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ΘΕΜΑ: « Γνωζηοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 2, 7, 27 παπ. 2 α 
& β ηος ν. 4387/2016 » 
 

αο γλσξίδνπκε όηη ζην ΦΔΚ A’ 85/12.05.2016 δεκνζηεύζεθε ν λόκνο 

4387/2016 «Δληαίν ύζηεκα Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο – Μεηαξξύζκηζε 

αζθαιηζηηθνύ – ζπληαμηνδνηηθνύ ζπζηήκαηνο – Ρπζκίζεηο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο θαη ηπρεξώλ παηγλίσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 

ΑΡΘΡΟ 2 – Εννοιολογικοί πποζδιοπιζμοί  

Με ηο απ. 2 ηος ν. 4387/2016, εηζάγνληαη νη ελλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί 

ησλ δύν ηκεκάησλ ηεο ζύληαμεο, ην άζξνηζκα ησλ νπνίσλ απνηειεί, από ηελ 

έλαξμε ηζρύνο ηνπ λόκνπ, ηε ζύληαμε γήξαηνο, αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ.  
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ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ άξζξνπ, νξίδεηαη ε έλλνηα ηεο 

εζληθήο ζύληαμεο, ε νπνία δελ ρξεκαηνδνηείηαη από αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, 

αιιά απεπζείαο από ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό θαη θαηαβάιιεηαη από ηνπο 

θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο κέρξη 31/12/2016 θαη από 1/1/2017 από ηνλ 

ΔΦΚΑ κε ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο, όπσο νξίδνληαη ζην αξ. 7 ηνπ ελ ιόγσ 

λόκνπ θαη ζα αλαιπζνύλ παξαθάησ. 

ηελ παξάγξαθν 3, πξνζδηνξίδεηαη αληίζηνηρα ε έλλνηα ηνπ αληαπνδνηηθνύ 

κέξνπο ηεο ζύληαμεο, ην νπνίν ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ απνδνρώλ επί ησλ 

νπνίσλ θαηαβιήζεθαλ εηζθνξέο θαη ηνπ πνζνζηνύ αλαπιήξσζεο, ζύκθσλα 

κε ηνπο πίλαθεο ηνπ αξ. 8 ηνπ ελ ιόγσ λόκνπ, κε ηνπο όξνπο θαη 

πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην αξ. 28 ζε ζπλδπαζκό κε ην αξ. 8 θαη ζα 

αλαιπζνύλ ζε άιιε εγθύθιηό καο. 

Σν πνζό ηεο ζύληαμεο, πνπ πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα ησλ σο άλσ 

ηκεκάησλ, θαηαβάιιεηαη αλά κήλα. 

ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ άξζξνπ, νξίδεηαη όηη ε σο άλσ 

ζύληαμε (απνηεινύκελε από ηελ εζληθή θαη ηελ αληαπνδνηηθή ζύληαμε), 

απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε ελόο αμηνπξεπνύο επηπέδνπ δηαβίσζεο ζε όινπο 

ηνπο αζθαιηζκέλνπο, εγθαζηδξύνληαο έλα ζηελό δεζκό κεηαμύ παξνρήο, 

εηζθνξώλ θαη εηζνδήκαηνο, κε απνηέιεζκα ε παξνρή λα αληηζηνηρεί ζην 

επίπεδν δηαβίσζεο πνπ δηήγε ν αζθαιηζκέλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

εξγαζηαθνύ ηνπ βίνπ. (Σν θξάηνο έρεη πιήξε εγγπεηηθή ππνρξέσζε όρη κόλν 

γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο εζληθήο ζύληαμεο από ηε θνξνινγία, αιιά 

θαη πιήξε εγγπεηηθή ππνρξέσζε γηα ην ζύλνιν ησλ αζθαιηζηηθώλ παξνρώλ 

θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκόηεηαο ησλ ηακείσλ). 

 

ΑΡΘΡΟ 7 –«Εθνική ύνηαξη» ζε ζςνδςαζμό με ηο ΑΡΘΡΟ 27 

«Εθαπμογή κοινών κανόνων αζθαλιζμένων ζηο δημόζιο και 

ιδιωηικό ηομέα» 

 

Παπάγπαθορ 1 - Δικαιούσοι 

ηελ παξάγξαθν απηή, νξίδεηαη όηη δηθαηνύρνη ηεο εζληθήο ζύληαμεο, είλαη 

όζνη ζεκειηώλνπλ δηθαίσκα ζύληαμεο ιόγσ γήξαηνο, αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ, 

ζύκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο.  
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Παπάγπαθορ 2 – Πποϋποθέζειρ σοπήγηζηρ ηηρ Εθνικήρ ύνηαξηρ ζε 

ζςνηαξιούσοςρ λόγω γήπαηορ 

Οξίδνληαη νη πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο Δζληθήο ύληαμεο ζε όζνπο 

ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα λόγω γήπαηορ. 

Δηδηθόηεξα:  

 

α. Βαζηθή πξνϋπόζεζε (πέξαλ ηεο ζεκειίσζεο ηνπ ζρεηηθνύ δηθαηώκαηνο 

όπσο πξνβιέπεηαη γηα θάζε θνξέα αζθάιηζεο) απνηειεί ε μόνιμη θαη νόμιμη 

δηακνλή ζηελ Διιάδα  γηα ηνπιάρηζηνλ 15 έηε, κεηαμύ ηνπ 15νπ έηνπο ηεο 

ειηθίαο θαη ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν ζπκπιεξώλεηαη ην πξνβιεπόκελν θαηά 

πεξίπησζε όξην ειηθίαο θαηαβνιήο ηεο ζύληαμεο.  

εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο ιόγσ γήξαηνο 

ππνβάιιεηαη κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο, ν 

έιεγρνο σο πξνο ηελ πιήξσζε ή κε ηεο αλσηέξσ πξνϋπόζεζεο ειάρηζηνπ 

ρξόλνπ κόληκεο θαη λόκηκεο δηακνλήο ζηελ Διιάδα, επεθηείλεηαη κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδόηεζεο.  

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  

Αζθαιηζκέλνο ζπκπιεξώλεη ην Γεθέκβξην ηνπ 2016 ηηο ειάρηζηεο 

πξνϋπνζέζεηο πιήξνπο ζπληαμηνδόηεζεο ιόγσ γήξαηνο (15 έηε αζθάιηζεο θαη 

67ν έηνο ηεο ειηθίαο) θαη κέρξη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία έρεη ζπκπιεξώζεη 25 

έηε δηακνλήο ζηελ Διιάδα. Ο ελ ιόγσ αζθαιηζκέλνο ζπλερίδεη λα εξγάδεηαη 

θαη ππνβάιιεη αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο ην 2019. ηελ πεξίπησζε απηή ν 

έιεγρνο ηεο δηακνλήο γίλεηαη κέρξη ην 2019, νπόηε ν αζθαιηζκέλνο έρεη 

ζπκπιεξώζεη 28 έηε δηακνλήο. 

 

β. Γηα θάζε ρξόλν πνπ ππνιείπεηαη ησλ 40 εηώλ δηακνλήο ζηελ Διιάδα κεηαμύ 

ηνπ 15νπ έηνπο ηεο ειηθίαο θαη ηνπ έηνπο πνπ ζπκπιεξώλεηαη ην θαηά 

πεξίπησζε όξην ειηθίαο θαηαβνιήο ηεο ζύληαμεο ιόγσ γήξαηνο ή ην έηνο 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδόηεζεο ιόγσ γήξαηνο, ην πνζό ηεο εζληθήο 

ζύληαμεο κεηώλεηαη θαηά 1/40. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

πληαμηνύρνο ιόγσ γήξαηνο, ν νπνίνο εγθαηαζηάζεθε ζηελ Διιάδα ζην 40ν 

έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη ζα ιάβεη ζύληαμε κε 15 έηε αζθάιηζεο  ζην 67ν έηνο 

ηεο ειηθίαο. Από ην 40ν έηνο έσο ην 67ν έηνο έρεη 27 έηε δηακνλήο ζηε ρώξα 

θαη σο εθ ηνύηνπ ππνιείπνληαη 13 ρξόληα έσο ηα απαηηνύκελα ζαξάληα ρξόληα 

δηακνλήο.  

Σν πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο πάλσ ζην νπνίν ζα ππνινγηζηεί ε κείσζε ηνπ 

1/40 ζα είλαη ην πνζό ησλ 345,60 επξώ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηα 15 ρξόληα 

αζθάιηζεο, όπσο αλαιύεηαη θαησηέξσ ζηελ παξ. 6 ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ 

άξζξνπ. 

Δπνκέλσο, ην σο άλσ πνζό ζα κεησζεί θαηά 13/40 (13 είλαη ηα έηε πνπ 

ππνιείπνληαη έσο ηε ζπκπιήξσζε ησλ 40 εηώλ δηακνλήο) θαη σο εθ ηνύηνπ 

ζα ιάβεη σο εζληθή ζύληαμε ην πνζό ησλ 233,28 επξώ. 

Δάλ όκσο ε αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο ιόγσ γήξαηνο ππνβιεζεί όηαλ ν 

αζθαιηζκέλνο ζα έρεη ζπκπιεξώζεη ην 70ν έηνο ηεο ειηθίαο, δειαδή 3 έηε 

κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ ζπληαμηνδόηεζεο, ηόηε ηα έηε 

δηακνλήο είλαη 30, θαη ζπλεπώο ε εζληθή ζύληαμε ζα κεησζεί θαηά 10/40 θαη  ν 

ελ ιόγσ αζθαιηζκέλνο ζα ιάβεη σο εζληθή ζύληαμε ην πνζό ησλ 276,48 

επξώ. 

 

ΑΡΘΡΟ 27 παπ. 2β’ 

 

Η παξάγξαθνο 2β ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ άξζξνπ, ζπκπιεξώλεη  ηηο δηαηάμεηο 

ηηο παξ. 2 ηνπ αξ. 7, πξνβιέπνληαο  ξεηώο όηη ε αλσηέξσ κείσζε θαηά 1/40 

γηα θάζε ρξόλν πνπ ππνιείπεηαη ησλ 40 εηώλ δηακνλήο ζηελ Διιάδα κεηαμύ 

ηνπ 15νπ έηνπο ηεο ειηθίαο θαη ηνπ έηνπο πνπ ζπκπιεξώλεηαη ην θαηά 

πεξίπησζε όξην ειηθίαο θαηαβνιήο ηεο ζύληαμεο ή ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο ζπληαμηνδόηεζεο, δελ εθαξκόδεηαη γηα όζνπο ζπληαμηνδνηνύληαη κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 612/1977 ή κε βάζε δηαηάμεηο πνπ παξαπέκπνπλ ζε απηέο 

(ηπθινί, πάζρνληεο από Βήηα νκόδπγν κεζνγεηαθή ή δξεπαλνθπηηαξηθή ή 

κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία κε πνζνζηό αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 67%, 

πνπ ππνβάιινληαη ζε κεηάγγηζε θιπ).  
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Γηα ηελ θαηεγνξία απηή ζπληαμηνύρσλ, απαηηείηαη κόλν ε πξνϋπόζεζε ηεο 

κόληκεο θαη λόκηκεο δηακνλήο ζηελ Διιάδα γηα ηνπιάρηζηνλ 15 έηε κεηαμύ 

ηνπ 15νπ έηνπο ηεο ειηθίαο θαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

ζπληαμηνδόηεζεο κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.612/1977, δεδνκέλνπ όηη ζηηο 

πεξηπηώζεηο απηέο δελ απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε νξίνπ ειηθίαο 

ζπληαμηνδόηεζεο. 

 

 

Άπθπο 7 Παπάγπαθορ 3 – Ποζό εθνικήρ ζύνηαξηρ ζηιρ πεπιπηώζειρ 

ζςνηαξιοδόηηζηρ με μειωμένη ζύνηαξη λόγω γήπαηορ  

 

ηηο πεξηπηώζεηο θαηαβνιήο κεησκέλεο ζύληαμεο ιόγσ γήξαηνο, δειαδή ζε 

όξην ειηθίαο κηθξόηεξν από ην θαηά πεξίπησζε πξνβιεπόκελν όξην γηα πιήξε 

ζύληαμε, ην πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο θαηαβάιιεηαη κεησκέλν θαηά 1/200 

γηα θάζε κήλα (ή 6% γηα θάζε έηνο) πνπ ππνιείπεηαη ηνπ αληίζηνηρνπ νξίνπ 

ειηθίαο πιήξνπο ζπληαμηνδόηεζεο. ε θακία πεξίπησζε ην πνζνζηό κείσζεο 

ηεο εζληθήο ζύληαμεο δελ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό κείσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε 

πέληε έηε ειηθίαο (60 κήλεο), ελώ δελ επηβάιιεηαη ην επηπιένλ πνζνζηό 

κείσζεο ύςνπο 10% πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο 3 ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ Δ.3 ηεο παξαγξάθνπ Δ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4336/2015 θαη 

ην άξζξν 2 ηεο αξηζ.  Φ11321/νηθ.47523/1570/23-10-2015 Τπνπξγηθήο 

Απόθαζεο (ΦΔΚ 2311, Β΄). 

εκεηώλνπκε όηη ζε πεξίπησζε ζώξεπζεο κεηώζεσλ ιόγσ δηακνλήο θαη ιήςεο 

κεησκέλεο ζύληαμεο ιόγσ γήξαηνο, ην πνζό ηεο Δζληθήο ύληαμεο πνπ 

πξνθύπηεη θαηά πεξίπησζε ζύκθσλα κε ηα έηε αζθάιηζεο βάζεη ηεο παξ. 6 

ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ άξζξνπ 7, κεηώλεηαη αξρηθά βάζεη ησλ εηώλ δηακνλήο 

πνπ ππνιείπνληαη ησλ 40 εηώλ θαη ζηε ζπλέρεηα βάζεη ηνπ πνζνζηνύ κείσζεο 

ιόγσ ιήςεο κεησκέλεο ζύληαμεο ιόγσ γήξαηνο. 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

1) Αζθαιηζκέλνο κε 40 έηη δηακνλήο ζηελ Διιάδα, κε ζεκειησκέλν   

δηθαίσκα ζε κεησκέλε ζύληαμε γήξαηνο (15 έηε αζθάιηζεο θαη 
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ζπκπιεξσκέλν ην 62ν έηνο ηεο ειηθίαο) ζα ιάβεη σο εζληθή ζύληαμε ην πνζό 

ησλ 241,92 επξώ. 

