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1. Μείωση Ασφαλιστικών Εισφορών 

Μετά τις πρόσφατες αλλαγές (νόμος 4578/2018) το ύψος των ασφαλιστικών 

εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών για τον κλάδο κύριας σύνταξης ορίζεται 

ως εξής: 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 ΟΑΕΕ και 

του ΕΤΑΑ, ανέρχεται σε ποσοστό 20%. 

Από 1.1.2019, διαμορφώνεται σε 13,33%. 

Τα ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό 

καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την άσκηση 

δραστηριότητάς τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. 

Από 1.1.2018 και εντεύθεν, τα ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί του 

μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το φορολογητέο 

αποτέλεσμα από την άσκηση της δραστηριότητάς τους κατά το προηγούμενο 

φορολογικό έτος, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όπως 

εκάστοτε ισχύει, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές 

εισφορές. Ειδικά, για το έτος 2018, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του 

85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέσματος.  

Ως ετήσιο εισόδημα των προσώπων που είναι μέλη προσωπικών εταιριών 

νοείται, για τη δραστηριότητά τους αυτή και για την εφαρμογή του παρόντος, το 

γινόμενο του πολλαπλασιασμού των συνολικών κερδών της εταιρίας επί του 

ποσοστού συμμετοχής εκάστοτε μέλους σε αυτή. Σε περίπτωση ζημιών ή μηδενικών 

κερδών τα μέλη των προσωπικών εταιριών καταβάλλουν εισφορές, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 3.  

Οι ασφαλισμένοι με αίτησή τους, που υποβάλλεται στον ΕΦΚΑ οποτεδήποτε, 

μπορούν να επιλέξουν τα ως άνω ποσοστά να υπολογίζονται επί ανώτερης βάσης 

υπολογισμού από εκείνη που προκύπτει βάσει του μηνιαίου εισοδήματός τους, 
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όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Tο 

ύψος της βάσης υπολογισμού, ο κλάδος υπέρ του οποίου θα εισφέρει και το χρονικό 

διάστημα εφαρμογής της επιλέγονται από τους ασφαλισμένους με την ως άνω 

αίτησή τους, με την επιφύλαξη για το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου 

εισοδήματος.  

Η νέα βάση υπολογισμού αρχίζει να εφαρμόζεται από την πρώτη ημέρα του 

επόμενου μήνα υποβολής της αίτησης και παύει να ισχύει είτε από τον επόμενο 

μήνα από την ανάκληση της αίτησης ή την υποβολή νέας αίτησης εκ μέρους του 

ασφαλισμένου είτε αυτοδικαίως και πριν από την παρέλευση του επιλεγέντος, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω, χρονικού διαστήματος, εφόσον προκύψει ανώτερη βάση 

υπολογισμού βάσει του μηνιαίου εισοδήματος σε σχέση με την επιλεγείσα.  

Από 1.1.2017 η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας 

υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς καθορίζεται με βάση 

το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού. 

Από 1.1.2019 η ελάχιστη μηνιαία εισφορά για τον κλάδο κύριας σύνταξης δεν 

μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του 

κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, όπως ισχύει κάθε φορά. 

Στις περιπτώσεις ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου που 

απασχολείται παράλληλα ως μισθωτός σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, η 

ελάχιστη βάση υπολογισμού διαμορφώνεται αφού αφαιρεθούν οι αποδοχές της 

μερικής απασχόλησης. 

Υποχρέωση εισφοράς, έχουν και τα εξής πρόσωπα: 

α. Τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιρειών, πλην 

των Ανωνύμων και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών, των οποίων ο σκοπός συνιστά 

δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα αυτή πρόσωπα υπάγονταν στην 

ασφάλιση του ΟΑΕΕ (επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα). 

β. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Ανωνύμων Εταιρειών με 

επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε όλη την Επικράτεια, 

εφόσον είναι μέτοχοι κατά ποσοστό τουλάχιστον 3%. 

γ. 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. 
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δ. Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας που ορίστηκαν με το 

καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων. 

ε. Ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. 

Στους ασφαλισμένους ΟΑΕΕ που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών 

και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την 

απασχόλησή τους σε έως δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφαρμόζονται αναλογικά, 

ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της 

εισφοράς, οι διατάξεις που αφορούν την ασφάλιση των μισθωτών. 

Από 1.1.2017 έως 31.12.2018, ειδικά για τους παλαιούς και νέους 

ασφαλισμένους, κατά τη διάκριση του ν. 2084/1992, που υπάγονται ή θα 

υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως 

ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ, καθώς και 

για τους αυτοαπασχολούμενους αποφοίτους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που 

είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη 

μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, το ποσοστό της μηνιαίας 

ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης ανέρχεται σε ποσοστό 14% 

για τα πρώτα δύο (2) έτη από την πρώτη τους υπαγωγή στην ασφάλιση, σε 

ποσοστό 17% για τα επόμενα τρία (3) έτη και σε ποσοστό 20% για το διάστημα 

μετά το πέμπτο (5ο) έτος της υπαγωγής τους στην ασφάλιση.  

Από 1.1.2019, τα ανωτέρω ποσοστά διαμορφώνονται σε 13,33%.  

Η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζονται τα 

ποσοστά εισφοράς της παραγράφου 1 αντιστοιχεί στο 70% επί του εκάστοτε 

προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των είκοσι 

πέντε (25) ετών.  

Από 1.1.2019, το υπόλοιπο της διαφοράς που προκύπτει από την καταβολή 

της εισφοράς του παρόντος σε σχέση με την υποχρεωτική ελάχιστη μηνιαία 

εισφορά, αποτελεί ασφαλιστική οφειλή.  

Η κατά τα ανωτέρω ασφαλιστική 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) ευρώ. Σε κάθε περίπτωση η 
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οφειλή εξοφλείται εξ ολοκλήρου μέχρι και τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών 

ασφάλισης (Σχετ. εγκ. ΕΦΚΑ 7/2019). 

 

 

2. Ασφαλιστικές Εισφορές Μελών Εταιρειών Η/Και Διαχειριστών 

Το Υπουργείο Εργασίας με το υπ΄ αριθμ.  ΔΙΕΙΣΦ.ΜΜ/24/14599/4-1-2018 

έγγραφό του, σχετικά με την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον 

ΕΦΚΑ από μέλη εταιρειών ή/και διαχειριστών, καθώς και σε θέματα που αφορούν 

στην ασφάλιση των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων και προσώπων που 

έχουν αγροτικό εισόδημα ενώ παράλληλα ασκούν και άλλη επαγγελματική 

δραστηριότητα, έδωσε τις εξής οδηγίες: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4387/2016, στην ασφάλιση 

του ΕΦΚΑ υπάγονται υποχρεωτικά από 1/1/2017 οι ασφαλισμένοι των 

ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων ασφάλισης, οι οποίοι εξακολουθούν να διέπονται 

από τις διατάξεις της νομοθεσίας των φορέων αυτών, όπως ισχύουν, εκτός όσων 

ειδικά ορίζονται με τις διατάξεις του ν. 4387/2016. 

Με τον ανωτέρω νόμο, μεταξύ άλλων, ρυθμίστηκαν θέματα που αφορούν 

στον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2017, όχι όμως 

θέματα που αφορούν στην υπαγωγή στην ασφάλιση, όπου εξακολουθούν να 

εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των πρώην φορέων ασφάλισης.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 1759/1988, όπως ισχύει, 

στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ υπάγονται επίσης πρόσωπα που 

απασχολούνται ή παρέχουν εργασία ή υπηρεσία με αμοιβή είτε σε φυσικά 

πρόσωπα είτε στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 

είτε σε ανεξάρτητες αρχές με οποιαδήποτε άλλη σχέση, εφόσον για την 

απασχόληση, εργασία τους ή υπηρεσία τους αυτή δεν  υπάγονται με ρητή διάταξη 

νόμου στην ασφάλιση άλλου πρώην ταμείου κύριας ασφάλισης. Τα ανωτέρω 

εφαρμόζονται και σε συνταξιούχους ελληνικού ή αλλοδαπού ασφαλιστικού φορέα. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 258/2005, όπως ισχύει, στην 

ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ υπάγονται υποχρεωτικά τα μέλη ή μέτοχοι 

Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιρειών (εκτός των ΑΕ και των ΙΚΕ) 

των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα για την οποία τα ασκούντα αυτήν 
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πρόσωπα υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. 

Επιπλέον, από τις διατάξεις του άρθρου 116 παρ. 9 του ν. 4072/2012 στην 

υποχρεωτική ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ υπάγονται υποχρεωτικά οι διαχειριστές 

των ΙΚΕ που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων, καθώς και 

ο εταίρος μονοπρόσωπης ΙΚΕ. 

Με βάση το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, οι εταίροι σε εταιρείες μορφής ΟΕ, 

ΕΕ και ΕΠΕ υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και 

καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 

του ν.4387/2016, όπως ισχύει. 

Εάν οι εταίροι ασκούν συγχρόνως καθήκοντα διαχείρισης, χωρίς να 

προβλέπεται αμοιβή για την άσκηση αυτών των καθηκόντων, αλλά πρόκειται να 

λάβουν την αναλογία επί των κερδών της επιχείρησης, εξακολουθούν να 

καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές επί των σχετικών μερισμάτων σύμφωνα με 

το άρθρο 39 του ν. 4387/2016. Σε περίπτωση όμως που για την άσκηση 

καθηκόντων διαχείρισης προβλέπεται αμοιβή. προκύπτει σύμφωνα με το άρθρο 1 

παρ. 3 του ν. 1759/1988 υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ – 

ΕΤΑΜ και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών βάσει του άρθρου 38 του 

ν.4387/2016, όπως ισχύει, εφαρμοζομένων των προβλέψεων του άρθρου 36 παρ. 

1 του ν. 4387/2016 περί παράλληλης ασφάλισης. 

Σε περίπτωση που διαχειριστής σε εταιρείες της ανωτέρω μορφής έχει 

οριστεί τρίτο πρόσωπο, και λαμβάνει αμοιβή για την άσκηση των καθηκόντων 

του ως διαχειριστή, προκύπτει σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 1759/1988 

υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και καταβολή 

ασφαλιστικών εισφορών βάσει του άρθρου 38 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει. 

 Σημειώνουμε ότι οι ρυθμίσεις του άρθρου 38 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, 

για το κατώτατο όριο μηνιαίων αποδοχών (€586,08 για τους απασχολούμενους 

άνω των 25 ετών και €510,95 για τους απασχολούμενους κάτω των 25 ετών) 

έχουν εφαρμογή και στις αμοιβές διαχείρισης, δεδομένου ότι οι σχετικές 

υπηρεσίες παρέχονται κατά συστηματικό τρόπο και σε τακτικό χρόνο εντός του 

μήνα. 

Τα ανωτέρω ειδικώς οριζόμενα για τις ΟΕ, ΕΠΕ, ΕΕ εφαρμόζονται από 

1/6/2018. 
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Όσον αφορά στις εταιρείες μορφής ΙΚΕ, οι εταίροι, σύμφωνα με το ανωτέρω 

νομοθετικό πλαίσιο, δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην 

ΟΑΕΕ και ως εκ τούτου δεν υποχρεούνται στην καταβολή ασφαλιστικών 

εισφορών. 

Σε περίπτωση όμως που εταίρος ΙΚΕ έχει οριστεί και διαχειριστής στην ΙΚΕ, 

ως διαχειριστής έχει υποχρέωση ασφάλισης και καταβάλλει ασφαλιστικές 

εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, επί του 

εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση της διαχείρισης και όχι επί 

εισοδήματος που προκύπτει από την σχέση του εταίρου. 

Ανάλογα, εάν ως διαχειριστής της ΙΚΕ έχει οριστεί τρίτο πρόσωπο έχουν 

εφαρμογή τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει. 

Όσον αφορά τους μοναδικούς εταίρους μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είναι 

παράλληλα και διαχειριστές ΙΚΕ, υποχρέωση ασφάλισης προκύπτει και για τις δύο 

ιδιότητες, και, ως εκ τούτου, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται βάσει του 

άρθρου 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, επί του αθροίσματος τους εισοδήματος 

που προέρχεται από την άσκηση των δύο δραστηριοτήτων (μέρισμα και αμοιβή 

διαχείρισης). 

Τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή εφαρμόζονται από 1/6/2018. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4144/2013, οι ιδιοκτήτες 

τουριστικών καταλυμάτων των παραγράφων 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, σε 

όλη την Επικράτεια, έως και 5 δωματίων υπήχθησαν στην ασφάλιση του πρώην 

ΟΓΑ και κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές αγροτών. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 4425/2016 η ανωτέρω 

κατηγορία ασφαλισμένων από 1/1/2017 καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016 για τους 

ελεύθερους επαγγελματίες (ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ). Από 1/1/2017 και 

εφεξής ο χρόνος ασφάλισης για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές 

εισφορές θεωρείται καταρχήν χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ και όχι στους 

επιμέρους πρώην φορείς που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ. Στο πλαίσιο αυτό ο χρόνος 

ασφάλισης από 1/1/2017 και εφεξής των ανωτέρω ιδιοκτητών τουριστικών 

9 
 



καταλυμάτων θεωρείται ως χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ λόγω άσκησης 

ελεύθερου επαγγέλματος, δεδομένου ότι καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές 

βάσει του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει. Συνεπώς, οι εν λόγω 

ασφαλισμένοι, τόσο ασφαλιστικά όσο και συνταξιοδοτικά, αντιμετωπίζονται από 

1/1/2017 όπως και οι λοιποί ελεύθεροι επαγγελματίες, προερχόμενοι από τον 

πρώην ΟΑΕΕ. 

Σε περίπτωση όμως που τα ανωτέρω πρόσωπα, εκτός των τουριστικών 

καταλυμάτων, ασκούν και άλλη δραστηριότητα για την οποία υπάγονται 

υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ως προερχόμενοι από τον πρώην ΟΓΑ, για 

το σύνολο του εισοδήματος τους από την αγροτική δραστηριότητα και τα 

τουριστικά καταλύματα καταβάλλουν από 1/1/2017 ασφαλιστικές εισφορές 

βάσει του άρθρου 40 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, και αντιμετωπίζονται, 

ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά, όπως και τα λοιπά πρόσωπα που ασκούν 

αγροτική δραστηριότητα. 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αντίστοιχα και στις περιπτώσεις ιδιοκτητών 

τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας από 6 έως 10 δωμάτια σε όλη την 

Επικράτεια, που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και 

Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. 

Όσον αφορά σε πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα 

(μισθωτή εργασία ή ελεύθερο επάγγελμα ή αυτοαπασχόληση) και συγχρόνως 

έχουν εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας, τα εν λόγω πρόσωπα 

εμπίπτουν από 1/1/2017 στις ρυθμίσεις του άρθρου 36 παρ. 1 του ν. 4387/2016 

περί παράλληλης ασφάλισης και καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές επί του 

εισοδήματος από την αγροτική δραστηριότητα βάσει του άρθρου 40 του ν. 

4387/2016, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από την άσκηση αγροτικής 

δραστηριότητας, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ετήσιες καταβλητέες ασφαλιστικές 

εισφορές, υπερβαίνει το προβλεπόμενο από το ανωτέρω άρθρο ελάχιστο μηνιαίο 

εισόδημα αναγόμενο σε ετήσια βάση, δηλαδή το ποσό των €4.923,12 (€410,26 x 

12). 

Για παράδειγμα, μηχανικός, ασφαλισμένος του πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ, το 

έτος 2018 παράλληλα με την άσκηση αυτοαπασχόλησης, για την οποία 

καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές βάσει του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, όπως 
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ισχύει, έχει και εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας κατά το 

προηγούμενο φορολογικό έτος ύψους €2.000,00 ετησίως. Το ετήσιο εισόδημα από 

την άσκηση αγροτικής δραστηριότητας δεν υπερβαίνει το ποσό των €4.923,12 και 

συνεπώς ο μηχανικός καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές μόνο ως 

αυτοαπασχολούμενος βάσει του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει (Α.Π. 

Δ.15/Δ΄/619/15/13-4-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης). 

Να επισημάνουμε ότι μέχρι και σήμερα, δηλαδή μέχρι 11-2-2019 δεν έχουν 

δοθεί οδηγίες σχετικά με τα ποσοστά ασφάλισης καθώς και τους κωδικούς 

ασφάλισης των κατηγοριών αυτών (Σχετ. εγγρ. Δ.15/Δ/619/15/13-4-2018). 

 

3. Προσδιορισμός Της Βάσης Υπολογισμού Ασφαλιστικών Εισφορών 

Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων Και Αγροτών Από 

01.01.2018. 

 

Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4472/2017 προσδιορίζεται η 

βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελ. Επαγγελματιών και 

Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2018 και για κάθε επόμενο έτος ως εξής:  

Από 1.1.2018 και εντεύθεν, τα ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί του 

μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το φορολογητέο 

αποτέλεσμα από την άσκηση της δραστηριότητάς τους κατά το προηγούμενο 

φορολογικό έτος, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως 

εκάστοτε ισχύει, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής 

Ασφάλισης 2 καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικά, για το έτος 2018, η 

ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου 

αποτελέσματος.  

Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4472/2017 προσδιορίζεται η 

βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Αγροτών από 01/01/2018 και για 

κάθε επόμενο έτος ως εξής: Από 1.1.2018 και εντεύθεν, η ασφαλιστική εισφορά 

υπολογίζεται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το 

φορολογητέο αποτέλεσμα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα και κάθε 

άλλη δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ κατά το προηγούμενο 
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φορολογικό έτος, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως 

εκάστοτε ισχύει, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές 

εισφορές. Ειδικά, για το έτος 2018, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του 

85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέσματος. Περαιτέρω, με τις αριθμ. 

25599/1453 (ΦΕΚ 1942/τ.Β΄ /06.06.2017) και αριθμ. 25598/1452 (ΦΕΚ 

1977/τ.Β΄/07.06.2017) Υπουργικές Αποφάσεις, καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες για 

την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων.  

 

3.1 Βασικές αρχές 
Όπως είναι γνωστό από 01.01.2017 ως βάση υπολογισμού των εισφορών 

καθορίσθηκε το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) κατά το προηγούμενο 

φορολογικό έτος.  

Το ΚΦΑ διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 27 και 

του άρθρου 36 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), όπως ισχύει 

κάθε φορά, και για τη δημιουργία του λαμβάνονται υπόψη εισοδήματα από 

δραστηριότητες ή ιδιότητες που δημιουργούν υποχρέωση ασφάλισης.  

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις από 01.01.2018 και εφεξής στη βάση 

υπολογισμού, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά τα ανωτέρω, συμπεριλαμβάνονται 

και οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. 

 Ειδικότερα δε για το 2018, οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογιστούν επί 

του ποσού που αντιστοιχεί στο 85% της ανωτέρω βάσης υπολογισμού των 

εισφορών, 3 ήτοι επί του 85% του αθροίσματος ΚΦΑ και καταβλητέων εισφορών 

προηγούμενου έτους.  

Από 01.01.2019 και εφεξής οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται επί 

του ποσού που αντιστοιχεί στο 100% του αθροίσματος ΚΦΑ και καταβλητέων 

εισφορών προηγούμενου έτους.  

Ως καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι οριστικοποιημένες 

(μετά την εκκαθάριση) ασφαλιστικές εισφορές όλων των κλάδων που είχε 

υποχρέωση να καταβάλλει ο ασφαλισμένος ανεξάρτητα αν έχουν καταβληθεί ή 

οφείλονται.  

Επισημαίνουμε ότι λαμβάνονται υπόψη ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν 

μόνο σε υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση. Δεν συνυπολογίζονται 
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ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης και 

σε αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης.  

 

3.2 Διαδικασίες 
Σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ και την ΑΑΔΕ έχουν γίνει οι απαραίτητες 

προσαρμογές που υποστηρίζουν τους νέους κανόνες υπολογισμού των εισφορών, 

για τις οποίες σας ενημερώνουμε:  

Για τον προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού εισφορών από 01/01/2019 και 

εφεξής θα λαμβάνεται υπόψη το 100% του αθροίσματος ΚΦΑ προηγούμενου έτους 

ή του τελευταίου εκκαθαρισμένου και καταβλητέων εισφορών του αντίστοιχου 

έτους.  

Για τον υπολογισμό εισφορών έτους 2018, και έως την οριστικοποίηση – 

εκκαθάριση, η βάση υπολογισμού πρέπει να προσδιοριστεί με το εισόδημα και τις 

καταβλητέες εισφορές του έτους 2016 ως του πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένου 

έτους. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ασφαλιστικές εισφορές έτους 2016 έπρεπε να 

καταβληθούν στους πρώην ασφαλιστικούς οργανισμούς που εντάχθηκαν από 

01.01.2017 στον ΕΦΚΑ, ειδικά για το 2016, θα ληφθούν υπόψη εκείνες που έχουν 

καταβληθεί (καταβληθείσες). Δεδομένου ότι οι ασφαλιστικές εισφορές 2017 έχουν 

εκδοθεί και παρακολουθούνται από τον ΕΦΚΑ, κατά την οριστικοποίηση και 

εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 2018 θα ληφθούν υπόψη οι καταβλητέες 

εισφορές 2017.  

Οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές έτους 2016 περιλαμβάνονται στο 

αρχείο εισοδημάτων που έχει αποσταλεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Εσόδων (ΑΑΔΕ).  

Οι ασφαλιστικές εισφορές αθροίζονται στις αντίστοιχες πηγές εισοδήματος 

(Επιχειρηματική ή Αγροτική) για τις περαιτέρω διαδικασίες υπολογισμού 

εισφορών.  

Στην εφαρμογή «Έσοδα – Ασφάλιση Μη Μισθωτών» ΕΦΚΑ, έχουν 

δημιουργηθεί πεδία απεικόνισης του ποσού των εισφορών που έχουν ληφθεί 

υπόψη για τον προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού των εισφορών.  

Επιπλέον, έχουν γίνει οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο ειδοποιητήριο 

πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών με απεικόνιση του ποσού των εισφορών που 
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έχουν ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού (Σχετ. εγγρ. 

ΕΦΚΑ 7/2018). 

 

4. Εκκαθάριση Εισφορών Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων 

4.1 Πάγια διαδικασία εκκαθάρισης 
Όπως είναι γνωστό, ο προσδιορισμός της βάσης και ο υπολογισμός των 

εισφορών, μέχρι τη λήψη των εισοδημάτων του προηγούμενου φορολογικού έτους, 

προκύπτει από τα εισοδήματα του πιο πρόσφατου εκκαθαρισμένου έτους.  

Τα στοιχεία που αφορούν το προηγούμενο φορολογικό έτος, διατίθενται στον 

ΕΦΚΑ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης των φορολογικών 

δηλώσεων.  

Για την υλοποίηση της διαδικασίας εκκαθάρισης ακολουθούνται οι πιο κάτω 

ενέργειες: 

 - Αποστέλλεται από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

(ΑΑΔΕ), αρχείο ενεργών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων.  

- Η ΑΑΔΕ δημιουργεί αρχείο που περιλαμβάνει εισοδήματα (ΚΦΑ) προηγούμενου 

έτους από ασφαλιστέες Επιχειρηματικές και Αγροτικές δραστηριότητες.  

- Προσδιορίζονται οι ασφαλιστέες ιδιότητες (Μη Μισθωτή-Μισθωτή Απασχόληση), 

κατά το έτος εκκαθάρισης.  

- Υπολογίζονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές, με βάση το ΚΦΑ του 

προηγούμενου έτους, συνυπολογιζομένων τυχόν μειώσεων και εκπτώσεων.  

- Υπολογίζονται τα ποσά που έχουν καταβληθεί προς εξόφληση εισφορών του 

έτους εκκαθάρισης, συμπεριλαμβανομένων Γραμματίων Προείσπραξης 

Δικηγορικών Συλλόγων και λοιπών Πιστώσεων και Χρεώσεων. - Συγκρίνονται τα 

ανωτέρω ποσά και προσδιορίζεται το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.  

- Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό και 

αντιμετωπίζεται, κατά περίπτωση, ως εξής:  

Χρεωστικό (Υπόλοιπο προς εξόφληση ετήσιας εισφοράς)  

Το χρεωστικό υπόλοιπο καταβάλλεται τμηματικά σε ισόποσες δόσεις, ο 

αριθμός των οποίων καθορίζεται από τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος 

του έτους. Η δόση εκκαθάρισης θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον καταβληθεί μέχρι 

την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα.  
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Μετά την ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής, οι δόσεις καθίστανται 

ληξιπρόθεσμες και επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις (Ν. 4158/2013).  

Το ποσό της επιβάρυνσης αναζητείται με επόμενη δόση ή εάν έχουν εξοφληθεί 

οι δόσεις, παραμένει ως χρεωστικό υπόλοιπο της εκκαθάρισης. Κατά τους μήνες 

καταβολής δόσεων εκκαθάρισης (έως το τέλος του έτους) δεν εκδίδονται τρέχουσες 

εισφορές, καθόσον έχουν συμπεριληφθεί στην εκκαθάριση και εξοφλούνται μέσω 

των δόσεων.  

Πιστωτικό Υπόλοιπο (Ποσό προς επιστροφή)  

Το πιστωτικό υπόλοιπο επιστρέφεται, εφόσον υπερβαίνει το ποσό των 50€, 

ακόμη και στις περιπτώσεις που υπάρχει οφειλή άλλου χρονικού διαστήματος, για 

οποιαδήποτε αιτία, προς τον ΕΦΚΑ ή το ΚΕΑΟ ή Φορείς για τους οποίους ο ΕΦΚΑ 

συνεισπράττει εισφορές ή τηρείται ενεργή ρύθμιση.  

Εάν το ποσό υπολείπεται των 50€, παραμένει ως πιστωτικό υπόλοιπο 

συμψηφιζόμενο με επόμενη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά.  

Για τους υπόλοιπους μήνες του έτους δεν προκύπτει τρέχουσα εισφορά, 

καθόσον έχει εξοφληθεί μέσω εκκαθάρισης.  

Μηδενικό Υπόλοιπο  

Ανάλογη του πιστωτικού αντιμετώπιση, ως προς τις τρέχουσες εισφορές, 

ακολουθείται στην περίπτωση μηδενικής διαφοράς εκκαθάρισης.  

Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης, γνωστοποιείται στους 

ασφαλισμένους (Ειδοποιητήριο, Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) και ενημερώνεται η 

μηχανογραφική εφαρμογή «Ασφάλιση – Έσοδα Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων». 

Άμεσα θα ακολουθήσουν οδηγίες-ενημέρωση για τις αλλαγές που έχουν 

πραγματοποιηθεί στις εφαρμογές αυτές. 

 

4.2 Ειδοποιητήριο εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών 
Για τη γνωστοποίηση της εκκαθάρισης στους ασφαλισμένους δημιουργείται 

«ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ».  

Το ειδοποιητήριο περιλαμβάνει:  

- Πίνακα συγκεντρωτικών στοιχείων που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό 

της ετήσιας ασφαλιστικής οφειλής. 

 - Επιμέρους πίνακες, στους οποίους αναλύονται οι συγκεντρωτικές εγγραφές.  
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- Πίνακα δοσολογίου με ποσά δόσεων και ημερομηνίες εμπρόθεσμης πληρωμής.  

- Μηνύματα προς τους ασφαλισμένους  

- Στοιχεία πληρωμής.  

Ειδικότερα:  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

Ο πίνακας περιλαμβάνει τα πιο κάτω ποσά:  

Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα: Εισοδήματα από Επιχειρηματική και Αγροτική 

Δραστηριότητα, όπως έχουν δοθεί από την ΑΑΔΕ. Εισφοροδοτηθέν Εισόδημα: Το 

εισόδημα επί του οποίου έγινε η εισφοροδότηση λαμβανομένου υπόψη του χρόνου 

ασφάλισης (μήνες ασφάλισης x μηνιαία βάση).  

Εισφορές που αναλογούν: Το ποσό εισφορών που αναλογεί στο εισφοροδοτηθέν 

εισόδημα κατά το χρόνο ασφάλισης.  

Μειώσεις/Εκπτώσεις: Το συνολικό ποσό εκπτώσεων ή μειώσεων κατά το χρόνο 

ασφάλισης.  

Καταβλητέες Εισφορές: Το ποσό εισφορών που αντιστοιχεί στο έτος εκκαθάρισης.  

Καταβληθείσες Εισφορές: Το σύνολο των ποσών που έχουν καταβληθεί προς 

εξόφληση εισφορών, συμπεριλαμβανομένων των Γραμματίων Προείσπραξης 

Δικηγορικών Συλλόγων και λοιπών Πιστώσεων/Χρεώσεων. Ποσό προς επιστροφή: 

Το ποσό του πιστωτικού υπολοίπου.  

Υπόλοιπο Ασφαλιστικής Οφειλής: Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί με δόσεις.  

 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ  

Περιλαμβάνονται στοιχεία του συγκεντρωτικού πίνακα, ανά κατηγορία, ως εξής:  

- Καταβληθείσες Εισφορές 

 • Πληρωμές: Ποσά που έχουν καταβληθεί μέσω Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ).  

• Γραμμάτια Προείσπραξης Δικηγορικών Συλλόγων 

• Πιστώσεις  

• Χρεώσεις  

(Για το περιεχόμενο των Πιστώσεων και Χρεώσεων θα ακολουθήσει σχετικό 

έγγραφο)  

- Μειώσεις / Εκπτώσεις  

Περιλαμβάνονται τα ποσά μειώσεων λόγω:  
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• Εισοδημάτων (άρθρο 98 Ν. 4387/2016)  

• Μητρότητας (άρθρο 141 Ν. 3655/2008)  

• Πολυετούς Ασφάλισης (40 έτη- παρ. 13 άρθρο 39 Ν. 4387/2016)  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΟΥ  

Απεικονίζονται:  

• Α/Α: δόσεων  

• Ποσό: Το ποσό κάθε δόσης  

• Εμπρόθεσμη ημερομηνία πληρωμής: Η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα 

καταβολής  

• Προσαυξήσεις: Το σύνολο των προσαυξήσεων που αναλογεί σε εκπρόθεσμη 

καταβολή.  

• Πληρωτέο μέχρι (ημερομηνία): το σύνολο του ποσού που πρέπει να καταβληθεί 

μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα πληρωμής (ποσό δόσης + 

προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής)  

 

ΣΤΟΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Η καταβολή του Υπολοίπου της Ασφαλιστικής Οφειλής μπορεί να γίνει εφάπαξ ή 

τμηματικά, με τη χρήση του κωδικού εντολής πληρωμής των τρεχουσών εισφορών. 

 

4.3 Ασφαλιστική ενημερότητα 
Με το αρ. πρωτ. ΔΙΕΙΣΦΜΜ/1228/1490270/15-11-2017 έγγραφο των 

Διευθύνσεων Εισφορών Μη Μισθωτών και Μισθωτών ΕΦΚΑ, έχουν δοθεί οδηγίες 

σχετικά με τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας. Συγκεκριμένα: «Μη Μισθωτοί 

ασφαλισμένοι που αιτούνται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, λαμβάνουν 

βεβαίωση εξάμηνης διάρκειας, εφόσον έχουν καταβάλει τις απαιτητές εισφορές 

κατά το μήνα χορήγησης της βεβαίωσης. Ειδικά για το διάστημα από 1.1.2017 και 

μέχρι την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών, βάσει εισοδημάτων του 

προηγούμενου έτους, θεωρούνται ενήμεροι εφόσον έχουν καταβάλει κατ’ ελάχιστο 

το ποσό που αντιστοιχεί στην, κατά περίπτωση, κατώτατη μηνιαία βάση 

υπολογισμού εισφορών (κατώτατο όριο).  
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Μετά την οριστικοποίηση της ετήσιας ασφαλιστικής οφειλής (εκκαθάριση) 

και εφόσον προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών, για τη χορήγηση 

βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας είναι απαραίτητη η καταβολή του πλήρους 

ποσού της/των απαιτητών δόσεων της εκκαθάρισης».  

Σε εκτέλεση των οδηγιών, μετά την εκκαθάριση εισφορών 2017, οι Μη 

Μισθωτοί ασφαλισμένοι θεωρούνται ενήμεροι εφόσον έχουν καταβάλει:  

- Τις εισφορές έως 2016  

- Την / τις απαιτητές δόσεις εκκαθάρισης 2017  

- Το πλήρες ποσό εισφορών 2018 ή το κατ’ ελάχιστο ποσό που αντιστοιχεί 

στην, κατά περίπτωση, κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών (κατώτατο 

όριο).  

Στις περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών, ισχύει η χορήγηση βεβαίωσης μηνιαίας 

διάρκειας σύμφωνα με τις οδηγίες του πιο πάνω εγγράφου.  

Με την έναρξη της εκκαθαριστικής διαδικασίας η δυνατότητα τμηματικής 

μηνιαίας αναζήτησης αναδρομικών εισφορών ή διαφορών (Απόφαση ΔΣ ΕΦΚΑ 

24/27/29-6-2017) παύει. 

Οι αναδρομικές εισφορές/διαφορές έτους 2017 περιλαμβάνονται στην εκκαθάριση 

ενώ οι αναλογούσες στο 2018, θα αναζητούνται εφάπαξ στον πρώτο επόμενο μήνα 

έκδοσης εισφορών.  

Η διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών με 

παράλληλη Μισθωτή Απασχόληση (άρθρο 36 Ν.4387/2016) καθώς και των 

ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ. 9 του άρθρου 39 τον Ν. 

4387/2016, θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο και θα ακολουθήσουν 

σχετικές οδηγίες.  

Δεδομένου ότι η εκκαθαριστική διαδικασία λαμβάνει χώρα για πρώτη φορά 

(τόσο ως θεσμικό πλαίσιο όσο και ως υλοποίηση Μηχανογραφικών Εφαρμογών), 

παρακαλούμε με ευθύνη των Προϊστάμενων Διευθύνσεων και Τμημάτων να 

οργανωθούν σχετικές συναντήσεις με το προσωπικό των Υπηρεσιών προκειμένου 

να αναλυθεί το σκεπτικό της παρούσης (Σχετ. έγγρ. ΕΦΚΑ 21/2018). 

 

5. Τροποποίηση Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Εισφορών Μη Μισθωτών 

Ασφαλισμένων 
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5.1 Γενικά 
Για την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών, λαμβάνονται υπόψη: 

- οι ασφαλιστέες περίοδοι κατά την διάρκεια του έτους αναφοράς 

- οι ασφαλιστέες ιδιότητες και 

- τα αντίστοιχα εισοδήματα (ΚΦΑ) των ιδιοτήτων αυτών. 

Με τα στοιχεία αυτά προσδιορίζονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές 

του έτους. 

Στη συνέχεια υπολογίζονται οι καταβληθείσες εισφορές εντός του έτους, 

συμπεριλαμβανομένων των Γραμματίων Προείσπραξης Δικηγορικών Συλλόγων και 

λοιπών Πιστώσεων και Χρεώσεων (ακολουθεί σχετική οδηγία). 

Το τελικό αποτέλεσμα της εκκαθάρισης δημιουργεί ασφαλιστική οφειλή ή 

ποσό προς επιστροφή ή μηδενικό υπόλοιπο. 

Όταν μεταβάλλονται στοιχεία προσδιορισμού της βάσης υπολογισμού 

εισφορών, δηλαδή ασφαλιστέες περίοδοι, ασφαλιστέες ιδιότητες ή εισόδημα, 

τροποποιούνται οι αντίστοιχες μηνιαίες εισφορές του έτους αναφοράς με συνέπεια 

την τροποποίηση της εκκαθάρισης. 

Για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος της νέας τροποποιημένης 

εκκαθάρισης ακολουθείται παρόμοια της αρχικής μεθοδολογία (με 

επικαιροποιημένα στοιχεία) και, επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη τυχόν οικονομικά 

αποτελέσματα που έχουν δημιουργηθεί από την αρχική εκκαθάριση (επιστροφή, 

συμψηφισμός, δόσεις). 

5.2 Μεθοδολογία 
Η τροποποίηση της αρχικής εκκαθάρισης, δημιουργεί νέο αποτέλεσμα που μπορεί 

να είναι: 

Α. Χρεωστικό Υπόλοιπο 

Β. Πιστωτικό Υπόλοιπο 

Γ. Μηδενικό Υπόλοιπο 

 

Α. Χρεωστικό υπόλοιπο 

Διαμορφώνονται τρεις κύριες περιπτώσεις ανάλογα με το αποτέλεσμα της αρχικής 

εκκαθάρισης: 

1. Αρχική εκκαθάριση χρεωστική 

2. Αρχική εκκαθάριση μηδενική 
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3. Αρχική εκκαθάριση πιστωτική 

Ειδικότερα: 

Α1. Αρχική εκκαθάριση χρεωστική 

i. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της αρχικής εκκαθάρισης ήταν χρεωστικό και 

το νέο χρεωστικό υπόλοιπο είναι μεγαλύτερο, το επιπλέον ποσό κατανέμεται 

ισομερώς στις επόμενες δόσεις οφειλής, εφόσον η καταβολή δόσεων είναι σε 

εξέλιξη. Σε περίπτωση που δεν απομένουν δόσεις οφειλής προς καταβολή, το 

επιπλέον ποσό αναζητείται εφάπαξ μέχρι το τέλος του μήνα που διενεργήθηκε η νέα 

εκκαθάριση. 

Παράδειγμα 

Έστω ότι το αποτέλεσμα της αρχικής εκκαθάρισης ήταν χρεωστικό 1000 €, 

κατανεμημένο σε 5 δόσεις των 200€ και το αποτέλεσμα της τροποποίησης (από την 

3η δόση) είναι χρεωστικό 1300€. 

Οι 2 δόσεις παραμένουν 200€ έκαστη και το επιπλέον ποσό 300€ (1300 – 1000)  

κατανέμεται ισόποσα στις υπολειπόμενες τρεις δόσεις (3η, 4η, 5η) οι οποίες 

διαμορφώνονται στα 300€ έκαστη (200 + 100). Εάν η τροποποίηση γίνει μετά την 

λήξη της διαδικασίας αναζήτησης – απαίτησης των δόσεων των 200€, τότε το 

σύνολο του ποσού (300€) θα αναζητηθεί σε μια δόση. 

ii. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της αρχικής εκκαθάρισης ήταν χρεωστικό και 

το νέο χρεωστικό υπόλοιπο είναι μικρότερο, αναπροσαρμόζονται αντίστοιχα 

ισομερώς όλες οι δόσεις εκκαθάρισης. Ποσό που έχει καταβληθεί εξοφλεί δόσεις 

(νέας εκκαθάρισης) και τυχόν επιπλέον υπόλοιπο συμψηφίζεται με επόμενες δόσεις 

οφειλής ή με επόμενες τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν δόσεις οφειλής προς καταβολή μετά την εξόφληση 

των δόσεων, το επιπλέον ποσό που έχει καταβληθεί από τον ασφαλισμένο 

συμψηφίζεται με επόμενες τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές. 

Παράδειγμα 

Έστω ότι το αποτέλεσμα της αρχικής εκκαθάρισης ήταν χρεωστικό 1000€, 

κατανεμημένο σε 5 δόσεις των 200€ και το αποτέλεσμα της τροποποίησης (από την 

3η δόση) είναι χρεωστικό 800€. 

Οι δόσεις αναπροσαρμόζονται στο σύνολό τους και διαμορφώνονται στα 160€ 

έκαστη. 
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- Εάν ο ασφαλισμένος έχει ήδη καταβάλει 400€ (2 δόσεις) το ποσό 

κατανέμεται στις νέες δόσεις εξοφλώντας τις δόσεις 1η και 2η (2*160=320) και 

μέρος της 3ης με 80€. 

- Εάν ο ασφαλισμένος έχει ήδη καταβάλει 1000€ (εξόφληση 5 αρχικών δόσεων) το 

ποσό εξοφλεί τις νέες δόσεις 1η έως και 5η (5*160=800) και το επιπλέον ποσό 200€ 

συμψηφίζεται με τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές. 

 

Α2. Αρχική εκκαθάριση μηδενική 

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της αρχικής εκκαθάρισης ήταν μηδενικό, εφόσον 

είναι σε εξέλιξη η γενική διαδικασία εξόφλησης οφειλών από εκκαθάριση, η οφειλή 

που έχει προκύψει επιμερίζεται ισομερώς σε τόσες δόσεις όσες και εκείνες που 

απομένουν έως τη λήξη. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν δόσεις οφειλής προς καταβολή, το νέο χρεωστικό 

υπόλοιπο καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι το τέλος του μήνα που διενεργήθηκε η νέα 

εκκαθάριση. 

Παράδειγμα 

Έστω ότι το αποτέλεσμα της αρχικής εκκαθάρισης ήταν μηδενικό και το 

αποτέλεσμα της τροποποίησης (από την 3η δόση) είναι χρεωστικό 900€. Το ποσό 

κατανέμεται ισόποσα στις υπολειπόμενες δόσεις (3η, 4η, 5η) οι οποίες 

διαμορφώνονται στα 300€ έκαστη. Εάν η τροποποίηση γίνει μετά την λήξη της 

αναζήτησης – απαίτησης των δόσεων τότε το σύνολο του ποσού (900€) θα 

αναζητηθεί σε μία δόση. 

 

Α3. Αρχική εκκαθάριση πιστωτική 

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της αρχικής εκκαθάρισης ήταν πιστωτικό, 

διακρίνονται οι πιο κάτω περιπτώσεις, ανάλογα με τη διαχείριση του αρχικού 

πιστωτικού υπολοίπου. 

