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ΠΡΟ : 1. e-ΔΦΚΑ 
 

                   Γπαθείο κ. Γιοικηηή 
 

                   Ακαδημίαρ 22 

                   106 71 Αθήνα 

 

 

                 2. e-ΔΦΚΑ 
 

                     Γενική Γιεύθςνζη Διζθοπών    
                      

                     αηυβπιάνδος 18 

                     104 32 Αθήνα 
 

 

 

ΘΔΜΑ : «Αζθαλιζηικέρ ειζθοπέρ κύπιαρ ζύνηαξηρ ελεςθέπυν επαγγελμαηιών, 

αςηοηελώρ απαζσολούμενυν και αγποηών από 1/1/2020 – Γνυζηοποίηζη ηυν 

άπθπυν 35 και 36 ηος ν.4670/2020» 

 

 

 

Σαο γλσξίδνπκε φηη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 35 θαη 36 ηνπ λ.4670/2020 

(Α΄43) αλακνξθψλεηαη απφ 01/01/2020 ην θαζεζηψο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ 

ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ, ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ θαη ησλ αγξνηψλ πνπ ππάγνληαη 

ζηελ αζθάιηζε ηνπ e-ΔΦΚΑ γηα θχξηα ζχληαμε. 

 

Κχξην γλψξηζκα ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο είλαη  ε δπλαηφηεηα ειεχζεξεο επηινγήο 

απφ ηνλ αζθαιηζκέλν ηεο αζθαιηζηηθήο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία ζα εληαρζεί. Οη 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο απνζπλδένληαη πιένλ απφ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα θαη ηνλ 

θαηψηαην κηζζφ θαη ζεζπίδνληαη έμη αζθαιηζηηθέο θαηεγνξίεο, κία εθ ησλ νπνίσλ νθείιεη 

λα επηιέμεη ν αζθαιηζκέλνο, έρνληαο σζηφζν ηε δπλαηφηεηα λα δηαθνξνπνηεί εηεζίσο 

ηελ επηινγή ηνπ κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ δπλαηφηεηα θαη ηελ πξνζδνθία γηα 

ζχληαμε.  

 

Δηδηθφηεξα, αλά θαηεγνξία αζθαιηζκέλσλ, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: 

 

ΑΔΑ: Ω5ΩΚ46ΜΤΛΚ-9ΧΕ



 

 

 Α. Αζθαλιζηικέρ ειζθοπέρ αςηοηελώρ απαζσολούμενυν και ελεςθέπυν 

επαγγελμαηιών (άπθπο 39 ηος ν.4387/2016, όπυρ ανηικαηαζηάθηκε με ηο άπθπο 35 

ηος ν.4670/2020) 

 

 

1. Τπαγόμενα Ππόζυπα (παπ. 7 και 8) 

 

Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4387/2016 θαηαιακβάλνπλ ηνπο απηνηειψο 

απαζρνινχκελνπο θαη ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο πνπ ππάγνληαη, ππνρξεσηηθά ή 

πξναηξεηηθά, γηα θχξηα ζχληαμε ζηελ αζθάιηζε ηνπ e-ΔΦΚΑ.  
 

α. Απηνηειψο απαζρνινχκελνη ζεσξνχληαη ηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ αλεμάξηεην 

επάγγεικα γηα ην νπνίν ππάγνληαη βάζεη γεληθψλ εηδηθψλ ή θαηαζηαηηθψλ δηαηάμεσλ 

ζηελ αζθάιηζε ηνπ πξψελ ΔΤΑΑ (ΤΜΔΓΔ, ΤΣΑΥ, Τνκέαο Αζθάιηζεο Ννκηθψλ), ζε 

ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.4488/2017 (ελδεηθηηθά: Μεραληθνί, 

Υγεηνλνκηθνί, Ννκηθνί θιπ). 

Σεκεηψλνπκε φηη σο απηνηειψο απαζρνινχκελνη ζεσξνχληαη θαη νη πγεηνλνκηθνί πνπ 

ακείβνληαη θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε θαη νη δηθεγφξνη πνπ βξίζθνληαη ζε αλαζηνιή 

άζθεζεο δηθεγνξίαο. 
 

β. Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο ζεσξνχληαη: 

i. ηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ ειεχζεξν επάγγεικα γηα ην νπνίν ππάγνληαη βάζεη γεληθψλ, 

εηδηθψλ ή θαηαζηαηηθψλ δηαηάμεσλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ πξψελ ΟΑΔΔ  (ελδεηθηηθά: 

επαγγεικαηίεο, βηνηέρλεο, έκπνξνη, ηα κέιε ή κέηνρνη νξγαληζκώλ, θνηλνπξαμηώλ ή θάζε 

κνξθήο εηαηξεηώλ, πιελ αλωλύκωλ θαη ΙΚΕ, ηωλ νπνίωλ ν ζθνπόο ζπληζηά επαγγεικαηηθή 

ή βηνηερληθή ή εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα, ηα κέιε ηνπ ΔΣ ηωλ ΑΕ κε αληηθείκελν 

επηρεηξήζεωο επαγγεικαηηθή ή εκπνξηθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηόηεηα ζε όιε ηελ 

επηθξάηεηα, εθόζνλ είλαη κέηνρνη κε πνζνζηό 3% ηνπιάρηζηνλ, νη δηαρεηξηζηέο ηωλ ΙΚΕ πνπ 

νξίζηεθαλ κε ην θαηαζηαηηθό ή κε απόθαζε ηωλ εηαίξωλ, θαζώο θαη ν κνλαδηθόο εηαίξνο 

κνλνπξόζωπεο ΙΚΕ, νη αζθαιηζκέλνη ηνπ πξώελ ΤΑΝΠΥ πνπ αζθνύλ ειεύζεξν επάγγεικα 

θ.ιπ.) 

ii. νη αζθαιηζκέλνη ηνπ πξψελ ΔΤΑΠ-ΜΜΔ θαη ηνπ πξψελ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ νη νπνίνη, 

ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. Φ.11321/59554/2170/22-12-2016 Υπνπξγηθή Απφθαζε (Β΄ 4569), 

ζεσξνχληαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο (ελδεηθηηθά: ηδηνθηήηεο εθεκεξίδωλ θαη πεξηνδηθώλ, 

αληαπνθξηηέο εθεκεξίδωλ, πεξηνδηθώλ θαη πξαθηνξείωλ ηεο αιινδαπήο, εθεκεξηδνπώιεο, 

δηαλνκείο ηύπνπ θαη ππνπξάθηνξεο, πωιεηέο εθεκεξίδωλ θαη πεξηνδηθώλ πνπ ζηεξνύληαη 

επαγγεικαηηθήο ζηέγεο, πωιεηέο ιαϊθώλ αγνξώλ θ.ιπ.) 

 

 

2. Αζθαλιζηικέρ Καηηγοπίερ – Ύτορ μηνιαίαρ ειζθοπάρ (παπ. 1 και 2) 

 

Οη απηνηειψο απαζρνινχκελνη θαη νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, από 01/01/2020, 

θαηαβάιινπλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο κε βάζε έλα ζχζηεκα έμη (6) αζθαιηζηηθψλ 

θαηεγνξηψλ. Τα κεληαία πνζά ησλ εηζθνξψλ θχξηαο ζχληαμεο αλά αζθαιηζηηθή 

θαηεγνξία ζχκθσλα κε ην λέν ζχζηεκα δηακνξθψλνληαη σο εμήο:  
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 Αζθαλιζηικέρ 

καηηγοπίερ 

Ποζά ειζθοπών 

κύπιαρ ζύνηαξηρ ζε € 

1
ε
 θαηεγνξία 155 

2
ε
 θαηεγνξία 186 

3
ε
 θαηεγνξία 236 

4
ε
 θαηεγνξία 297 

5
ε
 θαηεγνξία 369 

6
ε
 θαηεγνξία 500 

 

Οη αζθαιηζκέλνη θαηαηάζζνληαη, κε ειεχζεξε επηινγή ηνπο, ππνρξεσηηθά ζε κία 

απφ ηηο έμη αζθαιηζηηθέο θαηεγνξίεο πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα.  Σηελ 

πεξίπησζε πνπ θάπνηνο αζθαιηζκέλνο δελ επηιέμεη αζθαιηζηηθή θαηεγνξία ηφηε 

ππνρξεσηηθά θαηαηάζζεηαη ζηελ πξψηε αζθαιηζηηθή θαηεγνξία.   
 

