου Υπουργείου ή των 

επιμέρους Ταμείων) μεριμνούν για την είσπραξη των εισφορών. Η εισφορά 

κοινωνικής ασφάλισης και στις τρεις μορφές (εισφορά εργαζομένων, εισφορά 

εργοδοτών και κεφαλαιοποιημένη εισφορά στα αποθεματικά του ασφαλιστικού 

ταμείου) της, είναι η έκφραση της αλληλεγγύης των γενεών στην πράξη, όταν 

χρηματοδοτεί άμεσα (χωρίς κεφαλαιοποίηση) τις παροχές κοινωνικής 

ασφάλισης του αντίστοιχου κλάδου ενός ασφαλιστικού ταμείου και ταυτόχρονα 

δημιουργεί αντίστοιχο δικαίωμα σε παροχή από το ασφαλιστικό σύστημα. 

γ)   Η δημογραφική γήρανση 
 
Μεταξύ της δημογραφικής εξέλιξης και του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης 

μιας χώρας υπάρχει σημαντική αλληλεπίδραση: από τη μία πλευρά η ζήτηση 

κοινωνικοασφαλιστικών παροχών επηρεάζεται από τη δημογραφική εξέλιξη, 

αλλά και αντίστροφα οι αλλαγές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 

επηρεάζουν τη δημογραφική εξέλιξη. Η κυριότερη δημογραφική επίδραση στο 

σύστημα κοινωνικής ασφάλισης συνδέεται με τη γήρανση του πληθυσμού. Η 
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δημογραφική γήρανση ορίζεται ως η αύξηση της αναλογίας των ατόμων άνω 

των 65 ετών στο σύνολο του πληθυσμού. Βασικές αιτίες της δημογραφικής 

γήρανσης θεωρούνται: α) η πτώση της γεννητικότητας και β) η μείωση της 

θνησιμότητας με την ταυτόχρονη αύξηση του μέσου προσδόκιμου ζωής. 

Οι επιπτώσεις της δημογραφικής γήρανσης στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 

και ειδικά στη βιωσιμότητά του είναι οι πιο άμεσες, αλλά και οι πιο 

χαρακτηριστικές από τις επιπτώσεις της δημογραφικής γήρανσης στο σύνολο 

των οικονομικών και κοινωνικών παραμέτρων της λειτουργίας του κράτους και 

της κοινωνίας. Οι συντάξεις έχουν μια ανελαστική σχέση με την ηλικιακή 

κατανομή του πληθυσμού, που σαφώς επηρεάζεται από τις παραπάνω εξελίξεις. 

Τα πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ένα διπλασιασμό και σε πολλές φορές έναν 

τριπλασιασμό και πλέον του επιπέδου της δημογραφικής εξάρτησης ως το 2030.  

Η δημογραφική γήρανση έχει πλήξει πολύ περισσότερο τις αναπτυγμένες από 

ό,τι τις αναπτυσσόμενες χώρες, κυρίως λόγω της μεγάλης μείωσης της 

γεννητικότητας που παρουσιάζουν.  
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2.  Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα - ΕΦΚΑ 

Α.  Σύντομη αποτύπωση των βασικότερων διατάξεων του νέου 
Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου - ΕΦΚΑ 
 
α.  Ενοποιήσεις Ταμείων – Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΕΦΚΑ) 
 
Ριζική μεταβολή του υφιστάμενου ασφαλιστικού πλαισίου με τη μορφή που έχει 

λάβει τα τελευταία 40 έτη, επιχειρείται με τις ρυθμίσεις του νέου Ασφαλιστικού 

Νομοσχεδίου, από 1.1.2017, οπότε και ενεργοποιείται ο κύριος φορέας 

κοινωνικής ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και ενσωματώνονται σε αυτόν αυτοδίκαια όλοι 

οι υφιστάμενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης. Στο νέα υπερταμείο 

εντάσσονται το ΝΑΤ και ο ΟΓΑ, αν και εξακολουθούν να διατηρούν αυτοτελή 

νομική οντότητα για την άσκηση των μη ασφαλιστικών τους αρμοδιοτήτων 

(προνοιακές παροχές). Ο ΕΦΚΑ θα αποτελείται από έναν κλάδο κύριας 

ασφάλισης και λοιπών παροχών, στον οποίο εντάσσονται όλα τα υπόλοιπα 

ταμεία τα οποία θα διαθέτουν ξεχωριστούς τομείς, κλάδους και λογαριασμούς. 

Παράλληλα, το πρώην ΕΤΕΑ, το οποίο μετονομάζεται σε «Ενιαίο Ταμείο 

Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» αποκαλούμενο εφεξής ΕΤΕΑΕΠ 

θα συγκροτείται από 2 κλάδους με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια: α) τον 
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κλάδο επικουρικής ασφάλισης και β) τον κλάδο εφάπαξ παροχών, στους 

οποίους παρακολουθούνται αυτοτελώς οι εισφορές κάθε κλάδου. 

β.  Εθνική – Ανταποδοτική σύνταξη 
 
Οι συνολικές συντάξιμες αποδοχές των δικαιούχων θα προέρχονται στην ουσία 

από το άθροισμα της Εθνικής και της Αναλογικής σύνταξης, οι οποίες 

διαμορφώνονται ως εξής: 

Εθνική σύνταξη: Το μηνιαίο ύψος της εθνικής σύνταξης ανέρχεται σε 384 €, με 

την προϋπόθεση συμπλήρωσης τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Το ποσό της 

εθνικής σύνταξης μειώνεται κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται 

των 20 ετών, μέχρι τα 15 έτη ασφάλισης (345,6 € για 15 έτη ασφάλισης), που 

αποτελούν προϋπόθεση για την καταβολή της. Στις περιπτώσεις 

συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, η εθνική σύνταξη καταβάλλεται στους 

δικαιούχους εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον 

δεκαπέντε (15) έτη. 

Σε περίπτωση λήψης παραπάνω της μίας σύνταξης - πολλών κύριων συντάξεων 

-  παρέχεται μία εθνική σύνταξη. Στην περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούχου 

μιας πλήρους σε ποσό σύνταξης και μιας μειωμένης κύριας σύνταξης, το ποσό 

της χορηγούμενης εθνικής σύνταξης είναι πλήρες. Σε περίπτωση συνταξιούχου ή 

δικαιούχου δύο μειωμένων κύριων συντάξεων, καταβάλλεται το ποσοστό της 

εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε κάθε μία απ’ αυτές, εφόσον το άθροισμά 

τους είναι μικρότερο ή ίσο με το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης. 

Ανταποδοτική σύνταξη: Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του 

ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή 

θανάτου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του 

ασφαλισμένου καθόλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού/εργασιακού του βίου. Ο 

μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των 

μηνιαίων αποδοχών διά του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Προκειμένου να 

καθοριστεί το ύψος της ανταποδοτικής σύνταξης, το Νομοσχέδιο περιλαμβάνει 

τα τροποποιημένα ποσοστά αναπλήρωσης σε σχέση τα έτη ασφάλισης. 
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Τονίζεται πως μέχρι τις 31.12.2017 οι συντάξεις θα συνεχίσουν να 

καταβάλλονται στα επίπεδα που είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2014, σύμφωνα 

με τις τότε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις,  ενώ τα νέα ποσοστά θα ισχύσουν 

για όσους βγουν στη σύνταξη μετά τη δημοσίευση του ασφαλιστικού νόμου και 

αναδρομικά για τις συντάξεις που ήδη καταβάλλονται από 1/1/2019.  Με τα νέα 

ποσοστά αναπλήρωσης ευνοούνται όσοι διαθέτουν λίγα χρόνια ασφάλισης και 

χαμηλές αποδοχές, ενώ αντίθετα συρρικνώνονται οι αποδοχές όσων διαθέτουν 

διευρυμένο εργασιακό/ασφαλιστικό βίο (27-30 χρόνια και άνω). 

Από 1.1.2018, εφόσον το καταβαλλόμενο ποσό αυτών των συντάξεων είναι 

μεγαλύτερο από το ποσό που προκύπτει από τον νέο τρόπο υπολογισμού, τότε 

το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως 

«προσωπική διαφορά», συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη 

εξάλειψή του. Εάν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από 

αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους, τότε αυτό προσαυξάνεται κατά 

το 1/5 της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε ετών από την 

ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. 

γ.  Περικοπές - Επιβολή πλαφόν σε ανώτατα όρια συντάξεων 
 
Το σχέδιο νόμου προβλέπει την αναπροσαρμογή/περικοπή των ήδη 

καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων,  στην περίπτωση που το άθροισμα 

κύριας και επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου υπερβαίνει το ποσό των 1.300 

€ μεικτά ή 1.170 € καθαρά. Έτσι, πάνω από το μικτό άθροισμα του παραπάνω 

ποσού οι περικοπές θα αφορούν μόνο το τμήμα της επικουρικής σύνταξης, η 

οποία θα απορροφήσει το σύνολο των μειώσεων. Για την εφαρμογή του ορίου 

αυτού, λαμβάνεται υπόψη το καταβαλλόμενο ποσό συμπεριλαμβανομένης της 

εισφοράς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που επιβάλλεται σε κύριες και 

επικουρικές συντάξεις, καθώς και της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων στις 

επικουρικές αλλά και της ειδικής εισφοράς υπέρ ΑΚΑΓΕ.  

Προωθείται η επιβολή «πλαφόν» στα ανώτατα όρια συντάξεων. Ειδικότερα, 

θεσπίζεται ανώτατο όριο εισοδήματος από συντάξεις για εκείνους που 
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λαμβάνουν περισσότερες της μίας σύνταξης και το οποίο θα ορίζεται στα 3.000 

€ (καθαρές αποδοχές για το σύνολο των συντάξεων), σε σύγκριση με τα 3.680 € 

που ισχύει σήμερα. Αντίστοιχα, το ανώτατο όριο για μία σύνταξη θα 

διαμορφωθεί στα 2.000 € συνυπολογιζόμενης της εισφοράς υπέρ υγείας και της 

Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, με αποτέλεσμα, όπως σημειώνουν ειδικοί 

της κοινωνικής ασφάλισης, το τελικό «καθαρό ποσό» της σύνταξης μετά το νέο 

πλαφόν να διαμορφώνεται  στα 1.820 € από το ισχύον όριο των 2.773 €. Άμεσα 

θιγόμενοι από τη συρρίκνωση των επικουρικών είναι οι δικαιούχοι του ΕΤΕΑ, οι 

οποίοι λαμβάνουν επικουρικές συντάξεις άνω των 400 €. Σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις του υπουργείου Εργασίας, οι περικοπές θα αφορούν περίπου το 8% -

10% των σημερινών δικαιούχων και ο στόχος είναι να εξοικονομηθούν κονδύλια 

ύψους 300-350 εκ. €. Παρόλα αυτά ειδικοί εμπειρογνώμονες εκτιμούν, 

δεδομένης και της αποκομισθείσας εμπειρίας από τα προηγούμενα Μνημόνια, 

ότι «μεσοσταθμικά οι νέες μειώσεις θα προσεγγίσουν το 25%. 

Από 1ης  Ιουνίου του 2016 ξεκίνησε η σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ με τη 

μορφή που χορηγούνταν μέχρι πρότινος σε περίπου 380.000 δικαιούχους. Οι 

συνταξιούχοι που εθίγησαν από την παραπάνω πρόβλεψη μέχρι τα τέλη του 

2016 εκτιμώνται σε 120.000 άτομα με ετήσιο εισόδημα άνω των περίπου 8.000 

€ (7.972 €). Η κατάργηση του ΕΚΑΣ θα ολοκληρωθεί το 2019, ενώ της τάξεως 

του 12% - 15% θα είναι οι επιπρόσθετες μειώσεις για τα εφάπαξ δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα (πέραν των αρχικών μνημονιακών περικοπών). Η χορήγηση 

του ΕΚΑΣ θα εμπίπτει στους παρακάτω περιορισμούς: 

-  Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές) 

μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα ή βοηθήματα και μέχρι 7.216 € θα 

καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα 230 €. 

-    Για συνολικά ποσά εισοδήματος από 7.216,01 και μέχρι του ποσού των 7.972 

€ καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος (ΕΚΑΣ) σύμφωνα με τα παρακάτω: 

1.  Από 7.216,01 € και μέχρι του ποσού των 7.518 € ποσό 172,50 €. 

2.  Από 7.518,01 και μέχρι του ποσού των 7.720 €, ποσό 115  €. 
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3.  Από 7.720,01 και μέχρι του ποσού 7.972,0 (νέο ανώτατο πλαφόν) ποσό 57,5 €. 

Ειδικότερα, χάνουν το επίδομα από φέτος όσοι έχουν πάνω από (εισοδήματα 

προηγούμενου φορολογικού έτους): 

- 7.972 € καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις, μισθούς, ημερομίσθια και 

λοιπά επιδόματα (εξαιρούνται σύνταξη αναπήρων, θυμάτων πολεμικής 

περιόδου, τρομοκρατίας και προνοιακά βοηθήματα). 

-  8.884 € ετήσιο ατομικό φορολογητέο. 

-  11.000 € ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο. 

-  664 € ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης. 

Μία ιδιαίτερα χρονοβόρα και περίπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνεται στο 

κείμενο του Νομοσχεδίου αποτυπώνεται στον επανυπολογισμό όλων των 

εκδοθεισών κύριων συντάξεων. Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως ένα τέτοιο 

εγχείρημα που αφορά στο σύνολο του ασφαλιστικού βίου του φυσικού 

προσώπου συναντά ανυπέρβλητα προσκόμματα, καθώς μεταξύ άλλων δεν 

υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία πριν το 2002 στις βάσεις ηλεκτρονικών 

δεδομένων. Τούτων δοθέντων, ο επαναπροσδιορισμός (μέσος όρος) των 

συντάξεων θα γίνει μόνο για τα τελευταία 15-16 έτη και αναμένεται να 

ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2017. Παράλληλα, όπως και στον ασφαλιστικό 

νόμο του 2010 (Μνημόνιο 1), δημιουργείται ένας μόνιμος μηχανισμός 

παρακολούθησης και περικοπής κύριων και επικουρικών συντάξεων (ρήτρα), 

εφόσον η δαπάνη για συντάξεις ξεπεράσει το 16% του ΑΕΠ έως το 2060. 

δ.  Ασφαλιστικές εισφορές 
 
Εξομοίωση των ασφαλιστικών εισφορών και συνταξιοδοτικών παροχών για 

όλους τους εργαζόμενους, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καταγράφεται στην 

εφαρμοζόμενη ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Σύμφωνα με το νέο τρόπο 

υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών εισάγονται ενιαίοι κανόνες για όλους 

τους μισθωτούς (ιδιωτικού-δημόσιου τομέα), για ελεύθερους επαγγελματίες - 

επιστήμονες, για αμειβόμενους με μπλοκάκι, αγρότες κ.ά. Για όλους τους 

μισθωτούς το συνολικό ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών προσδιορίζεται στο 
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20%, επιμεριζόμενο κατά 6,67% στους εργαζόμενους και κατά 13,3% στους 

εργοδότες. Το ίδιο ποσοστό θα επιβαρύνει και όσους εργάζονται με μπλοκάκι 

από το οποίο προκύπτει ή υποκρύπτεται σχέση εξαρτημένης εργασίας, ενώ 

διευκρινίζεται πως από 1.1.2017 οι προαναφερθείσες ρυθμίσεις θα ισχύσουν και 

για το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ. Υπενθυμίζεται πως με βάση και την κατατεθείσα 

πρόταση της Κυβέρνησης (Ιανουάριος 2016) ως ανώτατο πλαφόν υπολογισμού 

των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών προσδιορίζεται το δεκαπλάσιο του 

υφιστάμενου κατώτατου μισθού (586 €), ήτοι τα 5.860 €, ενώ η μηνιαία 

ελάχιστη βάση υπολογισμού είναι τα 586 € (άγαμος μισθωτός άνω των 25 

ετών). 

Αύξηση εισφορών για επικουρική ασφάλιση: Από 1.6.2016 και μέχρι 

31.5.2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο 

ΕΤΕΑΕΠ όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, 

υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο (+0,5%) και σε ποσοστό 

3,5% για τον εργοδότη (+0,5%) επί των ασφαλιστέων αποδοχών του 

εργαζομένου. Από 1.6.2019 και μέχρι την 31.5.2022, το ποσό της μηνιαίας 

εισφοράς στο ΕΤΕΑ όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 

1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο (+0,25%) και σε 

ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη (+0,25%) επί των ασφαλιστέων αποδοχών 

του εργαζομένου (άρθρο 38 του νόμου). Μετά το πέρας της εξαετίας, το 

ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε κατά την 

31.12.2015. Η προβλεπόμενη εξαετής αύξηση των εισφορών για εργοδότες και 

εργαζομένους θα προκαλέσει επιπρόσθετες μειώσεις τόσο των νέων όσο και 

των ήδη καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων. 

Εισφορές κύριας σύνταξης για Ελεύθερους επαγγελματίες – 

Αυτοαπασχολουμένους σε ΟΑΕΕ: Από 1.1.2017, το ποσοστό της μηνιαίας 

ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης, όσων ασφαλίζονται 

στον ΟΑΕΕ, ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί του μηνιαίου εισοδήματος (Οι 

εισφορές υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται 

είτε με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα είτε με βάση την καθαρή αξία 
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των παρεχόμενων μηνιαίων ή σε άλλη τακτική βάση υπηρεσιών κάθε έτους, για το 

οποίο εκδίδονται τιμολόγια, αποδείξεις δαπάνης ή δελτία παροχής υπηρεσιών), 

ενώ αίρεται η διάκριση «παλαιών πριν από το 1992»  και νέων «μετά το 1993» 

ασφαλισμένων. Επισημαίνεται πως οι οικονομολόγοι και μόνο που είναι 

ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ και εγγεγραμμένοι ταυτόχρονα στο Οικονομικό 

Επιμελητήριο θα τυγχάνουν των ευνοϊκότερων διατάξεων των ασφαλισμένων 

στο ΕΤΑΑ. Πιο αναλυτικά για τη συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων 

προβλέπεται πως το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον 

κλάδο κύριας σύνταξης ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 14% για τα πρώτα 2 έτη 

από την πρώτη τους υπαγωγή στην ασφάλιση, σε ποσοστό 17% για τα επόμενα 

3 έτη και σε ποσοστό 20% για το διάστημα μετά το 5ο έτος της υπαγωγής τους 

στην ασφάλιση.  

Και για την παραπάνω περίπτωση όμως προβλέπονται επιβαρύνσεις, από τη 

στιγμή που το συνολικό ποσό που υπολείπεται του ποσοστού 20% της μηνιαίας 

ασφαλιστικής εισφοράς κατά τα πέντε πρώτα έτη ασφάλισης αποτελεί 

ασφαλιστική οφειλή, υπολογιζόμενη επί του μηνιαίου εισοδήματος 

προσαυξημένου κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως αυτή καθορίζεται από 

την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η οφειλή εξοφλείται κατά 1/5 κατ' έτος για τα 

έτη κατά τα οποία το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την άσκηση 

δραστηριότητας του ασφαλισμένου κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, 

υπερβαίνει το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) €. Σε κάθε περίπτωση η 

οφειλή εξοφλείται εξ ολοκλήρου έως και το έτος συνταξιοδότησης του 

ασφαλισμένου. 

Εισφορές για τον κλάδο υγείας των ελεύθερων επαγγελματιών – 

αυτοαπασχολουμένων στον ΟΑΕΕ: Από τις 1.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά 

υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των ελεύθερων επαγγελματιών και των 

ανεξάρτητα απασχολούμενων, ορίστηκε σε ποσοστό 6,95% επί του 

ασφαλιστέου εισοδήματός τους, βαρύνοντας εξ’ ολοκλήρου τους 

ασφαλισμένους και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος και 
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ποσοστό 0,50 % για παροχές σε χρήμα. Διπλές εισφορές ακόμη και για την υγεία 

θα κληθούν να πληρώσουν  όσοι αμείβονται με «μπλοκάκι». 

Μέλη οικογενειακών – προσωπικών επιχειρήσεων: Το ετήσιο εισόδημα για 

μέλη προσωπικών εταιρειών υπολογίζεται με το πηλίκο της διαίρεσης του 

συνολικού μερίσματος της εταιρείας διά του ποσοστού συμμετοχής του κάθε 

μέλους. Στην περίπτωση οικογενειακής επιχείρησης (όπου απασχολούνται 

σύζυγοι ή και τέκνα), οι εισφορές κάθε μέλους υπολογίζονται επί του κατώτερου 

ασφαλίστρου, που είναι ο κατώτατος βασικός μισθός (586 €). 

Μέλη εταιρειών: Υποχρέωση εισφοράς 20% έχουν επίσης τα μέλη ή μέτοχοι 

οργανισμών και κάθε μορφής εταιρειών πλην των ανώνυμων (ΑΕ) και των 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών (ΙΚΕ), των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα 

για την οποία τα ασκούντα αυτήν πρόσωπα υπάγονται στην ασφάλιση του 

ΟΑΕΕ. Την ίδια υποχρέωση έχουν επίσης ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης 

ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, τα μέλη του Δ.Σ. των Α.Ε. με αντικείμενο 

επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε όλη την 

επικράτεια, εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον.  

Νέοι Ελεύθεροι επαγγελματίες – Αυτοαπασχολούμενοι σε ΟΑΕΕ: Για τους 

επιτηδευματίες που προβαίνουν σε έναρξη της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας και για τα 5 πρώτα χρόνια η ελάχιστη βάση υπολογισμού 

ορίζεται στο 70% του κατώτατου μισθού (586 €). Με το πέρας το παραπάνω 

χρονικού διαστήματος ως βάση υπολογισμού της ασφαλιστικής τους εισφοράς 

θα λαμβάνεται ο κατώτατος μισθός.   