Ειδικότερα: 

i. εάν το αρχικό πιστωτικό υπόλοιπο δεν έχει επιστραφεί ή συμψηφιστεί, το 

ποσό αναπροσαρμόζεται. Το νέο χρεωστικό υπόλοιπο αναζητείται σε τόσες δόσεις 

όσες εκείνες που απομένουν, εφόσον υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία εξόφλησης της 

οφειλής που έχει προκύψει από την ετήσια εκκαθάριση. Εάν δεν υπάρχει σε εξέλιξη 
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διαδικασία εξόφλησης, το νέο χρεωστικό υπόλοιπο αναζητείται εφάπαξ μέχρι το 

τέλος του μήνα της διενέργειας της νέας εκκαθάρισης. 

ii. εάν το αρχικό πιστωτικό υπόλοιπο έχει επιστραφεί, και το νέο χρεωστικό 

υπόλοιπο είναι μικρότερο ή ίσο με το επιστραφέν αρχικό πιστωτικό υπόλοιπο, το 

χρεωστικό υπόλοιπο αναζητείται σε μια δόση εφάπαξ μέχρι το τέλος του μήνα της 

διενέργειας της νέας εκκαθάρισης. 

iii. εάν το αρχικό πιστωτικό υπόλοιπο έχει επιστραφεί, και το νέο χρεωστικό 

υπόλοιπο είναι μεγαλύτερο του επιστραφέντος αρχικού υπολοίπου, τότε το 

χρεωστικό υπόλοιπο έως το ύψος του επιστραφέντος αναζητείται εφάπαξ και η 

διαφορά (επιπλέον ποσό) αναζητείται σε τόσες δόσεις όσες και εκείνες που 

απομένουν, εφόσον  υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία εξόφλησης οφειλών σε δόσεις. 

Εάν δεν υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία, τότε η διαφορά καταβάλλεται εφάπαξ (το 

σύνολο) μέχρι το τέλος του μήνα της διενέργειας της νέας εκκαθάρισης. 

Παράδειγμα 

Έστω ότι το αποτέλεσμα της αρχικής εκκαθάρισης ήταν πιστωτικό 1000€ το οποίο 

έχει επιστραφεί και το αποτέλεσμα της τροποποίησης (από την 3η δόση) είναι 

χρεωστικό 1300€. Στην 3η δόση απαιτείται το ποσό των 1100€ (1000€ το 

πιστωτικό που έχει επιστραφεί + 300/3, το επιπλέον ποσό ισόποσα κατανεμημένο) 

και οι δόσεις 4η και 5η διαμορφώνονται στα 100 € έκαστη. 

iv. εάν το αρχικό πιστωτικό υπόλοιπο έχει συμψηφιστεί με τρέχουσες ασφαλιστικές 

εισφορές, το χρεωστικό υπόλοιπο καταβάλλεται σε δόσεις ή εφάπαξ σύμφωνα με 

τα ανωτέρω. 

 

Β. Πιστωτικό υπόλοιπο 

Διαμορφώνονται τρεις κύριες περιπτώσεις ως προς το αποτέλεσμα της αρχικής 

εκκαθάρισης: 

- Αρχική εκκαθάριση χρεωστική 

- Αρχική εκκαθάριση μηδενική 

- Αρχική εκκαθάριση πιστωτική Ειδικότερα: 

Β1. Αρχική εκκαθάριση χρεωστική 

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της αρχικής εκκαθάρισης ήταν χρεωστικό, οι 

δόσεις μηδενίζονται και τυχόν ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί μέσω των δόσεων 
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καθώς και το νέο πιστωτικό υπόλοιπο συμψηφίζονται με επόμενες ασφαλιστικές 

εισφορές. 

Β2. Αρχική εκκαθάριση μηδενική 

Αν το αποτέλεσμα της αρχικής εκκαθάρισης ήταν μηδενικό το πιστωτικό υπόλοιπο 

που προκύπτει συμψηφίζεται με επόμενες ασφαλιστικές εισφορές. 

Β3. Αρχική εκκαθάριση πιστωτική 

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της αρχικής εκκαθάρισης ήταν πιστωτικό και 

από τη νέα εκκαθάριση προκύπτει νέο ποσό πιστωτικού υπολοίπου, αυτό 

επιστρέφεται στον ασφαλισμένο ή συμψηφίζεται, λαμβάνοντας υπόψη την αρχική 

του επιλογή κατά την πρώτη εκκαθάριση, ως εξής: 

ί. εάν το αρχικό πιστωτικό υπόλοιπο δεν έχει επιστραφεί ακόμη στον ασφαλισμένο 

επιστρέφεται το νέο πιστωτικό υπόλοιπο. 

ii. εάν το αρχικό πιστωτικό υπόλοιπο έχει επιστραφεί στον ασφαλισμένο, το νέο 

πιστωτικό υπόλοιπο επιστρέφεται εφόσον υπερβαίνει τα 50€. 

iii. εάν το αρχικό πιστωτικό υπόλοιπο έχει συμψηφιστεί με τρέχουσες ασφαλιστικές 

εισφορές, το νέο πιστωτικό υπόλοιπο συμψηφίζεται με επόμενες ασφαλιστικές 

εισφορές. 

 

Γ. Μηδενικό υπόλοιπο 

Διαμορφώνονται δύο κύριες περιπτώσεις με βάση το αποτέλεσμα της αρχικής 

εκκαθάρισης: 

- Αρχική εκκαθάριση χρεωστική 

- Αρχική εκκαθάριση πιστωτική 

Ειδικότερα, 

Γ1. Αρχική εκκαθάριση χρεωστική 

Εάν από την προηγούμενη εκκαθάριση υπήρχε υπόλοιπο ασφαλιστικής οφειλής 

(χρεωστικό), οι δόσεις οφειλής μηδενίζονται και τυχόν ποσά που έχουν ήδη 

καταβληθεί μέσω των δόσεων συμψηφίζονται με επόμενες ασφαλιστικές εισφορές. 

Γ2. Αρχική εκκαθάριση πιστωτική 

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της αρχικής εκκαθάρισης ήταν πιστωτικό, 

αντιμετωπίζεται ως εξής: 
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- εάν το αρχικό πιστωτικό υπόλοιπο δεν έχει επιστραφεί στον ασφαλισμένο το 

αποτέλεσμα αναπροσαρμόζεται 

- εάν έχει επιστραφεί ή συμψηφιστεί με τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, οι 

δόσεις εκκαθάρισης παραμένουν μηδενικές καθώς το αρχικό πιστωτικό υπόλοιπο 

έχει ληφθεί υπόψη προκειμένου να προσδιοριστεί το αποτέλεσμα της 

τροποποίησης. 

 

5.3 Απεικόνιση 
Για την υποστήριξη της τροποποίησης της εκκαθάρισης ασφαλιστικών 

εισφορών έχουν γίνει ανάλογες παραμετροποιήσεις στο μηχανογραφικό σύστημα 

«Ασφάλιση- Έσοδα», στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, και στα ειδοποιητήρια της 

εκκαθάρισης. 

Μετά την καταχώρηση οποιασδήποτε μεταβολής επηρεάζεται το αποτέλεσμα 

της εκκαθάρισης και το μηχανογραφικό σύστημα αυτόματα οδηγείται σε 

υπολογισμούς τροποποίησης σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. 

Η μαζική επεξεργασία τροποποίησης εκκαθάρισης πραγματοποιείται από την 

ΗΔΙΚΑ σε μηνιαία ροή και εκτελεί τις μεταβολές της μηνιαίας περιόδου που 

παρήλθε. 

Όπως είναι γνωστό, οι μεταβολές που καταχωρούνται στην εφαρμογή 

«Ασφάλιση – Έσοδα» Μη Μισθωτών (αλλαγή ιδιότητας, διαγραφή/προσθήκη 

χρόνου, καταχώρηση  αιτήσεων μείωσης εισφοράς κ.λ.π.) και τροποποιούν την 

μηνιαία εισφορά – απαίτηση της εκκαθαρισθείσας ετήσιας οφειλής επιχρωματίζουν 

(κόκκινο) τις αντίστοιχες μηνιαίες εισφορές στην οθόνη εκκαθάρισης. 

Κατά την μηνιαία ροή θα διενεργείται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η 

τροποποίηση της εκκαθάρισης. 

Τα στοιχεία της τροποποιητικής εκκαθάρισης και το αποτέλεσμά της 

εμφανίζονται στη μηχανογραφική εφαρμογή «Ασφάλιση – Έσοδα» Μη Μισθωτών 

Ασφαλισμένων μέσω της οθόνης «Στοιχεία Εκκαθάρισης» έχοντας συμπεριλάβει τα 

κάτωθι πεδία: 

- «Προηγούμενη εκκαθάριση»: εμφανίζεται το σύνολο των καταβληθεισών δόσεων 

της προηγούμενης εκκαθάρισης. 
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- «Ιστορικό εκκαθάρισης»: εμφανίζονται αναλυτικά τα στοιχεία της προηγούμενης 

εκκαθάρισης. 

- «Αναζήτηση Ειδοποιητηρίων Εκκαθάρισης»: εμφανίζεται το έντυπο με τα στοιχεία 

του νέου υπολογισμού και επιλέγοντας αριστερά από την γραμμή εργαλείων, 

εμφανίζεται το έντυπο της αρχικής εκκαθάρισης. 

Αναλυτικές οδηγίες για τις ανωτέρω επιλογές- οθόνες έχουν προσαρμοστεί 

στο εγχειρίδιο της εφαρμογής το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε από την επιλογή « 

ΟΔΗΓΙΕΣ». 

 

5.4 Απεικόνιση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΦΚΑ 
Ο ασφαλισμένος μπορεί να αναζητήσει αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την 

τροποποίηση της εκκαθάρισης ακολουθώντας την διαδρομή «Ηλεκτρονικές 

Υπηρεσίες → Υποχρεώσεις Κοινωνικής Ασφάλισης → Εκκαθάριση», που 

εμφανίζονται τα νέα τροποποιηθέντα στοιχεία. Μέσω της επιλογής «Μετάβαση» 

μπορεί ο ασφαλισμένος να οδηγηθεί στην αρχική εκκαθάριση. 

 

5.5 Ειδοποιητήριο τροποποίησης εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών 
Εφόσον προκύπτει τροποποίηση εκκαθάρισης δημιουργείται νέο έντυπο στα 

πρότυπα του αρχικού ειδοποιητηρίου με τίτλο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2017». 

Προκειμένου να ενσωματωθούν οικονομικά αποτελέσματα της αρχικής 

εκκαθάρισης στο νέο ειδοποιητήριο έχουν γίνει οι πιο κάτω αλλαγές: 

- έχει προστεθεί νέα στήλη «Υπόλοιπο Δόσης» 

- έχει τροποποιηθεί το λεκτικό του πεδίου «ποσό προς επιστροφή» σε «ποσό 

προς επιστροφή/συμψηφισμό» 

- έχει αντικατασταθεί το λεκτικό του πεδίου «Ημερομηνία πληρωμής» σε 

«Εμπρόθεσμη πληρωμή» (Σχετ. έγγρ. ΕΦΚΑ 45/2018). 

 

6. Εκκαθάριση Εισφορών Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων Με Πολλαπλή 

Άσκηση Δραστηριότητας/Απασχόλησης Και Ασφαλισμένων Που 

Εμπίπτουν Στις Ρυθμίσεις Της Παρ. 9 Του Άρθρου 39 Του Ν. 4387/2016 

(Δπυ). 
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6.1 Διαδικασία εκκαθάρισης επί παράλληλης άσκησης μισθωτής και μη 
μισθωτής απασχόλησης/δραστηριότητας  

Στις περιπτώσεις που παράλληλα με τη μη μισθωτή δραστηριότητα συντρέχει 

και μισθωτή απασχόληση, οι προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 

4387/2016 ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών λαμβάνονται υπόψη κατά 

προτεραιότητα και στη συνέχεια υπολογίζονται οι εισφορές από την άσκηση του 

ελεύθερου επαγγέλματος ή αυτοαπασχόλησης βάσει των άρθρων 39 και 40 του 

ιδίου νόμου. 

Για τη διενέργεια της εκκαθάρισης λαμβάνονται υπόψη –ως εισόδημα- οι 

μηνιαία εισφοροδοτούμενες αποδοχές μισθωτού κατά το έτος εισφοροδότησης, 

όπως αυτές δηλώνονται μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και το 

Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) του προηγούμενου έτους, κατά τα 

γνωστά, από τη μη μισθωτή δραστηριότητα. 

 Ειδικότερα, για την υλοποίηση της διαδικασίας ακολουθούνται οι πιο κάτω 

ενέργειες: 

- Αποστέλλεται από την ΗΔΙΚΑ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

(ΑΑΔΕ) και στον ανάδοχο ΟΠΣ π. ΙΚΑ, μητρώο ενεργών μη μισθωτών 

ασφαλισμένων. 

- Η ΑΑΔΕ προσδιορίζει τα εισοδήματα (ΚΦΑ) του προηγούμενου έτους από 

ασφαλιστέες Επιχειρηματικές και Αγροτικές δραστηριότητες. 

- Ο ανάδοχος ΟΠΣ π. ΙΚΑ αφού συγκρίνει το μητρώο ενεργών μη μισθωτών 

ασφαλισμένων με το μητρώο μισθωτών που τηρεί, προσδιορίζει τις μηνιαία 

εισφοροδοτούμενες αποδοχές των ασφαλισμένων που ασκούν μισθωτή 

απασχόληση κατά το έτος εισφοροδότησης. 

Ποσά που αντιστοιχούν σε Δώρα Εορτών, Επίδομα Αδείας καθώς και εφάπαξ 

καταβολές στον απασχολούμενο μισθωτό (πχ bonus), τα οποία δεν αφορούν 

συγκεκριμένους μήνες απασχόλησης αλλά συνολικά την παροχή μισθωτής 

εργασίας, αθροίζονται και επιμερίζονται ισομερώς στους μήνες για τους οποίους 

προκύπτει μισθωτή απασχόληση. 

- Προσδιορίζονται μηνιαίως οι ιδιότητες ασφάλισης, κατά το έτος εισφοροδότησης 

(μη μισθωτού ή παράλληλα μισθωτού και μη μισθωτού). 
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Στο στάδιο αυτό πραγματοποιούνται συστημικές μεταβολές ιδιότητας 

(ΗΔΙΚΑ), εάν διαπιστωθεί μισθωτή απασχόληση μέσω ΑΠΔ που δεν είχε δηλωθεί 

στην εφαρμογή «Ασφάλιση – Έσοδα Μη Μισθωτών» ή αντίστροφα. 

- Πραγματοποιείται υπολογισμός των καταβλητέων εισφορών, σε μηνιαία 

βάση, λαμβάνοντας υπόψη, κατά προτεραιότητα, τις μηνιαίες αποδοχές.  

-  Υπολογίζονται τα ποσά που καταβλήθηκαν προς εξόφληση εισφορών του 

έτους εισφοροδότησης, συμπεριλαμβανομένων των Γραμματίων Προείσπραξης των 

Δικηγορικών Συλλόγων από τη μη μισθωτή δραστηριότητα και λοιπές Πιστώσεις 

και Χρεώσεις. 

- Από την σύγκριση των ανωτέρω ποσών (καταβλητέες – καταβληθείσες εισφορές) 

προσδιορίζεται το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης, το οποίο αντιμετωπίζεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 21/2018 ΕΦΚΑ, περί πιστωτικού, 

μηδενικού και χρεωστικού υπολοίπου. 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αντίστοιχα για τα πρόσωπα που απασχολούνται 

στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και συγχρόνως ασκούν και άλλη μη 

μισθωτή δραστηριότητα.  Ειδικά για το έτος 2017, δεδομένου ότι δεν είναι 

διαθέσιμες οι αποδοχές μέσω ΑΠΔ, για τα πρόσωπα αυτά ως εισόδημα ελήφθη το 

δηλωθέν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 2017 στην ΑΑΔΕ. 

 

6.2 Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών εντασσόμενων στην 
παρ. 9 άρθρ. 39 Ν. 4387/2016 (ΔΠΥ-Μπλοκάκια) 

Με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 ρυθμίζεται ο 

τρόπος υπολογισμού της εισφοράς καθώς και οι υπόχρεοι καταβολής για τις 

περιπτώσεις που οι ασφαλισμένοι αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ) 

και απασχολούνται σε ένα ή έως δύο εργοδότες. Ειδικότερα, οι μηνιαίες εισφορές 

υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 Ν.4387/2016, 

επιμερίζονται μεταξύ εργοδότη και ασφαλισμένου και δηλώνονται μέσω ΑΠΔ. 

Για την παρακολούθηση των σχετικών συμβάσεων έχει δημιουργηθεί 

ηλεκτρονική πλατφόρμα στον ιστότοπο ΕΦΚΑ. 

Ειδικότερα, για την υλοποίηση της διαδικασίας εκκαθάρισης, ακολουθούνται 

οι πιο κάτω ενέργειες: 

- Αποστέλλεται από την ΗΔΙΚΑ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 

και στον ανάδοχο ΟΠΣ π. ΙΚΑ, μητρώο ενεργών μη μισθωτών ασφαλισμένων. 
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- Η ΑΑΔΕ προσδιορίζει τα εισοδήματα (ΚΦΑ) του προηγούμενου έτους από 

ασφαλιστέες Επιχειρηματικές και Αγροτικές δραστηριότητες 

- Ο ανάδοχος ΟΠΣ π. ΙΚΑ, προσδιορίζει τις μηνιαία εισφοροδοτούμενες αποδοχές 

μόνο των ασφαλισμένων που έχουν δηλωθεί σε ΑΠΔ (Κωδικό Δραστηριότητας 

0800, «Υπαγόμενοι στην ρύθμιση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρ. 39 

του Ν. 4387/2016»). 

- Προσδιορίζονται σε μηνιαία βάση τα χρονικά διαστήματα που πρέπει να 

υπολογιστούν εισφορές σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρ. 39. 

Στο στάδιο αυτό πραγματοποιούνται συστημικές μεταβολές εάν 

διαπιστώνεται ότι η εισφοροδότηση έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 9 του άρθρ. 39 (επισήμανση εισφορών) ενώ δεν έχει υποβληθεί 

αντίστοιχα ΑΠΔ. Στις περιπτώσεις αυτές οι εισφορές αποσημαίνονται και 

πραγματοποιείται εισφοροδότηση μη μισθωτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 39, κατά τα γνωστά, και αντίστροφα. 

- Προσδιορίζονται οι καταβλητέες εισφορές λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

 Τα πρόσωπα αυτά εξακολουθούν να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και 

αυτοαπασχολούμενοι, και ως εκ τούτου, η ανώτατη και κατώτατη βάση 

υπολογισμού εισφορών προσδιορίζεται από το άρθρο 39 Ν. 4387/2016. 

 Εν η καττατη βση καλπτεται απ τι μηνιαε αποδοχ, αναζητείται μόνο 

εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα 

Απασχολούμενων, ΟΑΕΔ (10€). 

 Εν υπολεπονται τη καττατη βση, προσδιορζεται η διαφορ μεταξ 

κατώτατης βάσης και μηνιαίων αποδοχών και επί αυτής υπολογίζονται οι εισφορές. 

Επιπλέον αναζητείται η εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ (10€). 

Επισημαίνεται ότι, σε μεταγενέστερο στάδιο θα πραγματοποιηθεί έλεγχος 

προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι το εισόδημα των ενταγμένων στις διατάξεις της 

παρ. 9 άρθρ. 39 προέρχεται αποκλειστικά από μέχρι δύο αντισυμβαλλόμενους και 

δεν ασκείται παράλληλα άλλη ασφαλιστέα δραστηριότητα μη μισθωτού. 

 

6.3 Διαχείριση υπολοίπου εκκαθάρισης 2017 
Το χρεωστικό υπόλοιπο της εκκαθάρισης αναζητείται ισόποσα κατανεμημένο 

σε πέντε (5) μηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβαλλόμενης έως την 31.12.2018. 
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Πιστωτικό υπόλοιπο άνω των 50,01€, δύναται να παραμείνει στο λογαριασμό του 

ασφαλισμένου, προκειμένου να συμψηφιστεί με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων 

μηνών. Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται αίτηση αποκλειστικά στον ιστότοπο ΕΦΚΑ 

(Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Υποχρεώσεις Κοινωνικής Ασφάλισης -> Εκκαθάριση) 

έως 31.12.2018. 

Μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας και εφόσον δεν έχει υποβληθεί 

σχετική αίτηση, το ποσό θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων 

εφόσον έχουν δηλώσει τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). 

Πιστωτικό υπόλοιπο έως 50,00€, συμψηφίστηκε με επόμενη τρέχουσα 

εισφορά. 

Στις περιπτώσεις που το υπόλοιπο της εκκαθάρισης είναι μηδενικό, παραμένει 

μόνο η υποχρέωση καταβολής τρεχουσών εισφορών. 

Για την απεικόνιση της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών στις 

προαναφερόμενες περιπτώσεις, έχουν προστεθεί νέες επιλογές και οθόνες στη 

μηχανογραφική εφαρμογή «Ασφάλιση – Έσοδα Μη Μισθωτών» ασφαλισμένων. 