Καη ηνύην δηόηη γηα ηα 15 έηε αζθάιηζεο ην πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο 

(κεηνύκελν θαηά 2% γηα θάζε έηνο αζθάιηζεο πνπ ππνιείπεηαη ησλ 20 εηώλ) 

είλαη 345,60 επξώ. Δπηπιένλ θαη δεδνκέλεο ηεο κεησκέλεο ζύληαμεο γήξαηνο 

θαηά 5 έηε (όξην ειηθίαο πιήξνπο ζύληαμεο ην 67ν έηνο), ην πνζό ηεο εζληθήο 

ζα κεησζεί θαηά 6% γηα θάζε έηνο πνπ ππνιείπεηαη ηνπ πιήξνπο νξίνπ ειηθίαο 

θαη ζπλεπώο ην πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο πνπ ζα δηθαησζεί ν σο άλσ 

αζθαιηζκέλνο ζα είλαη 241,92 [345,60 – (345,60 Υ 30%)]. 

2) Αζθαιηζκέλνο κε 25 έηε δηακνλήο ζηελ Διιάδα, κε ζεκειησκέλν   δηθαίσκα 

ζε κεησκέλε ζύληαμε γήξαηνο (15 έηε αζθάιηζεο θαη ζπκπιεξσκέλν ην 62ν 

έηνο ηεο ειηθίαο) ζα ιάβεη σο εζληθή ζύληαμε ην πνζό ησλ 151,20 επξώ. 

Καη ηνύην δηόηη 345,60 επξώ είλαη ην πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο πνπ 

αληηζηνηρεί ζηα 15 έηε αζθάιηζεο θαη δεδνκέλνπ όηη ν αζθαιηζκέλνο είρε 25 

έηε δηακνλήο ζηελ Διιάδα ην ελ ιόγσ πνζό ζα κεησζεί θαηά 15/40 (ήηνη 216 

επξώ) θαη θαηόπηλ 30% πεξαηηέξσ κείσζε (5 έηε λσξίηεξα ζπληαμηνδόηεζε 

από ην πιήξεο όξην ειηθίαο), δειαδή 151,20 επξώ. 

 

ΠΟΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΝΣΑΞΗ Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΥΟΡΗΓΗΗ 

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΝΣΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

Άπθπο 27 παπ.2α ζε ζςνδςαζμό με ηο άπθπο 7 Παπάγπαθορ 4  

ηελ παξάγξαθν απηή ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ άξζξνπ 27, νξίδνληαη ηα πνζνζηά 

αλαπεξίαο, γηα ηα νπνία πξνβιέπνληαη κεηώζεηο ζην πνζό ηεο εζληθήο 

ζύληαμεο γηα ηνπο ζπληαμηνύρνπο θνξέσλ αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, νη νπνίνη ζα 

ιάβνπλ κεησκέλε ζύληαμε ιόγσ αλαπεξίαο, σο αθνινύζσο: 

α) από 67% έσο θαη 79,99, ρνξεγείηαη ην 75% ηεο εζληθήο ζύληαμεο θαη 

β) από 50% έσο θαη 69,99%, ρνξεγείηαη ην 50% ηεο εζληθήο ζύληαμεο. 

ε πεξίπησζε λέαο θξίζεο από ηηο αξκόδηεο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο, ην ύςνο 

ηεο εζληθήο ζύληαμεο αλαπξνζαξκόδεηαη ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη βάζεη 

ηνπ λένπ πνζνζηνύ αλαπεξίαο. 
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ηνπο ζπληαμηνύρνπο κε πνζνζηό αλαπεξίαο 80% θαη άλσ, ρνξεγείηαη ην 

πιήξεο πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο. 

Δμαίξεζε από ηηο αλσηέξσ πξνζαξκνγέο ησλ πνζνζηώλ αλαπεξίαο, 

απνηεινύλ όζνη ζπληαμηνδνηνύληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 612/1977 ή κε 

βάζε δηαηάμεηο πνπ παξαπέκπνπλ ζε απηέο (ηπθινί, πάζρνληεο από Βήηα 

νκόδπγν κεζνγεηαθή ή δξεπαλνθπηηαξηθή ή κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία 

κε πνζνζηό αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 67%, πνπ ππνβάιινληαη ζε κεηάγγηζε 

θιπ).  

Απηό ζεκαίλεη όηη ε σο άλσ θαηεγνξία ζπληαμηνύρσλ, ζα ιάβεη ην δηθαηνύκελν 

ζύκθσλα κε ηα πξνεθηεζέληα πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο, αλεμαξηήησο 

πνζνζηνύ αλαπεξίαο, εθόζνλ δηακέλεη λόκηκα θαη κόληκα ζηελ Διιάδα γηα 

ηνπιάρηζηνλ 15 έηε κεηαμύ ηνπ 15νπ έηνπο ηεο ειηθίαο θαη ηνπ έηνπο 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδόηεζεο βάζεη ηνπ λ.612/1977, όπσο 

πξναλαθέξζεθε ζηελ παξ. 2 ηνπ αξ. 7.  

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: ην ζεκείν απηό θαη δεδνκέλνπ όηη ζηνπο ζπληαμηνύρνπο 

λόγω αναπηπίαρ, δελ ειέγρεηαη ε λόκηκε θαη κόληκε δηακνλή ζηελ Διιάδα 

θαη, σο εθ ηνύηνπ, νύηε θαη ε πξνϋπόζεζε ηεο 15εηνύο αζθάιηζεο, ην πνζό 

ηεο εζληθήο ζύληαμεο, ην νπνίν ζα πεξηνξηζηεί πεξαηηέξσ βάζεη ηνπ βαζκνύ 

αλαπεξίαο, είλαη ην εμήο: 

α) Γηα όζνπο έρνπλ μέσπι 15 έηη αζθάλιζηρ, ην πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο 

είλαη ην πνζό ησλ 345,60 εςπώ, ην νπνίν αθνξά ζε ζπληαμηνύρν κε 15 

ηνπιάρηζηνλ έηε αζθάιηζεο, ζύκθσλα θαη κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξ. 6 

ηνπ αξ. 7. 

β) Γηα όζνπο έρνπλ από 15 έωρ και 19,9 έηη αζθάλιζηρ, ην πνζό ηεο 

εζληθήο ζύληαμεο είλαη ην πνζό πνπ πξνθύπηεη θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ. 6 ηνπ 

θνηλνπνηνύκελνπ άξζξνπ. 

γ) Γηα όζνπο έρνπλ από 20 έηη αζθάλιζηρ και άνω, ην πνζό ηεο εζληθήο 

ζύληαμεο είλαη ην πνζό ησλ 384 επξώ. 

εκεηώλνπκε όηη ηα αλσηέξσ εθαξκόδνληαη θαη ζε πεξηπηώζεηο θνξέσλ πνπ 

κέρξη ζήκεξα δελ ρνξεγνύζαλ ζύληαμε ιόγσ αλαπεξίαο κε βαζκίδεο 

αλαπεξίαο (ΟΑΔΔ, ΔΣΑΑ). 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ 

1) πληαμηνύρνο ιόγσ αλαπεξίαο κε πνζνζηό 80% θαη 6 έηη αζθάλιζηρ, 

ζα ιάβεη σο εζληθή ζύληαμε ην πνζό ησλ 345,60 επξώ. 

2) πληαμηνύρνο ιόγσ αλαπεξίαο κε πνζνζηό 80% θαη 25 σπόνια 

αζθάλιζηρ, ζα ιάβεη ην πνζό ησλ 384 επξώ. 

3)  πληαμηνύρνο ιόγσ αλαπεξίαο κε πνζνζηό 70% θαη 6 έηη αζθάλιζηρ, 

ζα ιάβεη σο εζληθή ζύληαμε ην πνζό ησλ 259,2 επξώ, (345,60Υ75%) 

4) πληαμηνύρνο ιόγσ αλαπεξίαο κε πνζνζηό 70% θαη 25 έηη αζθάλιζηρ, 

ζα ιάβεη σο εζληθή ζύληαμε ην πνζό ησλ 288 επξώ (384Υ75%) 

5) πληαμηνύρνο ιόγσ αλαπεξίαο κε πνζνζηό 55% θαη 6 έηη αζθάλιζηρ, 

ζα ιάβεη σο εζληθή ζύληαμε ην πνζό ησλ 172,9 επξώ (345,60Υ50%). 

6) πληαμηνύρνο ιόγσ αλαπεξίαο κε πνζνζηό 55% θαη 25 έηη αζθάλιζηρ, 

ζα ιάβεη σο εζληθή ζύληαμε ην πνζό ησλ 192 επξώ (384Υ50%). 

7) πληαμηνύρνο ιόγσ αλαπεξίαο κε πνζνζηό 67% θαη 18 έηη αζθάιηζεο, 

ζα ιάβεη σο εζληθή ζύληαμε ην πνζό ησλ 276,48 επξώ (368,64Υ75%). 

 

Άπθπο 7 παπάγπαθορ 5 – σοπήγηζη εθνικήρ ζύνηαξηρ ζε πεπίπηωζη 

ζώπεςζηρ ζςνηάξεων 

 

ηελ παξάγξαθν απηή ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ άξζξνπ ξπζκίδεηαη ην ύςνο ηεο 

Δζληθήο ύληαμεο πνπ ρνξεγείηαη ζε πεξίπησζε ζώξεπζεο ζπληάμεσλ. 

Δηδηθόηεξα, πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή κίαο εζληθήο ζύληαμεο, ην ύςνο ηεο 

νπνίαο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην εάλ ν ζπληαμηνύρνο, ή ηα δηθαηνδόρα 

πξόζσπα ζε πεξίπησζε ζπληαμηνδόηεζεο ιόγσ ζαλάηνπ, δηθαηνύηαη λα ιάβεη 

πέξαλ ηεο κίαο θύξηαο ζύληαμεο. ε πεξίπησζε ζπληαμηνύρνπ ή δηθαηνύρνπ 

δύν πιήξσλ θύξησλ ζπληάμεσλ, ρνξεγείηαη ην πιήξεο πνζό ηεο εζληθήο 

ζύληαμεο. ε πεξίπησζε ζπληαμηνύρνπ ή δηθαηνύρνπ κίαο πιήξνπο θαη κίαο 

κεησκέλεο θύξηαο ζύληαμεο, ρνξεγείηαη ην πιήξεο πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο. 

ε πεξίπησζε ζπληαμηνύρνπ ή δηθαηνύρνπ δύν κεησκέλσλ θύξησλ ζπληάμεσλ, 

ρνξεγείηαη ην πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε κία, όκσο 

ην άζξνηζκα ηνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πιήξεο πνζό ηεο εζληθήο 

ζύληαμεο. 
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Πεξηζζόηεξεο νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ πεξηπηώζεσλ ζα 

δνζνύλ κε λεόηεξε εγθύθιηό καο, ζηελ νπνία ζα αλαιύνληαη ηα ζέκαηα ηνπ 

άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4387/2016 γηα ηελ παξάιιειε αζθάιηζε. 

 

Άπθπο 7 παπάγπαθορ 6 – πλήπερ ποζό εθνικήρ ζύνηαξηρ 

 

Γηα ηελ πξώηε εθαξκνγή ηνπ λόκνπ, ην πιήξεο πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο 

νξίδεηαη ζε 384 επξώ κεληαίσο θαη θαηαβάιιεηαη αθέξαην εθόζνλ έρνπλ 

ζπκπιεξσζεί ηνπιάρηζηνλ 20 έηε αζθάιηζεο θαη επηπιένλ 40 έηε δηακνλήο 

ζηελ Διιάδα.  

Δμαηξνύληαη νη ζπληαμηνύρνη ιόγσ αλαπεξίαο, γηα ηνπο νπνίνπο, όπσο 

αλαιύζεθε αλσηέξσ, δελ απαηηείηαη ε πξνϋπόζεζε ηεο δηακνλήο ζηελ ρώξα, 

θαζώο θαη νη ζπληαμηνδνηνύκελνη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 612/1977 ή κε βάζε 

δηαηάμεηο πνπ παξαπέκπνπλ ζε απηέο, γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη κόλν ε 

15εηήο λόκηκε θαη κόληκε δηακνλή. 

Σν πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο βαίλεη κεηνύκελν θαηά 2% γηα θάζε έηνο 

αζθάιηζεο πνπ ππνιείπεηαη ησλ 20 εηώλ, εθόζνλ σζηόζν έρνπλ 

ζπκπιεξσζεί ηνπιάρηζηνλ 15 έηε αζθάιηζεο. 

Δηδηθόηεξα:  

 Γηα 15 έηη αζθάιηζεο, ην πιήξεο πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο είλαη 

345,60 εςπώ 

 Γηα 16 έηη αζθάιηζεο, 353,28 εςπώ 

 Γηα 17 έηη αζθάιηζεο, 360,96 εςπώ 

 Γηα 18 έηη αζθάιηζεο, 368,64 εςπώ 

 Γηα 19 έηη αζθάιηζεο, 376,32  εςπώ θαη  

 Από 20 έηη αζθάιηζεο θαη άλσ 384,00 εςπώ 

 

εκεηώλνπκε όηη ζε πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο δελ έρεη ζπκπιεξώζεη 

ηνπιάρηζηνλ 20 έηε αζθάιηζεο θαη επίζεο δελ ζπκπιεξώλεη αθέξαην έηνο 

αζθάιηζεο, σο εζληθή ζύληαμε ιακβάλεηαη ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζηα 

αθέξαηα έηε θαη γηα ηνπο ινηπνύο κήλεο ή θαη εκέξεο αζθάιηζεο ιακβάλεη 

αλαινγία. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

1) Αζθαιηζκέλνο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ππνβάιιεη αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο, έρνληαο 

ζπκπιεξώζεη 17 έηε αζθάιηζεο, 8 κήλεο θαη 15 εκέξεο. Σν πνζό ηεο εζληθήο 

ζύληαμεο γηα 17 έηε αζθάιηζεο, αλέξρεηαη ζε 360,96 επξώ. 

Γηα ην ρξόλν αζθάιηζεο πέπαν ηων 17 εηών, δειαδή γηα ηνπο 8 κήλεο θαη 

15 εκέξεο (8 κήλεο x 25 εκέξεο αζθάιηζεο + 15 εκέξεο αζθάιηζεο = 215 

εκέξεο αζθάιηζεο) ζα ιάβεη σο εζληθή ζύληαμε ην πνζό ησλ 5,50 εςπώ 

[(368,64 – 360,96) x 215/300]. πλεπώο, ην ζπλνιηθό πνζό ηεο εζληθήο 

ζύληαμεο γηα 17 έηε αζθάιηζεο, 8 κήλεο θαη 25 κέξεο αλέξρεηαη ζε 366,46 

εςπώ (360,96 + 5,50 = 366,46 επξώ). 