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, επιχειρείται μία συγκριτική ανάλυση του ύψους 

των εισφορών που καλούνται να πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα του ΕΦΚΑ σε σύγκριση με το καταργηθέν πλέον 

καθεστώς του ΟΑΕΕ. Για καλύτερη κατανόηση των νέων αλλαγών, έχει γίνει η  

παραδοχή/υπόθεση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 4.204,4 € ετησίως, 

αναφορικά με το Φορολογικό έτος 2016 (4η Ασφαλιστική κλάση νέων 

ασφαλισμένων σε ΟΑΕΕ). 
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Πίνακας 1: Σύγκριση ασφαλιστικών εισφορών ΟΑΕΕ/νέος ΕΦΚΑ για εισοδήματα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων (επιτηδευματίες) 

 

Φορολογικό έτος 2016                           
- Εκκαθαρισμένα Εισοδήματα 

2015 -                                                   
(π.χ. 4η Ασφαλιστική κλάση νέων 

ασφαλισμένων σε ΟΑΕΕ) 

Φορολογικό έτος 2017             
- νέος ΕΦΚΑ - 

Σύγκριση 
επιβαρύνσεων 
ασφαλιστικών 

εισφορών 
2017/2016 

(στ)=(δ)-(β) 

Κέρδη προ          
ασφαλιστικών 

εισφορών  
(α) 

Ασφαλιστικές   
εισφορές               

(σύνταξης + υγείας + 
ανεργίας) 

(β) 

Καθαρά                       
κέρδη  

(γ) = (α)-(β) 

Ασφαλιστικές   
εισφορές               
(σύνταξης + 

υγείας + ανεργίας) 
(δ) 

Καθαρά                       
κέρδη 

(ε)=(α)-(δ) 

5.000 € 4.204,4 € 795,6 € 2.015,4 € 2.984,6 € -2.189,0 € 
10.000 € 4.204,4 € 5.795,6 € 2.015,4 € 7.984,6 € -2.189,0 € 
15.000 € 4.204,4 € 10.795,6 € 3.077,9 € 11.922,1 € -1.126,5 € 
20.000 € 4.204,4 € 15.795,6 € 4.425,4 € 15.574,6 € 221,0 € 
30.000 € 4.204,4 € 25.795,6 € 7.120,4 € 22.879,6 € 2.916,0 € 
40.000 € 4.204,4 € 35.795,6 € 9.815,4 € 30.184,6 € 5.611,0 € 
50.000 € 4.204,4 € 45.795,6 € 12.510,4 € 37.489,6 € 8.306,0 € 
60.000 € 4.204,4 € 55.795,6 € 15.205,4 € 44.794,6 € 11.001,0 € 
75.000 € 4.204,4 € 70.795,6 € 19.073,9 € 55.926,1 € 14.869,5 € 
80.000 € 4.204,4 € 75.795,6 € 19.073,9 € 60.926,1 € 14.869,5 € 

 

 
 

Επισημάνσεις: 

 Από την παραπάνω συγκριτική ανάλυση του νέου καθεστώτος (ΕΦΚΑ) με 

το προηγούμενο (ΟΑΕΕ), οι προβολές στις οποίες προέβη το ΙΝ.ΕΜ.Υ. της 

ΕΣΕΕ, καταδεικνύουν ελαφρύνσεις στην καταβολή εισφορών για ετήσια 

εισοδήματα έως και λίγο παραπάνω από  15.000€ και αντίστοιχες 

επιβαρύνσεις για όσους διαθέτουν ετήσια εισοδήματα που υπερβαίνουν το 

προαναφερθέν ποσό. Βεβαίως, το παραπάνω συμπέρασμα τελεί υπό την 

αίρεση της ασφαλιστικής κατηγορίας του ΟΑΕΕ που εντάσσονταν ο κάθε 

ασφαλισμένος και της πιθανής μετάταξης στην οποία είχε προβεί. 

 Από την εφαρμογή του νέου ΕΦΚΑ και στο εξής για κάθε έτος οι 

ασφαλιστικές εισφορές (σύνταξης και υγείας με γενικό κανόνα 26,95% επί 

των καθαρών κερδών + 10€/μήνα υπέρ ΟΑΕΔ) θα υπολογίζονται επί του 
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εισοδήματος (καθαρά κέρδη – αλλαγή από το 2018) του προ 

προηγούμενου έτους, και στη συνέχεια μετά την εκκαθάριση του 

εισοδήματος του προηγούμενου έτους θα γίνεται ο απαραίτητος 

συμψηφισμός.  Για τον υπολογισμό των εισφορών του 2017 θα ληφθεί 

υπόψη σαν βάση το εισόδημα του 2015 (καθαρά κέρδη) και όταν 

οριστικοποιηθεί το εισόδημα του 2016 (καθαρά κέρδη) θα γίνεται 

επανυπολογισμός. Τυχόν διαφορές θα συμψηφιστούν ισομερώς 

κατανεμημένες σε μηνιαία βάση έως το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους (αρχικές 

εκτιμήσεις). Τούτων δοθέντων, οι ασφαλιστικές κατηγορίες του ΟΑΕΕ με 

βάση το νέο Ασφαλιστικό καταργούνται και στην ουσία προωθείται μία 

μορφή ασφαλιστικής φορολόγησης του Εισοδήματος. Συνεπώς από εδώ και 

στο εξής οι ασφαλιστικές εισφορές θα προκύπτουν από τα εκκαθαρισμένα 

εισοδήματα των υπόχρεων (διασύνδεση με εισόδημα) και δεν θα 

καθορίζονται με βάση τα έτη ασφάλισης. 

 Όπως έχει ήδη επισημανθεί, η επιλογή της 4ης Ασφαλιστικής Κλάσης στον 

παραπάνω πίνακα γίνεται χάριν απλούστευσης και καλύτερης εμπέδωσης 

των νέων αλλαγών [4.204,4 € ετησίως : (670,74€ * 6) + (30€ * 6 υπέρ 

ΟΑΕΔ-ΟΕΕ)]. 

 Οι υπολογισμοί του παραπάνω πίνακα αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες 

και ατομικές επιχειρήσεις (ασκούντα επιχειρηματική δραστηριότητα 

φυσικά πρόσωπα). 

 Ως κατώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον 

κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών το οποίο 

ανέρχεται σήμερα σε 586,08 € (Ετήσιο 586,08*12 = 7.032,96 €).  Η εισφορά 

για τον κλάδο σύνταξης ανέρχεται στο 20% και  στο 6,95% για 

υγειονομική περίθαλψη, ενώ ταυτόχρονα θα αποδίδεται και εισφορά 

υπέρ ΟΑΕΔ, η οποία στην περίπτωση των ασφαλισμένων του πρώην ΟΑΕΕ 

είναι 10 €/μήνα. Συνεπώς η  κατώτατη εισφορά για όλους τους ελεύθερους 

επαγγελματίες υπολογίζεται στα 167,95 € (117,22 € για σύνταξη, 40,73 € 

για υγεία και 10 € υπέρ ΟΑΕΔ). Την ανωτέρω εισφορά θα καταβάλλει μέχρι 
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το ετήσιο εισόδημά του από την επαγγελματική του δραστηριότητα να 

ξεπεράσει το ποσό των 7.032,96 ευρώ. 

 Ως ανώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 

δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άνω των 25 ετών όπως ισχύει 

κάθε φορά. Το ποσό αυτό σήμερα ανέρχεται σε 5.860,8 € (Ετήσιο 5.860,8 * 

12= 70.329,6 €). Ως εκ τούτου η ανώτατη εισφορά εκτιμάται  στα 1.589,49 

€ (1.172,16 € για σύνταξη, 407,33 € για υγεία και 10 € υπέρ ΟΑΕΔ).  

Β.  Συνοπτική απεικόνιση της κατάστασης στον ΟΑΕΕ πριν την 
εφαρμογή του νέου Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου – ΕΦΚΑ 
 
Η παρούσα υποενότητα επιχειρεί να αποτυπώσει με όσο το δυνατόν πιο 

ανάγλυφο τρόπο την κατάσταση που επικρατεί στο ασφαλιστικό ταμείο των 

εμπόρων (ΟΑΕΕ), στο πλαίσιο βεβαίως της εφαρμογής από 1.1.2017 του Ενιαίου 

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της συνακόλουθης ενοποίησης του 

συνόλου των ασφαλιστικών ταμείων. 

 

 

 

Πίνακας 2: Αριθμός νέων & παλαιών ασφαλισμένων σε ΟΑΕΕ  
(Αύγουστος  2016) 

 
Νέοι Ασφαλισμένοι Παλαιοί 

Ασφαλισμένοι 
Σύνολο Ενεργών 
Ασφαλισμένων 

Ενεργοί 
Ασφαλισμένοι 391.002 305.262 696.264 

Κατηγορίες με 
τους 
περισσότερους 
ενεργούς 
ασφαλισμένους 

1η:  167.956 
2η:   69.288 
3η:   51.919 
4η:   40.917 

8η : 79.382 
1η : 41.381 
4η:  39.578 
5η:  35.875 
3η:  31.205 

 

 
 Η κατανομή των ασφαλισμένων του Ταμείου που απεικονίζεται στον 

Πίνακα 2, αναφέρεται στην Ασφαλιστική Κατηγορία κλάδου σύνταξης, στην 

οποία βρίσκονται οι ασφαλισμένοι μετά την επιλογή μετάπτωσης κατά 1, 2 
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ή 3 Ασφαλιστικές Κατηγορίες και δεν περιλαμβάνει τους ασφαλισμένους 

του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών & Τουριστικών Πρακτόρων (ΤΑΝΤΠ). 

              Πίνακας 3: Κλιμάκια και ποσά Οφειλών (Αύγουστος  2016) 

Κλιμάκια οφειλών Αριθμός ενεργών 
οφειλετών 

Σύνολο οφειλομένων ποσών 
(συνολικά ποσά = εισφορές + 

προσαυξήσεις) 
•     έως  5.000 € 95.155 177,67 εκ. € 
• 5.001   – 10.000 € 33.915 247,28 εκ. € 
• 10.001 – 20.000 € 41.545 611,21 εκ. € 
• 20.001 – 50.000 € 94.025 3,16 δις € 
• 50.001 – 100.000 € 48.057 3,23 δις € 
• άνω των 100.000 € 10.644 1,36 δις € 

     Άνω των 20.000 € 
323.341 
152.726                            

(47,2% του συνόλου) 

8,79 δις € 
7,75 δις €                                            

(88,2% του συνόλου) 

Ασφαλ. κατηγορίες 
με τη μεγαλύτερη 
αναλογία ενεργών 
οφειλετών/ενεργών 
ασφαλισμένων 

Νέοι Ασφαλισμένοι Παλαιοί Ασφαλισμένοι 
7η:  79,5% 
6η:  77,8% 
8η:  74,7% 
5η:  66,4% 
4η:  59,0% 
3η:  58,5% 

6η:  75,6% 
8η:  70,4% 
7η:  67,7% 

10η : 50,4% 
5η:  43,4% 
9η:  39,1% 

 
 

Ασφαλ. κατηγορίες 
με τα μεγαλύτερα 
οφειλόμενα ποσά 
(συνολικά ποσά) 

4η:  638,1 εκ. € 
3η:  560,8 εκ. € 
8η:  512,6 εκ. € 
5η:  495,7 εκ. € 

                     8η:    2,7 δις € 
                     7η:  746,8 εκ. € 
                     6η:  549,1 εκ. € 
                     5η:  530,1 εκ. € 

Κλιμάκια οφειλής με 
τους περισσότερους 
υπόχρεους 

   Κλιμάκια οφειλών                      Υπόχρεοι 

•  501 - 1.000 €                       →                           25.492 

•  10.001 – 15.000 €              →                           22.498 

• 1.001 – 2.000 €                  →                            19.137  

• 20.001 – 25.000 €              →                           19.130  

Κλιμάκια με τα 
υψηλότερα 
καταγεγραμμένα 
οφειλόμενα ποσά 

   Κλιμάκια οφειλών                   Οφειλόμενα 
                        ποσά 

• 100.000 € και άνω             →                          1,36 δις €      

•  40.001 - 45.000 €              →                         583,2 εκ. €  
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•  35.001 - 40.000 €              →                         563,8 εκ. €  

• 45.001 - 50.000 €              →                         553,1 εκ. €  

• 30.001 - 35.000 €              →                         540,2 εκ. €  

 
  Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 3, η αναλογία των ασφαλιστικών 

εισφορών ανέρχεται στο  73,7%  επί του συνολικού οφειλόμενου ποσού 

(8,79 δις €), ενώ το 26,3%  αποτελεί προσαυξήσεις.          

 Σημειώνεται ότι στα στοιχεία ενεργών οφειλετών περιλαμβάνονται και 

19.138    ρυθμίσεις στο ΚΕΑΟ με αντίστοιχο κεφαλαιοποιημένο ποσό 

306,328 εκ. €. Αντίθετα δεν περιλαμβάνονται όσοι έχουν ενταχθεί σε κάποια 

από τις ενεργές ρυθμίσεις των Ν. 4321/2015, 4305/2014 και 4152/2013. 

 Εάν δε ληφθούν υπόψη οι 19.138  ρυθμίσεις στο ΚΕΑΟ με αντίστοιχο 

κεφαλαιοποιημένο ποσό 306,328 εκ, τότε τα ποσά του Πίνακα 2 

διαμορφώνονται ως εξής: Αριθμός ενεργών οφειλετών: 304.203   &   Σύνολο 

οφειλομένων ποσών: 8,48 δις €.  Παρόλα αυτά εξαιτίας της έλλειψης 

περισσότερων στοιχείων αναφορικά με την ταξινόμηση/κατανομή σε 

κλιμάκια των οφειλομένων ποσών που έχουν μεταφερθεί στο Κέντρο 

Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ), ενδείκνυται η χρησιμοποίηση  

των στοιχείων του Πίνακα 2 με τις απαραίτητες διευκρινίσεις.  

 Οι διακοπέντες υπόχρεοι ανέρχονται στις 252.603 με συνολικό ύψος 

οφειλών 3,0 δις €. Το συγκεντρωτικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών 

στον Οργανισμό (ενεργοί οφειλέτες + διακοπέντες) προσεγγίζει τα 11,5 δις 

€ (11,48 δις €). 

 Οι διακοπέντες οφειλέτες (252.603), με ληξιπρόθεσμες οφειλές 3,0 δις €,  

δεν θα πρέπει να θεωρούνται μέρος των ενεργών ασφαλισμένων (696.264) 

ούτε να αθροίζονται με τους ενεργούς οφειλέτες. Το πλήθος αυτών που 

καταβάλλουν εισφορές κάθε δίμηνο δεν είναι σταθερό, είναι όμως πολύ 

μεγαλύτερο από το νούμερο που προκύπτει εάν από τους ενεργούς 

ασφαλισμένους αφαιρεθεί το σύνολο των οφειλετών. Και αυτό, διότι στο 

πλήθος των ενεργών οφειλετών που ανέρχονται σε 323.341 
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(συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων στο ΚΕΑΟ), περιλαμβάνονται και 

ασφαλισμένοι οι οποίοι είναι συνεπείς στην τρέχουσα καταβολή των 

εισφορών τους αλλά έχουν δημιουργήσει κάποια οφειλή στο παρελθόν. 

 Προς επίρρωση των παραπάνω στη διάρκεια του α΄ διμήνου του 2016 

κατέβαλαν εισφορές προς τον ΟΑΕΕ περίπου 449.000 ασφαλισμένοι, το β΄ 

δίμηνο περιορίστηκαν σε 436.000, για να ανέλθουν σε 442.000 

ασφαλισμένους κατά το γ΄ δίμηνο του 2016. Τα παραπάνω στοιχεία 

συνηγορούν στο γεγονός πως κατά μέσο όρο περίπου το 63% του συνόλου 

των ενεργών ασφαλισμένων καταβάλλουν κανονικά τις εισφορές τους στο 

Ταμείο. 

 Η μέση οφειλή ενεργού παλαιού οφειλέτη στην κατηγορία Π08 (κατηγορία 

με τα υψηλότερα οφειλόμενα ποσά)  ανέρχεται στα 47.800 €, ενώ το 

αντίστοιχο ποσό για νέο ασφαλισμένο ενεργό οφειλέτη της κατηγορίας 04 

εκτιμάται σε 26.440 €. 

 

Πίνακας 4: Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών σε ΟΑΕΕ 
(έως 16/09/2016) 

 
Ν. 

4321/2015 
(έως 100 δόσεις) 

Ν. 
4305/2014 
(έως 12 δόσεις) 

Ν. 4152/2013 

Νέα Αρχή Πάγια 
Ρύθμιση 

Συνολική 
Κεφαλαιοποιημένη οφειλή  
(α) 

1,28 δις € 275,2 εκ. € 323,7 εκ. € 387,7 εκ. € 

Ενεργή Κεφαλαιοποιημένη 
οφειλή (β) 0,46 δις € 36,0 εκ. € 6,2 εκ. € 42,1 εκ. € 

Πλήθος ρυθμίσεων (γ) 104.919 30.093 39.634 80.650 

Πλήθος Ενεργών ρυθμίσεων 
(δ) 53.342 10.401 11.725 26.100   

Εφάπαξ εξόφληση (ε) 27,4 εκ. € 15,1 εκ. € 28,8 εκ. € 33,2 εκ. € 
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Εξόφληση μέσω δόσεων (ζ) 149,9 εκ. € 30,8 εκ. € 66,9 εκ. € 101,2 εκ. € 

Απώλειες (πλήθος) (η) 51.577 19.692 27.909 54.550 

Απώλειες (θ) 642,3 εκ. € 193,3 εκ. € 221,8 εκ. € 211,1 εκ. € 

 
 

Επεξηγήσεις:  

(α) = (β) + (ε) + (ζ) + (θ) 

(γ)  = (δ) + (η) 

Πορεία ρύθμισης των 100 δόσεων – Ν. 4321/2015 

 Από τον  Απρίλιο του 2015 οπότε τέθηκε σε εφαρμογή η ρύθμιση των 100 

δόσεων,  εντάχθηκαν  σε αυτήν 104.919 οφειλέτες του Οργανισμού, με τους  

51.577 να έχουν πλέον απενταχθεί έως τις 16/9/2016 (49,2%). Από τα 

επίσημα στοιχεία του Οργανισμού, προκύπτει ότι ενώ αρχικά η συνολική 

κεφαλαιοποιημένη οφειλή ανερχόταν στο 1,28 δις €, λόγω του μεγάλου 

πλήθους των οφειλετών που απώλεσαν τη ρύθμιση, το Ταμείο καταγράφει 

«απώλειες» της τάξεως των 642,3 εκ. € (50,2%). 

 Για τις 53.342 ρυθμίσεις που παραμένουν ενεργές, η συνολική 

κεφαλαιοποιημένη οφειλή προς τον Οργανισμό ανέρχεται στα περίπου 460 

εκ. €. Από τον Απρίλιο του 2015 που τέθηκε σε ισχύ η ρύθμιση έως και τα 

μέσα Σεπτεμβρίου έχουν εισπραχθεί 149,9 εκ. € από καταβολή μηνιαίων 

δόσεων και 27,4 εκ. € από εφάπαξ εξόφληση οφειλών. Η εκτίμηση των 

αρμόδιων υπηρεσιών του Οργανισμού είναι ότι έως το τέλος 2016, θα 

καταστεί εφικτό να εισπραχθούν άλλα 27,4 εκ. €, ενώ έως το τέλος του 

2017 θα εισπραχθούν 77,9 εκ. € και έως το τέλος του 2018 επιπλέον 354,3 

εκ. €. Είναι, πάντως, ενδεικτικό ότι στο διάστημα μεταξύ  3ης Ιουνίου έως και 

τις 16ης  Σεπτεμβρίου του 2016, εκτός ρύθμισης βρέθηκαν 6.111 οφειλέτες  

με αποτέλεσμα την απώλεια 55,8 εκ. €). 
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Γ.  Ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία - Έκθεση Κέντρου 
Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ) για το έτος 2016 
 
Από την έναρξη της λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. και μέχρι το τέλος του 2016 έχουν 

ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. συνολικά 132.923 οφειλέτες από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (περίπου 

το 26% των οφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Από τον ΟΑΕΕ έχουν ενταχθεί οι 

οφειλέτες με οφειλές από 5.000 έως 15.000 € και από 40.000 € και άνω. 

Από τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ έχουν ενταχθεί αντίστοιχα 57.066 και 2.903 

οφειλέτες. Μέσα στο τελευταίο τρίμηνο εντάχθηκαν οι οφειλές 12.719 

οφειλετών από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ. Το ύψος των οφειλών 

αυτών ήταν 181.889.489,68 € (κύρια οφειλή και πρόσθετα τέλη). 

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία της ένταξης οφειλετών στο Κ.Ε.Α.Ο. ανά Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης και κατά χρονολογική σειρά δίνονται στους πίνακες που 

ακολουθούν: 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5: Συγκεντρωτικά στοιχεία οφειλετών/οφειλών που έχουν 
διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ έως 31/12/2016 

ΦΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 
ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ (ΠΟΣΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ) 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 132.923 9.013.693.364 € 
ΟΑΕΕ 136.678 4.191.957.525 € 
ΟΓΑ 57.066 464.514.941 € 

ΕΤΑΑ 2.903 176.180.997 € 
329.570  13.846.346.827,89 € 

 

Στο τέλος του 2016 το συνολικό ποσό των 13.846.346.827,89 € σε οφειλές που 

έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο., είχε διαμορφωθεί στα 17.538.829.417 € (τρέχον 
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υπόλοιπο). Το τρέχον υπόλοιπο μεταβάλλεται καθημερινά καθώς οι οφειλές των 

ενταγμένων οφειλετών αφενός αυξάνονται λόγω των μηνιαίων πρόσθετων 

τελών καθυστέρησης ή από νέες οφειλές που δημιουργούν οι οφειλέτες αυτοί 

και αφετέρου μειώνονται με τις καταβολές ποσών (δόσεις ρύθμισης, έναντι 

καταβολή, εξόφληση).  

Εντός του τελευταίου τριμήνου το τρέχον υπόλοιπο των οφειλών στο Κ.Ε.Α.Ο. 

αυξήθηκε κατά 615.320.389,21€, που αναλογεί σε 3,64% αύξηση από το τέλος 

Σεπτεμβρίου. Από αυτά, τα 395.530.121,24€ είναι αύξηση στις κύριες οφειλές 

και τα 219.790.267,97 αύξηση στα πρόσθετα τέλη (3,23% και 4,68% αύξηση, 

αντίστοιχα). Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μέσα στο τρίμηνο εντάχθηκαν οι 

οφειλές 12.719 υπόχρεων ύψους 181.889.489,68 € (κύρια οφειλή και πρόσθετα 

τέλη). Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το τρέχον υπόλοιπο οφειλών 

ανά ΦΚΑ, όπως έχει διαμορφωθεί στο τέλος Δεκεμβρίου 2016. 

Πίνακας 6: Οφειλέτες / Υπόλοιπο οφειλών ανά ΦΚΑ                                            
(Τρέχον υπόλοιπο στις 31/12/2016) 

ΦΚΑ  Αριθμός Οφειλετών Τρέχον Υπόλοιπο 
Οφειλών (€) 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  122.476 10.987.368.919 
ΟΑΕΕ  134.867 5.829.045.642 
ΟΓΑ  54.856 535.119.293 
ΕΤΑΑ  2.718 187.295.564 

ΣΥΝΟΛΟ  314.917 17.538.829.417 
 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το τρέχον υπόλοιπο οφειλών ανά εύρος 

οφειλής. 