Ωζηφζν παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο αζθαιηζκέλνπο νπνηεδήπνηε λα 

αιιάμνπλ, κε αίηεζή ηνπο, αζθαιηζηηθή θαηεγνξία, δειαδή λα ππαρζνχλ ζε αλψηεξε ή 

θαηψηεξε θαηεγνξία εθείλεο πνπ είραλ επηιέμεη. Η κεηάηαμε ζε δηαθνξεηηθή 

αζθαιηζηηθή θαηεγνξία ελεξγνπνηείηαη απφ ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο απφ 

ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη ηζρχεη ππνρξεσηηθά γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.  
 

Η αίηεζε γηα κεηαβνιή αζθαιηζηηθήο θαηεγνξίαο κπνξεί λα ππνβάιιεηαη θαη 

κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ e-ΔΦΚΑ. 

 

 

3. Διδική Καηηγοπία για ηοςρ αζθαλιζμένοςρ κάηυ 5εηίαρ (παπ. 3 και 4) 

 

Απφ 1/1/2020, πέξαλ ησλ έμη αζθαιηζηηθψλ θαηεγνξηψλ ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, 

ζεζπίδεηαη εηδηθή αζθαιηζηηθή θαηεγνξία, ζηελ νπνία θαηαηάζζνληαη νη λένη ειεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο θαη απηνηειψο απαζρνινχκελνη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) εηψλ απφ 

ηελ έλαξμε αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο.  
 

Τν πνζφ ηεο κεληαίαο εηζθνξάο ηεο εηδηθήο αζθαιηζηηθήο θαηεγνξίαο αλέξρεηαη 

ζε 93 €.  
 

Σηελ εηδηθή θαηεγνξία κπνξνχλ λα εληαρζνχλ θαη νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο 

(αζθαιηζκέλνη ηνπ πξψελ ΟΑΔΔ) γηα ηνπο νπνίνπο κέρξη 31/12/2019, κε βάζε ην 

πξντζρχνλ θαζεζηψο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, δελ πξνβιεπφηαλ ε δπλαηφηεηα 

θαηαβνιήο κεησκέλσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. Πξνυπφζεζε γηα ηελ ππαγσγή ηνπο ζηε 

λέα ξχζκηζε είλαη λα κελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη πέληε έηε αζθάιηζεο. Οη αλσηέξσ 

αζθαιηζκέλνη θαηαηάζζνληαη ζηελ εηδηθή αζθαιηζηηθή θαηεγνξία απφ 1/1/2020 θαη γηα 

φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ππνιείπεηαη ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ πέληε (5) εηψλ.  
 

Σεκεηψλνπκε φηη ε ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ επεξγεηήκαηνο είλαη δπλαηή κφλν κία 

θνξά θαη σο εθ ηνχηνπ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ν αζθαιηζκέλνο 

δελ έρεη δηθαίσκα λα επαλεληαρζεί ζηελ εηδηθή αζθαιηζηηθή θαηεγνξία θαη λα θαηαβάιεη 

κεησκέλε αζθαιηζηηθή εηζθνξά. 
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 Η θαηαβνιή κεησκέλεο εηζθνξάο πνπ απνξξέεη απφ ηε ρξήζε ηνπ επεξγεηήκαηνο 

ηεο εηδηθήο αζθαιηζηηθήο θαηεγνξίαο ζε θακία πεξίπησζε δελ απνηειεί αζθαιηζηηθή 

νθεηιή θαη ζπλεπψο δελ αλαδεηείηαη.  
 

Αληίζηνηρα ην ίδην ηζρχεη θαη γηα φζνπο έθαλαλ ρξήζε ηνπ επεξγεηήκαηνο γηα 

θαηαβνιή κεησκέλσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαηά ηελ πξψηε 5εηία αζθάιηζεο, βάζεη 

ησλ άξζξσλ 39 θαη 39Α ηνπ λ.4387/2016, φπσο απηά ίζρπαλ κέρξη ηελ αληηθαηάζηαζή 

ηνπο κε ηηο λέεο δηαηάμεηο. Σπλεπψο, νη αλσηέξσ αζθαιηζκέλνη δελ είλαη πιένλ 

ππνρξεσκέλνη λα εμνθιήζνπλ κέρξη ηε ζπκπιήξσζε 15 εηψλ αζθάιηζεο ηε δηαθνξά πνπ 

πξνέθππηε ιφγσ ηνπ  κεησκέλνπ αζθαιίζηξνπ θαη ηεο κεησκέλεο θαηψηαηεο βάζεο 

ππνινγηζκνχ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πνπ πξνβιέπνληαλ απφ ηηο αλσηέξσ 

δηαηάμεηο.  
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ρξήζε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο εηδηθήο αζθαιηζηηθήο 

θαηεγνξίαο κε κεησκέλν αζθάιηζηξν δελ παξέρεηαη ζηνπο ζπληαμηνχρνπο πνπ 

αλαιακβάλνπλ ή ζπλερίδνπλ αζθαιηζηέα εξγαζία ζηνλ e-ΔΦΚΑ. 