2) Αζθαιηζκέλνο ηνπ ΝΑΣ ππνβάιιεη αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο, έρνληαο 

ζπκπιεξώζεη 19 έηε αζθάιηζεο θαη 8 κήλεο ζπλζεηηθήο ππεξεζίαο. 

Σν πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο γηα ηα 19 έηε λαπηηθήο ππεξεζίαο, αλέξρεηαη 

ζε 376,32 επξώ. Γηα ην ρξόλν αζθάιηζεο πέπαν ηων 19 εηών, δειαδή γηα 

ηνπο 8 κήλεο (8 κήλεο ρ 30 εκέξεο αζθάιηζεο = 240 εκέξεο), ζα ιάβεη σο 

εζληθή ζύληαμε ην πνζό ησλ 5,12 επξώ [(384 – 376,32) ρ 240/360= 5,12.] 

πλεπώο ην ζπλνιηθό πνζό  εζληθήο ζύληαμεο γηα 19 έηε αζθάιηζεο θαη 8 

κήλεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 381,44 εςπώ (376,32+5,12=381,44 επξώ) 

3) Αζθαιηζκέλνο ηνπ ΝΑΣ ππνβάιιεη αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο έρνληαο 

ζπκπιεξώζεη 19 έηε,  8 κήλεο θαη 15 εκέξεο λαπηηθήο ππεξεζίαο. 

Σν πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο γηα ηα 19 έηε λαπηηθήο ππεξεζίαο, αλέξρεηαη 

ζε 376,32 €. 

Γηα ην ρξόλν αζθάιηζεο πέξαλ ησλ 19 εηώλ, δειαδή γηα ηνπο 8 κήλεο  θαη ηηο 

15 εκέξεο (8 κήλεο  ρ 30 εκέξεο +15 εκέξεο = 255 εκέξεο) ζα ιάβεη σο 

εζληθή ζύληαμε ην πνζό ησλ 5,44€ [(384- 376,32) ρ 255/360 = 5,44€] 

Δπνκέλσο, ε εζληθή ζύληαμε πνπ ζα ιάβεη ν παξαπάλσ δηθαηνύρνο, γηα ηα 19 

έηε, 8 κήλεο θαη 15 εκέξεο, λαπηηθήο ππεξεζίαο, ζα αλέξρεηαη ζε 381,76€ 

(376,32€ + 5,44€ = 381,76€). 

 

Ποζό Εθνικήρ ύνηαξηρ για όζοςρ ζςνηαξιοδοηούνηαι με ηο 

ν.612/1977 
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Γηα όζνπο ζπληαμηνδνηνύληαη κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 612/1977 ή κε 

βάζε δηαηάμεηο πνπ παξαπέκπνπλ ζε απηέο, ην πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο,  

είλαη, ζε θάζε πεξίπησζε, απηό πνπ αληηζηνηρεί ζηα 20 έηε αζθάιηζεο, θαη’ 

εθαξκνγή ηεο παξ. 6 ηνπ αξ. 7, ζε ζπλδπαζκό θαη κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ αξ. 

28 παξ. 2β’ ηνπ λ. 4387/2016, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αληαπνδνηηθήο 

ζύληαμεο ησλ αλσηέξσ πξνζώπσλ. 

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Αζθαιηζκέλνο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ πνπ ππνβάιιεη αίηεζε γηα λα ζπληαμηνδνηεζεί 

ιόγσ γήξαηνο κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 612/1977, κε 20εηή δηακνλή ζηελ 

Διιάδα θαη 4.050 ημέπερ αζθάλιζηρ, ζα ιάβεη σο εζληθή ζύληαμε ην πνζό 

ησλ 384 εςπώ.  

Αληίζηνηρα, εάλ έρεη 17 έηε αζθάιηζεο, ζα ιάβεη επίζεο σο εζληθή ζύληαμε ην 

πνζό ησλ 384 εςπώ. 

 

ςνςπολογιζμόρ πλαζμαηικών σπόνων 

 

ε πεξίπησζε πνπ αζθαιηζκέλνο έρεη αλαγλσξίζεη ρσξίο εμαγνξά 

πιαζκαηηθνύο ρξόλνπο, νη νπνίνη αμηνπνηνύληαη μόνο για ηη θεμελίωζη ηνπ 

ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο, νη ρξόλνη απηνί ζπλππνινγίδνληαη ζηε 

δηακόξθσζε ηνπ πνζνύ ηεο εζληθήο ζύληαμεο, όρη όκσο θαη ζε απηό ηεο 

αληαπνδνηηθήο ζύληαμεο, όπσο ξεηά νξίδεηαη ζην αξ. 28 παξ. 2δ ηνπ λ. 

4387/2016. 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Αζθαιηζκέλνο, έρεη αλαγλσξίζεη ρσξίο εμαγνξά 200 εκέξεο επηδνηνύκελεο 

αλεξγίαο (αξ. 40 ηνπ λ. 2084/1992), πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξώζεη ηα 15 έηε 

αζθάιηζεο θαη λα δηθαησζεί ζύληαμεο ζην 67ν έηνο ηεο ειηθίαο. Σν πνζό ηεο 

εζληθήο ζύληαμεο είλαη 345,60 επξώ. 

 

Εξςπακούεηαι όηη νη πιαζκαηηθνί ρξόλνη, νη νπνίνη αλαγλσξίζζεθαλ καηόπιν 

εξαγοπάρ, γηα ηε ζεκειίσζε θαη γηα ηελ πξνζαύμεζε ηνπ πνζνύ ηεο 
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ζύληαμεο, ζπλππνινγίδνληαη ζηε δηακόξθσζε ηόζν ηεο εζληθήο όζν θαη ηεο 

αληαπνδνηηθήο ζύληαμεο. 

 

Σέινο, πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξκνγή ηεο εζληθήο ζύληαμεο, από 1.01.2017 

θαη’ έηνο κε θνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, κε βάζε 

ζπληειεζηή πνπ δηακνξθώλεηαη θαηά 50% από ηε κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ θαη 

θαηά 50% από ηε κεηαβνιή ηνπ Γείθηε Σηκώλ Καηαλαισηή ηνπ 

πξνεγνύκελνπ έηνπο θαη δελ ππεξβαίλεη ηελ εηήζηα κεηαβνιή ηνπ Γείθηε 

Σηκώλ Καηαλαισηή, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 14 παξ. 3 ηνπ λ. 

4387/2016. 

 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΕΡΓΑΙΑ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 

 
 
 
 
              Α. ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟ 

 

 

 

 

Εζωηεπική Διανομή 

1. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ 
2. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα 

3. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληε Κ.Α. 
4. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληξηαο Οηθ.Τ 

5. Γ/λζε Κ.Α.Μ.Α. (Γ13) 

6. Γ/λζε Κ.Α.Α.Α. (Γ14) 
7. Γ/λζε Γηαδνρηθήο Αζθάιηζεο – Γ16 

8. Λνηπέο Γ/λζεηο θαη Απηνηειέο 
Σκήκα ηεο ΓΓΚΑ 

9. Ίξηδα 
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 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                     

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ,                                   

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ &  

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ           

ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝ. ΑΦΑΛΗΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΤΡΗΑ ΑΦ. ΜΗΘΩΣΩΝ  

& ΑΘΔΝΔΗΑ (Γ 13) 

Πιεξνθνξίεο :  Α. Λπηξνθάπε, Δ.Κνπηζηκπνχ 

Σειέθσλν : 2131516797, 2131516788 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΤΡΗΑ ΑΦΑΛΗΖ 

ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ  

& ΑΓΡΟΣΩΝ (Γ 14) 

Πιεξνθνξίεο :  Η. Παπαδφπνπινο, Δ. Ράπηε 

Σειέθσλν : 210 3368110, 210 3368109 

  

Αζήλα   23/12/2016  

 

Αξ. Πξση.: Φ.80000/νηθ.60271/2195 

 

 

 

ΠΡΟ: Όινπο ηνπο θνξείο θχξηαο 

αζθάιηζεο, αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

 

ΚΟΗΝ: Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο 

Κάληγγνο 29, Αζήλα 101 10 

 

 

             

            

ΘΔΜΑ: « ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 28 ΣΟΤ Ν.4387/2016 » 

 

 

ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ - ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΤΝΣΑΞΖ 

 

Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 αθνξνχλ ηνπο αζθαλιζμένοςρ κύπιαρ αζθάλιζηρ απμοδιόηηηαρ ηος 

Τποςπγείος Δπγαζίαρ, Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ (εθηφο ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο), νη νπνίνη ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζχληαμεο ιφγσ γήξαηνο θαη αλαπεξίαο 

κε βάζε ηηο γεληθέο ή θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ησλ θνξέσλ, φπσο απηέο έρνπλ δηακνξθσζεί θαηά 

πεξίπησζε, ή κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4387/2016 γηα ζχληαμε ιφγσ ζαλάηνπ. Δηδηθφηεξα ηα 

πξφζσπα πνπ ππάγνληαη ζηνλ λέν ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο ζχληαμεο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 94 

θαη ζηελ ζρεηηθή Φ.80000/νηθ.29713/779/30.6.2016 (ΑΓΑ: ΩΓ74465Θ1Ω-ΡΞ9) εγθχθιην ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.  

Σν αληαπνδνηηθφ κέξνο ηεο ζχληαμεο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ζπληάμηκεο απνδνρέο (φπσο απηέο 

νξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 28), ην ρξφλν αζθάιηζεο (φπσο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 34) θαη ηα θαη’ έηνο πνζνζηά αλαπιήξσζεο φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηνλ 

πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.4387/2016 θαη παξνπζηάδεηαη θαησηέξσ : 
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ΚΛΗΜΑΚΔ ΔΣΩΝ ΑΦΑΛΗΖ ΠΟΟΣΟ ΑΝΑΠΛΖΡΩΖ 

ΑΠΟ ΔΩ 

0 15 0,77% 

15,01 18 0,84% 

18,01 21 0,90% 

21,01 24 0,96% 

24,01 27 1,03% 

27,01 30 1,21% 

30,01 33 1,42% 

33,01 36 1,59% 

36,01 39 1,80% 

39,01 42 θαη πεξηζζφηεξα 2,00% 

 

Σν πνζνζηφ αλαπιήξσζεο γηα θάζε έηνο αζθάιηζεο αλά θιίκαθα εηψλ, αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ 

πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ πίλαθα. Σν αληαπνδνηηθφ κέξνο ηεο ζχληαμεο αληηζηνηρεί 

ζηα θαη’ έηνο πνζνζηά αλαπιήξσζεο γηα ην ζχλνιν ηνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο επί ησλ ζπληαμίκσλ 

απνδνρψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ην ζχλνιν ηνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο ιακβάλεηαη ππφςε κε 

καζεκαηηθή αθξίβεηα δχν δεθαδηθψλ ςεθίσλ.  

 

Παπάδειγμα 1: Αζθαιηζκέλνο κε 40 έηε αζθάιηζεο θαη ζπληάμηκεο απνδνρέο 1.000 επξψ 

δηθαηνχηαη αληαπνδνηηθή ζχληαμε χςνπο 428 επξψ ππνινγηδφκελε σο αθνινχζσο: 

((15*0,77%)+(3*0,84%)+(3*0,90%)+(3*0,96%)+(3*1,03%)+(3*1,21%)+(3*1,42%)+ 

(3*1,59%)+(3*1,80%)+(1*2,00%))*1.000 = 42,8%*1.000 = 428 εςπώ. 

 

Παπάδειγμα 2: Αζθαιηζκέλνο ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ κε 10.635 εκέξεο αζθάιηζεο (10.635:300=35,45 

έηε αζθάιηζεο) θαη ζπληάμηκεο απνδνρέο 1.000 επξψ δηθαηνχηαη αληαπνδνηηθή ζχληαμε χςνπο 

345,3 επξψ ππνινγηδφκελε σο αθνινχζσο: 

((15*0,77%)+(3*0,84%)+(3*0,90%)+(3*0,96%)+(3*1,03%)+(3*1,21%)+(3*1,42%)+ 

(2,45*1,59%))*1.000 = 34,53%*1.000 = 345,3 εςπώ. 
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 ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΝΣΑΞΗΜΩΝ ΑΠΟΓΟΥΩΝ  

 

Α) ΠΔΡΗΟΓΟ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΩΝ ΤΝΣΑΞΗΜΩΝ ΑΠΟΓΟΥΩΝ  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αληαπνδνηηθνχ κέξνπο ηεο ζχληαμεο αζθαιηζκέλνπ ιακβάλνληαη ππφςε 

σο ζπληάμηκεο απνδνρέο ν κέζνο κεληαίνο κηζζφο – εηζφδεκα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ ηνπ βίνπ. 

πγθεθξηκέλα γηα αηηήζεηο ζπληαμηνδφηεζεο πνπ ππνβάιινληαη απφ 13.5.2016 θαη εληφο ηνπ έηνπο 

2016, νη ζπληάμηκεο απνδνρέο ππνινγίδνληαη σο ν κέζνο κεληαίνο κηζζφο – εηζφδεκα ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ απφ ην έηνο 2002 θαη έσο ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Δθεμήο εηεζίσο ε ρξνληθή 

πεξίνδνο αλαθνξάο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληαμίκσλ απνδνρψλ απμάλεηαη θαηά έλα έηνο.  

 

Παπάδειγμα: Αζθαιηζκέλνο κηζζσηφο ππνβάιεη αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο ηελ 1.12.2018. Ωο 

ζπληάμηκεο απνδνρέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο ιακβάλνληαη ππφςε ν 

κέζνο φξνο κεληαίσλ απνδνρψλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ πνπ ππφθεηληαη ζε εηζθνξέο γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ 1.1.2002 έσο 30.11.2018. 

 

Β) ΜΗΘΩΣΟΗ  

Γηα ηελ εχξεζε ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ ησλ μιζθωηών  : 

Καη’ αξράο ππνινγίδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ πνπ ππφθεηληαη 

ζε εηζθνξέο ππέξ Κιάδνπ χληαμεο (επνκέλσο, ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δψξα Υξηζηνπγέλλσλ, 

Πάζρα θαη επηδφκαηα αδείαο γηα ηα νπνία έρνπλ θαηαβιεζεί εηζθνξέο) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

απφ 1.1.2002 θαη έσο ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο.  