Πίνακας 7: Πλήθος οφειλετών ανά εύρος οφειλής 
(Τρέχον υπόλοιπο στις 31/12/2016) 

Εύρος Οφειλής    
(€) 

Αριθμός 
Οφειλετών 

Κύρια Οφειλή 
(€) 

Πρόσθετα Τέλη 
(€) 

Συνολικές 
Οφειλές (€) 

0 - 15.000  127.806 952.791.917 195.305.035 1.148.096.952 
15.000 - 30.000  75.698 1.300.616.439 310.274.702 1.610.891.141 
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30.000 - 50.000  22.289 629.044.187 232.681.780 861.725.967 
50.000 - 100.000  60.889 3.523.687.310 731.925.959 4.255.613.269 
100.000 - 150.000  14.234 1.323.232.145 384.708.000 1.707.940.146 
150.000 - 200.000  4.807 579.849.292 239.988.193 819.837.485 
200.000 - 500.000  6.156 1.165.415.149 708.092.814 1.873.507.963 
500.000 - 1.000.000  1.879 778.934.934 510.434.003 1.289.368.938 
1.000.000 -  1.159 2.369.186.022 1.602.661.537 3.971.847.558 

ΣΥΝΟΛΟ  314.917 12.622.757.395 4.916.072.022 17.538.829.417 

 
Από τον παραπάνω πίνακα διακρίνεται ότι: 
 

 υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες 

οφειλών με 127.806 οφειλέτες (41% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως  

15.000 € ο καθένας. 

 το 65% των οφειλετών (203.504 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 € ο 

καθένας το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά 60.889 οφειλέτες που 

έχουν οφειλή από 50.000 € - 100.000 € (περίπου 24% του τρέχοντος 

υπολοίπου). 

 μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά λίγους μεγαλοοφειλέτες με 

οφειλές άνω του 1εκ. € (1.159 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 23% του 

υπόλοιπου οφειλών). 

 

 

Δ.  Πόρισμα Σοφών για το νέο Ασφαλιστικό - Βασικά σημεία 
 
Το πόρισμα της επιτροπής εμπειρογνωμόνων αποσκοπούσε στην αποτύπωση 

της πρότερης κατάστασης αλλά και στις αναγκαίες βελτιωτικές  που 

επιδέχονταν το καταργηθέν ασφαλιστικό σύστημα. Αν και παράλληλα με το 

πόρισμα αναμένονταν η ταυτόχρονη διεξαγωγή αναλογιστικής μελέτης, στις 

σελίδες του δεν περιλαμβάνονται αριθμητικά δεδομένα, καθώς δεν γίνεται καμία 

αναφορά για: τους μετρήσιμους στόχους,  το ύψος εισφορών και τις μεταβολές 
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αυτών, τον καθορισμό και εξειδίκευση ποσοστών μειώσεων, τα ποσοστά 

αναπλήρωσης της σύνταξης βάσει των οποίων θα καθορίζεται και η τελική 

παροχή, ενώ δε διευκρινίζεται ποιους εν τέλει θα αφορά και τι θα ισχύσει στο 

μεταβατικό διάστημα μέχρι την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του νέου 

ασφαλιστικού. Ακολουθεί η σταχυολόγηση των βασικών κατευθυντήριων που 

προτείνονται στο πόρισμα. 

α) Ενιαίοι κανόνες – Ενοποίηση Ασφαλιστικών Ταμείων 
 
Προωθείται η υιοθέτηση ενιαίων κανόνων για παλιούς (πριν το 1993) και νέους 

(μετά το 1993) ασφαλισμένους για τον υπολογισμό των συντάξεων, βασική 

προϋπόθεση των οποίων (ενιαίοι κανόνες) αποτελεί η ενοποίηση των 

Ασφαλιστικών Ταμείων. Η συγκεκριμένη εξέλιξη εκτιμάται πως θα επιφέρει 

μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης από τα επίπεδα του 70% που είναι σήμερα 

στο 50%-55%,  με αποτέλεσμα να προκληθούν απώλειες στις συντάξιμες 

αποδοχές, το εύρος των οποίων θα εξαρτάται από το ύψος των εισοδημάτων.    

Στην ουσία δηλαδή όσο μεγαλύτερη σύνταξη λαμβάνει κάποιος τόσο 

μεγαλύτερες θα είναι οι περικοπές. Αναλυτικότερα, από τις εκτιμήσεις των 

εμπειρογνωμόνων και ως συνέπεια της εφαρμογής των ενιαίων κανόνων, 

συνάγεται το συμπέρασμα πως οι μεσοσταθμικές περικοπές θα είναι της τάξεως 

του 11% για μηνιαία ποσά άνω των 1.000 € και θα διευρύνονται  με την αύξηση 

των συντάξιμων αποδοχών.  

Από την επιτροπή των εμπειρογνωμόνων προκρίνεται η σύσταση ενός και μόνο 

εθνικού φορέα κοινωνικής ασφάλισης ο οποίος θα συμπεριλάβει όλους τους 

φορείς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών. Η ουσιαστική 

ενοποίηση θα λάβει χώρα με τη θεσμοθέτηση ενιαίων κανόνων για παροχές και 

για εισφορές, ενώ το ΙΚΑ θα μετεξελιχθεί σε Εθνικό Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης,  χωρίς τη πρόβλεψη οποιασδήποτε εξαίρεσης, καθώς σε αντίθετη 

περίπτωση τίθεται εν αμφιβόλω  το όλο εγχείρημα. Εντούτοις,  παρατίθεται και 

μία αποκλίνουσα άποψη, σύμφωνα με την οποία ο επιβαλλόμενος σεβασμός 

κάποιων επαγγελματικών και ασφαλιστικών ιδιαιτεροτήτων μπορεί να 
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οδηγήσει στη δημιουργία τριών ταμείων, εκείνα: α) των Μισθωτών,                                           

β) των Αυτοαπασχολουμένων και γ) των Αγροτών. 

β)  Εισφορές 
 
Όσον αφορά στο ύψος των εισφορών,  προτείνονται  ενιαία ποσοστά εισφορών 

και βάση υπολογισμού τους για κύρια, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ παροχές, 

με μόνη διάκριση εκείνη σε μισθωτούς και αυτοτελώς απασχολουμένους. Η 

βεβαίωση και είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών θα πρέπει να ανατεθεί στο 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΚΕΑΟ, ενώ το ύψος αυτών θα πρέπει να προσαρμοστεί στα πρότυπα 

του ΙΚΑ, εξέλιξη η οποία πιθανώς να σηματοδοτήσει την αύξηση σε κάποια 

ταμεία (ΟΓΑ) και τη μείωση σε κάποια άλλα. Στον ΟΑΕΕ υπάρχει η βούληση οι 

εισφορές θα συνδεθούν με το πραγματικό εισόδημα (τζίρος). Η δήλωση των 

ασφαλιστικών εισφορών όλων των φορέων κύριας, επικουρικής ασφάλισης και 

εφάπαξ θα πραγματοποιείται μέσω μιας ενοποιημένης και σαφώς 

προσδιορισμένης διαδικασίας. 

γ)  Υπολογισμός κύριας και επικουρικής σύνταξης  –  
Επανακαθορισμός υφιστάμενων συντάξεων 
 
Επιπροσθέτως, προωθείται το ποσοστό κατά το οποίο τόσο η κάθε σύνταξη 

χωριστά όσο και όλες από κοινού θα αναπληρώνουν τις αποδοχές του 

ασφαλισμένου.  Στο παραπάνω ρυθμιστικό πλαίσιο θα επανακαθοριστούν και οι 

συντάξεις των ήδη συνταξιούχων, με την κατάργηση των οριζόντιων περικοπών 

των συντάξεων να αποτελεί απαρέγκλιτη προτεραιότητα των ιθυνόντων, 

καθόσον αυτές υποσκάπτουν την ασφαλιστική συνείδηση, δημιουργούν κίνητρο 

για εισφοροδιαφυγή και για πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, υπονομεύοντας στο 

σύνολό του το ασφαλιστικό σύστημα. 

Οι 2 υποβληθείσες  προτάσεις με σημείο αναφοράς τις επικουρικές συντάξεις, 

εξειδικεύονται  ως εξής: 

• Ενσωμάτωσή τους στην κύρια σύνταξη με στόχο να απαλειφθεί σε λίγα 

χρόνια, καθώς καταργείται η χρηματοδότηση των επικουρικών ταμείων από 

το ΑΚΑΓΕ. 
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• Διατήρηση του ενιαίου επικουρικού ταμείου με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά, δηλαδή το αναδιανεμητικό σύστημα που ίσχυε έως τώρα 

να μετατραπεί σε κεφαλαιοποιητικό. 

δ)   Η νέα προτεινόμενη δομή του συστήματος – Καθορισμός των 
εισφορών 
 
Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός διανεμητικού συστήματος εικονικών 

λογαριασμών (Καθορισμένων Εισφορών), κρίθηκε πως εξυπηρετεί με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο το στόχο σύνδεσης των εισφορών με τις αποδοχές των 

ασφαλισμένων. Με βάση αυτό το σκεπτικό, το συνταξιοδοτικό σύστημα 

χαρακτηρίζεται από το διανεμητικό του χαρακτήρα  με την ύπαρξη  

καθορισμένων  εισφορών και εδράζεται  στη λειτουργία ατομικών λογαριασμών 

«νοητής κεφαλαιοποίησης»,  όπου ο εργαζόμενος συσσωρεύει σ’ έναν ατομικό 

λογαριασμό όλες τις εισφορές του επαγγελματικού του βίου. Οι ασφαλιστικές 

εισφορές τοκίζονται με ένα εικονικό επιτόκιο, κατόπιν επιλογής του Δημοσίου 

και με αυτόν τον τρόπο σχηματίζεται  το συνταξιοδοτικό κεφάλαιο.  

Το Κράτος θα εξακολουθεί  να αποτελεί το θεματοφύλακα του συστήματος, 

διασφαλίζοντας το δημόσιο και συνάμα διανεμητικό του χαρακτήρα, ενώ οι 

ασφαλισμένοι θα λαμβάνουν σε ετήσια βάση επίσημη ενημέρωση για το ποσό 

του συσσωρευμένου ατομικού ασφαλιστικού τους κεφαλαίου. Αυτό, 

προερχόμενο από τις συσσωρευμένες εισφορές του ασφαλισμένου θα 

μετατρέπεται σε ισόβια σύνταξη,  με βάση έναν συντελεστή μετατροπής 

(ράντα), ο οποίος θα  καθορίζεται μεταξύ άλλων και από το προσδόκιμο ζωής 

της γενεάς του ασφαλισμένου. 

Η πρόβλεψη ενσωμάτωσης στο σύστημα αυτόματων σταθεροποιητών, 

αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αρνητικών εξελίξεων δημογραφικού ή 

οικονομικού περιεχομένου.  Οι εισφορές υπολογίζονται επί των αποδοχών που 

καταβάλλονται από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο, με την κρατική 

χρηματοδότηση να περιορίζεται στην καταβολή των αναλογουσών εισφορών 

για τους ανέργους, για όσους ασθενούν, γι’ εκείνους που ανατρέφουν παιδιά ή 

φροντίζουν ηλικιωμένους, κ.λπ. Ειδικά για τους αυτοαπασχολουμένους  (ΟΑΕΕ), 
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προτείνεται η κατάργηση  των κλιμάκων τεκμαρτών ασφαλιστέων αποδοχών 

και η εναρμόνιση των εισφορών με το πραγματικό εισόδημα από την 

απασχόληση, πρόθεση η οποία ταυτίζεται  πλήρως με τα αιτήματα των 

ασφαλισμένων του Ταμείου. 

ε)  Εθνική σύνταξη βάσει εισοδηματικών κριτηρίων 
 
Βάσει εισοδηματικών κριτηρίων θα χορηγείται η εθνική/κοινωνική σύνταξη, 

ενώ παρεμφερής ρύθμιση αναμένεται να ισχύσει και για το ύψος των εισφορών, 

οι οποίες, τουλάχιστον για τον ΟΑΕΕ, υπάρχει η βούληση να κυμαίνονται 

αναλόγως του τζίρου των επιχειρήσεων ή των αποδοχών των επιτηδευματιών. 

Απώτερος στόχος της συγκεκριμένης πρότασης συνιστά η κάλυψη είτε μέρους 

του συνολικού ελλείμματος  είτε εκείνων που δεν εισφέρουν στο σύστημα λόγω 

αδυναμίας (άνεργοι),  από τις εισφορές των υψηλόμισθων. Στην 

πραγματικότητα ο πολυδιαφημιζόμενος στόχος της εσωτερικής αναδιανομής 

του εισοδήματος μέσω του ασφαλιστικού συστήματος, θα διατελεσθεί 

πιθανότατα μέσω της υλοποίησης περικοπών  στους έχοντες υψηλά 

εισοδήματα. Εντούτοις, ο τότε υπουργός Εργασίας, κ. Γ. Κατρούγκαλος, προέβη 

σε διάψευση του ενδεχόμενου εισαγωγής εισοδηματικών κριτηρίων στην 

απονομή των συντάξεων, διαμηνύοντας πως  η πρόταση της Επιτροπής Σοφών 

δεν αποτελεί την τελική πρόταση της κυβέρνησης, αλλά αφορμή  για την έναρξη 

δημόσιου διαλόγου του νέου ασφαλιστικού. 

Η καταβολή, μέσω εισοδηματικών κριτηρίων, της εθνικής σύνταξης θα 

λειτουργεί συμπληρωματικά με το αναλογικό τμήμα της σύνταξης. Μέλημα των 

εμπειρογνωμόνων είναι η αποσύνδεση του καθορισμού της εθνικής σύνταξης  με 

εξολοκλήρου δημοσιονομικού περιεχομένου κριτήρια και η 

διασύνδεσή/συσχέτισή  της με κοινωνικούς δείκτες, ένεκα της υψηλής ανεργίας 

και της καταβαράθρωσης μισθών και συντάξεων της τελευταίας εξαετίας. Ως εκ 

τούτου, ο υφιστάμενος περιορισμός της εθνικής σύνταξης σε ένα στοιχειώδες 

απόλυτο ποσό δε συνάδει με την ανάγκη κάλυψης βασικών βιοποριστικών 

αναγκών. 
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Το ποσό της εθνικής σύνταξης, στο οποίο θα έχουν δικαίωμα όλοι οι 

συνταξιούχοι, θα κλιμακώνεται συναρτήσει  της αναλογικής σύνταξης και των 

μελών της οικογένειας. Συνεπώς, η εθνική/κοινωνική σύνταξη θα πρέπει να 

μειώνεται προοδευτικά, τόσο με την αύξηση της αναλογικής σύνταξης, όσο και 

με εκείνη του ατομικού και οικογενειακού  εισοδήματος του δικαιούχου. Τα μέλη 

της επιτροπής δε συμπλέουν με την άποψη του υπουργού Εργασίας  κ. Γ. 

Κατρούγκαλου περί αποσύνδεσης της εθνικής σύνταξης  από εισοδηματικά 

κριτήρια, καθώς η αποδοχή της συγκεκριμένης εκδοχής θα συντελούσε στη 

συμπίεση της εθνικής σύνταξης σε χαμηλά επίπεδα εξαιτίας του υψηλού 

συνεπαγόμενου κόστους της. 

στ)  Κάλυψη ελλειμμάτων – Δημιουργία αποθεματικού 
 
Η μεταβατική περίοδος που αναπόφευκτα θα προκύψει μέχρι την εφαρμογή του 

νέου συστήματος, δημιουργεί κενά χρηματοδότησης, τα οποία θα πρέπει να 

αντιμετωπιστούν μέσω της δημιουργίας ενός αποθεματικού. Το κεφάλαιό του 

(αποθεματικού) θα τροφοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, την 

περιουσία των Ταμείων, καθώς και από τους συμπληρωματικούς πόρους που θα 

μπορέσει να κινητοποιήσει το κράτος τα επόμενα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο και 

υπό το πρίσμα της δίκαιης αναδιανομής που επισημάνθηκε προηγουμένως, 

προτάθηκε η επιβολή εισφοράς στους υψηλά αμειβόμενους ή ένας τραπεζικός 

φόρος ή ένας φόρος στις μεγάλες περιουσίες και γενικότερα ένας φόρος επί 

αυτών όπου, παρά την κρίση, συνεχίζουν να παράγουν πλούτο. 

ζ)  Ρήτρα μηδενικού ελλείμματος 
 
Μια άλλη ανατροπή σχετίζεται με τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, καθώς 

προτείνεται η κατάργησή της και η αντικατάστασή της από ρήτρα ελεγχόμενου 

ελλείμματος. 

 

η)  Νόμοι: 3863/2010 -  3865/2010. - 4093/2012 
 

 
 

 



39 
 
Οι συγκεκριμένοι συνταξιοδοτικοί νόμοι, σύμφωνα με την Επιτροπή σοφών, δεν 

έδωσαν ικανοποιητικές απαντήσεις  στο πρόβλημα, χωρίς παρόλα αυτά να 

ξεκαθαρίζεται το τι μέλλει γενέσθαι με τις συγκεκριμένες διατάξεις. Πρέπει να 

τονιστεί πως το σύστημα των καθορισμένων εικονικών εισφορών που 

προτείνεται από την Επιτροπή, σύμφωνα με το οποίο «ο εργαζόμενος 

συσσωρεύει σε έναν ατομικό λογαριασμό όλες τις εισφορές του επαγγελματικού 

του βίου» και  «η συσσωρευμένη αξία των εισφορών ισούται με την παρούσα 

αξία των μελλοντικών καταβολών της σύνταξης» προσιδιάζει  με  τον τρόπο 

υπολογισμού της αναλογικής σύνταξης του Νόμου 3863/2010. 

Εξάλλου, μεταξύ της Επιτροπής κατατέθηκε η άποψη που υποστήριζε  την 

"εφαρμογή νόμων 3863/10 και 3865/10, με βελτιώσεις, σε όλους τους 

ασφαλισμένους, πλην του ΟΓΑ"  που σημαίνει τον "περιορισμό του χρόνου καθ’ 

ολοκληρία εφαρμογής του νέου τρόπου υπολογισμού : είτε με πλήρη εφαρμογή 

του νέου συστήματος από συγκεκριμένη ημερομηνία είτε με επιτάχυνση της 

μεταβατικής περιόδου.  
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3.  Αναλυτική καταγραφή των διατάξεων του ΕΦΚΑ – Ν. 
4387/2016  με σημείο αναφοράς τους ελεύθερους 
επαγγελματίες  

Α.  Ασφαλιστικές εισφορές του νέου ΕΦΚΑ 
 
α.  Υπόχρεοι 
 
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. 

Η κοινοποίηση των ασφαλιστικών εισφορών θα πραγματοποιείται: 

-  Με ειδοποιητήριο πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών 

-  Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Ε.Φ.Κ.Α. στην ιστοσελίδα www.efka.gov.gr. 

Σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ ΑΕ θα αποστέλλεται, σε έντυπη μορφή, μέσω 

ΕΛΤΑ, «Ειδοποίηση Πληρωμής Ασφαλιστικών Εισφορών» (συν/νο υπόδειγμα). 

Στο έντυπο παρέχονται πληροφορίες ομαδοποιημένες σε τρεις ενότητες: 

Στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, www.efka.gov.gr, οι ασφαλισμένοι έχουν 

δυνατότητα πρόσβασης στης ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού. Για την 

είσοδο απαιτείται πιστοποίηση του ασφαλισμένου με τη χρήση των κωδικών 

taxis net και του ΑΜΚΑ. Μετά την είσοδο παρέχονται σύντομες πληροφορίες, με 

τον γενικό τίτλο «με μια ματιά...», για την Ασφαλιστική Ικανότητα και τις 

Οικονομικές Εκκρεμότητες που έχουν δημιουργηθεί από 1.1.2017. Από το μενού 

εργασιών που τιτλοφορείται «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» παρέχεται λίστα με τις 

Υπηρεσίες. Στο πρώτο στάδιο εφαρμογής είναι διαθέσιμες οι εξής: 

 

 
 

 

http://www.efka.gov.gr/
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Ατομικά Στοιχεία 

Απεικονίζονται τα προσωπικά στοιχεία του ασφαλισμένου, τα στοιχεία 

κατοικίας καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως αυτά τηρούνται στο 

Μητρώο του Οργανισμού. 

Στοιχεία Κοινωνικής Ασφάλισης 

Συνοπτική απεικόνιση ιστορικού ασφάλισης (Φορέας, έναρξη, λήξη κλπ.) 

Υποχρεώσεις Κοινωνικής Ασφάλισης 

-  Το ιστορικό οφειλών από 1.1.2017, 

-  Αντίγραφο της Ειδοποίησης Πληρωμής Ασφαλιστικών Εισφορών, 

-  Πληροφορίες για τον τρόπο εξόφλησης, 

-  Σύντομη πληροφόρηση για το ποσό ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών 

έως 31.12.2016 και τον φορέα προέλευσης, 

Η δυνατότητα μερικής καταβολής εισφορών προβλέπεται στο άρθρο 59 του Ν. 

4445/2016 (εφαρμοστικές διατάξεις του Ν. 4387/2016), για τις ασφαλιστικές 

εισφορές των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών (άρθρο 39 

Ν. 4387/2016), καθώς και των ασφαλισμένων στον Ο.Γ.Α αγροτών (άρθρο 39 Ν. 

4387/2016), όπως ορίζεται και στο κεφάλαιο ΣΤ' της Υ.Α. 

Φ.80000/οικ.61327/1484/ 2016 που αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

Σημειώνεται ότι με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4445/2016, δόθηκε 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 άρϋρων39 και 40 του Ν. 

4387/2016, κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας πληρωμής των μηνιαίων 

ασφαλιστικών εισφορών επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις και τόκους. 
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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, ήδη από το καλοκαίρι του 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 

εισοδήματα 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. Η παραπάνω εκδοχή ισχύει τουλάχιστον κατά το «πρώτο 

εξάμηνο του έτους», αν και δεν είχε προβλεφθεί ρητά, 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. 

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. 

β.  Προσαυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών 
 
Για τον υπολογισμό των προστίμων των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών 

εισφορών σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. II1 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της 

παρ. ΙΑ' του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 το ετήσιο επιτόκιο ισούται με το 

επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συν ένα 
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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.  

 
γ.  Πρόσωπα που εντάσσονται στο άρθρο 39 του Ν. 4387/2016 
 
 
1. 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. 

2. Τα πρόσωπα, παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι κατά τη διάκριση του Ν. 

2084/1992, τα οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές ή 

ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του 

παρόντος νόμου, στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α. (Νομικοί, Υγειονομικοί, 

Συμβολαιογράφοι, Μηχανικοί) ακόμα και εάν είχαν εξαιρεθεί ή δεν είχαν 

υπαχθεί για άλλους λόγους στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ. 