 

 

4. Καηαβολή μειυμένυν αζθαλιζηικών ειζθοπών (παπ. 15) 

 

 Οη γπλαίθεο αζθαιηζκέλεο πνπ ππάγνληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ 

λ.4387/2016, θαηαβάινπλ κεησκέλεο εηζθνξέο ζε πνζνζηφ 50% θαηά ην δσδεθάκελν 

απαζρφιεζεο κεηά ηνλ ηνθεηφ, ζχκθσλα κε  ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 141 ηνπ λ.3655/2008.  
 

Η αλσηέξσ κείσζε γίλεηαη επί ηνπ πνζνχ ηεο αζθαιηζηηθήο θαηεγνξίαο ηελ 

νπνία έρεη επηιέμεη ε αζθαιηζκέλε κεηέξα, ζπλεπψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη 

επηιεγεί πςειφηεξε ηεο πξψηεο αζθαιηζηηθή θαηεγνξία. 
 

Δπηζεκαίλνπκε φηη φζεο απφ ηηο αλσηέξσ γπλαίθεο επηιέμνπλ λα θάλνπλ ρξήζε 

ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο εηδηθήο αζθαιηζηηθήο θαηεγνξίαο κεησκέλεο εηζθνξάο δελ 

κπνξνχλ λα θάλνπλ ζπγρξφλσο θαη ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο γηα θαηαβνιή κεησκέλεο 

εηζθνξάο ιφγσ ηέθλνπ, θαζψο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 141 παξ. 2 ηνπ λ.3655/2008 

πξνβιέπεηαη φηη ζε πεξίπησζε θαηαβνιήο κεησκέλσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ απφ άιιε 

αηηία, δελ επηηξέπεηαη ε ζψξεπζε κεηψζεσλ αιιά ηζρχεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

κείσζεο. Γεδνκέλνπ φηη ε κείσζε ιφγσ επηινγήο ηεο εηδηθήο αζθαιηζηηθήο θαηεγνξίαο 

ζε ζρέζε κε ηελ ππνρξεσηηθή 1
ε
 αζθαιηζηηθή θαηεγνξία είλαη 40% θαη ε πξνβιεπφκελε 

κείσζε γηα ηηο κεηέξεο είλαη 50%, έρνπλ εθαξκνγή νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 141 παξ. 2 

ηνπ λ.3655/2008. Σπλεπψο, γηα ην δηάζηεκα ηνπ δσδεθάκελνπ, νη αζθαιηζκέλεο κπνξνχλ 

λα επσθειεζνχλ ηνπ επεξγεηήκαηνο ησλ κεησκέλσλ θαηά 50% εηζθνξψλ, κέζσ ηεο 

θαηάηαμήο ηνπο ζηελ 1
ε
 αζθαιηζηηθή θαηεγνξία. Δπλφεην είλαη φηη κεηά ηελ παξέιεπζε 

ηνπ δσδεθάκελνπ νη αζθαιηζκέλεο κεηέξεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ρξήζε 

ηεο εηδηθήο αζθαιηζηηθήο θαηεγνξίαο γηα ην ελαπνκέλνλ ρξνληθφ δηάζηεκα.  
 

Σεκεηψλνπκε φηη ε πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 39 παξ. 13 ηνπ λ.4387/2016, φπσο απηφ 

ίζρπε κέρξη 31/12/2019, γηα θαηαβνιή κεησκέλσλ θαηά 50% αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζε 
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 πεξηπηψζεηο αζθαιηζκέλσλ πνπ ζπκπιήξσλαλ 40 έηε αζθάιηζεο, θαηαξγείηαη απφ 

1/1/2020. 