Ο κέζνο απηφο φξνο κεληαίσλ απνδνρψλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ είλαη ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ 

ζπλφινπ ησλ απνδνρψλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ επί ησλ νπνίσλ έρνπλ θαηαβιεζεί εηζθνξέο ππέξ 

Κιάδνπ χληαμεο (θαη κέρξη ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ αζθαιηζηέσλ απνδνρψλ φπσο θαη φπνπ απηφ 

πξνβιεπφηαλ γηα ηα έηε 2002 θαη εθεμήο) δια ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ αζθάιηζεο ηνπ απφ 1.1.2002 

κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο ππνβνιήο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο (αλαγφκελνο ν ρξφλνο 

απηφο ζε κήλεο, π.ρ. πιήξεο κήλαο γηα ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ = 25 εκέξεο αζθάιηζεο). Οι αποδοσέρ ηος 

αζθαλιζμένος για κάθε ημεπολογιακό έηορ πποζαςξάνονηαι καηά ηην εηήζια μεηαβολή 

μιζθών, η οποία όηαν θα πποζδιοπιζηεί, από ηην απμόδια για ηον καθοπιζμό Δλληνική 

ηαηιζηική Απσή, θα ακολοςθήζοςν νέερ οδηγίερ. ηα παπαδείγμαηα πος ακολοςθούν ωρ 

αποδοσέρ θεωπούνηαι οι αποδοσέρ μεηά ηην εθαπμογή ηων ανωηέπω πποζαςξήζεων. 
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Ο καζεκαηηθφο ηχπνο πνπ απνηππψλεη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληαμίκσλ απνδνρψλ γηα 

αζθαιηζκέλν κε ρξφλν αζθάιηζεο απφ ην έηνο i έσο ην έηνο z, είλαη ν παξαθάησ: 

 

Όπνπ, 

i ≥ 2002, 

Α : νη ζπληάμηκεο απνδνρέο, 

Α(t) : νη εηήζηεο απνδνρέο γηα ην έηνο t, 

ν δείθηεο κεηαβνιήο κηζζψλ απφ ην έηνο t έσο ην έηνο z 

 : ε εηήζη  α κεηαβνιή κηζζψλ θαηά ην έηνο t θαη 

Sm : ην ζχλνιν φισλ ησλ κελψλ αζθάιηζεο γηα φιε ηε δηάξθεηα αζθάιηζεο ιακβάλνληαο ππφςε 

θαη ηκήκαηα κελψλ αλ ππάξρνπλ. 

 

εκεηψλνπκε φηη ζε θάζε πεξίπησζε γηα φινπο ηνπο κηζζσηνχο πνπ ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ 

ΔΦΚΑ απφ 1.1.2017 ην αλψηαην φξην αζθαιηζηέσλ απνδνρψλ αλέξρεηαη ζην δεθαπιάζην ηνπ 

πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην θαηψηαην βαζηθφ κηζζφ άγακνπ κηζζσηνχ άλσ ησλ 25 εηψλ, ην νπνίν 

κε ζεκεξηλά δεδνκέλα  ηζνχηαη κε 586,08*10=5.860,8 επξψ. Δπνκέλσο, ζε θάζε πεξίπησζε, θαη 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ ησλ κηζζσηψλ απφ 1.1.2017 σο αλψηαην φξην 

κεληαίσλ απνδνρψλ είλαη ην πνζφ απηφ.  

ηελ πεξίπησζε αζθαιηζκέλσλ νη νπνίνη, ππφ ηελ ηζρχ ηνπ πξντζρχνληνο λνκνζεηηθνχ 

θαζεζηψηνο θαηέβαιιαλ εηζθνξέο αλψηεξεο απφ απηέο ηνπ θνηλνχ θαζεζηψηνο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ 

(6,67% γηα ηνλ αζθαιηζκέλν θαη 13,33% γηα ηνλ εξγνδφηε), εθαξκφδεηαη ην άξζξν 30 παξ.1 ηνπ 

λ.4387/2016, φπσο ηζρχεη, δειαδή ην αληαπνδνηηθφ κέξνο ηεο ζχληαμεο ηνπο γηα θάζε έηνο πνπ 

έρεη θαηαβιεζεί επηπιένλ εηζθνξά, ζα ππνινγίδεηαη κε εηήζην ζπληειεζηή αλαπιήξσζεο 0,075% 

γηα θαζεκία πνζνζηηαία κνλάδα επηπιένλ εηζθνξάο. Ζ πξνζαχμεζε απηή δελ ηζρχεη γηα ηα 

πξφζσπα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 30 παξ.1 ηνπ λ.4387/2016, φπσο ηζρχεη. 

 

Παπάδειγμα 1: 

α. Μηζζσηφο κε πιήξε απαζρφιεζε απφ ηελ 1.1.2002 κέρξη ηελ 31.7.2020. Τπνβάιιεη αίηεκα 

ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ γήξαηνο ηελ 1.8.2020 ζε ειηθία 63 εηψλ θαη 12.000 εκέξεο αζθάιηζεο 

(θαζ’ φιν ην δηάζηεκα ηεο αζθάιηζεο ηνπ ην πνζνζηφ ησλ εηζθνξψλ ππέξ Κιάδνπ χληαμεο δελ 

μεπέξαζε ην 6,67% γηα ηνλ αζθαιηζκέλν θαη 13,33% γηα ηνλ εξγνδφηε). 
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Απνδνρέο επί ησλ νπνίσλ θαηεβιήζεζαλ εηζθνξέο ππέξ Κιάδνπ χληαμεο απφ 1.1.2002 έσο 

31.7.2020 : 216.000 επξψ. 

Υξφλνο αζθάιηζεο απφ 1.1.2002 έσο 31.7.2020 : 223 κήλεο. 

Άξα, πληάμηκεο Απνδνρέο = 216.000/223=968,61 επξψ. 

Ανταποδοτική Σύνταξη : 968,61*42,8%(πνζνζηφ αλαπιήξσζεο ησλ 12.000 ε.α.)=414,57 επξψ  

(ν ίδηνο ζα δηθαησζεί θαη εζληθή ζχληαμε χςνπο 384 επξψ δεδνκέλνπ φηη, επηπξφζζεηα έρεη πάλσ 

απφ 40 έηε δηακνλήο ζηε ρψξα κεηαμχ 15
νπ

 θαη 63
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ).  

Ζ ζπλνιηθή ζχληαμε ηνπ αλέξρεηαη ζε 384+414,57=798,57 επξψ. 

Δπί απηνχ ηνπ πνζνχ ζα ππνινγηζηνχλ ε θξάηεζε ηεο Δηζθνξάο Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ 

(ΔΑ) ππέξ ΑΚΑΓΔ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.3863/2010, φπσο 

ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 44 παξ.10 ηνπ λ.3986/2011, ε εηζθνξά ηνπ άξζξνπ 44 

παξ.11 ηνπ λ.3986/2011 θαζψο θαη ε εηζθνξά ππέξ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο φπσο απηή 

ππνινγίδεηαη κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λ.4387/2016. 

β. Έζησ φηη ν αλσηέξσ αζθαιηζκέλνο γηα 10 έηε, ζπγθεθξηκέλα απφ 1.1.1991 έσο 31.12.2000, 

είρε θαηαβάιιεη εηζθνξέο Κιάδνπ χληαμεο ππέξηεξεο απφ απηέο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ (6,67% γηα ηνλ 

αζθαιηζκέλν θαη 13,33% γηα ηνλ εξγνδφηε), ήηνη 11% (εηζθνξά αζθαιηζκέλνπ) θαη 24% 

(εηζθνξά εξγνδφηε). ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδεηαη ην άξζξν 30 παξ.1 ηνπ λ.4387/2016, φπσο 

ηζρχεη.  

 

 

Παπάδειγμα 2: 

Μηζζσηφο έσο ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο (έζησ 1.8.2020) έρεη ζπλνιηθά 

12.000 εκέξεο αζθάιηζεο εθ ησλ νπνίσλ 8.755 εκέξεο αζθάιηζεο ζηα ΒΑΔ. Γηα ηηο 8.755 εκέξεο 

αζθάιηζεο έρνπλ θαηαβιεζεί 3,6% ππέξηεξεο εηζθνξέο ππέξ Κιάδνπ χληαμεο απφ απηέο ηνπ 

ΗΚΑ-ΔΣΑΜ (6,67% γηα ηνλ αζθαιηζκέλν θαη 13,33% γηα ηνλ εξγνδφηε). Τπνβάιιεη αίηεζε 

ζπληαμηνδφηεζεο ζην 63
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.  

Τπολογιζμόρ Ανηαποδοηικήρ ύνηαξηρ: 

Απνδνρέο επί ησλ νπνίσλ θαηεβιήζεζαλ εηζθνξέο ππέξ Κιάδνπ χληαμεο απφ 1.1.2002 έσο 

31.7.2020 : 267.600 επξψ. 

Υξφλνο αζθάιηζεο απφ 1.1.2002 έσο 31.7.2020 : 223 κήλεο. 

Άξα πληάμηκεο Απνδνρέο = 267.600/223=1.200 επξψ.  

ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδεηαη ην άξζξν 30 παξ.1 ηνπ λ.4387/2016. 

 

 

ΑΔΑ: ΨΩΤΤ465Θ1Ω-64Ω



[6] 

 

Παπάδειγμα 3: 

Μηζζσηφο ππνβάιιεη αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ γήξαηνο ηελ 1.12.2022. Έρεη ζπκπιεξψζεη 

ην 62
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη 16 έηε αζθάιηζεο εθ ησλ νπνίσλ 3.900 ζηα ΒΑΔ εθ ησλ νπνίσλ 

1.100 ηελ ηειεπηαία 13εηία (ζπληαμηνδνηείηαη, επνκέλσο, κε ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ ΒΑΔ θαη 

ιακβάλεη πιήξε ζχληαμε). 

Τπολογιζμόρ Ανηαποδοηικήρ ύνηαξηρ: 

Απνδνρέο επί ησλ νπνίσλ θαηεβιήζεζαλ εηζθνξέο ππέξ Κιάδνπ χληαμεο απφ 1.1.2002 έσο 

30.11.2022 : 139.200 επξψ. 

Υξφλνο αζθάιηζεο απφ 1.1.2002 έσο 31.7.2020 :192 κήλεο. 

Άξα πληάμηκεο Απνδνρέο : 139.200/192=725 επξψ.  

Ανταποδοτική Σύνταξη: 725 * 12,39% (πνζνζηφ αλαπιήξσζεο ησλ 16 εηψλ αζθ.)=89,83 επξψ. 

ηελ πεξίπησζε απηή δελ εθαξκφδεηαη ην άξζξν 30 παξ.1 ηνπ λ.4387/2016, φπσο ηζρχεη. 

 

 

 ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΜΔ ΒΑΖ ΣΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤ Ν.612/1977  

ηηο πεξηπηψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο κηζζσηψλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.612/1977, είηε κε βάζε 

ηηο δηαηάμεηο πνπ παξαπέκπνπλ ζε απηέο θαη ηζρχνπλ θάζε θνξά, εθαξκφδεηαη ην ηειεπηαίν εδάθην 

ηεο πεξ.γ παξ.2 άξζξν 28 ηνπ λ.4387/2016. Ζ αληαπνδνηηθή ζχληαμε ππνινγίδεηαη κε πνζνζηφ 

αλαπιήξσζεο 35 εηψλ, εθφζνλ ν ρξφλνο αζθάιηζεο ππνιείπεηαη ησλ 35 εηψλ θαη αλ ππεξβαίλεη 

ηα 35 έηε ππνινγίδεηαη επί φινπ ηνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο. Δπίζεο ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληαμίκσλ 

απνδνρψλ ιακβάλεηαη ππφςε ν κέζνο φξνο κεληαίσλ απνδνρψλ θαηά ηε δηάξθεηα φιεο ηεο 

αζθάιηζήο ηνπ απφ ηελ 1.1.2002 κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο αηηήζεσο ζπληαμηνδφηεζεο, 

πξνζαπμαλφκελεο γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο θαηά ηελ εηήζηα κεηαβνιή κηζζψλ, φπσο 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή. 

                        

 

 ΜΗΘΩΣΟΗ ΑΜΔΗΒΟΜΔΝΟΗ ΜΔ ΚΤΜΑΗΝΟΜΔΝΔ ΑΠΟΓΟΥΔ 

Οη κηζζσηνί αζθαιηζκέλνη ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ακεηβφκελνη κε 

θπκαηλφκελεο απνδνρέο θαη απαζρνινχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ θαη 

εηδηθφηεηεο, θαηαηάζζνληαη κέρξη 31.12.2016 ζε Αζθαιηζηηθέο Κιάζεηο Σεθκαξηψλ 

Ζκεξνκηζζίσλ θαη νη εηζθνξέο ηνπο ππνινγίδνληαη επί απηψλ ησλ θιάζεσλ. Γηα απηή ηελ 

θαηεγνξία θαη κέρξη 31.12.2016, εθαξκφδεηαη ε πεξ. γ, παξ.2 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ.4387/2016, 

δειαδή σο ζπληάμηκεο απνδνρέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο νξίδεηαη ην 

πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην αζθαιηζηέν κεληαίν εηζφδεκα αλ εθιακβαλφηαλ σο κεληαία εηζθνξά ην 
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πνζφ πνπ πξάγκαηη θαηαβιήζεθε γηα θάζε κήλα αζθάιηζεο. Άξα, νη κεληαίεο απνδνρέο 

ππνινγίδνληαη σο ην γηλφκελν ησλ θαηά κήλα εκεξψλ αζθάιηζεο επί ην ηεθκαξηφ εκεξνκίζζην 

πνπ αληηζηνηρεί ζην έηνο αλαθνξάο. Γηα ην δηάζηεκα απφ 1.1.2017 έσο ηελ πξνεγνχκελε ηεο 

αηηήζεσο ζπληαμηνδφηεζεο νη απνδνρέο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

ζπληαμίκσλ απνδνρψλ είλαη νη πξαγκαηηθέο αληίζηνηρεο απνδνρέο πνπ ππφθεηληαη ζε εηζθνξέο 

Κιάδνπ χληαμεο. Οη απνδνρέο γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο, αλεμάξηεηα αλ είλαη πξηλ ή κεηά ηελ 

1.1.2017, ιακβάλνληαη ππφςε πξνζαπμαλφκελεο γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο θαηά ηελ εηήζηα 

κεηαβνιή κηζζψλ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή. 