3. Οι υγειονομικοί που αμείβονται κατά πράξη και περίπτωση, καθώς και οι 

δικηγόροι που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης της επαγγελματικής 

δραστηριότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Δικηγόρων. 

4. 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. 
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5.  Τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιρειών, 

πλην των Ανωνύμων και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών (ΙΚΕ), 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. 

6. Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ) με 

αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική 

δραστηριότητα σε όλη την επικράτεια εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 

3% τουλάχιστον. 

7. 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. 

8. Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) που ορίστηκαν με 

το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων. 

9.  0 μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. 

10.  Οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΑΝΠΥ που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα 

11. 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. 

 
 

 



45 
 
4144/2013., ακόμα και εάν είχαν εξαιρεθεί ή δεν είχαν υπαχθεί για άλλους 

λόγους στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. 

12. Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ οι οποίοι, σύμφωνα με 

την παρ. 18 του άρθρου 39 (όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο δεύτερο παρ. 6β 

του ν.4393/2016), κρίνονται ως μη μισθωτοί. 

13. Οι αμειβόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών για τους οποίους προκύπτει 

ότι το εισόδημα προέρχεται από απασχόληση σε περισσότερους από 2 

εργοδότες (παρ. 9 του ίδιου άρθρου 39). 

14. 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 ΟΑΕΕ ή στο ΕΤΑΑ ή εμπίπτουν στις περιπτώσεις ν) 

έως ι) του σχετικού άρθρου του ασφαλιστικού νόμου. 

δ.   Πρόσωπα Υποχρεωτικά Υπαγόμενα στην Ασφάλιση του ΟΑΕΕ 
 
Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε υπάγονται όλα τα παρακάτω 

πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών αδιακρίτως φύλου και υπηκοότητας, που 

ασκούν τη δραστηριότητα τους, στην Ελλάδα: 

 

1.  Οι επαγγελματίες και βιοτέχνες που διατηρούν επαγγελματική και βιοτεχνική 

στέγη. Ως στέγη νοείται και η οικία ή οποιοδήποτε μέρος όπου ασκείται 

επάγγελμα ή βιοτεχνία. 

2. Τα ασκούντα εμπορία πρόσωπα τα οποία υπάγονται σε Εμπορικό ή 

Βιομηχανικό, Επαγγελματικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. 

3. Οι Χρηματιστές, Μεσίτες, Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές Αξιών (πρώην 

Αντικρυστές) και Συνδεδεμένοι Αντιπρόσωποι του Χ.Α.Α., επιχειρηματίες 

κινηματογράφου και εκτελωνιστές. 
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4. Οι επιχειρηματίες ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεν έχουν την 

ιδιότητα του γιατρού. 

5. Οι ξενοδόχοι των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα άρχισε μετά την 

1/3/1999. 

6. Όλοι οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων που μεταφέρθηκαν 

και ασφαλίστηκαν στον ΟΑΕΕ από 1/8/2008 (άρθρο 8 Ν. 3655/08). 

7. Οι κατέχοντες άδεια εκπαιδευτή οδηγών αυτοκινήτου, εφόσον διατηρούν 

σχολή οδηγών αυτοκινήτου ή ΚΕΘΕΥΟ ή συμμετέχουν σε εταιρία με αυτό το 

αντικείμενο. 

8α. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.), ανεξαρτήτως ποσοστού 

κυριότητας και αυτοπρόσωπης ή μη χρήσης και εκμετάλλευσης 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 οχήματα 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). 

9. Οι ιδιοκτήτες ή χρήστες και εκμεταλλευτές Τουριστικών λεωφορείων 

δημόσιας χρήσης, εφόσον κατέχουν άδεια Τουριστικής Επιχείρησης Οδικών 

Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ). 

10. Το τακτικό προσωπικό του καταργηθέντος Τ.Σ.Α., με συνταξιοδοτικό 

καθεστώς, σύμφωνα με όπως διατάξεις του Ν. 317/1976 όπως ισχύει. 
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11. 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. 

12. Τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιρειών 

(πλην των Ανωνύμων  - ΑΕ - και των IKE 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. 

13. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε. με αντικείμενο επιχειρήσεως 

επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα εφόσον αυτά είναι 

μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον. 

14. 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 Α.Ε. και 

δεν έχουν ασφάλιση από άλλη εργασία ή απασχόληση (παρ. 5 άρθρο 51 Ν. 

3996/2011). 

15. 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). 

16. Ο μονοπρόσωπος εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής 

Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) (παρ. 9 άρθρο 116 Ν. 4072/12). 

17. Τα πρόσωπα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 

3846/10, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

18.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58  Ν. 4144/2013: 

α. Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων (ατομική επιχείρηση) του Ν. 
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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 

EOT, 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 33/1979, όπως ισχύουν και γενικά 

όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων, με το ειδικό σήμα λειτουργίας 

του EOT, 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 
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ασφάλιση 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 Δ.Σ. 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 

EOT, 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 ΟΑΕΕ (περ. 3 υποπαρ. ΙΑ1 

της παρ. ΙΑ του Ν. 4254/14). 

ε.  Εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ  
 

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. 3996/2011 που 

αντικατέστησε το άρθρο 18 του Ν. 3863/2010 ρυθμίζεται για όλη την 

επικράτεια το θέμα των «παλαιών» ασφαλισμένων (ασφαλισμένων για πρώτη 

φορά πριν την 1/1/1993) 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 1/1/1993 
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(«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 1/8/2010 στην υποχρεωτική ασφάλιση του 

ΟΑΕΕ με δυνατότητα επιλογής μόνο του φορέα παροχών Κλάδου Υγείας. Για 

όσους ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά σε οποιονδήποτε φορέα Κύριας 

Ασφάλισης μετά την 01/01/1993 («νέοι» ασφαλισμένοι) και είναι ασφαλισμένοι 

του ΕΤΑΑ, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2084/1992. 

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. 

Τονίζεται πως: 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 1.000 κατοίκων ή στα νησιά με 

πληθυσμό κάτω των 3.100 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 δραστηριότητας τους και για τα 

εισοδήματα τους. Εάν πληρούν τις προϋποθέσεις συνεχίζουν να εξαιρούνται της 

 
 

 



51 
 
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 I.K.E. ο 

οποίος ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ. 

η. Πρόσωπα που πληρούν προϋποθέσεις εξαίρεσης που ορίζονται στις διατάξεις 

του άρθρου 58 Ν. 4144/2013. 

Β.  Ποσοστά εισφορών 
 
α.  Εισφορά σύνταξης 
 
Από 1.1.2017, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο 

κύριας σύνταξης, που καταβάλλουν τα πρόσωπα, παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι 

κατά τη διάκριση του ν. 2084/1992, τα οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν, 

σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την 

έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., ανέρχεται 

μηνιαίως σε ποσοστό 20%. 

β.  Εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 
 
Από 1.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των 
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ελεύθερων επαγγελματιών, των ανεξάρτητα απασχολούμενων, καθώς και των 

λοιπών κατηγοριών των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης 

υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39, και υπάγονται στον 

ΕΟΠΥΥ, ορίζεται σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος τους, 

όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 39, βαρύνει εξολοκλήρου τους ασφαλισμένους 

και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος και ποσοστό 0,50% 

για παροχές σε χρήμα. 

γ.  Λοιπές εισφορές Αυτοαπασχολουμένων (Εισφορά υπέρ του Ειδικού 
Λογαριασμού Ανεργίας του ΟΑΕΔ) 
 
(Άρθρο 39 παρ. 12.): Από 1.1.2017 ο Ε.Φ.Κ.Α. συνεισπράττει με τις ασφαλιστικές 

εισφορές και την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 2 του Ν. 

3986/2011 εισφορά, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4144/2013, 

υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα 

Απασχολούμενων - Κλάδος ασφαλισμένων ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, καθώς και 

υπέρ των αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Κλάδος ασφαλισμένων 

Ε. Τ. Α. Α., την οποία και αποδίδει στον ΟΑΕΔ. Επί εμμίσθων ασφαλισμένων που 

εκ της ιδιότητας τους ασκούν και ελευθέριο επάγγελμα οι ως άνω εισφορές 

επιβάλλονται μόνον επί των μηνιαίων αποδοχών τους. 

Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 44 παρ. 2 του Ν. 3986/2011, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4144/2013, συστάθηκε στον ΟΑΕΔ ο 

Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας υπέρ των αυτοτελώς και Ανεξάρτητα 

Απασχολούμενων, για την χρηματοδότηση του οποίου οι ασφαλισμένοι του 

ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ (ελεύθεροι επαγγελματίες) καταβάλλουν μηνιαία εισφορά 

ύψους €10,00. Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 39, η ανωτέρω εισφορά 

εξακολουθεί να συνεισπράττεται και μετά την 1.1.2017 από τον ΕΦΚΑ με τις 

ασφαλιστικές εισφορές και να αποδίδεται στον ΟΑΕΔ. 

δ.  Βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών 
 
Η βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών των 

υπόχρεων καταβολής εισφορών που υπάγονται στο άρθρο 39 του Ν. 
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4387/2016, καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την 

άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. 

Ως καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, νοείται το ποσό όπως αυτό κατ' έτος 

διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος, όπως ισχύει κάθε φορά, και αντιστοιχεί στο φορολογητέο 

εισόδημα από τη δραστηριότητα ή την ιδιότητα που δημιουργεί την υποχρέωση 

υπαγωγής στην ασφάλιση. Μηνιαία βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως 

ασφαλιστικών εισφορών αποτελείτο ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση του 

καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος του οικείου φορολογικού έτους δια του 

δώδεκα. 

Με τελευταία τροποποίηση στα ποσά αυτά προστίθενται και τα ποσά εισφορών 

του προηγούμενου έτους, οι δε εισφορές καταβάλλονται επί του συνόλου αυτού.  

Για το 2018 υπολογίζονται στο 85% από δε το 2019 στο 100%. Συνεπώς, για τον 

καθορισμό του μηνιαίου εισοδήματος επί του οποίου θα υπολογιστούν οι 

ασφαλιστικές εισφορές λαμβάνεται το εισόδημα από την άσκηση της 

επαγγελματικής δραστηριότητας για την οποία προκύπτει υποχρέωση 

ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, όπως το 

εισόδημα αυτό καθορίζεται με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος, αναγόμενο σε 12μηνη βάση. Για τον καθορισμό της μηνιαίας 

βάσης υπολογισμού συνυπολογίζονται τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί με 

δελτίο επαγγελματικής δαπάνης. 

Μέλη Ομόρρυθμων Εταιρειών (ΟΕ) - Ειδικά για τα μέλη των προσωπικών 

εταιρειών ως ετήσιο εισόδημα που αποτελεί τη βάση υπολογισμού των 

ασφαλιστικών εισφορών είναι εκείνο που προκύπτει από το γινόμενο του 

πολλαπλασιασμού των συνολικών κερδών της εταιρείας επί του ποσοστού 

συμμετοχής εκάστου μέλους σε αυτήν. Σε περίπτωση ζημιών ή μηδενικών 

κερδών, τα μέλη των προσωπικών εταιρειών καταβάλλουν ασφαλιστικές 

εισφορές επί του προβλεπόμενου κατωτάτου ορίου μηνιαίου εισοδήματος. 

ε.   Ανώτατο πλαφόν 
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Εάν η βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών είναι 

μεγαλύτερη του ποσού των 5.860,8 € (δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού 

μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών), ως μηνιαία βάση υπολογισμού των 

ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται το ποσό αυτό. Δηλαδή τα  5.860,8 €. 

στ.  Κατώτατο όριο 
 
Εάν η βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών είναι 

μικρότερη του ποσού των 586,08 € (κατώτατος βασικό μισθό άγαμου μισθωτού 

άνω των 25 ετών) ως μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών 

λαμβάνεται το ποσό αυτό. Επί του ανωτέρω ποσού (586,08 €) καταβάλλονται 

ασφαλιστικές εισφορές και στην περίπτωση μελών προσωπικών εταιρειών που 

εμφανίζουν ζημίες η μηδενικά κέρδη από την άσκηση της δραστηριότητας. Το 

κατώτατο όριο εισφορών έχει εφαρμογή και για τα πρόσωπα που για πρώτη 

φορά από την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016 και εφεξής αποκτούν ιδιότητα ή 

προβαίνουν σε έναρξη εργασιών ή δραστηριοτήτων.      

 

Συγκεκριμένα καταβάλλουν μηνιαία εισφορά που αντιστοιχεί στο κατώτατο 

όριο εισφορών από τον πρώτο μήνα έναρξης εργασιών έως τον τελευταίο μήνα 

του έτους. Σε περίπτωση μη υποβολής εκ μέρους του υπόχρεου φορολογικής 

δήλωσης, οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται προσωρινά επί 

της βάσης της ανωτέρω παραγράφου, έως ότου καταστεί δυνατός ο εντοπισμός 

του φορολογητέου εισοδήματος κατά την έννοια της παρ. 2 της παρούσας. Βάση 

υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών κατά την έννοια της 

παρούσας απόφασης προκύπτει από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο 

φορολογικό έτος. 

Συνεπώς για κάθε έτος οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του 

εισοδήματος του προ προηγούμενου έτους, και στην συνέχεια μετά την 

εκκαθάριση του εισοδήματος του προηγούμενου έτους γίνεται ο απαραίτητος 

συμψηφισμός. (π.χ. Για τον υπολογισμό των εισφορών του 2017 θα λάβουμε 
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σαν βάση το εισόδημα του 2015 και όταν οριστικοποιηθεί το εισόδημα του 2016 

θα γίνεται επανυπολογισμός και τυχόν διαφορά θα συμψηφιστεί ισομερώς 

κατανεμημένη σε μηνιαία βάση έως το μήνα Δεκέμβριο εκάστου έτους. 

ζ.  Ειδικές ρυθμίσεις για ασφαλισμένους κάτω της 5ετίας 
 
Σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 39, το μηνιαίο ασφάλιστρο ύψους 20% 

καταβάλλεται μειωμένο από τους αυτοαπασχολούμενους αποφοίτους σχολών 

ανώτατης εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή 

επιμελητήρια που έχουν τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. για τα πρώτα 5 έτη από την 

υπαγωγή τους για πρώτη φορά στην ασφάλιση.  Συγκεκριμένα για τα δύο 

πρώτα έτη από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση το ύφος του μηνιαίου 

ασφαλίστρου ανέρχεται σε 14%, σε ποσοστό 17% για τα τρία επόμενα έτη και 

διαμορφώνεται στο 20% από το 6ο έτος υπαγωγής τους και εφεξής. 

Επιπλέον, για τα ανωτέρω πρόσωπα για τα πρώτα 5 έτη από την υπαγωγή τους 

για πρώτη φορά στην ασφάλιση οι ως άνω μειωμένες εισφορές υπολογίζονται 

επί του ποσού των 586,08 € μειωμένου κατά 30% δηλαδή επί του ποσού των 

410,26 €. Σημειώνεται ότι και στις δύο αυτές περιπτώσεις (καταβολή 

χαμηλότερου ασφαλίστρου, μειωμένο κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος 

σύμφωνα με το άρθρο 234 παρ. 2 του Ν. 4389/2016) η διαφορά που προκύπτει 

αποτελεί ασφαλιστική οφειλή και εξοφλείται, αφού προηγουμένως 

αναπροσαρμοστεί κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως αυτή θα καθοριστεί 

από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, από τον ασφαλισμένο κατά 1/5 κατ' έτος, 

για τα έτη κατά τα οποία το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος 

υπερβαίνει το ποσό των 18.000 € και σε κάθε περίπτωση μέχρι και τη 

συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016, από 1.1.2017 θεσπίζονται 

ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων 

επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων που υπάγονται στην ασφάλιση του 

ΕΦΚΑ βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων των Φορέων 
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ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΤΑΝΤΠ, όπως αυτές ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ν. 

4387/2016. Με το νέο θεσμικό πλαίσιο καταργείται το υφιστάμενο σύστημα 

ασφαλιστικών κλάσεων, κατηγοριών ή τεκμαρτών ποσών και ορίζεται το 

πραγματικό εισόδημα από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας ως 

βάση υπολογισμού της εισφοράς. Για την πληρέστερη κατανόηση και την 

ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων παρέχονται οι πιο κάτω 

διευκρινήσεις - οδηγίες: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 και την σχετική Υπουργική απόφαση 

ως μη Μισθωτοί ασφαλισμένοι (Ελεύθεροι επαγγελματίες - 

Αυτοαπασχολούμενοι), που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων, 

νοούνται: 

α. Οι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες που μέχρι την έναρξη 

ισχύος του ν. 4387/2016 είχαν υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, και 

ΤΑΝΤΠ. 

β. Οι υγειονομικοί που αμείβονται κατά πράξη και περίπτωση καθώς και οι 

δικηγόροι που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης της επαγγελματικής 

δραστηριότητας. 

γ. Μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής εταιρειών που 

μέχρι σήμερα υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.  

Ειδικότερα: 

1. τα μέλη ΔΣ ΑΕ σε όλη την επικράτεια με ποσοστό συμμετοχής 3% 

τουλάχιστον, 

2. οι μέτοχοι των ΑΕ με σκοπό τη μεταφορά προσώπων/πραγμάτων με 

αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών, 

3.  Διαχειριστές IKE που έχουν οριστεί με καταστατικό η απόφαση εταίρων, 

4. Ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης IKE, 
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δ. Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων. 

Στο πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνονται «νέοι» και «παλαιοί» ασφαλισμένοι (προ 

και μετά την 1.1.1993) που έχουν ενταχθεί στην ασφάλιση των εντασσόμενων 

στον ΕΦΚΑ Φορέων ή πρόκειται να ενταχθούν, μετά την ημερομηνία αυτή. 

Γ.  Επισημάνσεις επί των εισφορών 
 

1. Ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων 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. Το ΚΦΑ προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα φορολογίας 

εισοδήματος και για την δημιουργία του λαμβάνονται υπόψη εισοδήματα από 

δραστηριότητες ή ιδιότητες που δημιουργούν υποχρέωση ασφάλισης. Για το 

2017 λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο 

φορολογικό έτος (2015). Θα ακολουθήσει εκκαθαριστική διαδικασία και 

οριστικοποίηση των ετησίων ασφαλιστικών εισφορών όταν καταστεί ευχερής η 

χρήση των εισοδημάτων του έτους 2016 (Β' εξάμηνο 2017). 

3. Θεσπίζεται Κατώτατη και Ανώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών, 

δηλαδή το κατώτερο και το ανώτερο μηνιαίο ποσό εισοδήματος επί του οποίου 

υπολογίζονται εισφορές. Ως κατώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που 

αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών το 

οποίο ανέρχεται σήμερα σε 586,08 € (Ετήσιο 586,08 * 12 = 7.032,96 €). Σε 

συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων η κατώτατη βάση λαμβάνεται 

μειωμένη και ορίζεται ως ποσοστό 70% της κατώτατης βάσης: 586,08 € *70% 

=410,26 € (Ετήσιο 410,26*12 = 4923,12 € ). 

Ως ανώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο 

του κατώτατου βασικού μισθού άνω των 25 ετών όπως ισχύει κάθε φορά. Το 

ποσό αυτό σήμερα ανέρχεται σε 5.860,80 € (Ετήσιο 5.860,80 € * 12= 70.329,60 

€). Η μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών καθορίζεται ως μηνιαίο εισόδημα 
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που προκύπτει από την διαίρεση του ετήσιου ΚΦΑ δια του δώδεκα (12). 

4. Επί μελών εταιρειών βάση υπολογισμού εισφορών αποτελεί το ετήσιο 

εισόδημα που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην εταιρεία. 

5. Στις περιπτώσεις ζημιογόνων χρήσεων και μηδενικών κερδών, ως βάση 

υπολογισμού των εισφορών λαμβάνεται η κατώτατη μηνιαία βάση. 

6. Επί μη εκκαθαρισμένων και μη υποβληθεισών δηλώσεων, ως βάση 

υπολογισμού εισφορών θα λαμβάνεται χο ΚΦΑ από το πιο πρόσφατο 

εκκαθαρισμένο έτος. 

α.   Εισοδήματα επί των οποίων υπολογίζονται εισφορές 
 

Για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων που καταβάλλονται εισφορές, 

αντιστοιχούνται οι ασφαλιστέες δραστηριότητες - ιδιότητες με τα εισοδήματα 

που τηρεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και κωδικοποιούνται 

οι πηγές προέλευσης εισοδημάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και ποσά που 

έχουν καταβληθεί με δελτίο επαγγελματικής δαπάνης.  

β.  Ύψος εισφορών 
 

1.  Θεσπίζονται ενιαία ποσοστά εισφορών κύριας ασφάλισης: 

-  Κλάδος Σύνταξης 20% 

-  Κλάδος Υγειονομικής Περίθαλψης 6,95% (επιμεριζόμενο 6,45 % για παροχές 

σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα). 

Επιπλέον συνεισπράττεται εισφορά ειδικού λογαριασμού ανεργίας (ΟΑΕΔ). 

Ειδικότερα, για ασφαλισμένους (παλαιούς και νέους) που υπάγονται στην 

ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ προβλέπεται 

συνείσπραξη ποσού 2,00 €, υπέρ της Στέγης Υγειονομικών. 

2. Πρόσωπα που για πρώτη φορά από την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016     

(1.1.2017) και εφεξής αποκτούν ιδιότητα ή προβαίνουν σε έναρξη εργασιών ή 
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δραστηριοτήτων καταβάλλουν, από το μήνα έναρξης εργασιών έως τον 

τελευταίο μήνα του ιδίου έτους, εισφορές επί της κατώτατης βάσης. 

3. Στις περιπτώσεις μοναδικής δραστηριότητας προσδιορίζεται η βάση 

υπολογισμού εισφορών από τα εισοδήματα της δραστηριότητας αυτής.  

γ.  Διαδικασία υπολογισμού εισφορών 
 
Στη μεθοδολογία που ακολουθείται για τον υπολογισμό των εισφορών μη 

μισθωτών διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις: 

α.  Μοναδική δραστηριότητα/ιδιότητα - Μοναδικό εισόδημα. 

β.  Μοναδική δραστηριότητα/ιδιότητα - Περισσότερες πηγές εισοδημάτων. 

γ.  Πολλαπλές δραστηριότητες/ιδιότητες - Μοναδικό εισόδημα. 

δ.  Πολλαπλές δραστηριότητες/ιδιότητες - Περισσότερες πηγές  εισοδημάτων. 