 

 

5. Διζθοπά ςπέπ ανεπγίαρ (παπ. 12) 

 

Ο e-ΔΦΚΑ εμαθνινπζεί λα ζπλεηζπξάηηεη κε ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ηελ 

εηζθνξά πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3986/2011, φπσο ηζρχεη,  

ππέξ ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Αλεξγίαο ππέξ ησλ Απηνηειψο θαη Αλεμάξηεηα 

Απαζρνινπκέλσλ – θιάδνπ αζθαιηζκέλσλ ΟΑΔΔ θαη ΔΤΑΠ –ΜΜΔ θαη ππέξ ησλ 

Απηνηειψο θαη Αλεμάξηεηα Απαζρνινπκέλσλ – θιάδνπ ΔΤΑΑ, ηελ νπνία απνδίδεη ζηνλ 

ΟΑΔΓ. 
 

Τν χςνο ηεο άλσ εηζθνξάο αλέξρεηαη ζε 10€ κεληαίσο. 

 

 

6. Πποθεζμία καηαβολήρ ειζθοπών (παπ. 13) 

 

Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαηαβάιινληαη ζε κεληαία βάζε θαη κέρξη ηελ 

ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα πνπ απηέο αθνξνχλ.  
 

Γχλαηαη  φκσο χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ e-ΔΦΚΑ 

λα παξαηείλεηαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηαβνιήο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ιφγσ 

εηδηθψλ ζπλζεθψλ ή ηερληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ κε έγθαηξε 

αλάξηεζε ησλ εηδνπνηεηεξίσλ. 
 

Δπηζεκαίλνπκε φηη εηδηθά νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ Ιαλνπαξίνπ 2020 ζα 

θαηαβιεζνχλ κέρξη 20/3/2020 (παξ. 1). 

 

 

7. Γιαδικαζία αναπποζαπμογήρ αζθαλιζηικών ειζθοπών (παπ. 6) 

 

Τα  αλσηέξσ πνζά ησλ αζθαιηζηηθψλ θαηεγνξηψλ απφ 1/1/2023 έσο 31/12/2024 

πξνζαπμάλνληαη αλά έηνο, κε δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ Υπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Υπνζέζεσλ, θαηά ην πνζνζηφ κεηαβνιήο ηνπ κέζνπ εηήζηνπ γεληθνχ δείθηε 

ηηκψλ θαηαλαισηή ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Αλ ε ηηκή ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ είλαη 

αξλεηηθή δελ επέξρεηαη θακία αιιαγή ζηα πνζά ησλ αζθαιηζηηθψλ θαηεγνξηψλ θαη  

απηά παξακέλνπλ ζηα επίπεδα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.  
 

Απφ 1/1/2025 θαη ζην εμήο νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πξνζαπμάλνληαη εηεζίσο κε 

βάζε ην δείθηε κεηαβνιήο κηζζψλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4387/2016. 

 

 

8. Καηαβολή ειζθοπάρ μέζυ γπαμμαηίος πποείζππαξηρ  

για δικηγόποςρ (παπ. 10) 

ΑΔΑ: Ω5ΩΚ46ΜΤΛΚ-9ΧΕ



 

 

  
Δηδηθά γηα ηνπο δηθεγφξνπο, θαηαβάιιεηαη ππέξ ηνπ e-ΔΦΚΑ πνζνζηφ 20% επί 

ηεο ειάρηζηεο ακνηβήο αλά δηθεγνξηθή πξάμε ή παξάζηαζε, γηα ηελ νπνία πξνβιέπεηαη 

απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία έθδνζε γξακκαηίνπ πξνθαηαβνιήο (πξνείζπξαμεο).  

Ο νηθείνο Γηθεγνξηθφο Σχιινγνο απνζηέιιεη  ζηνλ e-ΔΦΚΑ ηε ζρεηηθή  

ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε αλά δηθεγφξν.  
 

Τα αλσηέξσ θαηαβιεζέληα πνζά αθαηξνχληαη απφ ηηο εηζθνξέο πνπ νθείινληαη 

γηα θχξηα ζχληαμε, επηθνπξηθή αζθάιηζε, εθάπαμ παξνρή θαη πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. 

Δηδηθά γηα ηνπο δηθεγφξνπο πνπ απαζρνινχληαη κε έκκηζζε εληνιή, ηα πνζά απηά 

αθαηξνχληαη απφ ηελ εηζθνξά ηνπ αζθαιηζκέλνπ. 
  