Ειδικότερα: 

Νέες επιλογές 

Στην κεντρική οθόνη αναζήτησης «Ασφάλιση – Έσοδα» εμφανίζονται οι πιο κάτω 

επιλογές: 

Στοιχεία ΑΠΔ: Οδηγεί σε νέα οθόνη στην οποία απεικονίζονται, για κάθε μήνα 

υποβολής ΑΠΔ, τα στοιχεία του ασφαλισμένου, το ποσό των μηνιαίων αποδοχών 

καθώς και το είδος της ΑΠΔ, κατανεμημένα ως εξής: 

Μισθωτή απασχόληση - > για τις περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης 

39.9 - > για τις περιπτώσεις που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 9 άρθρ. 39.  

ΑΑΔΕ - > για τις περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης με απασχόληση στο Δημόσιο 

Συμβάσεις: Εμφανίζονται τα στοιχεία των συμβάσεων για τους ασφαλισμένους 

που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39, όπως αυτές έχουν 

αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ από τους αντισυμβαλλόμενους 

– εργοδότες. 
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6.4 Ειδοποιητήριο Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Εισφορών 
Για τη γνωστοποίηση της εκκαθάρισης στους ασφαλισμένους δημιουργείται 

«ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ». 

Για τις ανάγκες της εκκαθάρισης έχει προστεθεί στον πίνακα 

συγκεντρωτικών στοιχείων που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό της ετήσιας 

ασφαλιστικής οφειλής, το ποσό των μηνιαίων αποδοχών που απεικονίζονται στις 

ΑΠΔ (Σχετ. έγγρ. ΕΦΚΑ 50/2018). 

 

7. Ειδοποιητηριο Πληρωμής Ασφαλιστικών Εισφορών Ελευθέρων 

Επαγγελματιών. 

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. 

Ειδοποιητήριο πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών 

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: 

1η Ενότητα 

Αναγράφονται στοιχεία Αποστολής και Επικοινωνίας. Συγκεκριμένα: 

- Η ταχυδρομική διεύθυνση του ασφαλισμένου  

- Τα στοιχεία της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας  

- Ο αριθμός τηλεφωνικού κέντρου ΕΦΚΑ και η διεύθυνση του ιστότοπου του 

Οργανισμού  

- Η ημερομηνία έκδοσης της Ειδοποίησης. 

Η ημερομηνία έκδοσης σηματοδοτεί τον χρόνο υπολογισμού των εισφορών 

και ενσωμάτωσης τυχόν μεταβολών. 

 

2η Ενότητα 

Παρέχονται πληροφορίες - με την μορφή πέντε (5) πινάκων - που σχετίζονται με 

την ασφαλιστική περίοδο, την βάση υπολογισμού (εισόδημα) και τον τρόπο 

30 
 

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


υπολογισμού των εισφορών. Ειδικότερα: 

- Στον πρώτο πίνακα εμφανίζεται η ασφαλιστική περίοδος για την οποία 

αποστέλλεται το ειδοποιητήριο, το πληρωτέο ποσό και η προθεσμία 

εμπρόθεσμης πληρωμής (πχ μηνιαίες εισφορές Ιανουαρίου - Φεβρουάριου 2017, 

ποσό 00,00€ για κάθε μηνιαία εισφορά και ημερομηνία πληρωμής 28.2.2017 και 

31.3.2017, αντίστοιχα). 

- Ο δεύτερος πίνακας περιλαμβάνει το συνολικό ετήσιο και μηνιαίο Καθαρό 

Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) του έτους 2015, των εισοδημάτων που 

έχουν προέλθει από Επιχειρηματική Δραστηριότητα, Αγροτική Δραστηριότητα 

και Μισθωτές Υπηρεσίες. 

Εάν το ποσό των εισοδημάτων δεν καλύπτει την κατώτατη βάση υπολογισμού 

απεικονίζεται το ποσό της κατώτατης ή μειωμένης βάσης, κατά περίπτωση, επί 

της οποίας υπολογίστηκε η εισφορά. 

- Ακολουθεί η Ανάλυση Μηνιαίας Εισφοράς, ανά κλάδο - εισφορά, με τα 

αντίστοιχα ποσοστά και ποσά. Η ανάλυση εισφοράς απεικονίζεται κάτω από 

την στήλη εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά. 

- Στον επόμενο πίνακα εμφανίζονται στοιχεία που αφορούν επιβαρύνσεις, 

ληξιπρόθεσμες οφειλές ή πιστωτικά υπόλοιπα. Ειδικότερα: 

• «Επιβαρύνσεις» που προέρχονται από εκπρόθεσμη εξόφληση 

εισφοράς. Το ποσό των επιβαρύνσεων προστίθεται στο πληρωτέο ποσό της 

μηνιαίας εισφοράς που αναφέρεται το Ειδοποιητήριο              (πρώτος 

πίνακας). 

• «Ληξιπρόθεσμες οφειλές» υπολογισμένες κατά την ημερομηνία 

έκδοσης της Ειδοποίησης, χωρίς τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις. 

Στην ειδοποίηση δεν αναγράφονται οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές έως 

31.12.2016. 

• «Πιστωτικό υπόλοιπο» το οποίο προέρχεται από: 

α. καταβολή η οποία δεν εξοφλεί το σύνολο οφειλόμενης μηνιαίας εισφοράς 

β. καταβολή υπερβάλλοντος ποσού όταν δεν υπάρχει οφειλόμενη εισφορά 

γ. Ποσό που αντιστοιχεί σε Γραμμάτια Προείσπραξης Δικηγορικού Συλλόγου. 

Το πιστωτικό υπόλοιπο αφαιρείται, εάν δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, από 

το πληρωτέο ποσό της πρώτης μηνιαίας εισφοράς (πρώτος πίνακας). 
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- Τέλος, στον πέμπτο πίνακα, καταγράφονται τα ποσά που προσαυξάνουν ή 

μειώνουν τη μηνιαία εισφορά βάσει ειδικών διατάξεων. Ειδικότερα: 

• ΛΑΦΚΑ (άρθρο 16 Ν. 3863/2010) 

• Ποσοστιαία μείωση εισφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4387/2016 

• Μείωση εισφοράς λόγω μητρότητας (άρθρο 141 Ν. 3655/2008) 

• Μείωση εισφοράς 50% μετά τα 40 έτη ασφάλισης, μετά από αίτηση του 

ασφαλισμένου (παρ. 13 άρθ. 39 Ν. 4387/2016) 

• Ποσό που αναλογεί σε Γραμμάτια Προείσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου (παρ. 

11 αρθρ. 39 Ν. 4387/2016). 

 

3η Ενότητα 

Στην τελευταία ενότητα του εντύπου απεικονίζονται στοιχεία για την 

πληρωμή των εισφορών (ταυτότητα πληρωμής, Bar code και QR code). 

Για τους ασφαλισμένους που έχουν ενεργή ανάθεση πάγιας εντολής για την 

εξόφληση των εισφορών, εμφανίζεται το πιο κάτω Μήνυμα για την καταβολή της 

εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης λογαριασμού στην Τράπεζα της επιλογής τους. 

Μήνυμα: «Η παρούσα οφειλή θα εξοφληθεί με άμεση χρέωση του λογαριασμού σας 

(πάγια εντολή)» 

Στο πίσω μέρος του εντύπου παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με 

τις ενότητες του Ειδοποιητηρίου καθώς και διευκρινίσεις για τους τρόπους 

πληρωμής. 

 

Ενημερωτικό Σημείωμα 

Κατά την πρώτη αποστολή των ειδοποιητηρίων πληρωμής αποστέλλεται 

συνημμένα ενημερωτική επιστολή προς τους ασφαλισμένους, η οποία περιέχει 

βασικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών (συν). 

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 
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που έχουν δημιουργηθεί από 1.1.2017. 

Από μενού εργασιών που τιτλοφορείται «Ηλ. Υπηρεσίες» παρέχεται λίστα με τις 

Υπηρεσίες. 

Στο πρώτο στάδιο εφαρμογής είναι διαθέσιμες οι εξής: 

> 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. 

Άμεσα θα είναι διαθέσιμη και η πληροφόρηση του ασφαλισμένου για την 

ενεργοποίηση της ανάθεσης άμεσης χρέωσης λογαριασμού (πάγια εντολή) στην 

Τράπεζα της επιλογής του ενώ δρομολογείται η ανάρτηση του ασφαλιστικού 

ιστορικού και η χορήγηση της σχετικής πρόσβασης. 

Τα αντίγραφα των ειδοποιήσεων πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών, θα 

αναρτώνται κάθε μήνα και θα είναι διαθέσιμα για εκτύπωση (Σχετ. έγγρ. 

ΔΙΕΙΣΜΜ/79/175892/6-2-2017). 

 

8. Χορήγηση Ασφαλιστικής Κάλυψης Στους Μισθωτούς Και Μη Μισθωτούς 

Ασφαλισμένους Του Ε.Φ.Κ.Α. Και Στους Ανέργους 

 

Με τις νέες ρυθμίσεις (ν. 4529/2018) καθορίζονται τα πρόσωπα που 

υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. για παροχές υγειονομικής περίθαλψης και 

προσδιορίζονται ενιαία τα πρόσωπα που θεωρούνται μέλη οικογενείας των άμεσα 

ασφαλισμένων και των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας ή γήρατος ή των 

δικαιούχων εξιδρωματικού επιδόματος. 
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1. Συγκεκριμένα, στον Κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του 

Ε.Φ.Κ.Α. υπάγονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης οι άμεσα ασφαλισμένοι 

και συνταξιούχοι των πρώην Κλάδων Υγείας ως εξής: 

-οι υπαγόμενοι στην ασφάλιση του πρώην Κλάδου Ασθένειας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., 

του Τομέα Ασφαλισμένων του Δημοσίου και του Τομέα Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων, 

-οι υπαγόμενοι στην ασφάλιση του πρώην Κλάδου Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε. 

-οι υπαγόμενοι στην ασφάλιση του πρώην Κλάδου Υγείας του Ο.Γ.Α. 

-οι υπαγόμενοι στην ασφάλιση του πρώην Κλάδου Υγείας του Ε.Τ.Α.Α. 

-οι υπαγόμενοι στην ασφάλιση του πρώην Κλάδου Υγείας του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. 

-οι υπαγόμενοι στην ασφάλιση του πρώην Κλάδου Υγείας του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. 

2. Ως μέλη οικογένειας όλων των ανωτέρω ασφαλιζομένων προσώπων και 

συνταξιούχων λόγω αναπηρίας ή γήρατος ή δικαιούχων εξωϊδρυματικού 

επιδόματος θεωρούνται: 

α. ο/η σύζυγος, εφόσον δεν ασφαλίζεται από δικό του/της δικαίωμα στον Ε.Φ.Κ.Α. ή 

σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό εκτός Ε.Φ.Κ.Α., 

β. τα άγαμα τέκνα (νόμιμα ή τέκνα που έχουν νομιμοποιηθεί, αναγνωρισθεί ή 

υιοθετηθεί ή οι προγονοί), τα φυσικά τέκνα ασφαλισμένης ή συνταξιούχου λόγω 

αναπηρίας ή γήρατος και τα ανάδοχα τέκνα των οποίων την πραγματική φροντίδα 

ή επιμέλεια κατέχει με δικαστική απόφαση ή σύμβαση ο/η ασφαλισμένος/η, μέχρι 

τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους. Εάν είναι άνεργα ή προπτυχιακοί, 

μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές σε αναγνωρισμένες ανώτερες ή ανώτατες 

σχολές στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, καθώς και σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Κέντρα /Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης ή 

στο «Μεταλυκειακό έτος- τάξη μαθητείας» θεωρούνται μέλη οικογενείας μέχρι τη 

συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους και στην περίπτωση που 

συνεχίζουν τις σπουδές τους για δύο (2) έτη μετά τη λήξη των σπουδών τους, 

εφόσον είναι άνεργα, όχι όμως πέραν από τη συμπλήρωση του 26ου έτους της 

ηλικίας τους. Τα ανωτέρω τέκνα συνεχίζουν να θεωρούνται μέλη οικογένειας των 

θανόντων άμεσα ασφαλισμένων ή συνταξιούχων, με τις ανωτέρω προϋποθέσεις, 

και στην περίπτωση που δεν δικαιωθούν συντάξεως. 
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γ. τα τέκνα άμεσα ασφαλισμένων ανεξαρτήτως ηλικίας τα οποία έχουν αναπηρία 

εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, διατηρούν το δικαίωμα για λήψη παροχών 

ως μέλη οικογένειας, έστω και αν εργάζονται ή απασχολούνται είτε για 

βιοποριστικούς είτε για άλλους λόγους. 

3. Ο/η ανασφάλιστος/η διαζευγμένος/η σύζυγος δύναται να διατηρήσει το 

ασφαλιστικό δικαίωμα παροχών ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΠΥ που είχε κατά 

το χρόνο λύσης του γάμου στον εντασσόμενο στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τομέα, κλάδο ή 

λογαριασμό όπου ήταν ασφαλισμένος για παροχές ασθένειας ο άλλος σύζυγος, 

εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 

α) ο γάμος λύθηκε μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του, 

β) δεν έχει δικαίωμα ασφάλισης άμεσα ή έμμεσα για παροχές ασθένειας από το 

Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό ταμείο, 

γ) υποβάλει αίτηση διατήρησης του δικαιώματος των παροχών ασθένειας σε είδος 

εντός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της οριστικής απόφασης του διαζυγίου 

και 

δ) καταβάλλει στον Ε.Φ.Κ.Α. τις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ υγειονομικής 

περίθαλψης σε είδος από τον ΕΟΠΠΥ σε ποσοστό 6,45% επί του ποσού που 

αντιστοιχεί στον εκάστοτε βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. 

4. α) Ειδικά για τα μέλη οικογένειας ασφαλισμένων πολιτών κρατών-μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι παροχές ασθένειας σε είδος χορηγούνται εφόσον 

διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, τους έχει χορηγηθεί το έγγραφο πιστοποίησης 

νόμιμης διαμονής του άρθρου 16 του π.δ. 106/2007 (Α’135) (Οδηγία 2004/38ΕΚ), 

και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του ιδίου προεδρικού διατάγματος. 

 β) Ασφαλισμένοι πολίτες τρίτων χωρών και τα μέλη οικογενείας τους, όπως αυτά 

ορίζονται στην περίπτωση λγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4251/2014 (Α’80), 

δικαιούνται παροχές ασθένειας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις μόνιμης και 

νόμιμης διαμονής. 

5.α. Από 1-3-2019 χορηγείται στον άμεσα ασφαλισμένο και στα μέλη 

οικογενείας του ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε 

είδος, εφόσον: 

αα) ο μισθωτός έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) ημέρες 

εργασίας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο 

35 
 



δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού 

κινδύνου και 

ββ) ο μη μισθωτός έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τρεις (3) μήνες ασφάλισης κατά 

το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την 

ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και έχουν 

καταβληθεί οι ελάχιστες ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’85) και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις. 

Για τη συμπλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων της υποπερίπτωσης αα 

λαμβάνονται υπόψη και οι ημέρες επιδότησης λόγω ασθενείας ή ατυχήματος, οι 

ημέρες επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας καθώς και οι ημέρες επιδότησης λόγω 

επίσχεσης εργασίας. 

β. Η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται από την πρώτη Μαρτίου εκάστου έτους 

και ισχύει έως την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου του επόμενου ημερολογιακού 

έτους με τις ίδιες ως ανωτέρω προϋποθέσεις. 

Ειδικά για τους μη μισθωτούς, η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται εφόσον, 

πλέον της συμπλήρωσης των προϋποθέσεων της ανωτέρω υποπερίπτωσης ββ 

έχουν καταβληθεί οι ελάχιστες εισφορές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 

4387/2016, έως και 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου της ανανέωσης της 

ασφαλιστικής ικανότητας ημερολογιακού έτους. Αν υπάρχει οφειλή, η ασφαλιστική 

ικανότητα ανανεώνεται ανά μήνα, εφόσον η οφειλή αυτή έχει εξοφληθεί ή 

ρυθμιστεί σε δόσεις και τηρείται η εξόφληση των δόσεων. 

γ. Για τους εργαζόμενους σε οικοδομοτεχνικά έργα στις 75 ημέρες ασφάλισης 

συμπεριλαμβάνονται η προσαύξηση 20% και οι ημέρες αδείας. 

δ. Για τους εργάτες γης απασχολούμενους σε εργασίες καλυπτόμενες από την 

ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ - αμειβόμενους με εργόσημο παρέχεται ασφαλιστική 

κάλυψη για υγειονομική περίθαλψη, εφόσον έχουν συμπληρώσει 150 ημέρες 

ασφάλισης το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν 

την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. 

ε. Οι μετακλητοί εργάτες γης - πολίτες τρίτων χωρών και οι μετακλητοί αλλοδαποί 

αλιεργάτες της παρ.5 του αρ. 40 του ν. 4387/2016 αποκτούν ασφαλιστική 

ικανότητα για υγειονομική περίθαλψη από την πρώτη ημέρα εργασίας τους και 
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αυτή διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται σύμφωνα με τη σύμβαση 

εργασίας τους. 

στ. Οι μαθητευόμενοι ή εκπαιδευόμενοι ή καταρτιζόμενοι και οι απασχολούμενοι σε 

προγράμματα του ΟΑΕΔ δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης σε είδος από την 

πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων, της εκπαίδευσης ή της κατάρτισης ή του 

προγράμματος. 

6. Γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις που προβλέπουν χορήγηση 

ασφαλιστικής ικανότητας από την ημερομηνία ορκωμοσίας ή την ημερομηνία 

υπαγωγής στην ασφάλιση ή πρόσληψης ή απασχόλησης συνεχίζουν να ισχύουν. 

7.  Οι υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, των ΝΠΔΔ και των 

ΝΠΙΔ κατά τη διάρκεια της άδειας άνευ αποδοχών που λαμβάνουν σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 

και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων πέραν του ενός μηνός δύνανται να συνεχίσουν την ασφάλισή τους για 

υγειονομική περίθαλψη στο φορέα που υπάγονταν πριν την χορήγηση της άδειας 

άνευ αποδοχών κατόπιν αιτήσεως. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλουν ανά μήνα 

τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένου 

και εργοδότη που υπολογίζονται επί των αποδοχών του τελευταίου μήνα πριν τη 

λήψη της άδειας άνευ αποδοχών. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν ασφαλιστεί, η 

ασφαλιστική ικανότητα διακόπτεται από την πρώτη του επόμενου μήνα της 

απόφασης χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στους 

λοιπούς υπαλλήλους ή λειτουργούς του Κράτους ή ΝΠΔΔ οι οποίοι κατά τη 

συνταγματική ή νομοθετική πρόβλεψη διέπονται από ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις. 

8.  Οι μισθωτοί και οι μη μισθωτοί εφόσον αμέσως πριν την στράτευσή τους 

είχαν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας στον 

Ε.Φ.Κ.Α. δικαιούνται, οι ίδιοι και τα μέλη οικογενείας τους, παροχών υγειονομικής 

περίθαλψης κατά την διάρκεια της θητείας τους και για έξι μήνες μετά την απόλυσή 

τους. Οι μη μισθωτοί - εκπληρούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία 

εξαιρούνται από την καταβολή εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης στον 

Ε.Φ.Κ.Α. για όλο το χρονικό διάστημα της θητείας τους. 

9. α) Οι μισθωτοί που καταθέτουν αίτηση για συνταξιοδότηση και πληρούν τις 

ελάχιστες προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, για όσο 
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διάστημα εκκρεμεί η έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης, εξακολουθούν να 

ασφαλίζονται για παροχές ασθένειας στον Ε.Φ.Κ.Α., ακόμη και εάν δεν έχουν τις 

απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις για την ανανέωση της ασφαλιστικής 

ικανότητας ως ασφαλισμένοι. 

β) Οι μη μισθωτοί που διακόπτουν την άσκηση του επαγγέλματός τους, βάσει του 

οποίου υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., δικαιούνται 

υγειονομικής περίθαλψης σε είδος και σε χρήμα μέχρι ένα έτος από την διακοπή της 

ασφάλισης, εφόσον δεν έχουν οφειλές ή έχουν ρυθμίσει αυτές σε δόσεις και 

τηρείται η εξόφληση των δόσεων. Στην περίπτωση που υποβάλλουν αίτηση για 

συνταξιοδότηση εντός του έτους διακοπής του επαγγέλματος συνεχίζουν την 

ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη από τον Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι το τέλος του μήνα 

έκδοσης της συνταξιοδοτικής απόφασης και εφόσον έχουν τις ελάχιστες 

προϋποθέσεις για σύνταξη και δεν έχουν οφειλές που να υπερβαίνουν το ποσό που 

ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι ασφαλισμένοι που υποβάλουν αίτημα 

συνταξιοδότησης ένα χρόνο μετά τη διακοπή του επαγγέλματος δικαιούνται 

υγειονομικής περίθαλψης από τον Ε.Φ.Κ.Α. από την ημερομηνία της αίτησης μέχρι 

την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης εφόσον έχουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις 

συνταξιοδότησης από τον Ε.Φ.Κ.Α. και δεν έχουν οφειλές που να υπερβαίνουν το 

ποσό που ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

γ) Οι ασφαλισμένοι των οποίων εκκρεμεί η έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης 

βάσει των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης συνεχίζουν να υπάγονται στην 

ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης εφόσον 

πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για σύνταξη από τον ενταχθέντα στον Ε.Φ.Κ.Α. 