Παπάδειγμα: 

Μηζζσηφο θαηά ηα έηε 1.1.2002 έσο ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο (π.ρ. 

1.8.2020) έρεη απαζρνιεζεί σο μπάπμαν θαη θαηά ην ίδην δηάζηεκα έρεη 2.100 εκέξεο αζθάιηζεο 

απφ ηηο νπνίεο 1.450 έσο θαη 31.12.2016. πλνιηθά έρεη 21 έηε αζθάιηζεο. Τπνβάιιεη αίηεζε 

ζπληαμηνδφηεζεο ζην 67
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.  

Σν πνζνζηφ αλαπιήξσζεο γηα ηα 21 έηε αζθάιηζεο αληηζηνηρεί ζε 16,77%. 

Υξφλνο αζθάιηζεο απφ 1.1.2002 έσο 31.7.2020 : 84 κήλεο. 

Οη απνδνρέο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

Γηα ην δηάζηεκα απφ 1.1.2002 έσο 31.12.2016, γηα ην νπνίν αζθαιίδνληαλ βάζεη Σεθκαξηψλ 

Ζκεξνκηζζίσλ, νη απνδνρέο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληαμίκσλ απνδνρψλ 

γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο είλαη ην γηλφκελν ησλ εκεξψλ αζθάιηζεο αλά έηνο επί ηνπ η.ε. ηεο 

αζθαιηζηηθήο θιάζεο ζηελ νπνία ππήγνλην ην έηνο απηφ, πξνζαπμαλφκελεο θαηά ηελ εηήζηα 

κεηαβνιή κηζζψλ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ. 

Γηα ην δηάζηεκα απφ 1.1.2017 έσο ηελ πξνεγνχκελε ηεο αηηήζεσο ζπληαμηνδφηεζεο νη απνδνρέο 

πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληαμίκσλ απνδνρψλ γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο 

είλαη νη πξαγκαηηθέο αληίζηνηρεο απνδνρέο πνπ ππφθεηληαη ζε εηζθνξέο Κιάδνπ χληαμεο αλά 

έηνο πξνζαπμαλφκελεο θαηά ηελ εηήζηα κεηαβνιή κηζζψλ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ 

ΔΛ.ΣΑΣ. 

 

 

Γ) ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΗ ΟΑΔΔ 

 

Γηα ηνπο κέρξη 31.12.1992 (παιαηνχο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΟΑΔΔ) σο κεληαίεο ζπληάμηκεο 

απνδνρέο γηα κελ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ  έλαξμε ηζρχνο ηνπ πδ 258/2005 θαη έσο ηελ 

31.12.2016 ζεσξνχληαη ηα πνζά ησλ αζθαιηζηηθψλ θαηεγνξηψλ επί ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη ην 

πνζνζηφ εηζθνξάο θιάδνπ θχξηαο ζχληαμεο (20%) . 
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Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ησλ ζπγρσλεπζέλησλ ζηνλ ΟΑΔΔ ηακείσλ νη νπνίνη απφ 1.1.2002 

θαη κέρξη ηελ έληαμε ηνπο ζηηο αζθαιηζηηθέο θαηεγνξίεο ηνπ ΟΑΔΔ - θαηέβαιαλ κεληαία 

ζπγθεθξηκέλν πνζφ αλάινγα κε ηελ αζθαιηζηηθή θαηεγνξία ζηελ νπνία ππάγνληαλ, ην κεληαία 

θαηαβαιιφκελν απηφ πνζφ αλάγεηαη ζε κεληαίν εηζφδεκα, κε χςνο αζθαιίζηξνπ ην 20%. 

Γηα ην ρξφλν αζθάιηζεο απφ 1.1.2017 θαη εθεμήο σο κεληαίν εηζφδεκα λνείηαη εθείλν επί 

ηνπ νπνίνπ θαηαβάιινληαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζχκθσλα κε ην άξζξν 39. 

Γηα ηνπο απφ 1.1.1993 θαη εθεμήο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΟΑΔΔ είηε απηνί πξνέξρνληαη απφ 

ηα ζπγρσλεπζέληα ζηνλ ΟΑΔΔ Σακεία, είηε αζθαιίζηεθαλ γηα πξψηε θνξά ζηνλ ΟΑΔΔ σο 

κεληαίεο ζπληάμηκεο απνδνρέο λννχληαη ηα πνζά ησλ αζθαιηζηηθψλ θαηεγνξηψλ επί ησλ νπνίσλ 

ππνινγίδεηαη ην πνζνζηφ εηζθνξάο θιάδνπ θχξηαο ζχληαμεο  

Δηδηθά γηα ηνπο κέρξη 31.12.1992 αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΣΑΝΠΤ θαη γηα ην ρξφλν αζθάιηζήο 

ηνπο κέρξη 31.12.2016 σο κεληαίεο ζπληάμηκεο απνδνρέο λνείηαη ν ηεθκαξηφο κηζζφο ηεο 

αζθαιηζηηθήο θιάζεο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ζηελ νπνία θαηαηάζζνληαη θάζε θνξά . Με δεδνκέλν φηη 

γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηεο θαηεγνξίαο απηήο (απηναπαζρνινχκελνπο θαη κηζζσηνχο) 

πξνβιέπεηαη θαη θαηαβνιή εηζθνξψλ επί  δψξσλ  Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη επηδφκαηνο αδείαο, 

ηα αλσηέξσ επηδφκαηα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ζπληάμηκεο απνδνρέο ηνπο. 

Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΣΑΝΠΤ απφ 1.1.1993 θαη εθεμήο σο κεληαίεο ζπληάμηκεο 

απνδνρέο λννχληαη νη αζθαιηζηηθέο θαηεγνξίεο επί ησλ νπνίσλ ππνινγίδνληαη νη αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο . 

 Δπηζεκαίλνπκε φηη ζε θάζε πεξίπησζε θαηαβνιήο κεησκέλσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (πρ 

κείσζε θαηά 30% ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ απφ 1.1.1993 λέσλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΣΔΒΔ 

ή ηνπ ΟΑΔΔ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.2217/1994 φπσο ίζρπε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ λ.3518/2006 ) έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αληίζηνηρε κείσζε 

ηνπ πνζνχ ηεο αζθαιηζηηθήο θαηεγνξίαο επί ηεο νπνίαο ππνινγίδνληαλ νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο . 

Ωο πξνο ηελ πξφβιεςε ζρεηηθά κε ηελ πξνζαχμεζε ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ κε βάζε ηηο θαηαβιεζείζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο κε ην πνζφ απφ ηνπο θνηλσληθνχο 

πφξνπο θαηφπηλ ζρεηηθήο αλαγσγήο ηνπο αλά αζθαιηζκέλν, επί ηνπ ζέκαηνο απηνχ ζα ζαο δνζνχλ 

λεφηεξεο νδεγίεο. 

 

Παπάδειγμα  

Παιαηφο αζθαιηζκέλνο ηνπ ΟΑΔΔ αζθαιηζκέλνο ηνπ πξψελ ΣΔΒΔ ζπληαμηνδνηείηαη απφ 

1.1.2017 κε ζπλνιηθφ ρξφλν αζθάιηζεο 40 έηε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ 

ηνπ ιακβάλνληαη ππφςε νη εηζθνξέο πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ 1/1/2002 έσο θαη 31/12/2016. 
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Έηορ 

Καηαβολήρ 

Διζθοπών 

Ποζό Μηνιαίαρ 

Διζθοπάρ 
Μήνερ Καηαβολήρ 

ςνολικό Ποζό 

Καηαβληθένηων 

Διζθοπών 

ςνηάξιμερ 

Αποδοσέρ 

2002 143,00 (Ε θαηεγνξία)  12 1716 8.580 

2003 154,00 (‘’) 12 1848 9.240 

2004 166,00 12 1992 9.960 

2005 179,00 12 2148 10.740 

2006 190,00 12 2280 11.400 

2007 

246,75 (επί 5
εο

 

αζθ.θαηεγνξίαο 

ΟΑΔΔ) 

12 2.961 14.804,88 

2008  

 

246,75 ( επί 5
εο

 

αζθαιηζηηθήο 

θαηεγνξίαο ΟΑΔΔ) 

12 2.961 14.804,88 

2009 

315,60 ( επί 6
εο

 

αζθαιηζηηθήο 

θαηεγνξίαο 

12 3787,20 18.935,16 

2010 315,60 12 3787,20 18.935,16 

2011 
315,60  

3787,20 18.935,16 
  

2012 315,60 12 3787,20 18935,16 

2013 315,60 12 3787,20 18.935,16 

2014 315,60 12 3787,20 18935,16 

2015 246,75 12 2961 14804,88 

2016 246,75 12 2961 14804,88 

Σύνολο  222.750,48 

 

πλεπψο απφ 1/1/2002 έσο θαη 31/12/2016, δειαδή γηα 180κήλεο έρνπλ θαηαβιεζεί ζπλνιηθά 

222.750,48 θαη νη κεληαίεο ζπληάμηκεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €1237,50 (222.750,48€/180κήλεο).  

Σν πνζφ ηεο αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο αλέξρεηαη ζε €529,03(€ 1237,5 x 42,75%). 

 

 

Γ) ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΗ ΔΣΑΑ 

 

 Γηα ηνπο κέρξη 31/12/1992 ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ΔΣΑΑ (ΣΜΔΓΔ, ΣΑΤ, 

Σνκέαο Αζθάιηζεο Ννκηθψλ) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ ιακβάλεηαη ππφςε 

γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1/1/2017 θαη εθεμήο ην εηζφδεκα επί ηνπ νπνίνπ έρνπλ θαηαβιεζεί 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4387/2016, ελψ γηα ηνλ πξνγελέζηεξν ρξφλν 

αζθάιηζεο ε πξαγκαηηθά θαηαβιεζείζα κεληαία αζθαιηζηηθή εηζθνξά αλάγεηαη ζε κεληαίν 

εηζφδεκα ζεσξψληαο κεληαίν αζθάιηζηξν χςνπο 20%.  

 Γηα ηνπο κέρξη 31/12/1992 κηζζσηνχο ηνπ ΔΣΑΑ (ΣΜΔΓΔ, ΣΑΤ, Σνκέαο Αζθάιηζεο 

Ννκηθψλ), γηα ην ρξφλν αζθάιηζεο απφ 1/1/2017 θαη κεηά γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληάμηκσλ 

απνδνρψλ ιακβάλνληαη ππφςε νη κεληαίεο απνδνρέο επί ησλ νπνίσλ έρνπλ θαηαβιεζεί 

ΑΔΑ: ΨΩΤΤ465Θ1Ω-64Ω



[10] 

 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 38 ηνπ λ.4387/2016. Γηα ην ρξφλν 

αζθάιηζεο κέρξη 31/12/2016 σο ζπληάμηκεο απνδνρέο, αλά Σνκέα, ιακβάλνληαη νη εμήο:  

α) γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΣΜΔΓΔ, γηα ην ρξφλν αζθάιηζεο απφ 1/1/2002 κέρξη 31/12/2006 

ε θαηαβιεζείζα εηζθνξά αλάγεηαη ζε κεληαίεο απνδνρέο ζεσξψληαο κεληαίν αζθάιηζηξν χςνπο 

20%. Γηα ην ρξφλν αζθάιηζεο απφ 1/1/2007 έσο 31/12/2016 ιακβάλνληαη νη κεληαίεο απνδνρέο 

επί ησλ νπνίσλ θαηαβιήζεθαλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

β) γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΣΑΤ, δεδνκέλνπ φηη ν αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη σο κεληαία 

εηζθνξά ζηαζεξφ πνζφ θαη ν εξγνδφηεο πνζνζηηαία εηζθνξά χςνπο 13,33% επί ησλ απνδνρψλ, 

αζξνίδεηαη ε εηζθνξά αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδφηε θαη ην πνζφ ηνπ αζξνίζκαηνο αλάγεηαη ζε 

κεληαίεο απνδνρέο ζεσξψληαο κεληαίν αζθάιηζηξν χςνπο 20%. 

γ) γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθψλ, ε κεληαία εηζθνξά αλάγεηαη ζε 

ζπληάμηκν κηζζφ ζεσξψληαο κεληαίν αζθάιηζηξν χςνπο 20%.  

 Γηα ηνπο απφ 1/1/1993 αζθαιηζκέλνπο ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνπο κελ ειεχζεξνπο 

επαγγεικαηίεο ηα πνζά ησλ αζθαιηζηηθψλ θαηεγνξηψλ επί ησλ νπνίσλ έρνπλ θαηαβιεζεί 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, γηα δε ηνπο κηζζσηνχο νη κεληαίεο απνδνρέο επί ησλ νπνίσλ έρνπλ 

θαηαβιεζεί αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 

 ε θάζε πεξίπησζε ηα πνζά πνπ πξνθχπηνπλ σο ζπληάμηκεο απνδνρέο θαη’ εθαξκνγή ησλ 

αλσηέξσ αλαπξνζαξκφδνληαη θαηά ηελ εηήζηα κεηαβνιή κηζζψλ, φπσο απηή ζα πξνζδηνξηζηεί 

απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ζηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνχλ ηα πνζά πνπ 

αλαθέξνληαη δελ έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ). 

 Δπηζεκαίλνπκε φηη ζε πεξίπησζε θαηαβνιήο κεησκέλσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 

(αζθαιηζκέλνη θάησ 5εηίαο) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ ιακβάλεηαη ππφςε ε 

κεησκέλε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη αλάγεηαη ζε ζπληάμηκν κηζζφ ζεσξψληαο αζθάιηζηξν χςνπο 

20%. 

 ηελ πεξίπησζε ησλ εκκίζζσλ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο επί ησλ 

δψξσλ ενξηψλ θαη ηνπ επηδφκαηνο αδείαο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ 

ζπλππνινγίδνληαη θαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί επί ησλ πνζψλ απηψλ, θαη 

ζεσξείηαη φηη πξνζαπμάλνπλ ηηο κεληαίεο απνδνρέο ηνπ κήλα πνπ θαηαβάιινληαη. 