Α.  Μοναδική δραστηριότητα/ιδιότητα - Μοναδικό εισόδημα 

Η κατώτατη και η ανώτατη βάση προσδιορίζονται από το εισόδημα που 

αποκτάται από την συγκεκριμένη δραστηριότητα/ιδιότητα. Ο υπολογισμός 

εισφορών γίνεται, κατά περίπτωση, με τις διατάξεις που καθορίζουν την 

δραστηριότητα/ιδιότητα. Ειδικότερα: 

-  Μηνιαίο εισόδημα που υπερβαίνει την ανώτατη βάση, περιορίζεται στο ύψος 

των 5.860,80 €. 

- Επί μηνιαίου εισοδήματος που υπολείπεται της κατώτατης βάσης οι εισφορές 

υπολογίζονται επί της κατώτατης, κατά περίπτωση, βάσης. Αντίστοιχα, στις 

περιπτώσεις ζημιογόνων χρήσεων ή μηδενικού εισοδήματος, ο υπολογισμός 

γίνεται επί της, κατά περίπτωση, κατώτατης βάσης. 

Η πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ των μη Μισθωτών ασφαλισμένων, 

μετά την 1.1.2017, θα γίνεται μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ), με 

εντολές πληρωμής ή με άμεση χρέωση λογαριασμού. Για την εκτέλεση των 

πληρωμών οι ασφαλισμένοι μπορούν να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα, από κάθε 
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Τραπεζικό Ίδρυμα, προϊόντα. Κατά τη πρώτη εφαρμογή, θα σταλεί 

ειδοποιητήριο πληρωμής εισφορών που θα πληροφορεί τον ασφαλισμένο για 

τον τρόπο υπολογισμού, το ύψος της εισφοράς και τον επιμερισμό της κατά 

κλάδο. Άμεσα θα παρέχεται δυνατότητα άντλησης των πληροφοριών αυτών 

από ηλεκτρονική υπηρεσία www.efka.gov.gr στην οποία οι ασφαλισμένοι θα 

έχουν πρόσβαση μετά από πιστοποίησή τους με χρήση των κωδικών taxis-net 

και του ΑΜΚΑ. 

Δ.  Πολλαπλή - παράλληλη ασφάλιση (άρθρο 36)  
 
α.  Νομοθεσία 
 
Το άρθρο 39 του Ν. 2084/1992 (Α' 165), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που 

ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος καταργούνται (επιλογή 

ασφαλιστικού φορέα). (Άρθρο 39 παρ. 3). Ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του 

χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, για τους οποίους προέκυπτε, 

βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων κάθε φορέα, τομέα, 

κλάδου ή λογαριασμού από τους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α., όπως ίσχυαν έως 

την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποχρεωτική υπαγωγή σε δύο ή 

περισσότερους φορείς, τομείς, κλάδους ή λογαριασμούς για την ίδια 

απασχόληση, καταβάλλουν τις προβλεπόμενες στο άρθρο 38 ασφαλιστικές 

εισφορές. 

(Άρθρο 36): Ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, 

για τους οποίους προκύπτει βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, 

όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υποχρεωτική 

ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς 

ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλουν για κάθε αναληφθείσα 

επαγγελματική δραστηριότητα τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, 

όπως αυτές καθορίζονται από τον παρόντα νόμο. Στην περίπτωση αυτή για τις 

πλέον της πρώτης αναληφθείσες επαγγελματικές δραστηριότητες δεν 

εφαρμόζεται η υποχρέωση καταβολής ελάχιστης μηνιαίας ασφαλιστικής 

εισφοράς. 
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(Άρθρο 39 παρ. 2): Ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην 

κοινωνική ασφάλιση, που παρέχουν εξαρτημένη εργασία και ταυτόχρονα 

αυτοαπασχολούνται σε δραστηριότητες για τις οποίες υπάγονταν ή θα 

υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως 

την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στην ασφάλιση ενός φορέα, τομέα, 

κλάδου και λογαριασμού ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., 

καταβάλλουν υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α.: α) μηνιαία ασφαλιστική εισφορά, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 38, για το εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή 

σχέση παροχής υπηρεσιών και β) ασφαλιστική εισφορά, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 39, για το εισόδημα, εφόσον υπάρχει, από άσκηση 

ελεύθερου επαγγέλματος, για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, 

τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης. Στην περίπτωση αυτή δεν 

εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 39. 

(Άρθρο 39 παρ. 4): Όσα από τα πρόσωπα της παρ. 3, παλαιοί ασφαλισμένοι, για 

τους οποίους υπολογίζονταν και καταβάλλονταν έως την έναρξη ισχύος του 

παρόντος εισφορές σε δύο ή περισσότερους φορείς, τομείς, κλάδους ή 

λογαριασμούς εξακολουθούν να καταβάλλουν προαιρετικά, κατόπιν υποβολής 

σχετικής αίτησης τις προβλεπόμενες εισφορές επί των αποδοχών τους και μετά 

την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ώστε να συμπληρώσουν το χρόνο που 

απαιτείται για τη θεμελίωση δικαιώματος και δεύτερης σύνταξης ή τη συνέχιση 

της ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλουν το συνολικό ποσοστό 

εισφοράς εργοδότη και εργαζομένου ή την εισφορά των άρθρων 39 ή 40. 

Σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη αφενός σε 

εντασσόμενο στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό και αφετέρου σε 

μη εντασσόμενο στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό ο 

ασφαλισμένος διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει κατόπιν αίτησης του, την 

ασφάλιση του για υγειονομική περίθαλψη στον φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α. 

καταβάλλοντας την προβλεπόμενη εισφορά του φορέα που επιλέγει. 

β.  Πολλαπλή ασφάλιση με εισόδημα και από μισθωτή εργασία 
(61502/3399/2016) 

 
 

 



62 
 
 
Στις περιπτώσεις που κάποιο από τα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση 

του άρθρου 39 (ελ. επαγγελματίες, μέλη κοινοπραξιών, μέλη ΔΣ με ποσοστό άνω 

του 3%, διαχειριστές I.K.E., εταίρος μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. κλπ.) καταβάλλει 

ασφαλιστικές εισφορές κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 38 του Ν. 4387/2016 

ως μισθωτός, μηνιαία βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών 

εισφορών αποτελεί το άθροισμα του εισοδήματος από την παροχή των 

μισθωτών υπηρεσιών και του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από τη 

δραστηριότητα του ως ασφαλισμένος στις περιπτώσεις του άρθρου 39 του 

ασφαλιστικού (ελεύθερος επαγγελματίες, μέλη κοινοπραξιών, μέλη ΔΣ με 

ποσοστό άνω του 3%, διαχειριστές IKE, εταίρος μονοπρόσωπης ΕΠΕ κ.λπ.), με 

την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016. 

Για παράδειγμα, εάν κάποιος μισθωτός είναι και ταυτόχρονα ελεύθερος 

επαγγελματίας (σε πάνω από 2 εργοδότες) ή είναι διαχειριστής ΙΚΕ, τότε το 

εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες προστίθεται στο εισόδημα από το ελ. 

επάγγελμα, και αυτό αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών 

εισφορών. Συνεπάγεται ότι το πλαφόν ισχύει στο άθροισμα των εισοδημάτων. 

γ.  Πρόσθεση των εισοδημάτων για την επιλογή της ελάχιστης βάσης 
υπολογισμού εισφορών. 
 
Για την εξεύρεση της βάσης υπολογισμού στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνεται 

καταρχάς υπόψη το μηνιαίο εισόδημα από την παροχή της μισθωτής υπηρεσίας 

και σε αυτό προστίθεται το εισόδημα των άλλων δραστηριοτήτων κατά 

φθίνουσα τάξη μεγέθους, ώστε η βάση υπολογισμού, όπως προκύπτει από την 

άθροιση των επιμέρους εισοδημάτων, να μην υπολείπεται της ελάχιστης 

μηνιαίας βάσης υπολογισμού όπως καθορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, και 

να μην ξεπερνά το μέγιστο πλαφόν των 5.860,80 €. 

δ.  Πολλαπλή ασφάλιση σε λοιπές περιπτώσεις  
 
Σε περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ασκεί πολλαπλή επαγγελματική 

δραστηριότητα για την οποία όμως υπαγόταν βάσει γενικών, ειδικών ή 

καταστατικών διατάξεων, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι την ισχύ του Ν. 4387/2016, 
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σε έναν εκ των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων κύριας ασφάλισης, για το 

υπολογισμό του μηνιαίου εισοδήματος αθροίζεται το καθαρό φορολογητέο 

αποτελεσμάτων επιμέρους επαγγελματικών δραστηριοτήτων. 

Για παράδειγμα ασφαλισμένος που υπάγεται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ως 

έμπορος και ως μέλος Δ.Σ. σε Α.Ε. με ποσοστό 3% τουλάχιστον, δραστηριότητες 

για τις οποίες είχε υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, για τον καθορισμό του 

μηνιαίου εισοδήματος θα ληφθεί υπόψη το άθροισμα του φορολογητέου 

αποτελέσματος και από τις δυο αυτές δραστηριότητες. Αθροίζεται συνεπώς το 

εισόδημα και από διαφορετικές δραστηριότητες οι οποίες υπάγονται στην 

ασφάλιση του άρθρου 39 (πχ. λογιστής, μηχανικός) και επί αυτών 

υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές. Δεν αθροίζεται φυσικά ζημιά που 

προκύπτει από κάποια δραστηριότητα. Το πλαφόν θα ενεργοποιηθεί επί του 

συνόλου των εισοδημάτων και σε αυτή την περίπτωση. Επίσης αθροίζονται και 

τα εισοδήματα των περιπτώσεων που προκύπτει υποχρέωση πολλαπλής 

ασφάλισης λόγω ιδιότητας. 

(61502/3399/2016): Στις περιπτώσεις πολλαπλής δραστηριότητας, η κάθε μία 

εκ των οποίων δημιουργεί υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση σύμφωνα με 

τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ όπως 

ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016,  μηνιαία βάση υπολογισμού 

των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών αποτελείτο άθροισμα του 

καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από έκαστη δραστηριότητα, με την 

επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην περ. 5 του παρόντος άρθρου. Τα ανωτέρω 

εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που προκύπτει υποχρέωση πολλαπλής 

ασφάλισης λόγω ιδιότητας. 

Για την εξεύρεση της βάσης υπολογισμού στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνεται 

καταρχάς υπόψη το μηνιαίο εισόδημα από την παροχή της μισθωτής υπηρεσίας 

και σε αυτό προστίθεται το εισοδημάτων άλλων δραστηριοτήτων κατά 

φθίνουσα τάξη μεγέθους, ώστε η βάση υπολογισμού, όπως προκύπτει από την 

άθροιση των επιμέρους εισοδημάτων, να μην υπολείπεται της ελάχιστης 

μηνιαίας βάσης υπολογισμού όπως καθορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, και 
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να μην ξεπερνά το μέγιστο πλαφόν των 5.860,80 €. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις λαμβάνεται το σύνολο του καθαρού φορολογητέου 

εισοδήματος από τη δραστηριότητα που προκύπτει ότι αποτελεί τη βασική 

πηγή βιοπορισμού και σε αυτό προστίθεται το εισόδημα των άλλων 

δραστηριοτήτων κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους, ώστε η βάση υπολογισμού, 

όπως προκύπτει από την άθροιση των επιμέρους εισοδημάτων, να μην 

υπολείπεται της ελάχιστης μηνιαίας βάσης υπολογισμού (ελάχιστο πλαφόν 

586,08 €), και να μην ξεπερνά το μέγιστο πλαφόν των 5.860,80 €. 

Ε.  Ασφαλιστικές εισφορές αμοιβών μελών Δ.Σ. Α.Ε. που 
ασφαλίζονται με το άρθρο 38 (εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α.   αρ. 4/2017). 

 
i. Αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη ΔΣ Α.Ε. 

Οι αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του ΔΣ. 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,  

ii. Εισφορές κλάδου σύνταξης 

Σύμφωνα με την απόφαση με αριθ. Πρωτ.: Φ.80000/οικ.61689/2215 αλλά και 

την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016 τα πρόσωπα που 

διορίζονται ως μέλη ΔΣ Α.Ε. και λαμβάνουν αμοιβή ή αποζημίωση όποιας μορφής 

για την ιδιότητα τους αυτή (δηλαδή ως μέλη Δ.Σ.), καταβάλλουν από 1-1-2017 

ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ποσοστού 20% επιμεριζόμενη 
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κατά ποσοστό 6,67 % για τον ασφαλισμένο και 13,33% για τον εργοδότη που 

υπολογίζεται επί της αμοιβής κατ' αποκοπή. 

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. 
 

Πίνακας 8: Εισφορές κλάδου σύνταξης 

Ασφαλισμένος Εργοδότης Σύνολο 

6,67% 13,33% 20,00% 
 

iii. Εισφορές υπέρ υγειονομικής περίθαλψης 

Σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 4387/2016 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ 

υγειονομικής περίθαλψης των μισθωτών και των λοιπών κατηγοριών που 

υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, ορίζεται σε ποσοστό 7,10% επί των πάσης φύσεως 

αποδοχών και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του 

οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη και σε 

ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον 

ασφαλισμένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη. 

Πίνακας 9: Εισφορές υπέρ υγειονομικής περίθαλψης 
 Ασφαλισμένος Εργοδότης Σύνολο 

Εισφορές παροχών ασθένειας σε είδος 2,15% 4,30% 6,45% 
Εισφορές παροχών ασθένειας σε χρήμα 0,40% 0,25% 0,65%  

Σύνολα 2,55% 4,55%        7,10% 

ΣΤ.  Η ασφάλιση των προσώπων που αμείβονται με «μπλοκάκι» 
 
Αφορά στα φυσικά πρόσωπα που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και 

για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημα τους προέρχεται από την 

απασχόληση σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά). Σχετική εγκύκλιος 

(Φ. 80000/οικ. 5547/248/ 2017). 
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α.  Κριτήρια υπαγωγής στο καθεστώς με «μπλοκάκι» 
 
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. Η αναφορά της 

εγκυκλίου στην προϋπόθεση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς αφήνει 

εκτός αρκετές περιπτώσεις ευκαιριακής απασχόλησης που δυνητικά θα 

μπορούσαν να ενταχθούν στο καθεστώς αυτό. Στην απόφαση δε 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 

περίπτωση 3 της σχετικής απόφασης.  Αντίστοιχα, 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. 

Η δεύτερη προϋπόθεση η οποία ήταν γνωστή και από την σχετική αναφορά 

στον νόμο (παρ. 9 άρθρου 39 Ν. 4387/2016) είναι η απασχόληση να γίνεται σε 

ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά). 

β.  Ποιοι δεν υπάγονται στο καθεστώς της απόδοσης των εισφορών 
από τον εργοδότη 
 
α) Δικηγόροι με έμμισθη εντολή 

β) Εταίροι και συνεργάτες δικηγορικών εταιριών, οι οποίοι καταβάλλουν 

εισφορές με βάση το άρθρο 39 (ως μη μισθωτοί). 

γ.  Εξαιρέσεις απασχολουμένων από το προβλεπόμενο καθεστώς 
 
α) Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια ημερολογιακού έτους ο ασφαλισμένος 

απασχοληθεί σε πάνω από δύο εργοδότες (πχ. σε τρίτο ή τέταρτο εργοδότη). 

β) Σε περίπτωση που ο αυτοαπασχολούμενος ενώ ήδη είχε ενταχθεί στο 

καθεστώς αυτό, προσληφθεί ως μισθωτός σε άλλον εργοδότη. 
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δ. Υποχρεώσεις απασχολουμένου  
 
- Ο ασφαλισμένος που αιτείται την υπαγωγή του στη διάταξη της παρ. 9 του 

άρθρου 39 οφείλει να αναγράφει στο Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών που εκδίδει 

στον αντισυμβαλλόμενο του, ότι υπάγεται στην εν λόγω ρύθμιση, έτσι ώστε να 

γνωρίζει και ο εργοδότης αντίστοιχα τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το 

καθεστώς αυτό. 

- Ο ασφαλισμένος επίσης οφείλει σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν υποβάλλει 

ΑΠΔ να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση περί πλήρωσης των νόμιμων 

προϋποθέσεων, όπως αυτές περιγράφονται ως άνω, δηλώνοντας ταυτόχρονα το 

ΑΦΜ του/των αντισυμβαλλομένου/ων του και προσκομίζοντας τυχόν άλλα 

δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης του. 

- Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια του ημερολογιακού έτους ο 

ασφαλισμένος που έχει ενταχθεί στην ρύθμιση παράσχει υπηρεσία (με την 

έννοια που προαναφέρθηκε πιο πάνω) και σε τρίτο αντισυμβαλλόμενο ο 

ασφαλισμένος οφείλει να το γνωστοποιήσει 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 βάση τις 

γενικές διατάξεις του άρθρου 39, και καταβάλλει τις εισφορές που 

προβλέπονται (Συντελεστές εισφορών * φορολογητέα κέρδη προηγούμενου 

έτους ή ελάχιστο). 

ε.  Ανώτατη - κατώτατη βάση υπολογισμού εισφορών 
 
Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τις περιπτώσεις που υπάγονται 

στην οικεία ρύθμιση ελέγχεται σε συνάρτηση με τη διάρκεια της σύμβασης 

μεταξύ των μερών. Πιο συγκεκριμένα, 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 €, συνεπώς οι οφειλόμενες ασφαλιστικές 

εισφορές υπολογίζονται στο συνολικό ποσό του δελτίου παροχής υπηρεσιών 
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(ΔΠΥ), ακόμα και αν αυτό υπερβαίνει ανά μήνα το ποσό των 5.860,8 €, υπό την 

προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται υπέρβαση του ανώτατου 

ετησίου ορίου. 

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 €). 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. 

στ.  Τρόπος καταβολής εισφορών 
 
Για τους ασφαλισμένους που εντάσσονται στο καθεστώς της παρ. 9 του άρθρου 

39, η καταβολή των εισφορών θα γίνεται ανά μήνα από τον εργοδότη με 

υποβολή ΑΠΔ, αφού σε κάθε περίπτωση όπως αναφέρει η σχετική εγκύκλιος η 

συνολική αμοιβή του απασχολούμενου θα επιμερίζεται στους μήνες που διαρκεί 

η σύμβαση. Για τους μισθωτούς που απασχολούνται στις επιχειρήσεις, οι 

εισφορές που θα καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ είναι οι ακόλουθες: 

Πίνακας 10: Εισφορές μισθωτών σε επιχειρήσεις 
 Ασφαλισμένου Εργοδότη Σύνολο 

Κλάδος Σύνταξης 6,67% 13,33% 20,00% 
Περίθαλψη 2,55% 4,55% 7,10% 
Επικούριση 3,50% 3,50% 7,00% 
Ανεργία, Εργατ. 
Κατοικία, Εργατ. Εστία 3,28% 3,68% 6,96% 

 

Το συνολικά καταβαλλόμενο για κάθε μισθωτό στον ΕΦΚΑ ποσό είναι το 
41,06% των αποδοχών του. 
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4.  Νέος τρόπος υπολογισμού συντάξεων 

 
Ο νέος τρόπος υπολογισμού συντάξεων αφορά αυτούς που θα υποβάλλουν 

αίτηση συνταξιοδοτήσεως μετά την ισχύ του Ν. 4387/2016, μετά δηλαδή τις 

12.5.2016. Με το αρθ. 2 του εν λόγω Νόμου, εισάγονται οι εννοιολογικοί 

προσδιορισμοί των δύο τμημάτων της σύνταξης, το άθροισμα των οποίων 

αποτελεί, από την έναρξη ισχύος του νόμου, τη σύνταξη γήρατος, αναπηρίας και 

θανάτου. 

Στην παράγραφο 2 του κοινοποιούμενου άρθρου, ορίζεται η έννοια της εθνικής 

σύνταξης, η οποία δε χρηματοδοτείται από ασφαλιστικές εισφορές, αλλά 

απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό και καταβάλλεται από τους φορείς 

κοινωνικής ασφάλισης μέχρι 31.12.2016 και από 1.1.2017 από τον ΕΦΚΑ με 

τους όρους και προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στο αρθ. 7 του εν λόγω νόμου και 

θα αναλυθούν παρακάτω. 

Στην παράγραφο 3 προσδιορίζεται αντίστοιχα η έννοια του ανταποδοτικού 

μέρους της σύνταξης, το οποίο υπολογίζεται βάσει των αποδοχών επί των 

οποίων καταβλήθηκαν εισφορές και του ποσοστού αναπλήρωσης, σύμφωνα με 

τους πίνακες του αρ. 8 του εν λόγω νόμου. Το ποσό της σύνταξης, που 

προκύπτει από το άθροισμα των ως άνω τμημάτων, καταβάλλεται ανά μήνα. 

Δικαιούχοι της εθνικής σύνταξης, είναι όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης 

λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. 

1. Βασική προϋπόθεση (πέραν της θεμελίωσης του σχετικού δικαιώματος όπως 

προβλέπεται για κάθε φορέα ασφάλισης) αποτελεί η μόνιμη και νόμιμη διαμονή 

στην Ελλάδα για τουλάχιστον 15 έτη, μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του 

έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται το προβλεπόμενο κατά περίπτωση όριο 

ηλικίας καταβολής της σύνταξης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η αίτηση 

συνταξιοδότησης λόγω γήρατος υποβάλλεται μετά τη συμπλήρωση του ορίου 

ηλικίας συνταξιοδότησης, ο έλεγχος ως προς την πλήρωση ή μη της ανωτέρω 

προϋπόθεσης ελάχιστου χρόνου μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, 

επεκτείνεται μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: 

Ασφαλισμένος συμπληρώνει το Δεκέμβριο του 2016 τις ελάχιστες προϋποθέσεις 

πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος (15 έτη ασφάλισης και 67° έτος της 

ηλικίας) και μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία έχει συμπληρώσει 25 έτη διαμονής 

στην Ελλάδα. Ο εν λόγω ασφαλισμένος συνεχίζει να εργάζεται και υποβάλλει 

αίτηση συνταξιοδότησης το 2019. Στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος της διαμονής 

γίνεται μέχρι το 2019, οπότε ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει 28 έτη 

διαμονής. 