φορέα στον οποίο επήλθε ο 

ασφαλιστικός κίνδυνος και δεν έχουν οφειλές που να υπερβαίνουν το ποσό που 

ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

10. Οι συνταξιούχοι αναπηρίας ορισμένου χρόνου και τα μέλη της οικογενείας 

τους που αναφέρονται στο άρθρο 22, υπάγονται για υγειονομική περίθαλψη στον 

Ε.Φ.Κ.Α. για όσο χρόνο δικαιούνται συντάξεως και επί έξι μήνες μετά την λήξη της 

(Σχετ. Εγκ. ΕΦΚΑ 20/2018). 

 

9. Απασχόληση Συνταξιούχων – Επιπτώσεις 
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Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 διαμορφώνεται νέο πλαίσιο 

σχετικά με την καταβολή σύνταξης σε συνταξιούχους λόγω γήρατος που 

αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχόληση μετά την ισχύ του ανωτέρω νόμου, με 

ταυτόχρονη κατάργηση για τα πρόσωπα αυτά των προγενέστερων σχετικών 

νομοθετικών ρυθμίσεων. 

Οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 εφαρμόζονται σε 

συνταξιούχους λόγω γήρατος που λαμβάνουν σύνταξη από τους πρώην φορείς 

κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, και οι οποίοι βάσει του άρθρου 53 του ν. 

4387/2016 εντάχθηκαν από 1.1.2017 στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΕΦΚΑ), καθώς και στα πρόσωπα που λαμβάνουν χορηγία ή βουλευτική σύνταξη 

από το Δημόσιο. 

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων εφαρμόζεται 

στους συνταξιούχους λόγω γήρατος που θα αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχόληση 

μετά την ισχύ του ν. 4387/2016, δηλαδή από 13.5.2016, εφόσον προκύπτει 

υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές γενικές ή ειδικές ή 

καταστατικές διατάξεις που ίσχυαν μέχρι 31.12.2016 στους εντασσόμενους στον 

ΕΦΚΑ φορείς ασφάλισης ή το Δημόσιο. 

Συνεπώς, σε περίπτωση που αναληφθεί δραστηριότητα για την οποία δεν 

προκύπτει βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων υποχρέωση 

ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, δεν έχει εφαρμογή η κοινοποιούμενη ρύθμιση περί 

απασχόλησης συνταξιούχων, ακόμη και εάν από την ασκούμενη επαγγελματική 

δραστηριότητα προκύπτει εισόδημα. 

Αντίστοιχα, οι συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν εργασία ή δραστηριότητα για 

την οποία είτε λαμβάνουν αμοιβές (π.χ. έξοδα κίνησης) που δεν υπόκεινται βάσει 

νόμου σε ασφαλιστικές εισφορές κλάδου κύριας σύνταξης ή λαμβάνουν αποδοχές 

για τις οποίες από την ισχύουσα νομοθεσία υφίσταται δυνατότητα παραίτησης και 

παραιτούνται του δικαιώματος είσπραξής τους, δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του 

άρθρου 20 του ν. 4387/2016 περί αναστολής ή περικοπής της σύνταξής τους 

(κύριας και επικουρικής). Eπισημαίνεται ότι, με σχετική εγκύκλιο θα οριοθετηθούν 

με λεπτομέρεια οι μη υποκείμενες σε ασφαλιστικές εισφορές κατηγορίες αμοιβών. 
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Στο πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 δεν 

εμπίπτουν επίσης οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν αμοιβές από δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα συγγενικά δικαιώματα σύμφωνα με την α.π. 

Φ80000/οικ.10568/222/16.2.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Σημειώνουμε ότι, η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 

4387/2016 αφορά στη χρονική περίοδο που παρέχεται η αναληφθείσα 

επαγγελματική δραστηριότητα, για την οποία προκύπτει η υποχρέωση ασφάλισης 

στον ΕΦΚΑ, και όχι στη χρονική περίοδο καταβολής των σχετικών αμοιβών για την 

αναληφθείσα δραστηριότητα. Για παράδειγμα, εάν ο συνταξιούχος απασχολήθηκε 

για το σύνολο του έτους 2017 και στη συνέχεια διέκοψε την απασχόλησή του, όμως 

η σχετική αμοιβή για την παρασχεθείσα κατά το έτος 2017 εργασία καταβληθεί το 

έτος 2018, θα θεωρηθεί ότι απασχολήθηκε το έτος 2017 και συνεπώς η σύνταξη 

αναστέλλεται ή περικόπτεται για το έτος 2017, ενώ για το έτος 2018 η σύνταξη 

καταβάλλεται χωρίς περιορισμό δεδομένου ότι έχει διακοπεί η αναληφθείσα 

δραστηριότητα. 

Το νέο καθεστώς απασχόλησης συνταξιούχων αφορά πρόσωπα που 

συνταξιοδοτούνται από 13/5/2016 και μετά, ανεξάρτητα εάν η ασκούμενη 

δραστηριότητα αναλήφθηκε πριν ή μετά την συνταξιοδότησή τους (σχετική η αριθ. 

531/2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους), καθώς και 

πρόσωπα που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία με βάση 

το προγενέστερο του ν. 4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο και αναλαμβάνουν την 

ασκούμενη δραστηριότητα μετά την ανωτέρω ημερομηνία. 

Για παράδειγμα ασφαλισμένος του ΕΦΚΑ που παράλληλα παρέχει εξαρτημένη 

εργασία (υπαγόμενος στην ασφάλιση βάσει των σχετικών διατάξεων του πρώην 

ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) και ασκεί ελεύθερο επάγγελμα (υπαγόμενος στην ασφάλιση βάσει των 

σχετικών διατάξεων του πρώην ΟΑΕΕ), υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω 

γήρατος εντός του 2017, συνεχίζει όμως να ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα. Στην 

περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4387/2016. 

Αντίστοιχα, συνταξιούχος του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ από το 2010 ασκεί ελεύθερο 

επάγγελμα από 1.1.2017, υπαγόμενος στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ. Και στην 

περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 του ν. 4387/2016. 
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Σημειώνουμε ότι, σε περίπτωση ανανέωσης σύμβασης που έχει συναφθεί πριν 

την 13.5.2016 εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο 

ως προς την απασχόληση συνταξιούχων, εφόσον η σύμβαση αυτή εξακολουθεί να 

βρίσκεται σε ισχύ και μετά την 13.5.2016 ή ανανεώνεται μετά την 13.5.2016 χωρίς 

να μεσολαβεί κενό χρονικό διάστημα μεταξύ της λήξης της σύμβασης και της 

ανανέωσής της. 

Επομένως εάν λήξει σύμβαση που έχει καταρτιστεί μέχρι και 12.5.2016 και 

συνάπτεται νέα σύμβαση με τον εργοδότη, χωρίς να προκύπτει χρονικό κενό μεταξύ 

των δύο συμβάσεων, εξακολουθεί και στην περίπτωση αυτή να εφαρμόζεται το 

προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο. 

Παράδειγμα: συνταξιούχος από το 2012 του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ είχε αναλάβει 

μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα από 1.1.2014 έως 31.10.2017. Από 1.11.2017 

αναλαμβάνει εργασία στον ίδιο (ή σε άλλον εργοδότη) καταρτίζοντας σύμβαση από 

1.11.2017 έως 31.12.2019. Στην περίπτωση αυτή εξακολουθεί να εφαρμόζεται το 

προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο ως προς την απασχόληση συνταξιούχων. Εάν 

όμως η νέα σύμβαση ισχύει από 2.11.2017, θεωρείται ότι υπάρχει διακοπή και 

συνεπώς εφαρμόζεται από 2.11.2017 το άρθρο 20 του ν. 4387/2016. 

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση ανάληψης υπηρεσίας σε φορέα γενικής 

κυβέρνησης πριν την 13.5.2016, αν επακολούθησε διορισμός στην ίδια ή άλλη θέση 

χωρίς χρονικό κενό, εφόσον η λήξη της υπηρεσίας και ο επαναδιορισμός 

συντελέστηκαν ταυτόχρονα, με επακόλουθο η υπηρεσία να είναι συνεχής. Εάν όμως 

προκύπτει διακοπή μεταξύ των αναληφθεισών υπηρεσιών, ανεξαρτήτως της 

χρονικής διάρκειας της διακοπής, έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις του 

κοινοποιούμενου άρθρου. 

Το άρθρο 20 του ν. 4387/2016 εφαρμόζεται και στην περίπτωση 

συνταξιούχου του ΕΦΚΑ ο οποίος από 13.5.2016 και εφεξής αυτοαπασχολείται ή 

εργάζεται ως μισθωτός σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα με την οποία 

δεν έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας βάσει των διατάξεων 

του ν. 2335/1995. 

Δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί των διατάξεων του άρθρου 20 στην 

περίπτωση εργασίας συνταξιούχου, ο οποίος λαμβάνει είτε αυτοτελή σύνταξη από 

άλλο κράτος μέλος της ΕΕ είτε αναλογική σύνταξη με βάση τις διατάξεις περί 
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συνυπολογισμού περιόδων ασφάλισης, των ΕΚ 883/04 και του Εφαρμοστικού του 

987/09. 

Σύμφωνα με την παρ. 3 της κοινοποιούμενης ρύθμισης, το νέο νομοθετικό 

πλαίσιο περί απασχόλησης συνταξιούχων εφαρμόζεται σε συνταξιούχους λόγω 

γήρατος που διορίζονται σε θέσεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 

(αιρετά όργανα ΟΤΑ, διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι και τα μέλη 

συλλογικών οργάνων διοίκησης των ΝΠΔΔ, κ.λπ.), εφόσον ο διορισμός στις 

ανωτέρω θέσεις γίνει μετά την 13.5.2016, και εφόσον προκύπτει υποχρέωση 

ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ. 

Σημειώνουμε ότι οι συνταξιούχοι που διορίζονται στις ανωτέρω θέσεις 

υπόκεινται σε αναστολή της σύνταξης κύριας και επικουρικής ή των συντάξεών 

τους σε περίπτωση συρροής, εφόσον διορίζονται σε φορείς της γενικής κυβέρνησης. 

Οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 δεν έχουν εφαρμογή στην 

περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά λαμβάνουν αποκλειστικά ποσά ως έξοδα 

αποζημίωσης ή παράστασης, τα οποία εκ της φύσεώς τους καταβάλλονται για την 

κάλυψη των δαπανών στις οποίες υποβάλλεται ο αιρετός κατά την άσκηση του 

λειτουργήματός του. 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4387/2016, σε περίπτωση που, 

με βάση τα ανωτέρω, προκύπτει απασχόληση συνταξιούχου, το ποσό της 

ακαθάριστης σύνταξης ή συντάξεων σε περίπτωση συρροής, κύριας και 

επικουρικής, καταβάλλεται μειωμένο κατά 60% για όσο χρονικό διάστημα ο 

συνταξιούχος απασχολείται και έχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ και στον 

Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ. 

Ως εκ τούτου, το ποσό της σύνταξης που λαμβάνει ο συνταξιούχος που 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20, καταβάλλεται μειωμένο κατά 60% 

για όσες ημέρες αντιστοιχούν στην απασχόλησή του, για την οποία προκύπτει 

υποχρέωση ασφάλισης. Ειδικά στις περιπτώσεις που ο συνταξιούχος αναλάβει 

εργασία σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 

4270/2014, η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων σε περίπτωση συρροής 

συντάξεων, κύριας και επικουρικής, αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα 

διαρκεί η εργασία. 
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Έτσι, ο συνταξιούχος θα υφίσταται ανάλογη με τις ημέρες απασχόλησής του 

περικοπή ή αναστολή του δικαιούμενου ποσού σύνταξης, και μόνο για το διάστημα 

που αντιστοιχεί στις συγκεκριμένες ημέρες. Δεδομένου, δε, ότι και στην 

απασχόληση συνταξιούχων, οι ημέρες ασφάλισης υπολογίζονται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις οικείες καταστατικές, γενικές ή ειδικές διατάξεις, και πάντως 

μέχρι 25 ημέρες ανά μήνα, προκειμένου να εξευρεθεί το ποσό της σύνταξης που 

αναλογεί σε κάθε ημέρα ανάληψης ασφαλιστέας εργασίας ή δραστηριότητας, αυτό 

θα επιμερίζεται στις 25 ως άνω ημέρες. Στη συνέχεια, θα περικόπτεται κατά 60% ή 

θα αναστέλλεται το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε ημέρα για την οποία 

απασχολήθηκε και ασφαλίστηκε ο απασχολούμενος συνταξιούχος. Σε κάθε 

περίπτωση, ως ημέρες απασχόλησης εκλαμβάνονται αυτές που αντιστοιχούν στην 

ασφάλιση της οικείας εργασίας ή δραστηριότητας. 

Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος (υπαγωγή 

στην ασφάλιση βάσει των σχετικών διατάξεων του πρώην ΟΑΕΕ) ή 

αυτοαπασχόλησης (υπαγωγή στην ασφάλιση βάσει των σχετικών διατάξεων του 

πρώην ΕΤΑΑ), όπου η ασφάλιση γίνεται με βάση τον μήνα, η σύνταξη περικόπτεται 

κατά 60% για το σύνολο του μήνα που ασκείται επαγγελματική δραστηριότητα. 

Όσον αφορά την εισφορά ασθένειας επισημαίνεται ότι, ο απασχολούμενος 

συνταξιούχος υποχρεούται στην καταβολή εισφοράς για ασθένεια επί του μισθού ή 

του/των ημερομισθίου/ων ή του εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση της 

απασχόλησης, αλλά γίνεται και παρακράτηση εισφοράς ασθένειας επί της σύνταξης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4387/2016. 

Η προβλεπόμενη εισφορά ασθένειας επί της σύνταξης βάσει των ανωτέρω 

διατάξεων σε περίπτωση περικοπής της σύνταξης υπολογίζεται επί του ποσού της 

σύνταξης που καταβάλλεται μετά την περικοπή της κύριας και επικουρικής 

σύνταξης. Σε περίπτωση που προκύπτει πλήρης αναστολή της σύνταξης, 

εξυπακούεται ότι ο απασχολούμενος συνταξιούχος δεν υποχρεούται στην καταβολή 

εισφοράς επί της ανασταλείσας σύνταξης. 

Οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι που υπάγονται για παροχή υγειονομικής 

περίθαλψης εκτός ΕΟΠΥΥ, λόγω της απασχόλησης ή της σύνταξης, δεν 

καταβάλλουν διπλή εισφορά συνταξιούχου και απασχολούμενου, αλλά 
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εξακολουθούν να ισχύουν τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς των φορέων 

ασθένειας που έχουν διατηρήσει την αυτοτέλειά τους. 

Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιείται από τους απασχολούμενους 

συνταξιούχους μπορεί να αξιοποιηθεί για προσαύξηση της καταβαλλόμενης κύριας 

σύνταξης, χωρίς περαιτέρω περιορισμούς τόσο στις περιπτώσεις που γίνεται 

περικοπή όσο και στις περιπτώσεις που γίνεται αναστολή της σύνταξης. 

Συγκεκριμένα, ο απασχολούμενος συνταξιούχος, μετά τη διακοπή της 

αναληφθείσας εργασίας ή αυτοαπασχόλησης, δικαιούται να προσαυξήσει το 

ανταποδοτικό μέρος της κύριας σύνταξής του κατά 60% του ποσού που 

υπολογίζεται κατ’ αναλογική εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 

4387/2016. 

Με βάση την πρόβλεψη αυτή, το ύψος της προσαύξησης υπολογίζεται για 

κάθε έτος απασχόλησης με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε μία 

ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς, επί των συντάξιμων αποδοχών που 

προκύπτουν βάσει του άρθρου 28 του ν.4387/2016 για το χρονικό διάστημα που 

διαρκεί η απασχόληση του συνταξιούχου, ενώ ο συνταξιούχος θα λάβει τελικά το 

60% του ποσού που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Σημειώνουμε ότι ο ανωτέρω υπολογισμός της προσαύξησης για τον χρόνο 

ασφάλισης έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις συνταξιούχων φορέων κύριας 

ασφάλισης, που έχουν λάβει σύνταξη με βάση το προγενέστερο του ν. 4387/2016 

νομοθετικό πλαίσιο, αλλά απασχολούνται από 13.5.2016, το δε ποσό που 

προκύπτει, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα προσαυξήσει την καταβαλλόμενη σύνταξη. 

Οι συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχόληση οφείλουν να 

γνωρίσουν στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ την ανάληψη της δραστηριότητας και τη 

διάρκεια της (προκειμένου περί μειωμένης κατά μήνα απασχόλησης), ενώ η σχετική 

δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά με την ανάληψη της δραστηριότητας. 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η σχετική δήλωση και συνεπώς οι φορείς 

δεν προβούν σε περικοπή ή αναστολή της σύνταξης, γίνεται καταλογισμός σε βάρος 

του συνταξιούχου του ποσού που έπρεπε να παρακρατηθεί σύμφωνα με τα 

ανωτέρω, ενώ το καταλογισθέν ποσό επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 4,56%. 

Το οφειλόμενο ποσό μπορεί να παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες 

και επικουρικές συντάξεις σε περίπτωση που προκύπτει περικοπή των συντάξεων, 
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και από τις μελλοντικές συντάξεις, και μέχρι το 1/4 του ποσού της μηνιαίας κύριας 

και επικουρικής σύνταξης έως την εξόφληση της οφειλής. 

 

9.1 Πρόσωπα που εξαιρούνται από τη ρύθμιση -  Διατήρηση προγενέστερου 
νομοθετικού πλαισίου 

Από το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης εξαιρούνται ρητά, σύμφωνα με τις παρ. 

6 και 7, οι μέχρι 12.5.2016 συνταξιούχοι λόγω γήρατος που έχουν αναλάβει εργασία 

ή αυτοαπασχόληση μέχρι την ημερομηνία αυτή και συνεχίζουν την απασχόλησή 

τους. 

Για τα ανωτέρω πρόσωπα εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προγενέστερο του 

ν. 4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων, όπως ισχύει 

κατά περίπτωση, με βάση τον φορέα συνταξιοδότησης και την παρασχεθείσα 

εργασία στο δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή τον ιδιωτικό τομέα ή την 

αυτοαπασχόληση πριν και μετά τη συνταξιοδότηση. 

Εξαιρούνται, επίσης, από την περικοπή ή την πλήρη αναστολή της σύνταξης, 

οι συνταξιούχοι της Τράπεζας της Ελλάδας οι οποίοι, ανεξάρτητα από το χρονικό 

σημείο ανάληψης εργασίας μετά την συνταξιοδότηση, καταλαμβάνονται από τις 

προϊσχύουσες του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 ρυθμίσεις για την απασχόληση 

συνταξιούχων. Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση ανάληψης εργασίας ή 

αυτοαπασχόλησης υπακτέας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ 

καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του ν. 4387/2016 εισφορές . 

Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, τους συνταξιοδοτούμενους με βάση 

τις διατάξεις του ν. 612/1977, καθώς και με διατάξεις που παραπέμπουν σ’ αυτόν 

και σε όσους λαμβάνουν μόνο το επίδομα παρα-τετραπληγίας εφαρμόζεται το 

προϊσχύον του άρθρου 20 του ν.4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο. 

Τέλος, όσον αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 σε 

συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ από 1.1.2017 και μετά, που συνεχίζουν να ασκούν 

επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης 

στον ΕΦΚΑ βάσει των σχετικών διατάξεων υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην 

ΟΓΑ, οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 έχουν εφαρμογή σε όσους 

συνταξιοδοτούνται από 1.1.2025 σύμφωνα με την α.π. 

Φ10034/18282/566/20.4.2017 εγκύκλιο ( ΑΔΑ: Ω6ΣΛ465Θ1Ω-Κ5Π.) 
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Για τους συνταξιούχους των λοιπών – πλην του πρώην ΟΓΑ- φορέων κύριας 

ασφάλισης ή του δημοσίου μέχρι 12.5.2016 καθώς και για εκείνους στους οποίους η 

έναρξη καταβολής σύνταξης ανατρέχει μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, οι οποίοι 

έχουν εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας, δεν ήταν υπόχρεοι 

καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον πρώην ΟΓΑ μέχρι 31.12.2016 και 

εξακολουθούν να μην είναι υπόχρεοι καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον 

ΕΦΚΑ από 1.1.2017, δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 20 του ν. 4387/2016 σύμφωνα με 

τις οδηγίες της εγκυκλίου α.π. Φ.10043/οικ.27751/824/16.6.2017 (ΑΔΑ: 

70ΞΖ465Θ1Ω-7Ι3). 