Αλ ην ζχλνιν ησλ θαηαβιεζέλησλ πνζψλ απφ ηα γξακκάηηα πξνθαηαβνιήο 

(πξνείζπξαμεο) ππνιείπεηαη ηεο κεληαίαο αλαινγνχζαο εηζθνξάο, ν αζθαιηζκέλνο 

θαηαβάιεη ηε δηαθνξά ζε ρξήκα. 
  

Σηελ πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ελ ιφγσ θαηαβιεζέλησλ  πνζψλ  ππεξβαίλεη 

ην πνζφ ηεο νθεηιφκελεο κεληαίαο εηζθνξάο, ην επηπιένλ πνζφ δελ επηζηξέθεηαη, παξά 

ζπκςεθίδεηαη κε ηελ εηήζηα αζθαιηζηηθή νθεηιή ηνπ αληίζηνηρνπ έηνπο.  
 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ θαηαβιεζέλησλ πνζψλ απφ ηα γξακκάηηα 

πξνθαηαβνιήο (πξνείζπξαμεο) ππεξβαίλεη ην ζχλνιν ηεο αλαινγνχζαο εηήζηαο 

εηζθνξάο, ην ππεξβαίλνλ πνζφ είηε επηζηξέθεηαη σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλ είηε 

ζπκςεθίδεηαη κε ηελ επφκελε ρξήζε ή κε επφκελεο ρξήζεηο. 

 

 

9. Λοιπέρ πςθμίζειρ (παπ. 11, 14) 

 

Δπαλαιακβάλνληαη, ρσξίο ηξνπνπνίεζε, νη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ 

θαηάξγεζε ησλ ελζήκσλ ησλ δηθεγφξσλ, ζπκβνιαηνγξάθσλ, δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ θαη 

ππνζεθνθπιάθσλ, ησλ εηζθνξψλ επί ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπκβνιαηνγξάθσλ, θαζψο 

θαη ησλ θνηλσληθψλ πφξσλ ηνπ πξψελ ΔΤΑΑ.  

 

 

 

Β. Αζθαλιζηικέρ ειζθοπέρ αζθαλιζμένυν ζηον ππώην ΟΓΑ (άπθπο 40 ηος ν. 

4387/2016 όπυρ ανηικαηαζηάθηκε από ηο άπθπο 36 ηος ν. 4670/2020) 

 

 

1. Τπαγόμενα ππόζυπα  (παπ. 5 ) 

 

Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ.4387/2016 θαηαιακβάλνπλ ηνπο 

απαζρνινχκελνπο ζην αγξνηηθφ επάγγεικα, θαζψο θαη ινηπέο θαηεγνξίεο 

απαζρνινχκελσλ, πνπ ππάγνληαη, βάζεη γεληθψλ, εηδηθψλ ή θαηαζηαηηθψλ δηαηάμεσλ, 

ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά, γηα θχξηα  ζχληαμε ζηελ αζθάιηζε ηνπ πξψελ ΟΓΑ. 

(ελδεηθηηθά: νη αγξόηεο, θηελνηξόθνη, πηελνηξόθνη, κειηζζνθόκνη, αιηείο θ.ι.π., όζνη 
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 ππάγνληαλ ή ζα ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΓΑ κε εηζνδεκαηηθά ή πιεζπζκηαθά 

θξηηήξηα, νη θαηά θύξην επάγγεικα ηνπιάρηζηνλ γηα κηα 5εηία αγξόηεο, πνπ εγθαζηζηνύλ 

θωηνβνιηαϊθά ζπζηήκαηα ζπλνιηθήο ηζρύνο κέρξη 100kw., νη απαζρνινύκελνη ζηελ 

αγξνηηθή νηθνλνκία, πξώελ αζθαιηζκέλνη ηνπ ΟΓΑ, πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηα επελδπηηθά 

πξνγξάκκαηα γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε,  νη θαηά θύξην επάγγεικα αγξόηεο θαη αγξόηηζζεο 

πνπ είλαη παξάιιεια θαη κέιε Αγξνηηθώλ Σπλεηαηξηζκώλ,  νη αγξεξγάηεο πνπ 

απαζρνινύληαη ζε παξαγωγνύο αγξνηηθώλ πξνϊόληωλ θαη ωο ιηαλνπωιεηέο ζε ιαϊθέο 

αγνξέο, ν/ε ζύδπγνο θαη ηα ελήιηθα ηέθλα νηθνγέλεηαο, ζε πεξίπηωζε νηθνγελεηαθήο 

αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο, ηα κέιε νηθνγελεηώλ αιηέωλ, θαηόρωλ αιηεπηηθνύ ζθάθνπο θ.ιπ.)  