2. Για κάθε χρόνο που υπολείπεται των 40 ετών διαμονής στην Ελλάδα μεταξύ 

του 15ου έτους της ηλικίας και του έτους που συμπληρώνεται το κατά 

περίπτωση όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης λόγω γήρατος ή το έτος 

υποβολής τnς αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, το ποσό της εθνικής 

σύνταξης μειώνεται κατά 1/40. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: 

Συνταξιούχος λόγω γήρατος, ο οποίος εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα στο 40° έτος 

της ηλικίας του και θα λάβει σύνταξη με 15 έτη ασφάλισης στο 67ο έτος της 

ηλικίας. Από το 40° έτος έως το 67° έτος έχει 27 έτη διαμονής στη χώρα και ως 

εκ τούτου υπολείπονται 13 χρόνια έως τα απαιτούμενα σαράντα χρόνια 

διαμονής. Το ποσό της εθνικής σύνταξης πάνω στο οποίο θα υπολογιστεί η 

μείωση του 1/40 θα είναι το ποσό των 345,6 €, το οποίο αντιστοιχεί στα 15 

χρόνια ασφάλισης, όπως αναλύεται κατωτέρω στην παρ. 6 του κοινοποιούμενου 

άρθρου. 

Επομένως, το ως άνω ποσό θα μειωθεί κατά 13/40 (13 είναι τα έτη που 

υπολείπονται έως τη συμπλήρωση των 40 ετών διαμονής) και ως εκ τούτου θα 

λάβει ως εθνική σύνταξη το ποσό των 233,28 €. Εάν όμως η αίτηση 

συνταξιοδότησης λόγω γήρατος υποβληθεί όταν ο ασφαλισμένος θα έχει 

συμπληρώσει το 70° έτος της ηλικίας, δηλαδή 3 έτη μετά τη συμπλήρωση των 
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προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, τότε τα έτη διαμονής είναι 30, και συνεπώς η 

εθνική σύνταξη θα μειωθεί κατά 10/40 και ο εν λόγω ασφαλισμένος θα λάβει ως 

εθνική σύνταξη το ποσό των 276,48 €. 

Η ανωτέρω μείωση κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των 40 ετών 

διαμονής στην Ελλάδα μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του έτους που 

συμπληρώνεται το κατά περίπτωση όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης ή του 

έτους υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, δεν εφαρμόζεται για όσους 

συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του Ν. 612/1977 (δηλαδή περιπτώσεις 

βαριάς αναπηρίας) ή με βάση διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές (τυφλοί, 

πάσχοντες από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή 

μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, που 

υποβάλλονται σε μετάγγιση κλπ). Για τη συγκεκριμένη κατηγορία 

συνταξιούχων, απαιτείται μόνο η προϋπόθεση της μόνιμης και νόμιμης διαμονής 

στην Ελλάδα για τουλάχιστον 15 έτη μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του 

έτους υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης με τις ειδικές διατάξεις του Ν. 

612/1977, δεδομένου ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η συμπλήρωση 

ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. 

Α.  Η έννοια και τα χαρακτηριστικά της εθνικής σύνταξης 
 
α.  Ποσό εθνικής σύνταξης στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με 
μειωμένες αποδοχές λόγω γήρατος 
 
Στις περιπτώσεις καταβολής μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, δηλαδή σε όριο 

ηλικίας μικρότερο από το κατά περίπτωση προβλεπόμενο όριο για πλήρη 

σύνταξη, το ποσό της εθνικής σύνταξης καταβάλλεται μειωμένο κατά 1/200 για 

κάθε μήνα (ή 6% για κάθε έτος) που υπολείπεται του αντίστοιχου ορίου ηλικίας 

πλήρους συνταξιοδότησης. Σε καμία περίπτωση το ποσοστό μείωσης της 

εθνικής σύνταξης δεν υπερβαίνει το ποσοστό μείωσης που αντιστοιχεί σε πέντε 

έτη ηλικίας (60 μήνες), ενώ δεν επιβάλλεται το επιπλέον ποσοστό μείωσης 

ύψους 10% που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης 3 της 

υποπαραγράφου Ε.3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 και το 
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άρθρο 2 της αριθ. Φ11321/οικ.47523/1570/23-10-2015 Υπουργικής Απόφασης 

(ΦΕΚ 2311, Β΄). 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση σώρευσης μειώσεων λόγω διαμονής και λήψης 

μειωμένης σύνταξης εξαιτίας γήρατος, το ποσό της εθνικής σύνταξης που 

προκύπτει κατά περίπτωση σύμφωνα με τα έτη ασφάλισης βάσει της παρ. 6 του 

κοινοποιούμενου άρθ. 7, μειώνεται αρχικά βάσει των ετών διαμονής που 

υπολείπονται των 40 ετών και στη συνέχεια βάσει του ποσοστού μείωσης λόγω 

λήψης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3: 

1) Ασφαλισμένος με 40 έτη διαμονής στην Ελλάδα, με θεμελιωμένο δικαίωμα   

σε   μειωμένη   σύνταξη   γήρατος   (15   έτη   ασφάλισης   και συμπληρωμένο το 

62° έτος της ηλικίας) θα λάβει ως εθνική σύνταξη το ποσό των 241,92 €. Και 

τούτο διότι για τα 15 έτη ασφάλισης το ποσό της εθνικής σύνταξης (μειούμενο 

κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών) είναι 345,60 €. 

Επιπλέον και δεδομένης της μειωμένης σύνταξης γήρατος κατά 5 έτη (όριο 

ηλικίας πλήρους σύνταξης το 67° έτος), το ποσό της εθνικής θα μειωθεί κατά 6% 

για κάθε έτος που υπολείπεται του πλήρους ορίου ηλικίας και συνεπώς το ποσό 

της εθνικής σύνταξης που θα δικαιωθεί ο ως άνω ασφαλισμένος θα είναι 241,92 

€  [345,60 - (345,60 Χ 30%)].  

2) Ασφαλισμένος με 25 έτη διαμονής στην Ελλάδα, με θεμελιωμένο δικαίωμα σε 

μειωμένη σύνταξη γήρατος (15 έτη ασφάλισης και συμπληρωμένο το 62° έτος 

της ηλικίας) θα λάβει ως εθνική σύνταξη το ποσό των 151,20 €. Και τούτο διότι 

345,60 € είναι το ποσό της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί στα 15 έτη 

ασφάλισης και δεδομένου ότι ο ασφαλισμένος είχε 25 έτη διαμονής στην Ελλάδα 

το εν λόγω ποσό θα μειωθεί κατά 15/40 (ήτοι 216 €) και κατόπιν 30% 

περαιτέρω μείωση (5 έτη νωρίτερα συνταξιοδότηση από το πλήρες όριο 

ηλικίας), δηλαδή 151,20 €. 

Στην παράγραφο αυτή του άρθ. 27, ορίζονται τα ποσοστά αναπηρίας, για τα 

οποία προβλέπονται μειώσεις στο ποσό της εθνικής σύνταξης για τους 
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συνταξιούχους φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίοι θα λάβουν μειωμένη σύνταξη 

λόγω αναπηρίας, ως ακολούθως:  

Σε περίπτωση χορήγησης μειωμένης σύνταξης αναπηρίας (δηλ. κάτω του 80%) 

τα ποσοστά είναι: 

α) από 67% έως και 79,99%, χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης και 

β) από 50% έως και 69,99%, χορηγείται το 50% της εθνικής σύνταξης. Σε 

περίπτωση νέας κρίσης από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, το ύψος της 

εθνικής σύνταξης αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω και βάσει του 

νέου ποσοστού αναπηρίας. 

Στους συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, χορηγείται το 

πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης. Εξαίρεση από τις ανωτέρω προσαρμογές 

των ποσοστών αναπηρίας, αποτελούν όσοι συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις 

του Ν. 612/1977 ή με βάση διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές (τυφλοί, 

πάσχοντες από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή 

μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, που 

υποβάλλονται σε μετάγγιση κλπ). Αυτό σημαίνει ότι η ως άνω κατηγορία 

συνταξιούχων, θα λάβει το δικαιούμενο σύμφωνα με τα παραπάνω ποσό της 

εθνικής σύνταξης, ανεξαρτήτως ποσοστού αναπηρίας, εφόσον διαμένει νόμιμα 

και μόνιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον 15 έτη μεταξύ του 15ου έτους της 

ηλικίας και του έτους υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης βάσει του Ν. 

612/1977, όπως προαναφέρθηκε στην παρ. 2 του αρ. 7. 

Επειδή στους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, δεν ελέγχεται η νόμιμη και μόνιμη 

διαμονή στην Ελλάδα και, ως εκ τούτου, ούτε και η προϋπόθεση της 15ετούς 

ασφάλισης, το ποσό της εθνικής σύνταξης, το οποίο θα περιοριστεί περαιτέρω 

βάσει του βαθμού αναπηρίας, είναι το εξής: 
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α) Για όσους έχουν μέχρι 15 έτη ασφάλισης, το ποσό της εθνικής σύνταξης είναι 

το ποσό των 345,60 €, το οποίο αφορά σε συνταξιούχο με 15 τουλάχιστον έτη 

ασφάλισης, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του αρθ. 7. 

β) Για όσους έχουν από 15 έως και 19,9 έτη ασφάλισης, το ποσό της εθνικής 

σύνταξης είναι το ποσό που προκύπτει κατ' εφαρμογή της παρ. 6 του 

κοινοποιούμενου άρθρου. 

γ) Για όσους έχουν από 20 έτη ασφάλισης και άνω, το ποσό της εθνικής 

σύνταξης είναι το ποσό των 384 €. 

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις φορέων που 

μέχρι σήμερα δεν χορηγούσαν σύνταξη λόγω αναπηρίας με βαθμίδες αναπηρίας 

(ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ). 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 4: 

1) Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας με ποσοστό 80% και 6 έτη ασφάλισης, 

θα λάβει ως εθνική σύνταξη το ποσό των 345,60 €. 

2) Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας με ποσοστό 80% και 25 χρόνια ασφάλισης, 

θα λάβει το ποσό των 384 €. 

3) Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας με ποσοστό 70% και 6 έτη ασφάλισης, θα 

λάβει ως εθνική σύνταξη το ποσό των 259,2 €  (345,60 € * 75%). 

4)   Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας με ποσοστό 70% και 25 έτη ασφάλισης, θα 

λάβει ως εθνική σύνταξη το ποσό των 288 € (384 € * 75%). 

5)   Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας με ποσοστό 55% και 6 έτη ασφάλισης, θα 

λάβει ως εθνική σύνταξη το ποσό των 172,9 € (345,60 € * 50%). 

6)   Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας με ποσοστό 55% και 25 έτη ασφάλισης, θα 

λάβει ως εθνική σύνταξη το ποσό των 192 € (384 €* 50%). 
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7)   Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67% και 18 έτη ασφάλισης, θα 

λάβει ως εθνική σύνταξη το ποσό των 276,48 € (368,64 € * 75%). 

β.  Χορήγηση εθνικής σύνταξης σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων 
 
Στην παράγραφο αυτή του κοινοποιούμενου άρθρου ρυθμίζεται το ύφος της 

Εθνικής Σύνταξης που χορηγείται σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων. 

Ειδικότερα, προβλέπεται η καταβολή μίας εθνικής σύνταξης, το ύψος της οποίας 

διαφοροποιείται ανάλογα με το εάν ο συνταξιούχος, ή τα δικαιοδόχα πρόσωπα 

σε περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, δικαιούται να λάβει πέραν της 

μίας κύριας σύνταξης. Σε περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούχου δύο πλήρων 

κύριων συντάξεων, χορηγείται το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης. Σε 

περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούχου μίας πλήρους και μίας μειωμένης κύριας 

σύνταξης, χορηγείται το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης. Σε περίπτωση 

συνταξιούχου ή δικαιούχου δύο μειωμένων κύριων συντάξεων, χορηγείται το 

ποσό της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε κάθε μία, όμως το άθροισμα του 

δεν μπορεί να υπερβαίνει το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης. 

 
γ.  Πλήρες ποσό εθνικής σύνταξης 
 
Για την πρώτη εφαρμογή του νόμου, το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης 

ορίζεται σε 384 € μηνιαίως και καταβάλλεται ακέραιο εφόσον έχουν 

συμπληρωθεί τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης και επιπλέον 40 έτη διαμονής 

στην Ελλάδα. Εξαιρούνται οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, για τους οποίους, 

όπως αναλύθηκε ανωτέρω, δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διαμονής στην 

χώρα, καθώς και οι συνταξιοδοτούμενοι με τις διατάξεις του Ν. 612/1977 ή με 

βάση διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, για τους οποίους απαιτείται μόνο η 

15ετής νόμιμη και μόνιμη διαμονή. Το ποσό της εθνικής σύνταξης βαίνει 

μειούμενο κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης  που   υπολείπεται  των  20  ετών,  

εφόσον  ωστόσο  έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης.  

 

Ειδικότερα: 

• Για 15 έτη ασφάλισης, το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης είναι 345,60 € 
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• Για 16 έτη ασφάλισης, 353,28 € 

• Για 17 έτη ασφάλισης, 360,96 € 

• Για 18 έτη ασφάλισης, 368,64 € 

• Για 19 έτη ασφάλισης, 376,32 € και 

• Από 20 έτη ασφάλισης και άνω 384,00 € 

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν έχει συμπληρώσει 

τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης και επίσης δεν συμπληρώνει ακέραιο έτος 

ασφάλισης, ως εθνική σύνταξη λαμβάνεται το ποσό που αντιστοιχεί στα 

ακέραια έτη και για τους λοιπούς μήνες ή και ημέρες ασφάλισης λαμβάνει 

αναλογία. 

 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5: 

1) Ασφαλισμένος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης, έχοντας 

συμπληρώσει 17 έτη ασφάλισης,  8 μήνες και 15 ημέρες. Το ποσό της εθνικής 

σύνταξης για 17 έτη ασφάλισης, ανέρχεται σε 360,96 €. Για το χρόνο ασφάλισης 

πέραν των 17 ετών, δηλαδή για τους 8 μήνες και 15 ημέρες (8 μήνες * 25 ημέρες 

ασφάλισης + 15 ημέρες ασφάλισης = 215 ημέρες ασφάλισης) θα λάβει ως εθνική 

σύνταξη το ποσό των 5,50 € [(368,64 - 360,96) * 215/300]. Συνεπώς, το 

συνολικό ποσό της εθνικής σύνταξης για 17 έτη ασφάλισης, 8 μήνες και 25 μέρες 

ανέρχεται σε 366,46 €  (360,96 € + 5,50€ = 366,46 €). 

2) Ασφαλισμένος του NAT υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης, έχοντας 

συμπληρώσει 19 έτη ασφάλισης και 8 μήνες συνθετικής υπηρεσίας. Το ποσό της 

εθνικής σύνταξης για τα 19 έτη ναυτικής υπηρεσίας, ανέρχεται σε 376,32 €. Για 

το χρόνο ασφάλισης πέραν των 19 ετών, δηλαδή για τους 8 μήνες (8 μήνες * 30 

ημέρες ασφάλισης = 240 ημέρες), θα λάβει ως εθνική σύνταξη το ποσό των 5,12 

€ [(384 € - 376,32€) * 240/360= 5,12]. Συνεπώς το συνολικό ποσό εθνικής 

σύνταξης για 19 έτη ασφάλισης και 8 μήνες ανέρχεται στο ποσό των 381,44 € 

(376,32 €+ 5,12 €= 381,44 €) 
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3) Ασφαλισμένος του NAT υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης έχοντας 

συμπληρώσει 19 έτη,  8 μήνες και 15 ημέρες ναυτικής υπηρεσίας. Το ποσό 

της εθνικής σύνταξης για τα 19 έτη ναυτικής υπηρεσίας, ανέρχεται σε 376,32 

€. Για το χρόνο ασφάλισης πέραν των 19 ετών, δηλαδή για τους 8 μήνες και 

τις 15 ημέρες (8 μήνες * 30 ημέρες +15 ημέρες = 255 ημέρες) θα λάβει ως 

εθνική σύνταξη το ποσό των 5,44 € [(384 €- 376,32 €) * 255/360 = 5,44 €] 

Επομένως, η εθνική σύνταξη που θα λάβει ο παραπάνω δικαιούχος, για τα 19 

έτη, 8 μήνες και 15 ημέρες, ναυτικής υπηρεσίας, θα ανέρχεται σε 381,76 € 

(376,32 € + 5,44 € = 381,76 €). 

δ.  Συνυπολογισμός πλασματικών χρόνων 
 
Σε περίπτωση που ασφαλισμένος έχει αναγνωρίσει χωρίς εξαγορά 

πλασματικούς χρόνους, οι οποίοι αξιοποιούνται μόνο νια τη θεμελίωση του 

συνταξιοδοτικού δικαιώματος, οι χρόνοι αυτοί συνυπολογίζονται στη 

διαμόρφωση του ποσού της εθνικής σύνταξης, όχι όμως και σε αυτό της 

ανταποδοτικής σύνταξης, όπως ρητά ορίζεται στο αρ. 28 παρ. 2δ του Ν. 

4387/2016. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6: 

Ασφαλισμένος, έχει αναγνωρίσει χωρίς εξαγορά 200 ημέρες επιδοτούμενης 

ανεργίας (αρ. 40 του Ν. 2084/1992), προκειμένου να συμπληρώσει τα 15 έτη 

ασφάλισης και να δικαιωθεί σύνταξης στο 67° έτος της ηλικίας. Το ποσό της 

εθνικής σύνταξης είναι 345,60 €. Εξυπακούεται ότι οι πλασματικοί χρόνοι, οι 

οποίοι αναγνωρίσθηκαν κατόπιν εξαγοράς, για τη θεμελίωση και για την 

προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, συνυπολογίζονται στη διαμόρφωση τόσο 

της εθνικής όσο και της ανταποδοτικής σύνταξης. 

Τέλος, προβλέπεται αναπροσαρμογή της εθνικής σύνταξης, από 1.1.2017 κατ' 

έτος με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με βάση συντελεστή που 

διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη 
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μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους και δεν 

υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του ΔτΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

14 παρ. 3 του Ν. 4387/2016. 

Β.  Η έννοια και τα χαρακτηριστικά της ανταποδοτικής σύνταξης 
 

α) Αποτελεί το δεύτερο τμήμα του αθροίσματος της κύριας σύνταξης όλων των 

κατηγοριών (εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας, εκ μεταβιβάσεως). 

β) Καθορίζεται από: 

• τις συντάξιμες αποδοχές/εισόδημα, επί των οποίων καταβλήθηκαν 

εισφορές (όπως ορίζονται με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθ. 28) - 

βλ. στη συνέχεια παρ. Γ1 , 

• το χρόνο ασφάλισης (όπως ορίζεται στο άρθ. 34), 

• τα ετήσια ποσοστά αναπλήρωσης επί των συντάξιμων αποδοχών,  

γ) Καταβάλλεται μαζί με την εθνική σύνταξη κάθε μήνα, 

δ) Η χορήγηση της τελεί υπό την εγγύηση του ελληνικού κράτους. 

1.  Δικαιούχοι 
 
-     υπάλληλοι-λειτουργοί του Δημοσίου και στρατιωτικοί 

- ασφαλισμένοι κύριας ασφάλισης του ιδιωτικού τομέα (μισθωτοί, 

αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι του 

Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ) οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα 

συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, δηλαδή έχουν συμπληρώσει 

τον κατά περίπτωση οριζόμενο από τη νομοθεσία χρόνο ασφάλισης και την 

αντίστοιχη ηλικία συνταξιοδότησης. 

Υπενθυμίζεται ότι τα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται με το νέο τρόπο 

υπολογισμού της σύνταξης καθορίζονται στο άρθρο 94 του Ν. 4387/2016 

(εγκύκλιος 20/2016 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και είναι οι ασφαλισμένοι που έχουν 
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υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης είτε πριν από την 13.5.2016 είτε από την 

ημερομηνία αυτή και μετά, των οποίων η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται από 

την ημερομηνία αυτή και μετά. 

2.  Υπολογισμός ανταποδοτικής σύνταξης μη μισθωτών (ελεύθερων 
επαγγελματιών) 

 
ί. Όσον αφορά τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών των μη μισθωτών 

(ελεύθερων επαγγελματιών), καταρχήν γίνεται παραπομπή στις σχετικές 

οδηγίες του με αρ. πρωτ. Φ80000/οικ. 60271/2195/23.12.2016 εγγράφου του 

ΥΠΕΚΑΑ. Σύμφωνα λοιπόν με τα οριζόμενα στο άρθ. 28 παρ. 2 β του Ν. 

4387/2016, όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες ως συντάξιμες 

αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας 

ασφάλισης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου λαμβάνεται υπόψη το 

εισόδημα, το οποίο υπόκειται σε εισφορές καθ' όλη τη διάρκεια του 

ασφαλιστικού βίου. 

Ειδικότερα, για το διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του Νόμου 4387/2016, 

εισόδημα νοείται το ποσό που θα αποτελούσε το ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα 

αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό που πράγματι καταβλήθηκε για 

κάθε μήνα ασφάλισης, συνυπολογιζομένων, με αναγωγή κατά κεφαλήν, τυχόν 

υφισταμένων κατά το διάστημα αυτό κοινωνικών πόρων υπέρ των αντιστοίχων 

ταμείων (βλ. παρ. 1-4 σελ. 7-8 του με αρ. πρωτ. Φ80000/οικ. 

60271/2195/23.12.2016 εγγράφου του ΥΠΕΚΑΑ). 

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπεται κατώτατο όριο μηνιαίου 

εισοδήματος ίσο με τον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό 

άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (σήμερα το κατώτατο όριο διαμορφώνεται 

σε 586,08 €). Ως ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος καθορίζεται αυτό των 

έμμισθων ασφαλισμένων του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016, δηλαδή το ποσό 

των 5.860,80 € (βλ. το με αρ. πρωτ. Φ. 10043/οικ. 14226/431/24.3.2017 

έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ: ΨΔΕΝ465Θ1Ω-ΠΩ1, ενότητα IB). 
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Ευνόητο είναι ότι και σε αυτή την κατηγορία, των ελευθέρων επαγγελματιών, 

για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών επί των αιτήσεων 

συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από 13.5.2016 έως 31.12.2016, λαμβάνεται 

υπόψη το εισόδημα κατά τις ειδικότερες λοιπές προβλέψεις του άρθρου 28, που 

προκύπτει από το έτος 2002 και έως την υποβολή της αίτησης 

συνταξιοδότησης. Από 1.1.2017 και κάθε επόμενο έτος αυτή η περίοδος 

αναφοράς αυξάνεται κατά ένα έτος. 