Στις κοινοποιούμενες ρυθμίσεις του άρθρου 20 εμπίπτουν οι συνταξιούχοι 

λοιπών φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου (μετά την 13.5.2016) που έχουν 

εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό ξεπερνά 

το ελάχιστο ασφαλιστέο εισόδημα του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 σε ετήσια 

βάση, ήτοι 410,26 Χ12= 4.923,12 ευρώ.  

Σε περίπτωση που το εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα δεν ξεπερνά το 

ανωτέρω όριο δεν δύναται να θεωρηθεί ως επανένταξη στην αγορά εργασίας του 

συνταξιούχου, αλλά μόνο ως διατήρηση της αγροτικής περιουσίας (έγγρ. 

Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Φ.80000/οικ.12151/274/19-3-2018). 

 

10. Προαιρετική Συνέχιση Της Ασφάλισης Στον ΕΦΚ 

 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο οι ασφαλισμένοι διακόψουν την 

υποχρεωτική ασφάλισή τους στον ΕΦΚΑ, έχουν δυνατότητα προς συμπλήρωση των 

προϋποθέσεων συνταξιοδότησης να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους. 

10.1 Προϋποθέσεις υπαγωγής  
Οι ασφαλισμένοι μπορούν να υπαχθούν στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης 

στον τελευταίο ενταχθέντα φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, εφόσον πληρούν 

αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:  

I. α) Να έχουν πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση πέντε (5) έτη ή 1.500 

ημέρες, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) έτος ή 300 ημέρες, εντός της 

τελευταίας, πριν την υποβολή της αίτησης, πενταετίας και να υποβάλλουν αίτηση 
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εντός ενός έτους από την τελευταία ασφάλισή τους σε φορέα, τομέα, κλάδο ή 

λογαριασμό κύριας ασφάλισης ή  

β) Να έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε στην υποχρεωτική ασφάλιση δέκα (10) 

έτη ή 3.000 ημέρες ασφάλισης ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής της αίτησής 

τους.  

Για τη συμπλήρωση των ανωτέρω χρονικών προϋποθέσεων, επισημαίνεται ότι: → 

συνυπολογίζεται ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης στους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ 

φορείς, κλάδους και λογαριασμούς 2 → ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί για 

την ίδια χρονική περίοδο λαμβάνεται υπόψη μία φορά → δεν συνυπολογίζονται 

χρονικά διαστήματα ασφάλισης αναγνώρισης πλασματικών χρόνων και 

προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης.  

II. Να έχουν διακόψει την ασφάλισή τους στον ΕΦΚΑ.  

III. Να μην είναι ανάπηροι κατά την έννοια του στοιχείου β΄ της παρ. 5 του άρθρου 

28 του Ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 189/Α΄). Για τη διαπίστωση αυτή απαιτείται 

γνωμάτευση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.  

Για αυτοαπασχολούμενους-μη μισθωτούς και ασφαλισμένους π. ΟΓΑ, να μην 

έχουν οφειλή στον ασφαλιστικό φορέα από ίδιο δικαίωμα. Σε περίπτωση οφειλής, 

να έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και να τηρούνται οι όροι αυτής.  

Ο χρόνος της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης αρχίζει από την 

ημερομηνία της υποβολής της αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία του ΕΦΚΑ και 

διαρκεί για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπολείπεται –πλην του μήνα 

υποβολής της αίτησης για τους μισθωτούς– των είκοσι πέντε (25) ημερών 

ασφάλισης ανά μήνα.  

Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης πραγματοποιείται για κλάδο κύριας 

σύνταξης ή/και ασθένειας σε είδος και σε χρήμα.  

Για την άσκηση του δικαιώματος υποβάλλεται σχετική αίτηση, με σαφή 

αναφορά των κλάδων επιλογής.  

 

10.2 Ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών μισθωτών και μη 
μισθωτών  

Ως ελάχιστη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον 

κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ισχύει κάθε 

φορά, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 586,08€, ήδη 650 ευρώ. 
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10.3 Ανώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών  
Ως ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας 

ασφαλιστικής εισφοράς καθορίζεται το δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού 

μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ισχύει κάθε φορά, το οποίο 

ανέρχεται σήμερα σε 5.860,80€, ήδη 6.500 ευρώ. 

 

10.4 Προσδιορισμός βάσης υπολογισμού – Εισφορές  
Για τον προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού προαιρετικής συνέχισης της 

ασφάλισης επισημαίνονται τα παρακάτω: 

 • Η μηνιαία εισφορά υπολογίζεται επί του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών 

ή/και των εισοδημάτων, κατά περίπτωση, επί των οποίων καταβλήθηκαν 

ασφαλιστικές εισφορές το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από τη διακοπή της 

υποχρεωτικής ασφάλισης. 

 • Τα εισοδήματα ή οι μηνιαίες αποδοχές αναπροσαρμόζονται για το διάστημα έως 

και το 2020 κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή της 

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και για το διάστημα από το 2021 και 

εφεξής με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. Οι 

πίνακες για τους σωρευτικούς δείκτες τιμών καταναλωτή σας αποστέλλονται 

συνημμένα.  

• Στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, η μηνιαία εισφορά υπολογίζεται ως 

ποσοστό επί του μέσου όρου του αθροίσματος των μηνιαίων αποδοχών και 

εισοδημάτων από κάθε απασχόληση. 

 

10.5 Μη Μισθωτοί  
Οι μη μισθωτοί καταβάλλουν το ποσοστό εισφοράς που προβλέπεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 του άρθρου 39 και παρ. 2 του άρθρου 41 του 

Ν. 4387/2016, όπως αυτό ισχύει για τους ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει 

πέντε (5) έτη ασφάλισης.  

Το ποσοστό εισφορών για τον Κλάδο Σύνταξης ανέρχεται σε 13,33% και για 

τον Κλάδο Υγειονομικής Περίθαλψης σε 6,95% (επιμεριζόμενο σε 6,45% για 

παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα).  
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10.6 Διακοπή – Λήξη της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης  
Η διακοπή – λήξη της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης επέρχεται: 

α) με την γραπτή αίτηση-δήλωση του ασφαλισμένου. Στην περίπτωση αυτή η 

διακοπή-λήξη της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται από την πρώτη του επομένου 

μήνα της υποβολής της αίτησης  

β) με τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή επ' αόριστον αναπηρίας του 

ασφαλισμένου  

γ) με τον θάνατο του ασφαλισμένου  

δ) με την ανάληψη εργασίας ή δραστηριότητας ή απόκτηση ιδιότητας ασφαλιστέας 

στον ΕΦΚΑ. Επισημαίνεται ότι οι ασφαλισμένοι που διακόπτουν την προαιρετική 

συνέχιση της ασφάλισης με γραπτή αίτησή τους λόγω ανάληψης εργασίας ή 

δραστηριότητας/ιδιότητας ασφαλιστέας στον ΕΦΚΑ δύνανται να υπαχθούν στην 

προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, υποβάλλοντας εκ νέου αίτηση και εφόσον 

πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αναφέρονται στην ενότητα 3. 

 

Παραδείγματα:  

1) Ασφαλισμένος που έχει διακόψει την υποχρεωτική ασφάλισή του στο π. ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ 31/10/2017 και στον π. ΟΑΕΕ 20/10/2017 με ημερομηνία λήξης ασφάλισης 

31/10/2017, επιλέγει τον φορέα που θα υπαχθεί προαιρετικά.  

2) Ασφαλισμένος που έχει διακόψει την υποχρεωτική ασφάλισή του στο π. ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ 15/4/2017 και στον π. ΟΑΕΕ 10/4/2017 με ημερομηνία λήξης ασφάλισης 

30/4/2017, μπορεί να συνεχίσει την ασφάλισή του προαιρετικά στον π. ΟΑΕΕ 

(Σχετ. εγκ. ΕΦΚΑ 3/2018). 

 

11. Μείωση Εισφοράς Κατά 50% Ασφαλισμένων Που Συμπληρώνουν 40 Έτη 

Ασφάλισης 

 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας διάταξης είναι η 01.01.2017.  

Στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν ασφαλισμένοι που 

εισφοροδοτούνται με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.4387/2016, δηλαδή Ελ. 

Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενοι υπαγόμενοι στην ασφάλιση των π. 

Φορέων ΟΑΕΕ, ΤΑΝΤΠ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.  
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11.1 Προϋποθέσεις υπαγωγής 
Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να υπαχθούν στην ρύθμιση εφόσον πληρούν 

αθροιστικά τις πιο κάτω προϋποθέσεις:  

I. Έχουν συμπληρώσει 40 έτη στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης, σε ένα ή διαδοχικά σε 

περισσότερους του ενός Φορείς.  

II. Έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές του ανωτέρω χρονικού 

διαστήματος.  

 

11.2 Χρόνοι ασφάλισης 
Για την συμπλήρωση των 40 ετών συνυπολογίζονται οι πιο κάτω χρόνοι 

ασφάλισης. 

I. Χρόνος πραγματικής ασφάλισης, 

Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης, δηλαδή ο χρόνος ασφαλιστέας απασχόλησης ή 

ιδιότητας στον ΕΦΚΑ ή στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ, Φορείς, Τομείς, Κλάδους 

και Λογαριασμούς για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές στον 

Κλάδο Κύριας Ασφάλισης (Σύνταξης). 

Δεν συνυπολογίζονται για τη συμπλήρωση των 40 ετών, χρόνοι πραγματικής 

ασφάλισης που δεν λογίζονται ως συντάξιμοι (πχ λόγω υπαγωγής στις ρυθμίσεις 

του αρθρ. 8 παρ. 14 του ν.2592/1999, όπως ισχύει). 

II. Χρόνος Προαιρετικής ασφάλισης 

Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης, που έχει διανυθεί και έχουν καταβληθεί οι 

αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις των 

εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ, Φορέων Τομέων, Κλάδων, και Λογαριασμών καθώς και 

επί ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4387/2016. 

ΙΙΙ. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης  

Οι πλασματικοί χρόνοι του άρθρου 40 του ν. 2084/1992, της παρ. 18 του άρθρου 10 

του ν. 3863/2010, του άρθρου 6 παρ. 12 και του άρθρου 17 του ν. 3865/2010 και 

των άρθρων 39, 40 και 41 του ν. 3996/2011, που έχουν αναγνωριστεί και 

εξαγοραστεί καθώς και χρόνοι που έχουν προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη 

αιτία στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ, Φορείς, Τομείς Κλάδους και Λογαριασμούς.   

Στις περιπτώσεις που δεν έχει ολοκληρωθεί η εξαγορά τους, προσμετράται μόνο το 

τμήμα του χρόνου το οποίο έχει εξοφληθεί, κατά την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση της κοινοποιούμενης διάταξης.  
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Δεν συνυπολογίζονται χρόνοι πλασματικοί που αναγνωρίζονται χωρίς εξαγορά ( πχ. 

χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας, χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας 

κ.α).  

 

11.3 Διαδοχική ασφάλιση 
Για την συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων και την απόκτηση του 

δικαιώματος, δύναται να προσμετρηθούν χρόνοι που έχουν διανυθεί διαδοχικά (και 

όχι παράλληλα) σε περισσότερους του ενός Φορέα, Τομέα, Κλάδο και Λογαριασμό 

Κύριας Ασφάλισης.  

 

11.4 Έναρξη δικαιώματος 
Η έναρξη του δικαιώματος υπαγωγής αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα 

υποβολής σχετικής αίτησης.  

 

11.5 Εισφορές 
Για τον υπολογισμό των εισφορών επισημαίνουμε τα εξής:  

− Η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται κατά τα γνωστά και μειώνεται, κατά 50%, 

μόνο ο Κλάδος Σύνταξης.  

Οι εισφορές του κλάδου υγειονομικής περίθαλψης καθώς και οι συνεισπραττόμενες 

εισφορές συνεχίζουν να καταβάλλονται εξ ολοκλήρου (εκτός αν συντρέχουν 

προϋποθέσεις εξαίρεσης).  

− Στις περιπτώσεις πολλαπλής άσκησης Μη Μισθωτής δραστηριότητας και 

Μισθωτής απασχόλησης (άρθρο 36 του ν.4387/2016), η μείωση εφαρμόζεται στην 

εισφορά Κλάδου Σύνταξης Μη Μισθωτού.  

− Στις περιπτώσεις πολλαπλής άσκησης Μη Μισθωτών δραστηριοτήτων, η μείωση 

εφαρμόζεται στο σύνολο της εισφοράς Κλάδου Σύνταξης.  

− Η νέα διάταξη περί μείωσης εισφοράς Κλάδου Σύνταξης εφαρμόζεται σωρευτικά 

με τις διατάξεις του άρθρου 98 του ν. 4387/2016 (ΕΤΑΑ – ποσοστιαία μείωση με 

εισοδηματικά κριτήρια).  

Στις περιπτώσεις αυτές, η μείωση κατά 50% του Κλ. Σύνταξης επέρχεται μετά από 

την εφαρμογή του άρθρου 98 του ν. 4387/2016 στον υπολογισμό της μηνιαίας 

εισφοράς.  
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− Για χρόνο ασφάλισης του οποίου οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν ρυθμιστεί και 

καταβάλλονται μέσω δόσεων ρύθμισης, προσμετράται μόνο το τμήμα του χρόνου 

που έχει εξοφληθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη 

ρύθμιση της κοινοποιούμενης διάταξης.  

 

11.6 Λήξη δικαιώματος 
Λήξη του δικαιώματος επέρχεται με τη διακοπή ασφάλισης ή με υποβολή σχετικής 

αίτησης διακοπής του δικαιώματος από τον ασφαλισμένο.  

Το δικαίωμα λήγει στο τέλος του μήνα, κατά τον οποίο επήλθε η διακοπή της 

ασφάλισης ή στο τέλος του μήνα που υποβλήθηκε σχετική αίτηση από τον 

ασφαλισμένο και μπορεί να ασκηθεί, εκ νέου, χωρίς περιορισμό (Σχετ. εγκ. ΕΦΚΑ 

14/2018). 

 

12. Καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών Στον ΕΦΚ Αμειβομένων Με 

Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Τίτλος Κτήσης – Πρώην 

Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης). 

 

12.1 Υπαγωγή στην ασφάλιση  
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 55 του ν. 4509/2017, τα πρόσωπα που 

αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών υπάγονται στην ασφάλιση 

του ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ). Τα ανωτέρω εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση 

προσώπου αμειβόμενου με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών, ακόμη και εάν 

για το εν λόγω πρόσωπο προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση σε άλλον πρώην φορέα 

κύριας ασφάλισης για την ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα βάσει 

καταστατικών διατάξεων.  

 

12.2 Ασφαλιστικές Εισφορές  
Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 55 του ν. 4509/2017, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4578/2018, τα πρόσωπα που αμείβονται με 

παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ 

ΕΦΚΑ για κύρια σύνταξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του ν. 

4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4578/2018, και για 
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υγειονομική περίθαλψη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41 παρ. 2 του ν. 

4387/2016, όπως ισχύει.  

Συνεπώς, τα πρόσωπα που αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων 

υπηρεσιών καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά ύψους 13,33% για την κύρια 

σύνταξη και 6,95% για υγειονομική περίθαλψη (6,45% για παροχές σε είδος και 

0,45% για παροχές σε χρήμα).  

Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του 

παραστατικού, όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου 

και άλλων επιβαρύνσεων (χαρτόσημο).  

Σημειώνουμε ότι για τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 

55 του ν. 4509/2017, δεν έχουν εφαρμογή οι προβλέψεις του άρθρου 39 του ν. 

4387/2016 περί κατώτατου μηνιαίου εισοδήματος. Συνεπώς, στις περιπτώσεις που 

η καθαρή αξία του παραστατικού υπολείπεται του βασικού μισθού άγαμου 

μισθωτού (σήμερα €650,00), οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί της 

καθαρής αξίας του παραστατικού και όχι επί του βασικού μισθού άγαμου 

μισθωτού.  

Αντίθετα, οι προβλέψεις του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, περί 

ανώτατου μηνιαίου εισοδήματος εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις αμειβόμενων 

με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών. Συνεπώς, στις περιπτώσεις που η 

καθαρή αξία του παραστατικού υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του βασικού μισθού 

άγαμου μισθωτού 3 (σήμερα €6.500,00), οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται 

επί του δεκαπλάσιου του βασικού μισθού άγαμου μισθωτού.  

Σε περίπτωση που εντός του ίδιου μήνα εκδίδονται για τον ίδιο ασφαλισμένο 

περισσότερα του ενός παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών, τα ανωτέρω 

εφαρμόζονται αυτοτελώς για κάθε ένα εκδιδόμενο παραστατικό.  

Εάν ο αμειβόμενος με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών ασκεί άλλη 

επαγγελματική δραστηριότητα, μισθωτή ή μη μισθωτή χωρίς την υποχρέωση 

έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ., για την οποία υπάγεται στην 

ασφάλιση άλλου, πλην του ΟΑΕΕ, πρώην φορέα κύριας ασφάλισης, έχουν εφαρμογή 

οι ρυθμίσεις του άρθρου 36 παρ. 1 του ν. 4387/2016. Επισημαίνουμε ότι εάν για την 

υγειονομική περίθαλψη προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης σε φορέα εκτός ΕΦΚΑ 
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έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις της παρ. 8 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 (σχετική 

η αριθ. Φ.80000/οικ.34136/2065/17-6-2018 εγκύκλιος).  

Στις περιπτώσεις που για την άλλη ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα 

προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ για άσκηση δραστηριότητας 

χωρίς υποχρέωση έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. (για 

παράδειγμα ασφάλιση στον ΟΑΕΕ λόγω συμμετοχής σε εταιρεία), ασφαλιστικές 

εισφορές που έχουν καταβληθεί εντός του έτους για τα παραστατικά παρεχόμενων 

υπηρεσιών που εκδίδονται, λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία της ετήσιας 

εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών βάσει του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, 

όπως ισχύει.  

 

Παράδειγμα 1  

Πωλητής του περιοδικού «Σχεδία» πουλάει μηνιαίως 160 περιοδικά, με ακαθάριστη 

αμοιβή €2,70 ανά πωλούμενο περιοδικό (όπως αυτή προκύπτει μετά από την 

αφαίρεση από την τιμή του περιοδικού ύψους €4,00 του ΦΠΑ και των 

λειτουργικών εξόδων).  

Για την εν λόγω δραστηριότητα αμείβεται με παραστατικό παρεχόμενων 

υπηρεσιών (πρώην τίτλος κτήσης). Το συνολικό ύψος της μηνιαίας αμοιβής 

ανέρχεται σε €432,00 (160 περιοδικά x €2,70).  

Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, 

δηλαδή επί της καθαρής μηνιαίας αμοιβής, η οποία προκύπτει μετά από την 

αφαίρεση του φόρου (20%) και του χαρτοσήμου (3,60%).  

Συνεπώς οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογιστούν επί του ποσού €330,05 

[€432,00 – (23,60% x 432,00)].  

Ασφαλιστικές εισφορές  

Για κύρια σύνταξη : €330,05 x 13,33% = €44,00 Για υγειονομική περίθαλψη : 

€330,05 x 6,95% = €22,94 Σύνολο : €44,00 + €22,94 = €66,94 4.  

 

Παράδειγμα 2  

Άτομο που διενεργεί προωθητικές πωλήσεις είτε αυτοτελώς είτε συνδεόμενο με 

συναφείς επιχειρήσεις αμείβεται με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών ύψους 

€250,00.  
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Η καθαρή αξία του παραστατικού ανέρχεται σε €191,00 [€250,00 – (23,60% x 

€250,00)].  

Ασφαλιστικές εισφορές  

Για κύρια σύνταξη : €191,00 x 13,33% = €25,46  

Για υγειονομική περίθαλψη : €191,00 x 6,95% = €13,28  

Σύνολο : €25,46 + €13,28 = €38,74  

 

12.3 Υπολογισμός χρόνου ασφάλισης  
Όπως προαναφέρθηκε, τα πρόσωπα που αμείβονται με παραστατικά 

παρεχόμενων υπηρεσιών υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ).  

Ο καθορισμός του χρόνου ασφάλισης, η έναρξη και λήξη της ασφάλισης 

γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 55 του ν. 

4509/2017 και το άρθρο 2 της κοινοποιούμενης Υπουργικής Απόφασης. 

Ειδικότερα, για τον καθορισμό του χρόνου ασφάλισης εξετάζεται εάν υφίσταται ή 

όχι γραπτή σύμβαση μεταξύ ασφαλισμένου και αντισυμβαλλόμενου.  

 

Ύπαρξη γραπτής σύμβασης διάρκειας μεγαλύτερης του μήνα  

Στην περίπτωση αυτή ως χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται το πηλίκο της 

καθαρής αξίας του παραστατικού, επί της οποίας έχουν υπολογιστεί οι 

ασφαλιστικές εισφορές, δια του βασικού μισθού άγαμου μισθωτού (από 1/2/2019 

€650,00), δεδομένου ότι πλέον δεν υφίσταται η διάκριση μεταξύ των μισθωτών 

άνω και κάτω των 25 ετών.  