  

 

2.  Αζθαλιζηικέρ Καηηγοπίερ – Ύτορ μηνιαίαρ ειζθοπάρ (παπ. 1 και 2) 

 

Οη  αζθαιηζκέλνη ζηνλ πξψελ ΟΓΑ από 01/01/2020, θαηαβάιινπλ αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο κε βάζε έλα ζχζηεκα έμη (6) αζθαιηζηηθψλ θαηεγνξηψλ. Παξάιιεια 

πξνβιέπεηαη ηξηεηήο κεηαβαηηθή πεξίνδνο ζηαδηαθήο αχμεζεο ησλ εηζθνξψλ. Τα κεληαία 

πνζά ησλ εηζθνξψλ θχξηαο ζχληαμεο αλά αζθαιηζηηθή θαηεγνξία ζχκθσλα κε ην λέν 

ζχζηεκα δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

 

Ποζά μηνιαίυν ειζθοπών κλάδος ζύνηαξηρ ζε € 

Αζθαλιζηικέρ 

καηηγοπίερ 
2020 2021 2022 

1
ε
 θαηεγνξία 87 89 91 

2
ε
 θαηεγνξία 104 107 110 

3
ε
 θαηεγνξία 132 136 139 

4
ε
 θαηεγνξία 166 171 175 

5
ε
 θαηεγνξία 207 212 218 

6
ε
 θαηεγνξία 280 288 295 

 

Οη αζθαιηζκέλνη θαηαηάζζνληαη  κε ειεχζεξε επηινγή ηνπο, ππνρξεσηηθά ζε κία 

απφ ηηο έμη αζθαιηζηηθέο θαηεγνξίεο πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα. Σε 

πεξίπησζε πνπ θάπνηνο αζθαιηζκέλνο δελ επηιέμεη αζθαιηζηηθή θαηεγνξία ηφηε 

ππνρξεσηηθά θαηαηάζζεηαη ζηελ πξψηε αζθαιηζηηθή θαηεγνξία. 
 

Ωζηφζν παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα  ζηνπο αζθαιηζκέλνπο νπνηεδήπνηε λα 

αιιάμνπλ, κε αίηεζή ηνπο, αζθαιηζηηθή θαηεγνξία δειαδή λα ππαρζνχλ ζε αλψηεξε ή 

θαηψηεξε εθείλεο πνπ είραλ επηιέμεη. Η κεηάηαμε  ζε δηαθνξεηηθή αζθαιηζηηθή 

θαηεγνξία ελεξγνπνηείηαη απφ ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο απφ ηελ ππνβνιή 

ηεο αίηεζεο θαη ηζρχεη ππνρξεσηηθά γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.  
 

Η αίηεζε γηα κεηαβνιή αζθαιηζηηθήο θαηεγνξίαο κπνξεί λα ππνβάιιεηαη θαη 

κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ e-ΔΦΚΑ. 
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 3. Μείυζη αζθαλιζηικών ειζθοπών (παπ. 9) 

 

 Οη γπλαίθεο αζθαιηζκέλεο πνπ ππάγνληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ 

λ.4387/2016, θαηαβάινπλ κεησκέλεο εηζθνξέο ζε πνζνζηφ 50% θαηά ην δσδεθάκελν 

απαζρφιεζεο κεηά ηνλ ηνθεηφ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 141 ηνπ λ.3655/2008. Η αλσηέξσ κείσζε γίλεηαη επί ηνπ πνζνχ ηεο 

αζθαιηζηηθήο θαηεγνξίαο ηελ νπνία έρεη επηιέμεη ε αζθαιηζκέλε κεηέξα, ζπλεπψο θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη επηιεγεί πςειφηεξε ηεο πξψηεο αζθαιηζηηθή θαηεγνξία. 