Παράδειγμα υπολογισμού εισοδήματος: Έστω ότι το έτος 2009 καταβλήθηκε 

εισφορά στην 5η ασφαλιστική κατηγορία ποσού 279,81 €. Το εισόδημα θα 

υπολογιστεί ως εξής: 279,81 € * 12 μήνες = 3.357,72€ : 20% = 16.788,60 €. 

ii. Ως συντάξιμες αποδοχές για το χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται 

πλασματικά (κατόπιν καταβολής του προβλεπόμενου ποσού εξαγοράς) ορίζεται 

το ποσό που θα αποτελούσε τον ασφαλιστέο μηνιαίο μισθό /εισόδημα αν 

εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό που καταβλήθηκε για την εξαγορά 

κάθε μήνα ασφάλισης. Οι συντάξιμες αποδοχές υπολογίζονται στο αρχικό ποσό 

εξαγοράς, πριν την εφαρμογή της ποσοστιαίας έκπτωσης, σε περίπτωση εφάπαξ 

καταβολής του ποσού. 

γ.  Προσαύξηση/αναπροσαρμογή των αποδοχών των ελεύθερων 
επαγγελματιών  
 
Όπως και στην περίπτωση των μισθωτών, οι αποδοχές των ελεύθερων 

επαγγελματιών αναπροσαρμόζονται μέχρι και το 2020 με βάση τη μεταβολή του 

μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και από το 2021 και μετά με βάση το δείκτη μεταβολής 

μισθών, που υπολογίζεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. (βλ. τις οδηγίες του με αρ. πρωτ. 

οικ. 15726/605/5.4.2017 εγγράφου του ΥΠΕΚΑΑ, ΑΔΑ: 7ΙΣΒ465Θ1Ω-ΘΕΒ). 

Επισημαίνεται ότι οι συντάξιμες αποδοχές αναπροσαρμόζονται έως και το 

προηγούμενο της συνταξιοδότησης έτος. Επίσης σημειώνεται ότι, όταν το 

γινόμενο των διαδοχικών μεταβολών του μέσου ετήσιου ΔτΚ περισσοτέρων του 

ενός ετών είναι μικρότερο της μονάδας (1,00), επειδή η οικεία διάταξη 

 
 

 



81 
 
αναφέρεται σε προσαύξηση των αποδοχών, τότε λαμβάνεται υπόψη ως τιμή του 

γινομένου η μονάδα. 

Παράδειγμα υπολογισμού προσαύξησης αποδοχών με βάση το Δείκτη Τιμών 

Καταναλωτή (ΔτΚ) 

Έστω ότι καταβλήθηκε εισφορά το έτος 2009 στην 5η ασφαλιστική κατηγορία 

ποσού 279,81 €. Η αίτηση συνταξιοδότησης υποβλήθηκε το Νοέμβριο του 2016. 

Η προσαύξηση του εισοδήματος με βάση το ΔτΚ θα υπολογιστεί ως εξής: 

279,81€ * 12 μήνες = 3.357,72 € : 20% = 16.788,60 € * 1,05521 (ΔτΚ: 2009) = 

17.715,49 €. 

δ.  Ετήσια ποσοστά αναπλήρωσης 
 
Το τελικό ποσό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης υπολογίζεται για το 

σύνολο του χρόνου ασφάλισης, με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 

της παρ. 4 του άρθρου 8.  

 

 

 

 

 

Πίνακας 11: Ποσοστά αναπλήρωσης για τον υπολογισμό του 
ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης 

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ 

από έως 
  

 

0 15 0,77% 11,55% 

15,01 16 
0,84% 

 

12,39% 

16,01 17 13,23% 

17,01 18 14,07% 

18,01 19  1 4,97% 
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19,01 20 0,90% 

 

0,90% 

 

15,87% 

20,01 21 16,77% 

21,01 22 

0,96% 

17,73% 

22,01 23 18,69% 

23,01 24 19,65% 

24,01 25 

1,03% 

20,68% 

25,01 26 21,71% 

26,01 27 22,74% 

27,01 28 

1,21% 

23,95% 

28,01 29 25,16% 

29,01 30 26,37% 

30,01 31 

1,42% 

27,79% 

31,01 32 29,21% 

32,0! 33 30,63% 

33,01 34 

1,59% 

32,22% 

34,01 35 33,81% 

35,01 36 35,40% 

36,01 37 

1,80% 

37.20% 

37,01 38 39% 

38,01 39 40,80% 

39,01 40 

2,00% 

42,80% 

40,01 41 44,80% 

41,01 
42 και 

περισσότερα 
46,80% 

 

Παράδειγμα υπολογισμού τελικού ποσού ανταποδοτικής σύνταξης παλαιού 

ασφαλισμένου στον τ. ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ: 
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Έστω ασφαλισμένος με συνολικό χρόνο ασφάλισης 40 έτη, ο οποίος υποβάλλει 

αίτηση συνταξιοδότησης τον Δεκέμβριο του 2016. Συνεπώς, από 1.1.2002 έως 

και 31.12.2016, δηλαδή για 180 μήνες, έχουν καταβληθεί συνολικά 254.319,18 € 

και οι μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές ανέρχονται σε 1.412,88 € (254.319,18 €: 18 

μήνες).  Το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης ανέρχεται σε 604,71 € [1.412,88 € 

* 42,80% (συντελεστής αναπλήρωσης)]. 

Πίνακας 12: Υπολογισμός σύνταξης βάσει του Δείκτη τιμών Καταναλωτή (ΔτΚ) 

Έτος 
καταβολής 
εισφορών 

Ποσό μηνιαίας 
εισφοράς 

 (σε €) 

Μήνες 
καταβολής 

Συνολικό ποσό 
καταβληθεισών 

εισφορών 
 (σε €) 

Συντάξιμες 
αποδοχές 

 (σε €) 

Συνολική 
αναπροσαρμογή 

 (με τον ΔΤΚ) 
από 

το έτος 
αναφοράς μέχρι 
το έτος εξόδου 

(σε €) 

Ετήσιες 
αποδοχές 
αναπρο-

σαρμοσμένες 
με τον ΔτΚ 

(σε €) 

2002 143,00 
(Ζ' κατηγορία) 12 1.716,00 8.580,00 1,30263 11.176,54 

2003 189,00 
(Η' κατηγορία) 12 2.268,00 11.340,00 1,25858 14.272,297 

2004 204,00 
(Η' κατηγορία) 12 2.448.00 12.240,00 1,2231 1 14.970,866 

2005 220,00 
(Η' κατηγορία) 12 2.640,00 13.200,00 1,18175 15.599,10 

2006 233,00 
(Η' κατηγορία) 12 2.796,00 13.980,00 1,14510 16.008,498 

2007 
246,75 επί 5ης 

ασφ. 
κατηγορίας 

ΟΑΕΕ 
12 2.961,00 14.805,00 1,11283 16.475,448 

2008 
266,49 επί 5ης 

ασφ. 
κατηγορίας 

ΟΑΕΕ 
12 3.197,88 15.989,40 1,06798 17.076,359 

2009 
279,81 επί 5ης 

ασφ. 
κατηγορίας 

12 3.357,72 16.788;60 1,05521 17.715,498 

2010 
315,59 επί 6ης 

ασφ. 
κατηγορίας 

12 3.787,08 18.935,40 1,00771 19.081,391 

2011 
315.59 επί 6ης 

ασφ. 
κατηγορίας 

12 3.787,08 18.935.40 1,00000 18.935,40 

2012 
315,59 επί 6ης 

ασφ. 
κατηγορίας 

12 3.787,08 18.935,40 1,00000 18.935,40 

2013 
337,46 επί 7ης 

ασφ. 
κατηγορίας 

12 4.049,52 20.247,60 1,00000 20.247,60 
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2014 
337,46 επί 7ns 

ασφ. 
κατηγορίας 

12 4.049,52 20.247,60 1,00000 20.247,60 

2015 
279,81 επί 5ης 

ασφ. 
κατηγορίας 

12 3.357,72 16.788,60 1,00000 16.788,60 

2016 
279,8181 επί 

5ns ασφ. 
κατηγορίας 

12 3.357,72 16.788,60 - 16.788,60 

Σύνολο  180   254.319,18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Προτάσεις του ΙΝ.ΕΜ.Υ./ΕΣΕΕ για την εξυγίανση του 
ασφαλιστικού συστήματος 
 
Επί σειρά δεκαετιών η αναβλητικότητα στη λήψη κομβικών αποφάσεων 

μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα στο μείζον ζήτημα του ασφαλιστικού, συνετέλεσε 

στην εκτίναξη της εθνικής συνταξιοδοτικής δαπάνης στο 17% του ΑΕΠ 

(ευρωπαϊκός μέσος όρος 12-13%) και στη διαιώνιση αδιεξόδων που ταλανίζουν 

μέχρι και σήμερα εκατομμύρια  ασφαλισμένους και συνταξιούχους.  Η θέσπιση 

ενός βιώσιμου και λειτουργικού ασφαλιστικού συστήματος,  βασικά 
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χαρακτηριστικά του οποίου θα είναι ο σεβασμός στη διαδοχή και στην 

αλληλεγγύη των γενεών αλλά και η απονομή κοινωνικής δικαιοσύνης, πρέπει να 

αποτελεί προτεραιότητα όλων των ιθυνόντων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόταση της Κυβέρνησης, μέσω του προσχεδίου που 

δημοσιεύτηκε στις αρχές του 2016 το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εισαγάγει μεν ορισμένες  παραμέτρους  

που απηχούν πάγια και διαρκή αιτήματα της κοινωνίας,  χρήζει όμως 

σημαντικών βελτιωτικών παρεμβάσεων. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή των 

κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία αναδιάρθρωσης του υφιστάμενου 

στρεβλού και άκρως αντιπαραγωγικού ασφαλιστικού καθεστώτος, μόνο οφέλη 

μπορεί να προσδώσει στο όλο εγχείρημα.  

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας αναλογιζόμενη το 

θεσμικό της ρόλο και λαμβάνοντας υπόψη την ευρεία μάζα των 

απασχολουμένων που εκπροσωπεί, δε θα μπορούσε να μείνει απαθής σε μία 

διαδικασία καθοριστικής σημασίας για το παρόν και το μέλλον του τόπου μας. Η 

ΕΣΕΕ ανταποκρινόμενη στον έντονο προβληματισμό που διακατέχει το σύνολο 

του εμπορικού κόσμου αναφορικά με το  μέλλον του  κύριου φορέα ασφάλισης 

των ελεύθερων επαγγελματιών, εκείνον του ΟΑΕΕ,  εκπόνησε και υπέβαλλε από 

την πρώτη κι όλας στιγμή τεκμηριωμένες θέσεις και βελτιωτικές παρεμβάσεις. 

Χωρίς να απαξιώνεται η προσπάθεια ικανοποίησης ενός διαχρονικού αιτήματος 

των επιχειρηματικών φορέων, εκείνο της διασύνδεσης των ασφαλιστικών 

εισφορών με το πραγματικό εισόδημα, η εξυγίανση του ΟΑΕΕ, με 

συσσωρευμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 10,2 δις ευρώ (Οκτώβριος 2015), 

απαιτεί την αποδοχή προτεινόμενων λύσεων που έχουν πολλάκις επισημανθεί 

από τους φορείς εκπροσώπησης της πραγματικής οικονομίας. 

Πιο συγκεκριμένα, συνιστά αδήριτη ανάγκη η  υιοθέτηση της κοινής πρότασης 

για την μόνιμη και ουσιαστική τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ώστε 

να επαναδιατυπωθεί στο νόμο η κεφαλαιοποίηση και το πάγωμα χρεών  και για 

ποσά άνω των 20.000 € που ξεπερνούν πλέον τα 7 δις € (Οκτώβριος 2015), 

μέσω της δυνατότητας αποποίησης ασφαλιστικού χρόνου. Περαιτέρω, η 
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επανενεργοποίηση των 230.000 περίπου διακοψάντων οφειλετών του Ταμείου 

με χρέη 2,4 δις € και η διασφάλιση της συνεχούς ροής καταβολής των 

τρεχουσών εισφορών, με διάκριση όμως μεταξύ οφειλετών και συνεπών 

ασφαλισμένων, πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα των ιθυνόντων. 

Με σημείο αναφοράς τις διατάξεις του υπό διαμόρφωση ευρύτερου 

ασφαλιστικού πλαισίου, βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην άμεση αναθεώρηση 

του αυθαίρετου δεκαπλασιασμού του κατώτατου μισθού για τον καθορισμό 

ανώτατου πλαφόν καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και στην 

αντικατάστασή του από  μία προοδευτική κλίμακα με πολλαπλασιαστές από 1 

έως 9. Παράλληλα, ενδείκνυται η επανεκτίμηση του συντελεστή 6,95% επί των 

αποδοχών των ασφαλισμένων ως εισφορά υγείας, καθώς ο αναλογικός της 

χαρακτήρας πλήττει καίρια τα χαμηλά εισοδήματα, ενώ πρέπει να προωθηθεί η 

ευρύτερη χρήση του εργόσημου σε ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων, πλην 

των αγροτικών. Καθοριστική σημασία για το ύψος των μελλοντικών 

συντάξιμων αποδοχών θα διαδραματίσει η τελική διαμόρφωση των ποσοστών 

αναπλήρωσης, με τη διασφάλιση ισότιμης μεταχείρισης τόσο μεταξύ 

υφιστάμενων και μελλοντικών συνταξιούχων όσο και μεταξύ των διαφορετικών 

επαγγελματικών ομάδων να κρίνεται επιβεβλημένη. 

Εν κατακλείδι, η διάγνωση των αναγκών και η διευθέτηση χρόνιων 

προβλημάτων που ταλανίζουν την Αγορά και ειδικότερα τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, αποτελεί το πρώτο βήμα για την εγκαθίδρυση ενός στέρεου, 

βιώσιμου και κοινωνικά αποδεκτού ασφαλιστικού συστήματος.  Βασική 

προϋπόθεση για την αναδιάρθρωση του υπάρχοντος προβληματικού 

ασφαλιστικού πεδίου είναι η συστηματική και εποικοδομητική ανταλλαγή 

απόψεων & προτάσεων.  Στο  πλαίσιο επομένως ενός διευρυμένου και 

ειλικρινούς διαλόγου μεταξύ των νομοθετούντων και  των θεσμοθετημένων 

κοινωνικών εταίρων, οι οποίοι κατά κοινή παραδοχή αντανακλούν τις τάσεις 

του κοινωνικού συνόλου, εδράζεται η επίτευξη, του ευκταίου από όλες τις 

πλευρές , αποτελέσματος. 
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Α.  Συνοπτική αποτύπωση των 10 θέσεων της ΕΣΕΕ για το νέο 
Ασφαλιστικό Σύστημα 
 
1. Επαναφορά της κοινής πρότασης για την μόνιμη και ουσιαστική τακτοποίηση 

των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ΟΑΕΕ, ώστε να επαναδιατυπωθεί στο 

νόμο το «πάγωμα», η κεφαλαιοποίηση και η αφαίρεση των οφειλών από τον 

υπολογισμό της αναλογικής σύνταξης ως ασφαλιστικός χρόνος.  

2. Η αναλογικότητα των ασφαλιστικών εισφορών με το εισόδημα να 

υπολογίζεται στο «μετά φόρον εισόδημα». 

3. Αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών με λογιστικές διαφορές που 

μπορεί να προκύπτουν μετά από φορολογικούς ελέγχους. 

4. Να αναθεωρηθεί ο αυθαίρετος δεκαπλασιασμός για τον καθορισμό ανώτατου 

πλαφόν και να εξεταστεί μια νέα κλίμακα με πολλαπλασιαστές από 1 έως 9. 

5. Να επανεκτιμηθεί το ποσοστό 6,95% για τη περίθαλψη καθώς επίσης το 

7,5% για επικουρικές και το 4,0% για προνοιακές ασφαλιστικές εισφορές. 

6. Να καταργηθούν όλες οι έκτακτες εισφορές και τα 15 € (υπέρ ΕΛΑ-

ΕΛΕ/ΕΛΕΕ) ως βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως 

απασχολούμενων, που δεν χρησιμοποιείται για το συγκεκριμένο σκοπό. 

7. Να επεκταθεί το εργόσημο και σε άλλες εργασίες πέρα των αγροτικών 

δραστηριοτήτων. 

8. Να υπολογιστεί η δυσανάλογη επιβάρυνση των νέων συνταξιούχων και να 

αναλυθεί το ποσοστό αναπλήρωσης. 

9. Να υπάρξει ποσοστικοποίηση και να μην υπάρξουν εξαιρέσεις 

επαγγελματικών κλάδων και ομάδων στο νέο ασφαλιστικό. 

10. Να κωδικοποιηθεί απλά και κατανοητά η ασφαλιστική νομοθεσία. 

Β.  Βελτιωτικές, κατ’ άρθρον,  προτάσεις της ΕΣΕΕ επί του νέου 
Ασφαλιστικού Συστήματος 
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Οι παρατηρήσεις και επισημάνσεις αφορούν στις ασφαλιστικές διατάξεις και 

δεν επεκτείνονται στις οργανωτικές.  Η ΕΣΕΕ θεωρεί απαραίτητη μια αναλυτική 

αναλογιστική μελέτη, που να καταδεικνύει με μια προβολή προς το μέλλον, την 

αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων στην εξέλιξη του ασφαλιστικού 

συστήματος.  Επίσης κρίνεται απαραίτητη την ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

αναλογιστική εποπτεία - επιτήρηση του συστήματος, ώστε στο βαθμό που 

εμφανίζεται παρέκκλιση από τους στόχους, να γίνονται άμεσα οι απαραίτητες 

παρεμβάσεις.  Αναλυτικά στα άρθρα επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

Άρθρο 6: Η εθνική σύνταξη πρέπει να θεωρείται η βάση της συνολικής 

σύνταξης.  Η διατύπωση της διάταξης, της προσδίδει προνοιακά χαρακτηριστικά 

και είναι επίφοβο να συνδεθεί με εισοδηματικά κριτήρια.  Όσον αφορά στο θέμα 

της ανταποδοτικής σύνταξης, θα πρέπει να τεθεί στην διάταξη «αποσκοπεί 

συναθροιζόμενη με την εθνική σύνταξη στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου 

διαβίωσης ……».  Από μόνη της η ανταποδοτική σύνταξη είναι ιδιαίτερα χαμηλή 

και δεν μπορεί να εξασφαλίσει αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. 

Άρθρο 7: Όσον αφορά στη σύνταξη αναπηρίας, η εθνική σύνταξη θα πρέπει να 

καταβάλλεται πλήρης, εφ΄ όσον το ποσοστό αναπηρίας είναι 67% τουλάχιστον. 

Για τη σύνταξη λόγω θανάτου θεωρούμε ότι πρέπει να τεθούν ενιαία ποσοστά 

σύνταξης των συνδικαιούχων, για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς.  Δεν είναι 

σκόπιμο, να διατηρούνται ιδιαίτερα καθεστώτα υπολογισμού σύνταξης λόγω 

θανάτου. 

Άρθρο 8: Στο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών, που λαμβάνονται υπόψη για τον 

υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών, θα πρέπει να συνυπολογίζονται και τα 

δώρα εορτών κ.λ.π., για τα οποία καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές.  Είναι 

επίσης απαραίτητο να βελτιωθούν (να αυξηθούν) οι συντελεστές αναπλήρωσης 

σε χρόνο ασφάλισης που υπερβαίνει τα 30 έτη, προκειμένου να δημιουργηθεί 

σημαντικό κίνητρο συνέχισης της ασφάλισης.  Με τους υπάρχοντες συντελεστές, 

οι διαφορές στα ποσά συντάξεων μετά τα 30 έτη ασφάλισης είναι αναντίστοιχες 

των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται. 
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Η παρ. 5 του άρθρου προβλέπει μεν, σε περίπτωση καταβολής περισσότερων εκ 

της αυτής αιτίας συντάξεων, την καταβολή του αθροίσματος των 

καταβαλλομένων.  Όσο αφορά το πλαφόν όμως, η περίπτωση αυτή κακώς 

εμπίπτει στην ρύθμιση της μιας σύνταξης.  Ένα σημαντικό επίσης θέμα είναι η 

«επικαιροποίηση» των παλαιών αποδοχών που είναι υπολογισμένες σε δραχμές 

και ο τρόπος μετατροπής τους σε ευρώ. Τέλος θα πρέπει να διευκρινισθεί στον 

υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών, πως θα υπολογίζονται οι πλασματικοί 

χρόνοι που αναγνωρίσθηκαν με εξαγορά. 

Άρθρο 9: Στις συντάξεις αναπηρίας (προβλέπεται Υπουργική Απόφαση), πρέπει 

να είναι απόλυτα σαφές ποιος κρίνει την ανατομοφυσιολογική βλάβη και ποιος 

και με ποια κριτήρια κρίνει την ασφαλιστική αναπηρία.  Αυτό πρέπει να 

ρυθμιστεί με ενιαίο τρόπο για τους ασφαλισμένους όλων των ασφαλιστικών 

φορέων. 

Άρθρο 15: Ο ορθός όρος είναι ότι οι συντάξεις «επανυπολογίζονται» δεν 

αναπροσαρμόζονται.  Απαιτείται σαφής διατύπωση σε σχέση με το τι πρόκειται 

να συμβεί στις καταβαλλόμενες συντάξεις μετά την ολοκλήρωση του 

προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.  Πάντως η σχετική διάταξη (παρ. 

3), προβλέπει την αύξηση των συντάξεων μόνο για εκείνες τις περιπτώσεις που 

«εκδίδονται μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου», άρα για τις νέες και όχι τις 

καταβαλλόμενες συντάξεις. 

Άρθρο 16: Προτείνεται η εξής διατύπωση: 

1. Χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ είναι: 

α. Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης, ήτοι ο χρόνος ασφαλιστέας απασχόλησης 

ή ιδιότητας στον ΕΦΚΑ ή στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς και 

κλάδους για τον οποίο έχουν καταβληθεί ή οφείλονται εισφορές.  Κατά την 

υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, ο ασφαλισμένος δύναται με δήλωσή του 

να αποποιηθεί χρόνο ασφάλισης (πιθανόν από 1/1/2010 και μετά) για τον 

οποίο δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές και να απαλλαγεί της 
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υποχρέωσης για καταβολή των αναλογουσών, στον χρόνο ασφάλισης αυτόν, 

εισφορών. 

β. Στην παρ. 2 η δυνατότητα προαιρετικής συνέχισης της ασφαλίσεως δεν 

πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 42 Ν. 2084/1992, που θέτει ετήσια 

προθεσμία μετά τη διακοπή της εργασίας, αλλά οποτεδήποτε.  Ή σε κάθε 

περίπτωση οποτεδήποτε, μετά τη συμπλήρωση τριών χιλιάδων ημερών 

ασφάλισης. 