 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη κείσζε ηεο θαηαβαιιφκελεο ζχληαμεο (κεησκέλε 

ζχληαμε ιφγσ γήξαηνο ή αλάινγα κε ην βαζκφ αλαπεξίαο γηα ηνπο απφ 1/1/1993 αζθαιηζκέλνπο 

βάζεη ηνπ λ.2084/1992), ε αληαπνδνηηθή ζχληαμε θαηαβάιιεηαη πιήξεο, ελψ κεηψλεηαη ε εζληθή 

ζχληαμε βάζεη ησλ άξζξσλ 7 θαη 27 ηνπ λ.4387/2016. 

 Όζνλ αθνξά ηελ πξφζζεηε εηζθνξά ηνπ άξζξνπ 44 παξ. 14 ηνπ λ.3986/2011 (χςνπο 2% 

επί ηνπ πνζνχ ηεο 1
εο

 αζθαιηζηηθήο θαηεγνξίαο) πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο ειεχζεξνπο 
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επαγγεικαηίεο απφ 1/7/2011, απηή αζξνίδεηαη κε ηελ θχξηα αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη ην άζξνηζκα 

αλάγεηαη ζε κεληαίεο εηζφδεκα ζεσξψληαο κεληαίν αζθάιηζηξν χςνπο 20%. 

 εκεηψλνπκε φηη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπιεξψλεηαη αθέξαηνο αξηζκφο εηψλ 

αζθάιηζεο, γηα παξάδεηγκα ν αζθαιηζκέλνο ζπκπιεξψλεη 41 έηε αζθάιηζεο 5 κήλεο θαη 15 

εκέξεο αζθάιηζεο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πέξαλ ηνπ πιήξνπο έηνπο, δειαδή γηα ην δηάζηεκα 

ησλ 5 κελψλ θαη 15 εκεξψλ (5 x 25 + 15 = 140 εκέξεο), ιακβάλεη αλαινγία ηνπ πνζνζηνχ 

αλαπιήξσζεο ζεσξψληαο φηη ην έηνο αληηζηνηρεί ζε 12 κήλεο θαη θάζε κήλαο ζε 25 εκέξεο 

αζθάιηζεο, δειαδή ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην πνζνζηφ αλαπιήξσζεο θαζνξίδεηαη ζε 

45,73% (44,80 + 2 x 140/300). 

 Ωο πξνο ηελ πξφβιεςε ζρεηηθά κε ηελ πξνζαχμεζε ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ κε βάζε ηηο θαηαβιεζείζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο κε ην πνζφ απφ ηνπο θνηλσληθνχο 

πφξνπο θαηφπηλ ζρεηηθήο αλαγσγήο ηνπο αλά αζθαιηζκέλν, επί ηνπ ζέκαηνο απηνχ ζα ζαο δνζνχλ 

λεφηεξεο νδεγίεο. 

 

Παπάδειγμα 1 

Παιαηφο αζθαιηζκέλνο ηνπ ΣΜΔΓΔ, ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο γηα ην ζχλνιν ηνπ ρξφλνπ 

αζθάιηζεο, έρνληαο ζπκπιεξψζεη 41 έηε αζθάιηζεο, 5 κήλεο θαη 15 εκέξεο αζθάιηζεο, πξφθεηηαη 

λα ζπληαμηνδνηεζεί απφ 1/1/2017 έρνληαο θαηαβάιιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο κέρξη θαη 

15/12/2016. ηελ πεξίπησζε απηή γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ ιακβάλνληαη νη 

εηζθνξέο πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ 1/1/2002 έσο θαη 15/12/2016. 

 

Έηορ 

Καηαβολήρ 

Διζθοπών 

Ποζό Μηνιαίαρ 

Διζθοπάρ 
Μήνερ Καηαβολήρ 

ςνολικό Ποζό 

Καηαβληθένηων 

Διζθοπών 

ςνηάξιμερ 

Αποδοσέρ 

2002 107,44 12 1.289,28 6.446,40 

2003 111,75 12 1.341,00 6.705,00 

2004 117,34 12 1.408,08 7.040,40 

2005 122,03 12 1.464,36 7.321,80 

2006 126,91 12 1.522,92 7.614,60 

2007 131,99 12 1.583,88 7.919,40 

2008  

 

135,95 
(μέχπι 30/9/2008) 

9 1.223,55 6.117,75 

138,67 
(από 1/10/2008) 

3 416,01 2.080,05 

2009 138,67 12 1.664,04 8.320,20 

2010 138,67 12 1.664,04 8.320,20 

2011 
Κύπια 

Διζθοπά 

Ππόζθεηη 

Διζθοπά 

Κύπια 

Διζθοπά 

Ππόζθεηη 

Διζθοπά 1.747,26 8.736,30 
138,67 13,87 12 6 

2012 138,67 13,87 12 12 1.830,48 9.152,40 

2013 138,67 13,87 12 12 1.830,48 9.152,40 

2014 138,67 13,87 12 12 1.830,48 9.152,40 

2015 138,67 13,87 12 12 1.830,48 9.152,40 
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2016 138,67 13,87 11 ½  11 ½  1.754,21 8.771,05 

Σύνολο  €122.002,75 

 

πλεπψο απφ 1/1/2002 έσο θαη 15/12/2016, δειαδή γηα 179,60 κήλεο (179 κήλεο + 15/25) έρνπλ 

θαηαβιεζεί ζπλνιηθά €122.002,75 θαη νη κεληαίεο ζπληάμηκεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €679,30 

(€122.002,75 / 179,60 κήλεο).  

Σν πνζφ ηεο αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο αλέξρεηαη ζε €310,65 (€679,30 x 45,73%). 

  

 

Παπάδειγμα 2 

Παιαηφο αζθαιηζκέλνο ηνπ ΣΑΤ, ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο γηα ην ζχλνιν ηνπ ρξφλνπ 

αζθάιηζεο, έρνληαο ζπκπιεξψζεη 41 έηε αζθάιηζεο, 5 κήλεο θαη 15 εκέξεο αζθάιηζεο, πξφθεηηαη 

λα ζπληαμηνδνηεζεί απφ 1/1/2017 έρνληαο θαηαβάιιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο κέρξη θαη 

15/12/2016. ηελ πεξίπησζε απηή γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ ιακβάλνληαη νη 

εηζθνξέο πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ 1/1/2002 έσο θαη 15/12/2016. 

Έηορ 

Καηαβολήρ 

Διζθοπών 

Ποζό Μηνιαίαρ 

Διζθοπάρ 
Μήνερ Καηαβολήρ 

ςνολικό Ποζό 

Καηαβληθένηων 

Διζθοπών 

ςνηάξιμερ 

Αποδοσέρ 

2002 126,60 12 1.519,20 7.596,00 

2003 

126,60 
(Α΄ εξάμηνο) 

6 759,60 3.798,00 

139,30 
(Β΄ εξάμηνο) 

6 835,80 4.179,00 

2004 149,10 12 1.789,20 8.946,00 

2005 158,00 12 1.896,00 9.480,00 

2006 167,50 12 2.010,00 10.050,00 

2007 177,60 12 2.131,20 10.656,00 

2008  188,30 12 2.259,60 11.298,00 

2009 188,30 12 2.259,60 11.298,00 

2010 188,30 12 2.259,60 11.298,00 

2011 
Κύπια 

Διζθοπά 

Ππόζθεηη 

Διζθοπά 

Κύπια 

Διζθοπά 

Ππόζθεηη 

Διζθοπά 2.342,82 11.714,10 
188,30 13,87 12 6 

2012 188,30 13,87 12 12 2.426,04 12.130,20 

2013 188,30 13,87 12 12 2.426,04 12.130,20 

2014 188,30 13,87 12 12 2.426,04 12.130,20 

2015 188,30 13,87 12 12 2.426,04 12.130,20 

2016 188,30 13,87 11 ½  11 ½  2.324,96 11.624,78 

Σύνολο  160.458,68 

 

πλεπψο απφ 1/1/2002 έσο θαη 15/12/2016, δειαδή γηα 179,60 κήλεο (179 κήλεο + 15/25) έρνπλ 

θαηαβιεζεί ζπλνιηθά €160.458,68 θαη νη κεληαίεο ζπληάμηκεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €893,42 

(€160.458,68 / 179,60 κήλεο).  

Σν πνζφ ηεο αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο αλέξρεηαη ζε €408,56 (€893,42 x 45,73%). 
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Παπάδειγμα 3 

Παιαηά αζθαιηζκέλε ηνπ Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθψλ, αζθαιηζκέλε σο άκηζζε γηα ην ζχλνιν ηνπ 

ρξφλνπ αζθάιηζεο, έρνληαο ζπκπιεξψζεη 25 έηε αζθάιηζεο 8 κήλεο θαη 12 εκέξεο αζθάιηζεο 

πξφθεηηαη λα ζπληαμηνδνηεζεί απφ 1/10/2018 έρνληαο θαηαβάιιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο κέρξη 

θαη 30/9/2018. ηελ πεξίπησζε απηή γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ ιακβάλνληαη 

νη εηζθνξέο πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ 1/1/2002 έσο θαη 30/9/2018. 

 

Έηορ 

Καηαβολήρ 

Διζθοπών 

Ποζό Μηνιαίαρ 

Διζθοπάρ 
Μήνερ Καηαβολήρ 

ςνολικό Ποζό 

Καηαβληθένηων 

Διζθοπών 

ςνηάξιμερ 

Αποδοσέρ 

2002 113,76 12 1.365,12 6.825,60 

2003 118,32 12 1.419,84 7.099,20 

2004 124,23 12 1.490,76 7.453,80 

2005 129,20 12 1.550,40 7.752,00 

2006 134,36 12 1.612,32 8.061,60 

2007 139,73 12 1.676,76 8.383,80 

2008  
 

143,94 
(μέχπι 30/9/2008) 

9 1.295,46 6.477,30 

146,82 
(από 1/10/2008) 

3 440,46 2.202,30 

2009 146,82 12 1.761,84 8.809,20 

2010 146,82 12 1.761,84 8.809,20 

2011 
Κύπια 

Διζθοπά 

Ππόζθεηη 

Διζθοπά 

Κύπια 

Διζθοπά 

Ππόζθεηη 

Διζθοπά 1.845,06 9.225,30 
146,82 13,87 12 6 

2012 146,82 13,87 12 12 1.928,28 9.641,40 

2013 146,82 13,87 12 12 1.928,28 9.641,40 

2014 146,82 13,87 12 12 1.928,28 9.641,40 

2015 146,82 13,87 12 12 1.928,28 9.641,40 

2016 146,82 13,87 12 12 1.928,28 9.641,40 

2017 117,20 12 1.406,40 7.032,00 

2018 117,20 9 1.054,80 5.274,00 

Σύνολο  141.612,30 

 

Γηα ηα έηε 2017 θαη 2018 ππνζέηνπκε φηη έρεη θαηαβιεζεί εηζθνξά ζην θαηψηαην φξην ησλ 

€586,00. 

πλεπψο απφ 1/1/2002 έσο θαη 30/9/2018, δειαδή γηα 201 κήλεο έρνπλ θαηαβιεζεί ζπλνιηθά 

€141.612,30 θαη νη κεληαίεο ζπληάμηκεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €704,54 (€141.612,30 / 201 

κήλεο).  

Σν πνζφ ηεο αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο αλέξρεηαη ζε €150,84 (€704,54 x 21,41%). 

 

Παπάδειγμα 4 

Παιαηφο αζθαιηζκέλνο ηνπ ΣΜΔΓΔ, έρνληαο ζπκπιεξψζεη 37 έηε αζθάιηζεο 3 κήλεο θαη 2 

εκέξεο αζθάιηζεο, πξφθεηηαη λα ζπληαμηνδνηεζεί απφ 1/7/2016 έρνληαο θαηαβάιιεη αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο κέρξη θαη 30/6/2016. Ο ελ ιφγσ αζθαιηζκέλνο έρεη απαζρνιεζεί γηα έλα ρξνληθφ 
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δηάζηεκα σο έκκηζζνο θαη γηα ηνλ ππφινηπν ρξφλν έρεη θαηαβάιιεη εηζθνξέο ειεχζεξνπ 

επαγγεικαηία. ηελ πεξίπησζε απηή γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ ιακβάλνληαη 

νη εηζθνξέο πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ 1/1/2002 έσο θαη 30/6/2016. 

 

Έηορ 

Καηαβολήρ 

Διζθοπών 

Μηνιαίορ 

Μιζθόρ 

Ποζό Μηνιαίαρ 

Διζθοπάρ 

Μήνερ  

Καηαβολήρ 

ςνολικό Ποζό 

Καηαβληθένηων 

Διζθοπών 

ςνηάξιμερ 

Αποδοσέρ 

2002 0,00 107,44 12 1.289,28 6.446,40 

2003 0,00 111,75 12 1.341,00 6.705,00 

2004 1.500,00 117,34 12 1.408,08 7.040,40 

2005 1.800,00 122,03 12 1.464,36 7.321,80 

2006 0,00 126,91 12 1.522,92 7.614,60 

2007 0,00 131,99 12 1.583,88 7.919,40 

2008  

 
0,00 

135,95 
(μέχπι 30/9/2008) 

9 1.223,55 6.117,75 

138,67 
(από 1/10/2008) 

3 416,01 2.080,05 

2009 1.800,00 360,00 14 5.040,00 25.200,00 

2010 1.800,00 360,00 14 5.040,00 25.200,00 

2011 0,00 
Κύπια 

Διζθοπά 

Ππόζθεηη 

Διζθοπά 

Κύπια 

Διζθοπά 

Ππόζθεηη 

Διζθοπά 1.747,26 8.736,30 
138,67 13,87 12 6 

2012 0,00 138,67 13,87 12 12 1.830,48 9.152,40 

2013 0,00 138,67 13,87 12 12 1.830,48 9.152,40 

2014 2.500,00 500,00 0,00 14 0 7.000,00 35.000,00 

2015 2.500,00 500,00 0,00 14 0 7.000,00 35.000,00 

2016 0,00 138,67 13,87 6 6 1.747,26 8.736,30 

Σύνολο  207.422,80 

 

Γηα ηα έηε 2004 θαη 2005 ν αζθαιηζκέλνο απαζρνιήζεθε σο κηζζσηφο, φκσο κε ην ηζρχνλ ηφηε 

λνκνζεηηθφ πιαίζην θαηαβιήζεθαλ εηζθνξέο ειεχζεξνπ επαγγεικαηία ζε 12κελε βάζε. Μηζζσηή 

απαζρφιεζε πξνθχπηεη θαη γηα ηα έηε 2009, 2010, 2014 θαη 2015 νπφηε θαηαβιήζεθε ζπλνιηθή 

εηζθνξά αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδφηε χςνπο 20% (6,67% γηα ηνλ αζθαιηζκέλν θαη 13,33% γηα ηνλ 

εξγνδφηε) επί ησλ απνδνρψλ, ελψ θαηαβιήζεθαλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη επί ησλ δψξσλ 

ενξηψλ θαη επηδφκαηνο αδείαο (εηζθνξέο ζε 14κελε βάζε) 

πλεπψο απφ 1/1/2002 έσο θαη 30/6/2016, δειαδή γηα 174 κήλεο, έρνπλ θαηαβιεζεί ζπλνιηθά 

€207.422,80 θαη νη κεληαίεο ζπληάμηκεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €1.192,09 (€207.422,80 / 174 

κήλεο).  