 

 

4.  Διζθοπά Λογαπιαζμού Αγποηικήρ Δζηίαρ (παπ. 6)  

 

Απφ 01/01/2020 νη αζθαιηζκέλνη ζηνλ Λνγαξηαζκφ Αγξνηηθήο Δζηίαο, 

θαηαβάιινπλ  εηζθνξά  φπσο  απεηθνλίδεηαη  ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Ποζά μηνιαίυν ειζθοπών Λογαπιαζμού  

Αγποηικήρ Δζηίαρ (ΛΑΔ) ζε € 

1
ε
 θαηεγνξία 2 

2
ε
 θαηεγνξία 2 

3
ε
 θαηεγνξία 3 

4
ε
 θαηεγνξία 3 

5
ε
 θαηεγνξία 4 

6
ε
 θαηεγνξία 6 

 

Η εηζθνξά ππέξ ηνπ Λνγαξηαζκνχ Αγξνηηθήο Δζηίαο ζπλεηζπξάηεηαη κε ηηο 

εηζθνξέο γηα ηνλ θιάδν ζχληαμεο. 

 

 

5. Πποθεζμία καηαβολήρ ειζθοπών (παπ. 7) 

 

Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαηαβάιινληαη ζε κεληαία βάζε θαη κέρξη ηελ 

ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα πνπ απηέο αθνξνχλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 

13 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4387/2016, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 35 ηνπ 

λ.4670/2020, πνπ αθνξά ηνπο απηνηειψο απαζρνινχκελνπο θαη ηνπο ειεχζεξνπο 

επαγγεικαηίεο. 
 

Γχλαηαη φκσο χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ e-ΔΦΚΑ 

λα παξαηείλεηαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηαβνιήο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ιφγσ 

εηδηθψλ ζπλζεθψλ ή ηερληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ κε έγθαηξε 

αλάξηεζε ησλ εηδνπνηεηεξίσλ. 
 

Δπηζεκαίλνπκε φηη εηδηθά νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ Ιαλνπαξίνπ 2020 ζα 

θαηαβιεζνχλ κέρξη 20/3/2020 (παξ. 1). 
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 6. Γιαδικαζία αναπποζαπμογήρ αζθαλιζηικών ειζθοπών (παπ. 4) 

 

Τα  αλσηέξσ πνζά ησλ αζθαιηζηηθψλ θαηεγνξηψλ, ηφζν απηά πνπ αθνξνχλ ζηελ 

θχξηα ζχληαμε φζν θαη απηά πνπ αθνξνχλ ζην Λνγαξηαζκφ Αγξνηηθήο Δζηίαο, απφ 

1/1/2023 έσο 31/12/2024 πξνζαπμάλνληαη αλά έηνο, κε δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ 

Υπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Υπνζέζεσλ, θαηά ην πνζνζηφ κεηαβνιήο ηνπ 

κέζνπ εηήζηνπ γεληθνχ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Αλ ε ηηκή 

ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ είλαη αξλεηηθή δελ επέξρεηαη θακία αιιαγή ζηα πνζά ησλ  

αζθαιηζηηθψλ  εηζθνξψλ θαη απηά παξακέλνπλ ζηα επίπεδα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 
  

Απφ 1/1/2025 θαη ζην εμήο νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πξνζαπμάλνληαη εηεζίσο κε 

βάζε ην δείθηε κεηαβνιήο κηζζψλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4387/2016. 

 

 

7. Λοιπέρ πςθμίζειρ (παπ. 8) 

 

 Δπαλαιακβάλεηαη, γηα ην εληαίν ηεο ξχζκηζεο, ε θαηάξγεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 34 ηνπ λ.1140/1981, ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2458/1997 θαη ηνπ άξζξνπ πξψηνπ, παξ. 

ΙΑ, ππνπαξάγξαθνο ΙΑ.6, παξ.7 ηνπ λ.4093/2012 ζε φ,ηη αθνξά ζην αλψηαην φξην 

ειηθίαο, νη νπνίεο αθνξνχζαλ ζηελ εμαίξεζε απφ ηελ αζθάιηζε ηνπ πξψελ ΟΓΑ φζσλ 

αζθαιίδνληαλ ή ζπληαμηνδνηνχληαλ απφ άιινπο θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο θαη ην 

Γεκφζην.  

 

 

                                      Ο Τποςπγόρ Δπγαζίαρ  

       και Κοινυνικών Τποθέζευν 

        

 

 

 

              Ιυάννηρ Βπούηζηρ 
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