γ. Στην παρ. 3 διευκρινίζεται μεν ότι όλος ο χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος 

του ΕΦΚΑ, δεν διευκρινίζεται όμως με ποιες προϋποθέσεις θα χορηγείται η 

σύνταξη όταν έχουμε χρόνο ΕΦΚΑ από φορείς που έχουν διαφορετικές 

προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. 

δ. Στην παρ. 4 θεωρούμε ότι κακώς, για την προσμέτρηση του χρόνου μετά τη 

συνταξιοδότηση, τίθεται το όριο των 10 χρόνων ασφάλισης.  Σήμερα δεν 

υπάρχει αντίστοιχο όριο.  Επίσης θα πρέπει να προστατευθούν και θεμελιωμένα 

δικαιώματα δεύτερης σύνταξης που δεν έχουν μέχρι σήμερα ασκηθεί. Θεωρούμε 

ότι θα πρέπει πλέον να συνυπολογίζονται όλοι οι χρόνοι που καταβλήθηκαν 

εισφορές χωρίς εξαιρέσεις (π.χ. ευρύτερος δημόσιος τομέας κ.λ.π.). 

ε. Στην παρ. 5α θεωρούμε ότι καλύτερα είναι να διαγραφεί η λέξη «καλόπιστα». 

Άρθρο 48: Η πρόβλεψη για χορήγηση ως προσωπικής διαφοράς του μισού 

της διαφοράς όταν αυτή είναι μεγαλύτερη του 20% είναι άδικη, δεδομένου 

ότι στην περίπτωση αυτή η διαφορά περιορίζεται στο 10%, ενώ αν για 

παράδειγμα είναι 15%, παραμένει ως έχει. Θεωρούμε ότι ο χρόνος 

παράλληλης ασφάλισης θα πρέπει να συνυπολογίζεται στην ανταποδοτική 

σύνταξη, ακόμη και αν υπολείπεται της 10ετίας. Θα πρέπει να διευκρινισθεί 

επίσης τι εισφορές θα καταβάλει ο ασφαλισμένος που μέχρι 31.12.2016 έχει 

κύρια ασφάλιση σε δύο ασφαλιστικούς φορείς.  Θα καταβάλλει διπλή 

εισφορά ή μόνο μια και ποια. Τέλος στην περίπτωση συνταξιούχου που 

αναλαμβάνει υπηρεσία (ασκεί ελεύθερο επάγγελμα) δεν μπορεί να 
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καταβάλλονται πλέον προσαυξημένες εισφορές.  Γενικότερα η απασχόληση 

συνταξιούχου πρέπει να επανεξετασθεί.  Είναι θέμα αν πρέπει στην 

κατηγορία αυτή να καταβάλλεται εθνική σύνταξη κ.λ.π. 

Άρθρο 53: Κατ΄ αρχήν θα πρέπει να διευκρινισθεί τι σημαίνει ο όρος «από 

την ασκούμενη δραστηριότητα».  Επίσης να διευκρινισθεί ποιο θεωρείται 

εισόδημα όταν αυτό προέρχεται από συμμετοχή σε Ο.Ε.,  Ε.Ε.,  Ε.Π.Ε., 

Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) κ.λ.π. Παράλληλα, θα πρέπει να επανεξετασθεί το 

τιθέμενο όριο μέχρι του οποίου υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές, 

καθώς και κάποια κλιμάκωση στον προσδιορισμό των εισφορών, ανάλογη 

του εισοδήματος. Για όσους ξεκινούν επαγγελματική δραστηριότητα θα 

πρέπει να διευκρινισθεί πως υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές.  

Επίσης τι γίνεται στην περίπτωση που έχουν καταβληθεί εισφορές με το 

δηλωθέν εισόδημα και μετά από έλεγχο της εφορίας διαπιστώνεται 

απόκρυψη εισοδημάτων. Ενδεχομένως ο υπολογισμός εισφορών θα πρέπει 

να γίνεται στο μετά φόρου εισόδημα. Τέλος, πρέπει να ορισθεί πως θα 

γίνεται η μηνιαία καταβολή εισφορών, για εισόδημα προηγούμενου έτους. 

Άρθρο 57: Θα πρέπει να επανεξετασθεί ο ποσοστιαίος, επί του εισοδήματος 

υπολογισμός εισφορών, υπέρ υγειονομικής περίθαλψης.  Θεωρούμε 

ορθότερο τον προσδιορισμό εφάπαξ σταθερού ποσού εισφορών, έναντι του 

προτεινόμενου αναλογικού, που ενδεχομένως να είναι υψηλότερο σε 

εισοδήματα από κάποιο ύψος και πάνω, με πρόβλεψη ελάφρυνσης των 

αντίστοιχων κατώτερων.  

Άρθρο 58: Πρέπει να επανεξετασθεί η θέσπιση υποχρέωσης καταβολής 

εισφοράς στον απασχολούμενο συνταξιούχο τόσο επί της συντάξεως όσο και 

επί των αποδοχών.  Η ασφαλιστική του κάλυψη γίνεται μια φορά και θα 

πρέπει να καταβάλει είτε επί της συντάξεως είτε επί των αποδοχών του. 
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Γ.  Έρευνα του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ για το νέο καθεστώς καταβολής 
εισφορών μέσω του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
 
Η ψήφιση του νέου Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου τον Απρίλιο του 2016 (Ν. 4387/ 

2016), η οποία σηματοδότησε τη σύσταση και τη λειτουργία του νέου ΕΦΚΑ από 

1.1.2017, πυροδότησε σειρά συζητήσεων και αντεγκλήσεων, αναφορικά με τις 

επερχόμενες αλλαγές στο ασφαλιστικό καθεστώς χιλιάδων επιτηδευματιών. Η 

νομοθέτηση του νέου θεσμικού πλαισίου κατατάσσει την Ελλάδα μεταξύ των 

χωρών με τις υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές για τους ελεύθερους 

επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους με «μπλοκάκι», ως ποσοστό επί του 

εισοδήματός τους. Τούτων δοθέντων, η ΕΣΕΕ, πριν ακόμη τη δημοσίευση του νέου 

Ασφαλιστικού αλλά και μετά τη θεσμοθέτησή του, είχε προβεί, μέσω εκπόνησης 

αναλυτικών και τεκμηριωμένων παραδειγμάτων, στην εκτίμηση των επιπτώσεων 

του νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων στα εισοδήματα των 

ασφαλισμένων του πρώην ΟΑΕΕ, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά και 

μόνο στον κλάδο του Εμπορίου.  

Η δημοσίευση στα τέλη του προηγούμενου έτους των απαραίτητων ερμηνευτικών 

εγκυκλίων και η ανάρτηση των νέων ασφαλιστικών εισφορών στον ιστότοπο του 

ΕΦΚΑ, αποτέλεσαν την αφορμή προκειμένου να δρομολογηθεί η διενέργεια 

έρευνας από πλευράς ΕΣΕΕ για την αποτύπωση των πρώτων εντυπώσεων του 

εμπορικού κόσμου, αναφορικά με τη  λειτουργία του ΕΦΚΑ. Φυσικά, θα πρέπει 

να τονιστεί πως κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής έρευνας η πλειοψηφία των 

ερωτώμενων εμπόρων είτε δεν είχε ενημερωθεί αναφορικά με το ύψος των νέων 

ασφαλιστικών εισφορών που θα κληθεί να καταβάλλει είτε ενώ γνώριζε την 

ανάρτησή τους στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ, λόγω φόρτου εργασίας, δεν πρόλαβε να 

ενημερωθεί. 

Βασικό πυλώνα του νέου Ασφαλιστικού Συστήματος, συνιστά η διασύνδεση των 

εισφορών με το εισόδημα (ΚΦΑ: Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα από την 

άσκηση ασφαλιστέας δραστηριότητας) του κάθε ασφαλισμένου, μία παράμετρος 

που ενέχει μεγαλύτερη αίσθηση δικαιοσύνης σε σύγκριση με το προηγούμενο 

καθεστώς των ασφαλιστικών κατηγοριών του ΟΑΕΕ. Παράλληλα, με το νέο 
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καθεστώς, οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των Καθαρά 

Φορολογητέων Αποτελεσμάτων του έτους 2015, και στη συνέχεια με το πέρας της 

εκκαθάρισης του εισοδήματος (χρήσης) του 2016 θα πραγματοποιηθεί ο 

απαραίτητος συμψηφισμός. 

Όσον αφορά στη συγκριτική ανάλυση του νέου καθεστώτος (ΕΦΚΑ) με το 

προηγούμενο (ΟΑΕΕ), οι προβολές στις οποίες προέβη το ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ, 

καταδεικνύουν ελαφρύνσεις στην καταβολή εισφορών για εισοδήματα έως τις 

15.000€ – 20.000 € και αντίστοιχες επιβαρύνσεις για όσους διαθέτουν ετήσια 

εισοδήματα που υπερβαίνουν τα προαναφερθέντα ποσά. Βεβαίως, το παραπάνω 

συμπέρασμα τελεί υπό την αίρεση της ασφαλιστικής κατηγορίας του ΟΑΕΕ που 

εντάσσονταν ο κάθε ασφαλισμένος και της πιθανής μετάταξης στην οποία είχε 

προβεί. 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονιστεί το γεγονός πως η εκπονηθείσα έρευνα 

απηχεί τις απόψεις εμπόρων ασφαλισμένων στον πρώην ΟΑΕΕ και όχι το 

σύνολο των ασφαλισμένων του Ταμείου. Συνεπώς, οι επιβαρύνσεις που πιθανόν 

προκύπτουν για άλλες επαγγελματικές ομάδες δεν αποτελούν αντικείμενο 

ανάλυσης και ερμηνείας της παρούσας έρευνας, ενώ το μέγεθος των 

επιβαρύνσεων/ελαφρύνσεων είναι πιθανό να διαφοροποιείται, αναλόγως της 

νομικής μορφής της επιχείρησης που πιθανόν μετέχει ο ερωτώμενος (ατομικές, 

προσωπικές, κεφαλαιουχικές – μέλη ΔΣ Α.Ε., διαχειριστές ΙΚΕ κ.α.). 

Ταυτότητα της έρευνας: Η τεχνική συλλογής των δεδομένων που 

εφαρμόστηκε στην έρευνα ήταν η τηλεφωνική συνέντευξη με χρήση δομημένου 

ερωτηματολογίου. Το μέγεθος του δείγματος ήταν 200 εμπορικές επιχειρήσεις, 

και σχεδιάστηκε στρωματοποιημένη δειγματοληψία, με μεταβλητές 

στρωμάτωσης την περιφέρεια και την κύρια δραστηριότητα.  
 
Η πραγματοποιηθείσα έρευνα του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ έλαβε χώρα το χρονικό 

διάστημα από  6/2/2017 έως και τις 17/2/2017, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 

200 εμπορικών επιχειρήσεων και αφορούσε στο  νέο ασφαλιστικό καθεστώς και 

τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Σύμφωνα με τα 
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αποτελέσματα προκύπτει πως ο εμπορικός κόσμος δεν είναι ενημερωμένος 

σχετικά με το ύψος των νέων εισφορών, καθώς μόνο το  1/3 των 

επιχειρηματιών γνώριζαν τις επερχόμενες αλλαγές και τα νέα ποσά που 

καλούνται να καταβάλλουν. Για το 77% των επιχειρηματιών οι νέες 

ασφαλιστικές εισφορές είναι χαμηλότερες σε σύγκριση με το προηγούμενο 

καθεστώς, ενώ για το 14% υψηλότερες. Ανεπηρέαστο, από το νέο τρόπο 

υπολογισμού των εισφορών δηλώνει  το 9% των επιχειρηματιών.   

 
 
 Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγουμε αν συγκριθούν οι νέες ασφαλιστικές 

εισφορές με το προηγούμενο καθεστώς, ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης 

των επιχειρηματιών (παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ), όπως 

αποτυπώνεται στο επόμενο γράφημα (Διάγρ. 2). 
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 Για τους επιχειρηματίες που οι νέες ασφαλιστικές εισφορές κυμαίνονται σε 

χαμηλότερα επίπεδα, περίπου ένας στους δύο δήλωσε ότι μειώθηκαν κατά 

πολύ. Ένας στους τέσσερις δήλωσε ότι υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη μείωση 

και αντίστοιχο ποσοστό έκρινε ότι μειώθηκαν κατά λίγο οι ασφαλιστικές 

του εισφορές (Διάγρ. 3). 

 
 
 Η εκτίμηση για τη μέση μηνιαία ασφαλιστική εισφορά σύμφωνα με το 

προηγούμενο καθεστώς του ΟΑΕΕ υπολογίστηκε στα 350 €, ενώ με βάση 

τον ΕΦΚΑ ανήλθε στα 261 € (Διάγρ. 4). 
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 Τέλος, ένας στους δύο επιχειρηματίες δήλωσε ότι είχε προβεί σε μετάταξη 

ασφαλιστικής κλάσης στον ΟΑΕΕ (Διάγρ. 5). 

 
 
 
Κυριότερες διαπιστώσεις της έρευνας 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας,  από όσους ήταν ενήμεροι για το 

ύψος των ασφαλιστικών τους εισφορών που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του 

ΕΦΚΑ, ποσοστό 77% διαπίστωσε μείωση των επιβαρύνσεών του και μάλιστα 

σε μεγάλο βαθμό. Αν και εκ πρώτης όψεως ο κλάδος του εμπορίου φαίνεται να 

ευνοείται από το νέο υπολογισμό εισφορών, εξαιτίας των χαμηλών δηλωθέντων 

εισοδημάτων του 2015, ως απόρροια των μειωμένων τζίρων, εντούτοις, 

θεωρείται πρώιμη η διεξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων.  Επιπλέον, μένουν 

ερωτήματα τα οποία θα επιχειρηθεί να απαντηθούν βάσει των πορισμάτων που 

θα προκύψουν από την επικαιροποίηση της εκπονούμενης έρευνας. 

Πιο συγκεκριμένα, οι έμποροι συμμετέχοντες στην έρευνα δε γνωρίζουν: 

 Ποια θα είναι η σύνταξη που αναλογεί στις προκύπτουσες χαμηλότερες 

εισφορές που καταβάλουν, 

 Εάν η αναλογικότητα των νέων με τις παλαιές εισφορές εμπεριέχει 

ανισότητα, 

 Τι θα γίνει με εκείνους τους ασφαλισμένους που έχουν καταβάλλει 

υψηλότερες, σε σχέση με τα μέχρι πρότινος οριζόμενα, εισφορές. 

 Εάν η προαιρετική καταβολή υψηλότερων εισφορών συνεπάγεται την 

καταβολή υψηλότερων συντάξιμων αποδοχών. 

Η πλειοψηφία των εμπόρων ασφαλισμένων στον πρώην ΟΑΕΕ δεν έχει 

ενημερωθεί ακόμη για τις μεταβολές που έχουν συντελεστεί, εξαιτίας μεταξύ 

άλλων και της εκκρεμότητας στη διόρθωση των λαθών που έχουν παρατηρηθεί, 

αναφορικά με τη βεβαίωση των νέων ασφαλιστικών εισφορών.  Σε κάθε 

περίπτωση, τα πορίσματα της έρευνας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για τη διεξαγωγή γενικευμένων συμπερασμάτων που αφορούν στο 

σύνολο των επαγγελματικών κλάδων, παρά μονάχα για εκείνον του 

εμπορίου. Συνιστούν όμως μία πρώτη εικόνα για τη λειτουργία του νέου 

Ασφαλιστικού Συστήματος, την πορεία και την αποδοτικότητα του οποίου θα 

καταγράφει σε τακτική βάση το Επιστημονικό ινστιτούτο της ΕΣΕΕ.   
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Συγκριτικά στοιχεία με άλλες χώρες της Ε.Ε. 
 
Η ψήφιση του νέου Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου τον Απρίλιο του 2016 (Ν. 4387/ 

2016), η οποία σηματοδότησε τη σύσταση και τη λειτουργία του νέου ΕΦΚΑ 

από 1.1.2017, πυροδότησε σειρά συζητήσεων και αντεγκλήσεων, αναφορικά με 

τις επερχόμενες αλλαγές στο ασφαλιστικό καθεστώς χιλιάδων επιτηδευματιών. 

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τη διαμορφούμενη κατάσταση (στοιχεία 2015), 

κατατάσσεται δεύτερη στην Ευρώπη μετά τη Γαλλία, όσον αφορά στο συνολικό 

ποσοστό υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών επί του εισοδήματος των 

ελευθέρων επαγγελματιών (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, λογιστές κ.α.) και 

αυταπασχολουμένων με δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι), ενώ την ίδια 

στιγμή κατατάσσεται έβδομη με βάση τον συντελεστή για σύνταξη και 

ιατροφαρμακευτική κάλυψη των υπολοίπων επαγγελματιών και εμπόρων.  

Με βάση το νέο ασφαλιστικό οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην Ελλάδα 

καλούνται να πληρώσουν το 26,95% του εισοδήματος τους για κύρια ασφάλιση 

και υγεία. Οι εισφορές φτάνουν το 37,95% όπου προβλέπεται υποχρεωτική 

επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ κάθε ελεύθερος 

επαγγελματίας στην Ελλάδα χάνει το 39,3% του εισοδήματος του σε φόρους και 

εισφορές, ενώ ο μέσος όρος στα κράτη μέλη του Οργανισμού είναι 35,9%. Σε 

αρκετές ευρωπαϊκές χώρες όσο μεγαλύτερο είναι το εισόδημα τόσο μικρότερος 

είναι ο συντελεστής υπολογισμού των εισφορών. Επίσης σε χώρες που οι 

εισφορές συνδέονται με το εισόδημα οι αυτοαπασχολούμενοι με μικρά 

εισοδήματα είτε απαλλάσσονται, είτε το ανώτερο όριο υπολογισμού των 

εισφορών είναι χαμηλότερο από τα 5.860 € που ισχύει στην  Ελλάδα. 

Ισχύον καθεστώς ασφαλιστικών εισφορών σε λοιπά ευρωπαϊκά κράτη μέλη 

(στοιχεία ΟΟΣΑ, 2015). 

 Στην Ιρλανδία ο ελεύθερος επαγγελματίας καταβάλλει για εισφορά το 4% 

του εβδομαδιαίου ακαθάριστου εισοδήματος του, ενώ απαλλάσσονται όσοι 

έχουν εισόδημα κάτω από 5.000 ευρώ. 
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 Στο Ηνωμένο Βασίλειο κάτω των 5.885 λιρών δεν πληρώνουν εισφορές, 

ενώ πάνω από αυτό το ποσό πληρώνουν 2,75 λίρες την εβδομάδα. Για 

εισοδήματα από 8.060 έως 43.000 λίρες ο συντελεστής είναι 9% και άνω 

των 43.000 λιρών 2%. 

 Στην Πορτογαλία ο συντελεστής είναι 29,6% επί των ακαθάριστων 

μηνιαίων κερδών για μηνιαία εισοδήματα από 628 έως 5.031 €. Το ελάχιστο 

είναι πλαφόν είναι το 150% του κατώτατου μισθού και το ανώτατο το 

12πλάσιο που σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.489 € μηνιαίως σε 

εισφορές. 

 Στο Βέλγιο για εισοδήματα από 12.871 έως 55.577 € ο συντελεστής είναι 

22% και για άνω των 55.577 € ο συντελεστής μειώνεται στο 14,16%, ενώ 

κανείς δεν πληρώνει πάνω από 15.954,7 € τον χρόνο. 

 Στη Σουηδία με το καλύτερο κοινωνικό κράτος,  οι εισφορές ανέρχονται στο 

28,97%, ενώ όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος πληρώνουν εισφορές 

μόνο για κύρια σύνταξη που έχει καθοριστεί στο 10,21%, ενώ όσοι έχουν 

γεννηθεί πριν το 1937 πληρώνουν μόνο ένα φόρο μισθωτών υπηρεσιών στο 

6,15%. 

 Στη Νορβηγία οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται με συντελεστή 

11,4%, ενώ για όσους απασχολούνται στον κλάδο της αλιείας η επιβάρυνση 

ορίζεται στο 8,2%. 

 Στη Ρουμανία η υποχρεωτική εισφορά για σύνταξη είναι 10,5%, για το 

κλάδο ασθένειας 5,5% και για παροχές σε χρήμα 0,85%. Προαιρετικά μπορεί 

κάποιος να καταβάλλει το 26,3% και να λάβει σύνταξη το 100% του μέσου 

μισθού του. 

 Στη Βουλγαρία η εισφορά συνταξιοδότησης για όσους έχουν γεννηθεί πριν 

το 1959 έχει συντελεστή 17,8% και 12,8% για εκείνους μεταγενέστερου 

έτους γέννησης, αλλά και επιπλέον 8% για τον κλάδο ασθενείας. Οι 
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ελάχιστες εισφορές είναι από 215 έως 282 € ανάλογα με το εισόδημα, ενώ η 

μέγιστη δεν υπερβαίνει τα 1.329 ευρώ μηνιαίως. 

 Στην Ελβετία ο ανώτατος συντελεστής των ελεύθερων επαγγελματιών 

είναι 9,65% και αφορά εισοδήματα 56.400 φράγκων και άνω, ενώ για 

χαμηλότερα πέφτει σταδιακά στο 5,22%.  

 Στην Ιταλία για εισοδήματα κάτω των 15.548 € το ελάχιστο ποσό ετήσιας 

καταβολής είναι 3.613 €. Για εισοδήματα από 15.548 έως 46.123 € ο 

συντελεστής είναι 23,10% για επαγγελματίες και 23,19% για εμπόρους. Για 

εισοδήματα από 46.123 έως 76.872 € οι συντελεστές είναι 24,10 και 24,19% 

αντίστοιχα. Το μέγιστο πλαφόν έχει οριστεί στα 18.064 για επαγγελματίες 

και 18.134 για εμπόρους.  

 Στη Γερμανία για το κλάδο σύνταξης οι υποχρεωτικές από το 2009 

εισφορές στο δημόσιο ταμείο συντάξεων είναι 18,7%, με ελάχιστη μηνιαία 

εισφορά τα 84,15 € και μέγιστη τα 1.187,45 €. Επιπλέον για την ασφάλιση 

υγείας είναι 15,5% με ανώτατο όριο αποδοχών τα 45.900 €.  

 Στη Γαλλία για εισοδήματα έως 37.513 € ο συντελεστής είναι 43,3%, για 

εισοδήματα έως 38.040 € 44,3%, έως 41.844 €25,7%, έως 53.256 € 27,25%, 

έως 152.160 € 28,8%, έως 190.200 € 20,8% και άνω 20,1%. Η μέγιστη 

ετήσια εισφορά είναι 51.689,2 €. Τα άτομα με εισόδημα κάτω των 6.965 € 

και τα ζευγάρια κάτω των 13.930 € απαλλάσσονται, με δωρεάν ασφάλιση 

υγείας. 
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