Σν πνζφ ηεο αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο αλέξρεηαη ζε €448,94 (€1.192,09 x 37,66%). 

 

Παπάδειγμα 5 

Παιαηφο αζθαιηζκέλνο ηνπ ΣΑΤ, έρνληαο ζπκπιεξψζεη 37 έηε αζθάιηζεο 3 κήλεο θαη 2 εκέξεο 

αζθάιηζεο, πξφθεηηαη λα ζπληαμηνδνηεζεί απφ 1/7/2016 έρνληαο θαηαβάιιεη αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο κέρξη θαη 30/6/2016. Ο ελ ιφγσ αζθαιηζκέλνο έρεη απαζρνιεζεί γηα έλα ρξνληθφ 
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δηάζηεκα σο έκκηζζνο θαη γηα ηνλ ππφινηπν ρξφλν έρεη θαηαβάιιεη εηζθνξέο ειεχζεξνπ 

επαγγεικαηία. ηελ πεξίπησζε απηή γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ ιακβάλνληαη 

νη εηζθνξέο πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ 1/1/2002 έσο θαη 30/6/2016. 

 

 

Γηα ηα έηε 2002, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2014, 2015 θαη 2016 ν αζθαιηζκέλνο 

απαζρνιήζεθε σο κηζζσηφο. Γηα ηα δηαζηήκαηα απηά ν αζθαιηζκέλνο θαηέβαιε σο κεληαία 

εηζθνξά έλα ζηαζεξφ πνζφ ζε 12κελε βάζε θαη ν εξγνδφηεο κεληαία εηζθνξά χςνπο 13,33% επί 

ησλ απνδνρψλ ζε 14κελε βάζε.  

πλεπψο απφ 1/1/2002 έσο θαη 30/6/2016, δειαδή γηα 174 κήλεο έρνπλ θαηαβιεζεί ζπλνιηθά 

€334.352,10 θαη νη κεληαίεο ζπληάμηκεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €1.921,56 (€334.352,10 / 174 

κήλεο).  

Σν πνζφ ηεο αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο αλέξρεηαη ζε €723,66 (€1.921,56 x 37,66%). 

 

 

Παπάδειγμα 6 

Νένο αζθαιηζκέλνο ηνπ ΣΜΔΓΔ ππνβάιιεη αίηεκα ζπληαμηνδφηεζεο κε έλαξμε 

ζπληαμηνδφηεζεο απφ 1/1/2021 (ζπληαμηνδφηεζε κε 15 έηε αζθάιηζεο ζην 67
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο). 

Έηορ 
Μηνιαίορ 

Μιζθόρ 

Ποζό Μηνιαίαρ 

Διζθοπάρ 

Αζθαλιζμένος 

Μήνερ  

Καηαβολήρ 

Διζθοπά 

Δπγοδόηη 

Μήνερ 

Καηαβο-

λήρ 

ςνολικό 

Ποζό 

Καηαβλη-

θένηων 

Διζθοπών 

ςνηάξιμερ 

Αποδοσέρ 

2002 1.200,00 126,60 12 159,96 14 3.758,64 18.793,20 

2003 0,00 

126,60 

(Α΄ εξάμηνο) 
6 0 0 1.519,20 7.596,00 

139,30 

(Β΄ εξάμηνο) 
6 0 0 1.671,60 8.358,00 

2004 1.500,00 149,10 12 199,95 14 4.588,50 22.942,50 

2005 1.900,00 158,00 12 253,27 14 5.441,78 27.208,90 

2006 2.200,00 167,50 12 293,26 14 6.115,64 30.578,20 

2007 0,00 177,60 12 0 0 2.131,20 10.656,00 

2008  0,00 188,30 12 0 0 2.259,60 11.298,00 

2009 0,00 188,30 12 0 0 2.259,60 11.298,00 

2010 2.400,00 188,30 12 319,92 14 6.738,48 33.692,40 

2011 2.700,00 

Κύπια 

Διζθοπά 

Ππόζθε

ηη 

Διζθο-

πά 

Κύπια 

Διζθο-

πά 

Ππό-

ζθεηη 

Διζθο

-πά 

359,91 14 7.298,34 36.491,70 

188,30 0 12 0 

2012 0,00 188,30 13,87 12 12 0 0 2.426,04 12.130,20 

2013 0,00 188,30 13,87 12 12 0 0 2.426,04 12.130,20 

2014 3.200,00 188,30 0 12 0 426,56 14 8.231,44 41.157,20 

2015 3.500,00 188,30 0 12 0 426,56 14 8.791,30 43.956,50 

2016 0,00 188,30 0 6 6 479,88 0 1.213,02 6.065,10 

Σύνολο 334.352,10 
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Ο ελ ιφγσ αζθαιηζκέλνο έρεη θαηαβάιεη εηζθνξέο απφ 1/1/2005 έσο 31/12/2020 σο ειεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο, ζπλεπψο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ ιακβάλεηαη ην ζχλνιν 

ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ζην ζχλνιν ηνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο.  

 

Έηορ 

Αζθαλιζηική 

Καηηγοπία ή 

Μηνιαίο 

Διζόδημα 

Ποζό 

Μηνιαίαρ 

Διζθοπάρ 

Μήνερ  

Καηαβολήρ 

ςνολικό Ποζό 

Καηαβληθένηων 

Διζθοπών 

ςνηάξιμερ 

Αποδοσέρ 

2005 610,15 73,22 12 878,64 4.393,20 

2006 634,55 76,15 12 913,80 4.569,00 

2007 659,95 66,00 12 792,00 3.960,00 

2008 
(μέχπι 30/9/2008) 

679,75 135,95 9 1.223,55 6.117,75 

2008 
(από 1/10/2008) 

693,35 138,67 3 416,01 2.080,05 

2009 693,35 138,67 12 1.664,04 8.320,20 

2010 693,35 138,67 12 1.664,04 8.320,20 

2011 
(μέχπι 30/6/2011) 

693,35 138,67 6 832,02 4.160,10 

2011 
(από 1/7/2011) 

852,63 170,53 6 1.023,18 5.115,90 

2012 852,63 170,53 12 2.046,36 10.231,80 

2013 852,63 170,53 12 2.046,36 10.231,80 

2014 852,63 170,53 12 2.046,36 10.231,80 

2015 1.010,86 202,17 12 2.426,04 12.130,20 

2016 1.010,86 202,17 12 2.426,04 12.130,20 

2017 586,00 117,20 12 1.406,40 7.032,00 

2018 586,00 117,20 12 1.406,40 7.032,00 

2019 586,00 117,20 12 1.406,40 7.032,00 

2020 586,00 117,20 12 1.406,40 7.032,00 

Σύνολο  130.120,20 

 

Γηα ηα έηε 2005, 2006 ν αζθαιηζκέλνο έρεη θαηαβάιιεη κεησκέλεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαηά 

40% θαη γηα ην 2005 θαηά 50% (αζθαιηζκέλνο θάησ 5εηίαο), θαη ζπλεπψο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

ζπληάμηκσλ απνδνρψλ ιακβάλεηαη ππφςε ε κεησκέλε αζθαιηζηηθή εηζθνξά. Δπίζεο, γηα ηα έηε 

απφ ην 2017 έσο ην 2020 ν ππνινγηζκφο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γίλεηαη επί ηνπ εηζνδήκαηνο 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 39 ηνπ λ.4387/2016 θαη ζεσξνχκε φηη έρεη θαηαβιεζεί 

εηζθνξά ζην θαηψηαην φξην εηζνδήκαηνο ησλ €586,00. 

πλεπψο απφ 1/1/2005 έσο θαη 31/12/2020, δειαδή γηα 180 κήλεο, έρνπλ θαηαβιεζεί ζπλνιηθά 

€130.120,20 θαη νη κεληαίεο ζπληάμηκεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €722,89 (€130.120,20 / 180 

κήλεο).  

Σν πνζφ ηεο αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο αλέξρεηαη ζε €83,49 (€722,89 x 11,55%). 

ην αλσηέξσ παξάδεηγκα, εάλ ν αζθαιηζκέλνο ζπληαμηνδνηεζεί κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 62
νπ

 

έηνπο ηεο ειηθίαο (κεησκέλε ζχληαμε ιφγσ γήξαηνο βάζεη ηνπ λ.2084/1992 θαηά 1/200 γηα θάζε 

κήλα πνπ ππνιείπεηαη κέρξη ην 67
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο θαη κέρξη 60 κήλεο), ην πνζφ ηεο 
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αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο δελ κεηψλεηαη (κεηψλεηαη ην πνζφ ηεο δηθαηνχκελεο εζληθήο ζχληαμεο 

βάζεη ησλ άξζξσλ 7 θαη 27 ηνπ λ.4387/2016). 

 

 

Παπάδειγμα 7 

Παιαηφο αζθαιηζκέλνο ηνπ ΣΜΔΓΔ κε 25 έηε αζθάιηζεο (κηζζσηνχ θαη ειεχζεξνπ 

επαγγεικαηία) ππνβάιιεη αίηεκα ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ αλαπεξίαο κε έλαξμε ζπληαμηνδφηεζεο 

απφ 1/1/2017, κε βαζκφ αλαπεξίαο 70%. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ 

ιακβάλνληαη ππφςε νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ 1/1/2002 έσο 31/12/2016 

(180 κήλεο). 

Έηορ 
Μηνιαίορ 

Μιζθόρ 

Ποζό 

Μηνιαίαρ 

Διζθοπάρ 

Μήνερ  

Καηαβολήρ 

ςνολικό Ποζό 

Καηαβληθένηων 

Διζθοπών 

ςνηάξιμερ 

Αποδοσέρ 

2002 0,00 107,44 12 1.289,28 6.446,40 

2003 0,00 111,75 12 1.341,00 6.705,00 

2004 0,00 117,34 12 1.408,08 7.040,40 

2005 0,00 122,03 12 1.464,36 7.321,80 

2006 0,00 126,91 12 1.522,92 7.614,60 

2007 1.500,00 300 14 4.200,00 21.000,00 

2008 
(μέχπι 30/9/2008) 

0,00 135,95 9 1.223,55 6.117,75 

2008 
(από 1/10/2008) 

0,00 138,67 3 416,01 2.080,05 

2009 0,00 138,67 12 1.664,04 8.320,20 

2010 0,00 138,67 12 1.664,04 8.320,20 

2011 1.500,00 300 14 4.200,00 21.000,00 

2012 1.600,00 320 14 4.480,00 22.400,00 

2013 1.700,00 340 14 4.760,00 23.800,00 

2014 1.800,00 360 14 5.040,00 25.200,00 

2015 1.900,00 380 14 5.320,00 26.600,00 

2016 2.000,00 400 14 5.600,00 28.000,00 

Σύνολο  227.966,40 

 

πλεπψο απφ 1/1/2002 έσο θαη 31/12/2016, δειαδή γηα 180 κήλεο έρνπλ θαηαβιεζεί ζπλνιηθά 

€227.966,40 θαη νη κεληαίεο ζπληάμηκεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €1.266,48 (€227.966,40 / 180 

κήλεο).  

Σν πνζφ ηεο αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο αλέξρεηαη ζε €261,91 (€1.266,48 x 20,68%).  

Σν πνζφ ηεο αληαπνδνηηθήο δελ κεηψλεηαη παξά ην γεγνλφο φηη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο είλαη 

κηθξφηεξν ηνπ 80%. ηελ πεξίπησζε απηή ζα κεησζεί ην πνζφ ηεο δηθαηνχκελεο εζληθήο ζχληαμεο 

βάζεη ησλ άξζξσλ 7 θαη 27 ηνπ λ.4387/2016. 

ην αλσηέξσ παξάδεηγκα εάλ ν αζθαιηζκέλνο ππέβαιε αίηεκα γηα ζπληαμηνδφηεζε κε ηηο εηδηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ λ.612/1977, νη κεληαίεο ζπληάμηκεο απνδνρέο δελ κεηαβάιινληαη φκσο ην πνζφ ηεο 

αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο ζα ππνινγηζηεί κε ην πνζνζηφ αλαπιήξσζεο ησλ 35 εηψλ αζθάιηζεο. 
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πλεπψο ν αζθαιηζκέλνο ζα ιάβεη ζηελ πεξίπησζε απηή αληαπνδνηηθή ζχληαμε χςνπο €428,20 

(€1.266,48 x 33,81%).  

 

Δ) ΠΛΑΜΑΣΗΚΟ ΥΡΟΝΟ  

 

Ωο ζπληάμηκεο απνδνρέο, πνπ αθνξνχλ ρξφλν αζθάιηζεο πνπ αλαγλσξίδεηαη σο πιαζκαηηθφο κεηά 

απφ θαηαβνιή ηνπ πξνβιεπφκελνπ πνζνχ εμαγνξάο, νξίδεηαη ην πνζφ πνπ ζα απνηεινχζε ηνλ 

αζθαιηζηέν κηζζφ-εηζφδεκα αλ εθιακβαλφηαλ σο μηνιαία ειζθοπά ην πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε γηα 

ηελ εμαγνξά θάζε κήλα αζθάιηζεο.  

Ζ πνζνζηηαία έθπησζε πνπ παξέρεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ εμαγνξάο ζε πεξίπησζε εθάπαμ 

θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ δελ ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληαμίκσλ απνδνρψλ. 

Γειαδή νη ζπληάμηκεο απνδνρέο ππνινγίδνληαη ζην αξρηθφ πνζφ εμαγνξάο, πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο 

έθπησζεο. 