Για τον καθορισμό των ημερών ασφάλισης ως πλήρης μήνας λογίζονται 25 

ημέρες ασφάλισης.  

Σε περίπτωση που από την εφαρμογή των ανωτέρω προκύπτει αριθμός 

ημερών ασφάλισης με δεκαδικό μέρος στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη 

ακέραιη μονάδα.  

Επισημαίνουμε ότι ο χρόνος ασφάλισης που προκύπτει σύμφωνα με τα 

ανωτέρω δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο ασφάλισης που προκύπτει από τη 

σύμβαση. Εάν υπερβαίνει, τότε ο χρόνος ασφάλισης περιορίζεται στο χρόνο 

ασφάλισης που προκύπτει με βάση τη σύμβαση. Οι ασφαλιστικές εισφορές που 

έχουν καταβληθεί για τον πλεονάζοντα χρόνο κατανέμονται ισομερώς στους μήνες 
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ασφάλισης που προκύπτουν βάση της σύμβασης. Εάν μετά τον ανωτέρω 

επιμερισμό 5 προκύπτει υπέρβαση του ανωτάτου ορίου μηνιαίου εισοδήματος 

(σήμερα €6.500,00), τότε οι επιπλέον εισφορές επιστρέφονται στον ασφαλισμένο 

ως αχρεωστήτως καταβληθείσες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 104 του 

ν. 4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4488/2017, και την 

κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα Δ.15/Δ΄/12061/293/1-3-2018 Υπουργική 

Απόφαση (Β΄ 773).  

Ως ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης λαμβάνεται η ημερομηνία που 

προκύπτει από τη γραπτή σύμβαση. Ως ημερομηνία λήξης της ασφάλισης 

λαμβάνεται η ημερομηνία που προκύπτει βάσει του χρόνου ασφάλισης σύμφωνα με 

τα προαναφερόμενα, ή η ημερομηνία λήξης της σύμβασης εάν ο χρόνος ασφάλισης 

που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης της 

σύμβασης.  

 

Παράδειγμα 3  

Την 1/5/2019 εκδίδεται παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών, για την παροχή 

των οποίων έχει καταρτιστεί γραπτή σύμβαση διάρκειας δύο μηνών (από 1/3/2019 

έως 30/4/2019).  

Η καθαρή αξία του παραστατικού, μετά την αφαίρεση των αναλογούντων φόρων 

και επιβαρύνσεων, είναι €1.000,00.  

Ο χρόνος ασφάλισης σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι 1 μήνας και 14 ημέρες 

(€.1000,00/€650,00 = 1,54, δηλαδή 1 μήνας και 13,5 ημέρες και εν τέλει 1 μήνας και 

14 ημέρες ασφάλισης).  

Ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης είναι η 1/3/2019 (ημερομηνία έναρξης 

απασχόλησης σύμφωνα με τη γραπτή σύμβαση) και ημερομηνία λήξης της 

ασφάλισης η 14/4/2019.  

 

Παράδειγμα 4  

Την 1/5/2019 εκδίδεται παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών, για την παροχή 

των οποίων έχει καταρτιστεί γραπτή σύμβαση διάρκειας δύο μηνών (από 1/3/2019 

έως 30/4/2019).  
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Η καθαρή αξία του παραστατικού, μετά την αφαίρεση των αναλογούντων φόρων 

και επιβαρύνσεων, είναι €8.000,00.  

Ο χρόνος ασφάλισης σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι 12 μήνες και 8 ημέρες 

ασφάλισης (€8.000,00/€650,00 = 12,31 δηλαδή 12 μήνες και 7,75 ημέρες και εν 

τέλει 12 μήνες και 8 ημέρες ασφάλισης).  

Ο χρόνος ασφάλισης που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω (12 μήνες και 8 

ημέρες) υπερβαίνει τη διάρκεια της σύμβασης (2 μήνες) και συνεπώς ο χρόνος 

ασφάλισης περιορίζεται στο χρόνο ασφάλισης που προκύπτει από τη σύμβαση, 

δηλαδή σε 2 μήνες.  

Συνεπώς, ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης είναι η 1/3/2019 και ημερομηνία 

λήξης της ασφάλισης η 30/4/2019.  

Οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί ύψους €1.622,40 (€8.000,00 x 

13,33% = €1.066,40 για την κύρια σύνταξη και €8.000,00 x 6,95% = €556,00 για 

υγειονομική περίθαλψη) επιμερίζονται ισομερώς στους δύο μήνες. Δηλαδή 

θεωρείται 6 ότι ο ασφαλισμένος κατέβαλε για τον μήνα Μάρτιο 2019 εισφορές 

ύψους €811,20 και για το μήνα Απρίλιο 2019 εισφορές ύψους €811,20.  

 

Ύπαρξη γραπτής σύμβασης διάρκειας μέχρι έναν μήνα. 

Στην περίπτωση που υπάρχει γραπτή σύμβαση διάρκειας μέχρι έναν μήνα ή 

25 ημέρες ασφάλισης, για τον καθορισμό του χρόνου ασφάλισης εξετάζεται εάν το 

ημερήσιο εισόδημα, όπως προκύπτει από το πηλίκο της καθαρής αξίας του 

παραστατικού προς τον αριθμό των ημερών απασχόλησης, υπερβαίνει ή όχι το 

1/25 του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, δηλαδή το ποσό των 

€26,00 (€650,00 / 25 ημέρες ασφάλισης): 

α. Εάν το ημερήσιο εισόδημα με βάση την καθαρή αξία του παραστατικού 

υπερβαίνει το 1/25 του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, δηλαδή το 

ποσό των €26,00, τότε ως χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται ο χρόνος που καθορίζεται 

στη σύμβαση. Ο χρόνος έναρξης και λήξης της ασφάλισης καθορίζεται σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα στη γραπτή σύμβαση. 

β. Εάν το ημερήσιο εισόδημα με βάση την καθαρή αξία του παραστατικού δεν 

υπερβαίνει το 1/25 του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, δηλαδή το 

ποσό των €26,00, τότε ο χρόνος ασφάλισης, η έναρξη και η λήξη της ασφάλισης 
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προκύπτει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα για τις περιπτώσεις γραπτής 

σύμβασης διάρκειας μεγαλύτερης του μήνα. 

 

Παράδειγμα 5 

Την 1/5/2019 εκδίδεται παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών, για την παροχή 

των οποίων έχει καταρτιστεί γραπτή σύμβαση διάρκειας 15 ημερών (από 1/3/2019 

έως 15/3/2019). 

Η καθαρή αξία του παραστατικού, μετά την αφαίρεση των αναλογούντων φόρων 

και επιβαρύνσεων, είναι € 1.000,00. 

Το ημερήσιο εισόδημα με βάση την καθαρή αξία του παραστατικού ανέρχεται σε 

€66,67 (€1.000,00 / 15 ημέρες), και υπερβαίνει το 1/25 του βασικού μισθού 

άγαμου μισθωτού (€650,00 / 25 ημέρες = €26,00). 

Συνεπώς ο χρόνος ασφάλισης είναι ο προβλεπόμενος από τη γραπτή σύμβαση, 

δηλαδή 15 ημέρες ασφάλισης. 

Ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης είναι η 1/3/2019 και ημερομηνία λήξης της 

ασφάλισης η 15/3/2019. 

 

Παράδειγμα 6  

Την 1/5/2019 εκδίδεται παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών, για την παροχή 

των οποίων έχει καταρτιστεί γραπτή σύμβαση διάρκειας 15 ημερών (από 1/3/2019 

έως 15/3/2019).  

Η καθαρή αξία του παραστατικού, μετά την αφαίρεση των αναλογούντων φόρων 

και επιβαρύνσεων, είναι €300,00.  

Το ημερήσιο εισόδημα με βάση την καθαρή αξία του παραστατικού ανέρχεται σε 

€20,00 (€300,00 / 15 ημέρες), και δεν υπερβαίνει το 1/25 του βασικού μισθού 

άγαμου μισθωτού (€650,00 / 25 ημέρες = €26,00).  

Συνεπώς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα για τις γραπτές συμβάσεις διάρκειας 

μεγαλύτερης του μήνα, και ο χρόνος ασφάλισης ανέρχεται σε 12 ημέρες ασφάλισης 

(€300,00 / €650,00 = 0,46 δηλαδή 11,5 ημέρες και εν τέλει 12 ημέρες ασφάλισης) 

Ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης είναι η 1/3/2019 και ημερομηνία λήξης της 

ασφάλισης η 12/3/2019.  

ΙΙΙ. Μη κατάρτιση γραπτής σύμβασης ή προφορική συμφωνία  
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Σε περίπτωση που δεν υπάρχει γραπτή σύμβαση ή η συμφωνία είναι προφορική, ο 

χρόνος ασφάλισης προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω για την περίπτωση ύπαρξης 

σύμβασης με διάρκεια μεγαλύτερη του μήνα.  

Ως ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης του 

παραστατικού και ως ημερομηνία λήξης της ασφάλισης εκείνη που προκύπτει 

σύμφωνα με τον υπολογισθέντα χρόνο ασφάλισης.  

 

Παράδειγμα 7  

Την 1/5/2019 εκδίδεται παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών. Η καθαρή αξία του 

παραστατικού, μετά την αφαίρεση των αναλογούντων φόρων και επιβαρύνσεων, 

είναι €8.000,00.  

Ο χρόνος ασφάλισης σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι 12 μήνες και 8 ημέρες 

ασφάλισης (€8.000,00/€650,00 = 12,31 δηλαδή 12 μήνες και 7,75 ημέρες 

ασφάλισης και εν τέλει 12 μήνες και 8 ημέρες ασφάλισης. 

Ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης είναι η 1/5/2019 και ημερομηνία λήξης της 

ασφάλισης η 12/5/2020.  

 

12.4 Διαδικασία παρακράτησης και απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών – 
Κυρώσεις  

Στο άρθρο 3 της σχετικής Υπουργικής Απόφασης προβλέπεται η διαδικασία 

υπαγωγής των ασφαλισμένων στη ρύθμιση και οι κυρώσεις σε περίπτωση μη 

εφαρμογής των προβλεπόμενων από αυτή.  

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι ο ασφαλισμένος θα πρέπει να απογράφεται στον 

ΕΦΚΑ για την ιδιότητά του ως απασχολούμενου με παραστατικό παρεχόμενων 

υπηρεσιών πριν από την έκδοση του παραστατικού, και αντίστοιχα ο 

αντισυμβαλλόμενος – αποδέκτης των υπηρεσιών να έχει απογραφεί ή να 

απογράφεται ως εργοδότης.  

Τα στοιχεία που απαιτούνται για τον καθορισμό του χρόνου ασφάλισης και 

του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών καταχωρούνται σε σχετική εφαρμογή στις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, μέχρι το τέλος του μήνα που εκδίδεται το 

παραστατικό. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταχώρισης των στοιχείων 

επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 3232/2004 

προσαυξήσεις.  
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Οι ασφαλιστικές εισφορές που προκύπτουν σύμφωνα με την κοινοποιούμενη 

ρύθμιση, βαρύνουν τον ασφαλισμένο, παρακρατούνται από τον αντισυμβαλλόμενο 

και καταβάλλονται μέχρι το τέλος της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του επόμενου 

μήνα της έκδοσης του παραστατικού. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής τους 

επιβαρύνονται με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις και βεβαιώνονται προς 

είσπραξη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις ασφαλιστικές εισφορές. Τα σχετικά 

ποσά των προσαυξήσεων βαρύνουν τον εκδότη του παραστατικού.  

 

12.5 Έναρξη εφαρμογής  
Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 και το άρθρο 4 της 

κοινοποιούμενης Υπουργικής Απόφασης, οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού 

εφαρμόζονται για παραστατικά που αφορούν σε συμβάσεις που καταρτίζονται από 

τη δημοσίευση της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης. Δεδομένου ότι η εν λόγω 

Υπουργική Απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 6182/31-12-2018, το οποίο όμως 

κυκλοφόρησε στα τέλη του μηνός Ιανουαρίου 2019, και δεδομένης της 

αναπροσαρμογής του βασικού μισθού άγαμου μισθωτού σε €650,00 από 1/2/2019 

(σχετική η αριθ. οικ.4241/127/30-1-2019 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 173), για 

ασφάλεια δικαίου, οι κοινοποιούμενες ρυθμίσεις θα έχουν εφαρμογή σε συμβάσεις 

που καταρτίζονται από 1/2/2019.  

Για γραπτές συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί μέχρι 31/1/2019, ανεξάρτητα 

εάν το παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών εκδοθεί πριν ή μετά την ανωτέρω 

ημερομηνία, εφαρμόζεται το προγενέστερο καθεστώς. 9 Σε περίπτωση που υπάρχει 

προφορική συμφωνία μεταξύ ασφαλισμένου και αντισυμβαλλόμενου, ακόμη και 

εάν η συμφωνία έχει γίνει πριν την 31/1/2019, ή δεν υπάρχει σύμβαση, οι 

κοινοποιούμενες ρυθμίσεις εφαρμόζονται για παραστατικά που εκδίδονται μετά 

την ανωτέρω ημερομηνία, ανεξαρτήτως του χρόνου που επήλθε η προφορική 

συμφωνία. Ενόψει της πολυπλοκότητας του προϊσχύοντος νομοθετικού πλαισίου 

και την κατά το παρελθόν πλήρη έλλειψη διευκρινήσεων και οδηγιών εκ μέρους 

των αρμοδίων Φορέων και Υπηρεσιών, για λόγους χρηστής διοίκησης και 

δικαιολογημένης πεποίθησης των διοικουμένων, ασφαλιστικές εισφορές που έχουν 

καταλογισθεί για τίτλους κτήσης που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη εφαρμογής 

της παρούσας, δεν αναζητούνται.  
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Τέλος επισημαίνεται ότι όσον αφορά στις περιπτώσεις συνταξιούχων, οι 

οποίοι αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών, έχουν εφαρμογή οι 

ρυθμίσεις του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 και οι ειδικότερες οδηγίες που έχουν 

ήδη δοθεί με το υπ᾽αριθ.Φ.80000/οικ.12151/274/19-3-2018 έγγραφο της 

Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ:ΩΦΦΒ465Θ1Ω-ΛΥΡ). Συνακόλουθα, ανάλογα με τον χρόνο 

ασφάλισης, όπως αυτός υπολογίζεται κατά τα εκτεθέντα, επέρχεται αναλογική 

περικοπή της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων (Σχετ. έγγρ. Υπουργείου Εργασίας 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  αρ. πρωτ. 

Δ.15/Γ΄/οικ.4624/106/5-2-2019). 

 

13. Εύλογη Αμφιβολία Ως Προς Την Υποχρέωση Υπαγωγής Σε Δυο Η 

Περισσοτέρους Φορείς Έως 31/12/2016. 

 

Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 3 ν. 4554/2018, παρασχέθηκε δυνατότητα 

διαγραφής ασφαλιστικών οφειλών σε περιπτώσεις που υπήρχε, ως προς δεύτερη 

ασφάλιση, εύλογη αμφιβολία ως προς την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών 

εισφορών. 

Στα πλαίσια της εφαρμογής των ανωτέρω και για την ενιαία αντιμετώπιση 

εκδόθηκαν οι αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. 

Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τις οποίες ορίζονται συγκεκριμένες κατηγορίες 

ασφαλισμένων για τους οποίους ισχύουν οι κατά περίπτωση όροι και προϋποθέσεις 

διαγραφής οφειλών, τόκων, προσαυξήσεων ή τυχόν άλλων επιβαρύνσεων. 

 

13.1 Πεδίο εφαρμογής - Προϋποθέσεις 
Στο πεδίο εφαρμογή των νέων διατάξεων, εμπίπτουν: 

Ασφαλισμένοι π. ΟΓΑ που ασφαλίστηκαν στον π. ΟΑΕΕ, για την ίδια 

δραστηριότητα (βλέπε σχετ. 2) 

Στο πεδίο εφαρμογής της Υ.Α. εμπίπτουν οι ασφαλισμένοι του π. ΟΓΑ, που 

δραστηριοποιούνται σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά και εισοδηματικά κριτήρια, 

και οι οποίοι για την ίδια δραστηριότητα υπήχθησαν στην υποχρεωτική ασφάλιση 

στον π. ΟΑΕΕ κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 3050/02 (Α΄214) 
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όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3846/10 (Α΄66) και 

ισχύουν. 

Προϋποθέσεις διαγραφής οφειλών π. ΟΑΕΕ: 

- οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στον π. ΟΑΕΕ έως 31/12/2016 

- παράλληλη πλήρης ασφάλιση για την ίδια δραστηριότητα στον π. ΟΓΑ, για το ίδιο 

χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η διαγραφή από τον π. ΟΑΕΕ. Η 

προϋπόθεση της πλήρους ασφάλισης συντρέχει ακόμα και όταν δεν έχουν 

καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές για το επίμαχο χρονικό διάστημα. 

Δημοσιογράφοι παλαιοί ασφαλισμένοι π. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΣΠΕΑΘ που 

ασφαλίστηκαν στον π. ΟΑΕΕ με την ίδια ιδιότητα (βλέπε σχετ. 3) 

Στο πεδίο εφαρμογής της Υ.Α. εμπίπτουν οι δημοσιογράφοι, παλαιοί ασφαλισμένοι 

κατά τη διάκριση του άρθρου 39 του ν. 2084/92 (έναρξη ασφάλισης πριν την 

1/1/1993), ασφαλισμένοι του π. ΤΣΠΕΑΘ, που υπήχθησαν στην υποχρεωτική 

ασφάλιση του π. ΟΑΕΕ, ως δημοσιογράφοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών. 

Προϋποθέσεις διαγραφής οφειλών π. ΟΑΕΕ: 

- οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στον π. ΟΑΕΕ έως 31/12/2016 

- παράλληλη πλήρης ασφάλιση, (25 ημέρες ασφάλισης), στο π. ΕΤΑΠ-

ΜΜΜ/ΤΣΠΕΑΘ για δημοσιογραφικές υπηρεσίες, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα για 

το οποίο ζητείται η διαγραφή από τον π. ΟΑΕΕ. Η προϋπόθεση της πλήρους 

ασφάλισης συντρέχει ακόμα και όταν δεν έχουν αποδοθεί οι ασφαλιστικές εισφορές 

για το επίμαχο χρονικό διάστημα, στο π. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ ΤΣΠΕΑΘ. 

Νέοι ασφαλισμένοι με παράλληλη ασφάλιση σε δύο φορείς (βλέπε σχετ. 4) 

Στο πεδίο εφαρμογής της Υ.Α. εμπίπτουν οι “νέοι” ασφαλισμένοι, κατά τη διάκριση 

του άρθρου 39 του ν. 2084/92 (έναρξη ασφάλισης μετά την 1/1/1993), οι οποίοι 

υπήχθησαν στην υποχρεωτική ασφάλιση δεύτερου φορέα λόγω παράλληλης 

άσκησης δραστηριότητας. 

 

Προϋποθέσεις διαγραφής: 

- οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές σε έναν εκ των δύο φορέων έως 31/12/2016 

- πλήρης ασφάλιση (25 ημέρες ασφάλισης) σε έναν εκ των δύο φορέων κατά το ίδιο 

χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η διαγραφή από τον άλλο ασφαλιστικό 

φορέα. 
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Προσοχή: Για την εν λόγω κατηγορία δεν απαιτείται να έχει ασκηθεί η ίδια 

δραστηριότητα/απασχόληση, κατά το χρονικό διάστημα της παράλληλης 

ασφάλισης. 

Στο πεδίο εφαρμογής των ως άνω αναφερόμενων Υπουργικών Αποφάσεων, 

εμπίπτουν ασφαλιστικές υποθέσεις οι οποίες βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο 

διοικητικής διαδικασίας ή ακόμη κι αν η υπαγωγή στην ασφάλιση – του φορέα στον 

οποίο ζητείται η διαγραφή οφειλών - έχει χωρήσει με δικαστική απόφαση. 

 

13.2 Γενικές επισημάνσεις 
• Δυνατότητα διαγραφής στις ως άνω περιπτώσεις, παρέχεται για οφειλές 

έως 31/12/2016, βεβαιωμένες ή μη 

• Διαγραφή οφειλών επέρχεται εφόσον κατά το χρονικό διάστημα της 

οφειλής υπάρχει παράλληλη ασφάλιση 

• Το αίτημα διαγραφής οφειλής επιφέρει διακοπή της υποχρεωτικής 

ασφάλισης και στη συνέχεια διαγραφή του αντίστοιχου χρόνου 

• Εφόσον συντρέχουν οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις, η οφειλή 

διαγράφεται για το σύνολο του παράλληλου χρόνου, χωρίς δυνατότητα επιλογής 

μέρους αυτής 

• Εισφορές που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται. Κατ΄ επέκταση, 

επιβαρύνσεις από εκπρόθεσμη πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών δεν δύναται να 

διαγραφούν 

• Η προϋπόθεση της πλήρους ασφάλισης στον έτερο φορέα συντρέχει ακόμα 

και όταν δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές κατά το επίμαχο χρονικό 

διάστημα 

 

13.3 Έναρξη – Λήξη δικαιώματος 
Η έναρξη ισχύος των ως άνω διατάξεων είναι 28/11/2018. 

Το αίτημα για τη διαγραφή οφειλών μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε. 

 

13.4 Διαδικασία – Ενέργειες 
Για τη διαγραφή των οφειλών απαιτείται υποβολή αίτησης από τους 

ασφαλισμένους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ως άνω Υπουργικών 

Αποφάσεων. Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της 
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ιστοσελίδας www.efka.gov.gr. και της σχετικής πλατφόρμας που έχει αναρτηθεί για 

το σκοπό αυτό (link: Αίτηση για Αμφισβήτηση οφειλής Ν. 4554/18). Μετά την 

υποβολή της αίτησης, εκδίδεται απόφαση διαγραφής οφειλών από την αρμόδια 

Υπηρεσία ΕΦΚΑ, εφόσον πληρούνται οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις. 

Παράλληλα, αναστέλλεται η εκτέλεση αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εισφορών 

από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) κατά το χρονικό 

διάστημα από την υποβολή της αίτησης έως την έκδοση της απόφασης της 

αρμόδιας Υπηρεσίας ΕΦΚΑ, οπότε διαγράφεται η οφειλή (Σχετ. εγκ. ΕΦΚΑ 

51/2018). 

 

14. Συμπληρωματικές Οδηγίες Για Την Εφαρμογή Των Διατάξεων Σχετικά Με 
Την Έναρξη Και Τη Λήξη Του Δικαιώματος Συνταξιοδότησης Από Τον ΕΦΚ 

 

Επισημαίνουμε ότι οι κανόνες του άρθρου 1 του Ν. 4554/2018 καθορίζουν με 

ενιαίο τρόπο το θέμα της έναρξης και λήξης του δικαιώματος συνταξιοδότησης 

λόγω γήρατος και λόγω θανάτου για όλους τους ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α.  Οι 

νέες ρυθμίσεις δεν αφορούν τις συντάξεις λόγω αναπηρίας. 

Η νέα ρύθμιση, που ισχύει από 18.7.2018, καταργεί όλες τις ειδικές ή γενικές 

διατάξεις που ρύθμιζαν διαφορετικά το θέμα της έναρξης και λήξης των συντάξεων 

λόγω γήρατος και λόγω θανάτου (για ημερομηνία θανάτου από τις 18.7.2018 και 

μετά), τόσο για τους ασφαλισμένους στους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς όσο και 

στο Δημόσιο. Όμως, ειδικά για τον ΟΓΑ, λόγω της ιδιομορφίας του τρόπου 

υπολογισμού της σύνταξης και της έναρξης καταβολής της, οι διατάξεις του άρθρου 

1 ισχύουν από 1.1.2019.  

 

14.1 Υποβολή αίτησης  
Καταρχήν, η υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης στον ΕΦΚΑ είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για την εκκίνηση της διαδικασίας συνταξιοδότησης και την άσκηση 

του δικαιώματος αυτού σε όλες τις κατηγορίες σύνταξης. Αυτή η υποχρέωση 

καταλαμβάνει τόσο τους ασφαλισμένους των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων και 

του τ. ΟΓΑ όσο και του Δημοσίου.  
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14.2 Έναρξη δικαιώματος συνταξιοδότησης  
Σύνταξη λόγω γήρατος  

α) Η σύνταξη λόγω γήρατος, εφόσον κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 

συνταξιοδότησης για την αιτία αυτή υπάρχει δικαίωμα, με την έννοια ότι 

πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, αρχίζει να 

καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του επόμενου της κατάθεσης της αίτησης 

συνταξιοδότησης μήνα. Εάν όμως κατά την ημερομηνία κατάθεσης αυτής της 

αίτησης δεν συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω 

γήρατος, η έναρξη του δικαιώματος με τα συνεπαγόμενα οικονομικά αποτελέσματα 

μεταφέρονται στην πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο 

πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. 

 β) Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών  

i. Μετά την κατάθεση της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, 

καθορίζεται συγκεκριμένη προθεσμία προκειμένου ο ασφαλισμένος να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα, όλα τα κατά περίπτωση αναγκαία 

δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι την τελευταία (ημερολογιακή) 

ημέρα του έκτου (6ου) μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης 

συνταξιοδότησης, επί ποινή απόρριψης της αίτησης αυτής στην περίπτωση που 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου. Επισημαίνουμε 

ότι η προθεσμία αυτή ισχύει μόνο για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.  

Για παράδειγμα, εάν, π.χ., η αίτηση συνταξιοδότησης κατατεθεί στις 15 

Ιανουαρίου 2019, ο υποψήφιος συνταξιούχος οφείλει να έχει καταθέσει όλα τα 

δικαιολογητικά μέχρι τις 31 Ιουλίου 2018.  

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να επισημάνουμε ιδιαίτερα ότι η διάκριση της 

υπαιτιότητας του ασφαλισμένου είναι καθοριστικό στοιχείο προκειμένου να 

τεκμηριωθεί ο λόγος απόρριψης της αίτησης συνταξιοδότησης με απόφαση του 

αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου, όπως ορίζει το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 

αυτής. Το στοιχείο αυτό μπορεί να διαπιστωθεί βεβαίως κατά τη διαδικασία της 

προηγούμενης ακρόασης, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 20 παρ. 2 του 

Συντάγματος και στο άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, και η οποία θα 

πρέπει να τηρηθεί, επειδή το δικαίωμα αυτό αποβλέπει στην παροχή της 

δυνατότητας στον ασφαλισμένο να προβάλλει συγκεκριμένους ισχυρισμούς 

ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού οργάνου, ώστε, στην προκειμένη περίπτωση, να 
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αποδείξει ότι η προθεσμία κατάθεσης όλων των δικαιολογητικών παρήλθε άπρακτη 

για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται 

λόγος απόρριψης της αίτησης συνταξιοδότησης για την αιτία αυτή.  

ii. Εξυπακούεται ότι θα εξακολουθήσετε να εφαρμόζετε και τις λοιπές 

σχετικές με το ζήτημα αυτό διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 

2690/1999, όπως ισχύει, ιδίως άρθρα 3 παρ. 5, 6, άρθρα 6,10,17).  

iii. Εξακολουθούν να τηρούνται οι διαδικασίες συμπλήρωσης του 

συνταξιοδοτικού φακέλου των υποψήφιων συνταξιούχων τ. δημοσίων υπαλλήλων 

και λειτουργών και όλων εκείνων για τους οποίους η συμπλήρωση του Δελτίου 

Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.) είναι υποχρεωτική σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Π.Δ. 102/3.3.2004. 

iv. Κατόπιν των ανωτέρω, ως προς τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω 

γήρατος, δεν ισχύουν πλέον διαφορετικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στο Γενικό 

Έγγραφο με αρ. πρωτ. Γ32/31/1515943/21.11.2017.  

γ) (παρ. 2, περ. β)  

Για τα πρόσωπα για τα οποία απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία η λύση 

της υπαλληλικής σχέσης ή η διαγραφή από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των 

Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να 

συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος, η προϋπόθεση αυτή εξακολουθεί να ισχύει. 

Επομένως, η αίτηση συνταξιοδότησης από τα πρόσωπα αυτά μπορεί να κατατεθεί 

στον Ε.Φ.Κ.Α. μετά τη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης ή τη διαγραφή τους από 

τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, αντίστοιχα, οπότε ακολουθούν πλέον τον γενικό 

κανόνα του άρθρου αυτού, περί έναρξης καταβολής της σύνταξης από την πρώτη 

ημέρα του επόμενου μήνα κατάθεσης στον Ε.Φ.Κ.Α. της αίτησης συνταξιοδότησης. 

Ωστόσο, όλως εξαιρετικώς, επειδή η γνωστοποίηση των διατάξεων αυτών στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ έγινε στις 12.9.2018 (ΑΔΑ:Ω9ΟΟ465ΧΠ-0ΡΨ), γίνεται δεκτό επιεικώς και 

ότι για τα πρόσωπα που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία λύση της 

υπαλληλικής σχέσης τους ή διαγραφή τους από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, 

των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος η οριστική αποχώρηση 

των οποίων από το Δημόσιο με τον ανωτέρω τρόπο, όπως ισχύει κατά περίπτωση, 

έγινε πριν από την ημερομηνία αυτή, η έναρξη συνταξιοδότησής τους θα 

τοποθετηθεί την μέρα που έπεται εκείνης κατά την οποία λύθηκε η υπαλληλική 

66 
 



τους σχέση ή διαγράφηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων 

Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.  

δ) (παρ. 2, περ. γ)  

Με τη διάταξη αυτή εισάγεται σημαντική αλλαγή των μέχρι την ημερομηνία 

ισχύος της (18.7.2018) καταστατικών διατάξεων ορισμένων φορέων που 

εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α. ως προς την απαίτηση για διακοπή της απασχόλησης του 

υποψήφιου συνταξιούχου, δεδομένου ότι δεν απαιτείται πλέον διακοπή της 

επαγγελματικής δραστηριότητας των ελεύθερων επαγγελματιών προκειμένου να 

ασκήσουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα. Όλες οι αιτήσεις συνταξιοδότησης 

λόγω γήρατος που υποβάλλονται από ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι 

επιθυμούν να διατηρήσουν τη δραστηριότητά τους ως απασχολούμενοι 

συνταξιούχοι εξετάζονται κατ’ ουσίαν κανονικά. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται 

βέβαια να δηλώσουν στην αίτηση συνταξιοδότησης ότι συνεχίζουν την 

επαγγελματική τους δραστηριότητα ως μισθωτοί ή μη μισθωτοί, προκειμένου να 

εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016, στις οποίες άλλωστε 

προβλέπεται αυτή η υποχρέωση (παρ. 5). Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους 

επαγγελματίες που κατέχουν ειδική άδεια άσκησης συγκεκριμένου επαγγέλματος 

(π.χ. φυσικοθεραπευτές, οδοντοτεχνίτες, βενζινοπώλες, ηλεκτρολόγοι κ.λπ.), την 

οποία θα εξακολουθήσουν να κατέχουν για όσο χρονικό διάστημα 

δραστηριοποιούνται μετά την κατάθεση της αίτησης συνταξιοδότησης. Όμως, για 

τους επαγγελματίες οδηγούς, εκπαιδευτές και αυτοκινητιστές ισχύουν οι ειδικές 

διατάξεις της περ. δ της ίδιας παραγράφου, ως ακολούθως: 

ε) (παρ. 2, περ. δ)  

Ειδικά για τους ασφαλισμένους επαγγελματίες οδηγούς, εκπαιδευτές και 

αυτοκινητιστές η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί σε κάθε περίπτωση την κατάθεση 

της επαγγελματικής άδειας. Ωστόσο, στην κατηγορία αυτή υπάρχει η εξής διάκριση:  

i. Η ημερομηνία κατάθεσης της επαγγελματικής άδειας καθορίζει την έναρξη 

καταβολής της σύνταξης: Σύμφωνα με τον κανόνα αυτό, το δικαίωμα ξεκινά την 

πρώτη μέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση 

συνταξιοδότησης λόγω γήρατος μόνο εφόσον η επαγγελματική άδεια οδήγησης 

κατατεθεί εντός του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Στην περίπτωση 

που κατατεθεί μεταγενέστερα, η έναρξη συνταξιοδότησης τοποθετείται στην 
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πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο κατατέθηκε η 

επαγγελματική άδεια οδήγησης. Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ ως προς τα 

υπόλοιπα θέματα που ρυθμίζουν ισχύουν και για την επαγγελματική αυτή 

κατηγορία. 

 Για παράδειγμα, για τους ασφαλισμένους των οποίων η ειδικότητα της 

τελευταίας απασχόλησης ήταν αυτή του αυτοκινητιστή, ιδιοκτήτη αυτοκινήτου 

Δημόσιας Χρήσης, μισθωτού οδηγού ή εκπαιδευτή, καθώς και για τους 

ασφαλισμένους των οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνεται με χρόνο 

ασφάλισης στο τ. ΤΣΑ, που μεταφέρθηκε στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 984/1979, η ημερομηνία κατάθεσης της επαγγελματικής άδειας 

οδήγησης καθορίζει την ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης, ακόμα και αν έχει 

διακοπεί από καιρό η απασχόλησή τους ως επαγγελματιών οδηγών. Το ίδιο ισχύει 

και για τους λοιπούς αυτοαπασχολούμενους ασφαλισμένους στο τ.ΤΕΒΕ-τ.ΤΑΕ οι 

οποίοι προγενέστερα είχαν και χρόνο ασφάλισης στο τ. ΤΣΑ.  

ii. Η ημερομηνία κατάθεσης της επαγγελματικής άδειας δεν καθορίζει στην 

έναρξη συνταξιοδότησης. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη πρέπει να αρχίζει να 

καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου της κατάθεσης της αίτησης 

συνταξιοδότησης λόγω γήρατος μήνα, εφόσον η κατάθεση της επαγγελματικής 

άδειας, που είναι απαραίτητο δικαιολογητικό, γίνει μέσα στην προθεσμία της παρ. 

2α του άρθρου 1, δηλαδή μέχρι την τελευταία (ημερολογιακή) ημέρα του έκτου 

(6ου) μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. 

Διαφορετικά, η αίτηση συνταξιοδότησης θα πρέπει να απορρίπτεται κατά τα 

οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της περ. α της παρ. 2.  

Για παράδειγμα, για τους επαγγελματίες μισθωτούς οδηγούς και εκπαιδευτές 

που έχουν διακόψει από καιρό την απασχόλησή τους με αυτές τις ειδικότητες και οι 

οποίοι θεμελιώνουν σύνταξη με το χρόνο ασφάλισης στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με 

οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα η ημερομηνία κατάθεσης της επαγγελματικής άδειας 

οδηγού δεν επηρεάζει την ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης, αλλά πρέπει 

οπωσδήποτε να κατατεθεί εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας. Το ίδιο ισχύει 

και για τους αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι κατέχουν επαγγελματική άδεια 

οδηγού, πλην όμως δεν άσκησαν ποτέ το επάγγελμα του μισθωτού οδηγού ή του 

αυτοκινητιστή.  

68 
 



Για τους ισχύοντες κανόνες και διαδικασίες σχετικά με την κατάθεση της 

επαγγελματικής άδειας οδήγησης και της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) 

λόγω συνταξιοδότησης, σας παραπέμπουμε στις αναλυτικές οδηγίες των σχετικών 

εγγράφων του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Εγκύκλιος 16/2015 και Γενικό Έγγραφο με αρ. πρωτ. 

Σ 80/22/26.8.2016).  

iii) Οι προαναφερθείσες οδηγίες εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις ισχύουσες 

διατάξεις που συναρτούν τη χορήγηση σύνταξης με την καταβολή οφειλόμενων 

ασφαλιστικών εισφορών.  

 

Σύνταξη λόγω θανάτου  

i. Κατά γενική αρχή του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, το συνταξιοδοτικό 

δικαίωμα, όταν δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη, κρίνεται με βάση το νομικό 

καθεστώς που ισχύει κατά το χρόνο επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. Όταν 

πρόκειται για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου, ο ασφαλιστικός κίνδυνος θεωρείται 

ότι επέρχεται κατά το χρόνο θανάτου του ασφαλισμένου. Το ισχύον δε κατά το 

χρονικό σημείο του θανάτου δίκαιο διέπει όχι μόνο τις ουσιαστικές προϋποθέσεις 

του συνταξιοδοτικού δικαιώματος των μελών οικογενείας του θανόντος, αλλά και 

τα της ενάρξεως καταβολής της σύνταξης (βλ. και εγκύκλιο 6/2018, σελ. 7,8). 

Επομένως, οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 4554/2018 ισχύουν για 

επέλευση θανάτου/αφάνειας από 18.7.2018 και μετά. Για θανάτους από 13.5.2016 

μέχρι και 17.7.2018 ως προς την ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος ισχύουν και 

οι οδηγίες της εγκυκλίου 6/2018 (σελ. 7,8). Σύμφωνα, λοιπόν, με την παρ. 3, το 

δικαίωμα σε σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου αρχίζει από την 

πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της ημερομηνίας θανάτου. Όμως, εάν η αίτηση 

συνταξιοδότησης για την αιτία αυτή κατατεθεί πολύ μεταγενέστερα, η έναρξη 

συνταξιοδότησης δεν μπορεί να ανατρέξει σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 

ένα έτος πριν από το τέλος του μήνα στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση 

συνταξιοδότησης, σε καμία δε περίπτωση πριν από την πρώτη μέρα του μήνα που 

έπεται της ημερομηνίας θανάτου.  

Παραδείγματα:  

• Έστω ότι η ημερομηνία θανάτου είναι 10.9.2018 και η αίτηση για 

συνταξιοδότηση λόγω θανάτου υποβάλλεται στις 15.11.2019. Με αφετηρία το 
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τέλος του μήνα κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση συνταξιοδότησης, η έναρξη 

του δικαιώματος τοποθετείται στην 1.12.2018.   

• Εάν η αίτηση είχε υποβληθεί στις 25.8.2019, ημερομηνία έναρξης θα ήταν η 

1.10.2018.  

ii. Σε περίπτωση αφάνειας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, η οποία 

εξομοιώνεται κατ’ ουσία με θάνατο (άρθρα 40 κ.επ. A.K.), η έναρξη 

συνταξιοδότησης των δικαιούχων σύνταξης για την αιτία αυτή καθορίζεται με 

ειδική διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 4554/2016. Έτσι, όταν 

ασφαλισμένος ή συνταξιούχος κηρύσσεται σε αφάνεια με τελεσίδικη δικαστική 

απόφαση, το δικαίωμα των προσώπων που ορίζονται δικαιούχοι στο άρθρο 12 Ν. 

4387/2016 αρχίζει από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της ημερομηνίας 

έναρξης της αφάνειας, όπως προσδιορίζεται στη δικαστική απόφαση. Προϋπόθεση 

για τη χορήγηση της σύνταξης στα πρόσωπα αυτά από την πρώτη ημέρα του μήνα 

που έπεται της ημερομηνίας έναρξης της αφάνειας, είναι να έχουν υποβάλει την 

αίτηση για απονομή ή μεταβίβαση της σύνταξης μέσα σε ένα έτος από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Παρερχόμενης 

άπρακτης αυτής της προθεσμίας, η έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων 

ανατρέχει μέχρι ένα έτος πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

συνταξιοδότησης. Η τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης θα αποδεικνύεται με το 

οικείο πιστοποιητικό του δικαστηρίου που την εξέδωσε.  

 

14.3 Λήξη δικαιώματος συνταξιοδότησης  
Το δικαίωμα στη σύνταξη λόγω γήρατος και λόγω θανάτου λήγει στο τέλος 

του μήνα κατά τον οποίο επέρχεται ο θάνατος του δικαιούχου. Ειδικά για το 

δικαίωμα στη σύνταξη που χορηγείται λόγω θανάτου επιπλέον ορίζεται ότι λήγει 

στο τέλος του μήνα κατά τον οποίο υφίσταται ένας από τους ακόλουθους λόγους:  

• ο δικαιούχος τελεί γάμο ή συνάπτει σύμφωνο συμβίωσης,  

• παύει η ανικανότητα προς εργασία σύμφωνα με την παράγραφο 1Α και την 

περίπτωση β΄ της παρ. 1Β του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016 (Α΄ 85), σύμφωνα με 

νεότερη οριστική κρίση υγειονομικής επιτροπής. Δηλαδή, το δικαίωμα λήγει όταν 

υγειονομική επιτροπή γνωματεύει ότι παύει η ανικανότητα για την άσκηση κάθε 

βιοποριστικής εργασίας:  
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• επιζώντος συζύγου/έτερου μέρους συμφώνου συμβίωσης/διαζευγμένου, ο 

οποίος δικαιούτο σύνταξη λόγω θανάτου για το χρονικό διάστημα που υπήρχε αυτή 

η ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.  

• άγαμων τέκνων που είχαν κριθεί ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία 

κατά το χρόνο θανάτου και πριν από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας 

τους.  

Κατά τον ίδιο τρόπο, η διάταξη που διατυπώνεται στο τελευταίο εδάφιο της 

παρ. 4 του άρθρου 1 για τη λήξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης με τη 

συμπλήρωση ορίου ηλικίας, καθορίζει πλέον και στην περίπτωση αυτή ως χρόνο 

λήξης το τέλος του μήνα κατά τον οποίο συμπληρώνεται το κατά περίπτωση 

ηλικιακό αυτό όριο.  

Οι διατάξεις της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4554/2018 ισχύουν για 

επέλευση θανάτου/αφάνειας από 18.7.2018 και μετά. Για θανάτους από 13.5.2016 

μέχρι και 17.7.2018 ως προς την ημερομηνία λήξης του δικαιώματος ισχύουν οι 

οδηγίες της εγκυκλίου 6/2018 (Σχετ. έγγρ. Α.Π. Σ.80/1/16692/4-1-2019). 
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