ε θάζε πεξίπησζε, ην ππνινγηδφκελν πνζφ ζπληαμίκσλ απνδνρψλ, πνπ αθνξνχλ ρξφλν 

αζθάιηζεο πνπ αλαγλσξίδεηαη σο πιαζκαηηθφο, ζα ζπλππνινγηζζεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο εθφζνλ ε αίηεζε αλαγλψξηζεο έρεη ππνβιεζεί απφ ην έηνο 2002 θαη 

εθεμήο θαη ζα πξνζαπμεζεί θαηά ηελ εηήζηα κεηαβνιή κηζζψλ απφ ην έηνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

εμαγνξάο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο.  

 

Πιαζκαηηθφο ρξφλνο πνπ αλαγλσξίδεηαη ρσξίο εμαγνξά (π.ρ. ρξφλνο επηδφηεζεο ιφγσ αζζέλεηαο, 

ρξφλνο επηδφηεζεο ιφγσ ηαθηηθήο αλεξγίαο) δελ ζπλππνινγίδεηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ 

ηεο αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο, δειαδή δελ ζπλππνινγίδεηαη νχηε ζηα πνζνζηά αλαπιήξσζεο νχηε 

ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληαμίκσλ απνδνρψλ (άξζξν 28 παξ.2.δ ηνπ λ.4387/2016). 

 

Παπάδειγμα 1: 

Αζθαιηζκέλνο κηζζσηφο έρεη αλαγλσξίζεη, ην έηνο 2014, 12 κήλεο απφ ρξφλν ζπνπδψλ 

θαηαβάιινληαο 167,85 επξψ γηα θάζε κήλα εμαγνξάο, ζπλνιηθά 2.014,20 επξψ. Οη απνδνρέο επί 

ησλ νπνίσλ ζεσξνχκε φηη θαηεβιήζεζαλ εηζθνξέο γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 12 πιαζκαηηθνχο 

κήλεο ππνινγίδνληαη σο αθνινχζσο: 

167,85/20% = 839,25  επξψ γηα θάζε κήλα εμαγνξάο.  

Σν ζπγθεθξηκέλν πνζφ ησλ απνδνρψλ ησλ 12 πιαζκαηηθψλ κελψλ (12*839,25=10.071) ζα 

πξνζαπμεζεί θαηά ηελ εηήζηα κεηαβνιή κηζζψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο 

ηαηηζηηθήο Αξρήο, απφ ην έηνο 2014 έσο ην έηνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο θαη ζα 
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ιεθζεί ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληαμίκσλ απνδνρψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο αληαπνδνηηθήο 

ζχληαμεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ. 

 

 

Παπάδειγμα 2: 

Αζθαιηζκέλνο κηζζσηφο κε πιήξε απαζρφιεζε θαη κεληαίεο απνδνρέο 1.000 επξψ, αλαγλσξίδεη 

ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2018, 18 κήλεο απφ ρξφλν ζπνπδψλ θαηαβάιινληαο γηα θάζε κήλα εμαγνξάο ην 

20% επί ησλ απνδνρψλ ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα πιήξνπο απαζρφιεζεο ηνπ, ζπλνιηθά 

18*1.000*20%=3.600 επξψ. Σν ζπγθεθξηκέλν πνζφ ησλ απνδνρψλ ησλ 18 πιαζκαηηθψλ κελψλ 

(1.000*18=18.000) ζα πξνζαπμεζεί θαηά ηελ εηήζηα κεηαβνιή κηζζψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα 

ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο,  απφ ην έηνο 2018 έσο ην έηνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

ζπληαμηνδφηεζεο θαη ζα ιεθζεί ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληαμίκσλ απνδνρψλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηεο αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ. 

 

 

Σ) ΑΗΣΖΔΗ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΔΝΣΟ ΣΖ 

ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 13.5.2016 ΔΩ 31.12.2018 

 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ αηηήζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο πνπ ππνβάιινληαη εληφο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ 

απφ 13.5.2016 έσο 31.12.2018 εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 94 παξ.2 ηνπ λ.4387/2016. 

χκθσλα κε απηέο γηα ηηο αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ 13.5.2016 έσο 31.12.2016, εάλ ην 

θαζαξφ πξν θφξνπ πνζφ ηεο απνλεκνκέλεο ζχληαμεο κε βάζε ην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην (δειαδή 

ην αθαζάξηζην πνζφ ζχληαμεο αθαηξνπκέλσλ ηεο Δηζθνξάο Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.3863/2010, φπσο ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη κε ην 

άξζξν 44 παξ.10 ηνπ λ.3986/2011, ηεο εηζθνξάο ηνπ άξζξνπ 44 παξ.11 ηνπ λ.3986/2011 θαη ηεο 

εηζθνξάο γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, φπσο απηή ππνινγίδεηαη κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λ.4387/2016) 

ππνιείπεηαη ηνπ θαζαξνχ πξν θφξνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο πνπ ζα ειάκβαλαλ κε βάζε ην 

πξνγελέζηεξν αλά αζθαιηζηηθφ θνξέα λνκνζεηηθφ πιαίζην (δειαδή ην αθαζάξηζην αλά 

αζθαιηζηηθφ θνξέα πνζφ ζχληαμεο αθαηξνπκέλσλ ησλ θξαηήζεσλ γηα ηελ Δηζθνξά Αιιειεγγχεο 

πληαμηνχρσλ, ηεο εηζθνξάο ηνπ άξζξνπ 44 παξ.11 ηνπ λ.3986/2011, ηεο εηζθνξάο ηνπ 

λ.4024/2011 (άξζξν 2 παξ.1 θαη 2), ηνπ λ.4051/2012 (άξζξν 6 παξ.1), ηεο ΤΑ 476/2012 (ΦΔΚ 

Β΄499) θαη ηνπ λ.4093/2012 (άξζξν πξψην παξ. ΗΑ ππνπαξ.ΗΑ5 πεξ.1 θαη παξ.Β ππνπαξ.Β3 πεξ.α) 

θαη ηεο εηζθνξάο γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, φπσο απηή ππνινγίδεηαη κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ 

λ.4387/2016), ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 20%, ην ήκηζπ ηεο δηαθνξάο θαηαβάιιεηαη σο πξνζσπηθή 
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δηαθνξά. Γηα ηηο αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ εληφο ηνπ 2017, αληίζηνηρα θαηαβάιιεηαη σο 

πξνζσπηθή δηαθνξά ην έλα ηξίην (1/3) ηεο αλσηέξσ δηαθνξάο ελψ γηα ηηο αηηήζεηο πνπ ζα 

ππνβιεζνχλ εληφο ηνπ 2018 θαηαβάιιεηαη σο πξνζσπηθή δηαθνξά ην έλα ηέηαξην (1/4) ηεο 

δηαθνξάο απηήο. 

εκεηψλνπκε φηη ηα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ 

αλαπεξίαο. 

 

Παπάδειγμα: 

Μηζζσηφο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ κε πιήξε απαζρφιεζε απφ ην 2002 κέρξη ηελ 31.7.2017. Τπνβάιιεη 

αίηεκα ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ γήξαηνο ηελ 1.8.2017 ζε ειηθίαο 63 εηψλ θαη 40 πξαγκαηηθά έηε 

αζθάιηζεο (θαζ’ φιν ην δηάζηεκα ηεο αζθάιηζεο ηνπ ην πνζνζηφ ησλ εηζθνξψλ ππέξ Κιάδνπ 

χληαμεο δελ μεπέξαζε ην 6,67% γηα ηνλ αζθαιηζκέλν θαη 13,33% γηα ηνλ εξγνδφηε). ηελ 

πεξίπησζε απηή, δεδνκέλεο ηεο πξφβιεςεο ηνπ άξζξνπ 94, παξ. 2, ηνπ λ.4387/2016, πξέπεη λα 

γίλνπλ δχν ππνινγηζκνί : έλαο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηελ 31.12.2014 ζην ΗΚΑ-

ΔΣΑΜ θαη ν δεχηεξνο ζχκθσλα κε ηηο θνηλνπνηνχκελεο δηαηάμεηο ηνπ λ.4387/2016. 

Έζησ εμαγφκελν θαζαξφ πξν θφξνπ πνζφ ζχληαμεο πνπ ζα ιάκβαλε κε βάζε ην πξνγελέζηεξν 

λνκνζεηηθφ πιαίζην : 1.200 επξψ. 

Έζησ θαζαξφ πξν θφξνπ πνζφ ζχληαμεο κε βάζε ην λ.4387/2016 (εζληθή θαη αληαπνδνηηθή):   

840 επξψ. 

Γηαθνξά ησλ δχν πνζψλ ζχληαμεο : 360 επξψ. 

Πνζνζηηαία δηαθνξά ησλ δχν ζπληάμεσλ 360/1200 = 30% . 

Δπεηδή ε δηαθνξά είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 20% ζα θαηαβιεζεί σο πξνζσπηθή δηαθνξά ην εμήο πνζφ: 

360/3=120 επξψ. 

Σειηθφ πνζφ ζχληαμεο: 840+120=960 επξψ. 

Σν επηπιένλ πνζφ ηεο πξνζσπηθήο δηαθνξάο ησλ 120 επξψ ζα ζπκςεθίδεηαη θαη’ έηνο θαη κέρξη 

ηελ πιήξε εμάιεηςή ηνπ κε ηελ εθάζηνηε αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληάμεσλ. 

 

Ε) ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΑΠΟ ΔΡΓΑΣΗΚΟ ΑΣΤΥΖΜΑ Ζ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΑΘΔΝΔΗΑ 

ηηο πεξηπηψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ αλαπεξίαο πνπ νθείιεηαη ζε εξγαηηθφ αηχρεκα ή 

επαγγεικαηηθή αζζέλεηα, ην πνζφ ηεο ζχληαμεο δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ηνπ πνζνχ πνπ 

αληηζηνηρεί ζην δηπιάζην πνζφ ηεο εζληθήο ζχληαμεο γηα είθνζη έηε αζθάιηζεο, ην νπνίν ζήκεξα 

αληηζηνηρεί ζε 768 επξψ (άξζξν 31 παξ. 2 ηνπ λ.4387/2016).  
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Παπάδειγμα 1: 

Αζθαιηζκέλνο ππνβάιιεη αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ αλαπεξίαο κε πνζνζηφ 85% πνπ 

νθείιεηαη ζε εξγαηηθφ αηχρεκα ηελ 1.12.2020. Έρεη ζπκπιεξψζεη ην 34
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη 

3 έηε αζθάιηζεο.  

πληάμηκεο απνδνρέο : 28.800/36=800 επξψ. 

Ζ εζληθή ζχληαμε πνπ δηθαηνχηαη αληηζηνηρεί ζε 345,60 επξψ.  

Ζ αληαπνδνηηθή ζχληαμε πνπ ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ ζπληαμίκσλ απνδνρψλ ηνπ θαη ηνπ ρξφλνπ 

αζθάιηζεο ηνπ είλαη 800*2,31%(πνζνζηφ αλαπιήξσζεο ησλ 3 εηψλ αζθ.)=18,48 επξψ. 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ ζχληαμεο ππνινγίδεηαη ζε 345,60+18,48=364,08 επξψ. 

Δπεηδή φκσο ην πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ δηθαηνχηαη δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ησλ 768 επξψ, 

ηειηθά ζα ιάβεη σο ζχληαμε ην πνζφ ησλ 768 επξψ, ην νπνίν αλαιχεηαη ζε εζληθή ζχληαμε χςνπο 

345,60 επξψ θαη αληαπνδνηηθή ζχληαμε χςνπο 422,40 επξψ. 

 

Παπάδειγμα 2: 

Μηζζσηφο ππνβάιιεη αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ αλαπεξίαο κε πνζνζηφ 80% πνπ νθείιεηαη ζε 

εξγαηηθφ αηχρεκα ηελ 1.1.2019. Έρεη ζπκπιεξψζεη ην 54
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη 34 έηε 

αζθάιηζεο.  

Απνδνρέο επί ησλ νπνίσλ θαηεβιήζεζαλ εηζθνξέο ππέξ Κιάδνπ χληαμεο απφ 1.1.2002 έσο 

31.12.2018 : 295.800 επξψ. 

Υξφλνο αζθάιηζεο απφ 1.1.2002 έσο 31.12.2018 : 204 κήλεο. 

Άξα, πληάμηκεο Απνδνρέο = 295.800/204=1450 επξψ. 

Ανταποδοτική Σύνταξη: 1450*30,63%(πνζνζηφ αλαπιήξσζεο ησλ 34 εηψλ αζθ.)=444,14 επξψ  

Ο ίδηνο ζα δηθαησζεί θαη εζληθή ζχληαμε χςνπο 384 επξψ. 

Ζ ζπλνιηθή ζχληαμε ηνπ αλέξρεηαη ζε 384+414,14=798,14 επξψ. 

 

 

ΚΑΣΑΡΓΖΖ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ 

 

Απφ 13.5.2016 καηαπγούνηαι όλερ οι διαηάξειρ πος πποέβλεπαν διαθοπεηικό ηπόπο 

ςπολογιζμού ηηρ ζύνηαξηρ, καηώηαηο όπιο και ανώηαηο όπιο κύπιαρ ζύνηαξηρ ιφγσ γήξαηνο, 

αλαπεξίαο ή ζαλάηνπ . 

ΔΠΗΖΜΑΝΖ: Πξνβιέπεηαη θαηψηαην φξην κφλν ζηελ πεξίπησζε ζχληαμεο ιφγσ αλαπεξίαο 

ζπλεπεία εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο ή επαγγεικαηηθήο αζζέλεηαο (άξζξν 31, παξ.2). ηελ πεξίπησζε 
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απηή ην πνζφ ηεο ζχληαμεο (ήηνη άζξνηζκα εζληθήο θαη αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ πξνζαπμήζεσλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 30 ή ιφγσ παξάιιειεο 

απαζρφιεζεο) δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην δηπιάζην ηεο εζληθήο 

ζχληαμεο γηα 20 έηε αζθάιηζεο, φπσο απηφ θάζε θνξά νξίδεηαη, (ήηνη 384*2=768 επξψ). 

Δλλνείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ εμάγεηαη βάζεη εηψλ αζθάιηζεο θαη 

ζπληαμίκσλ απνδνρψλ είλαη ππέξηεξν ηνπ αλσηέξσ πνζνχ ηζρχεη ην ππέξηεξν απηφ πνζφ . 

 

                                    ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΗΑ, 

                            ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΓΓΔΤΖ 

 

                              ΑΝΑΣΑΗΟ ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ 

Δζωη. Γιανομή: 

1.Γπαθείο κ. Τθςποςπγού  

2.Γπαθείο κ. Γεν. Γπαμμαηέα Κ.Α. 

3.Γπαθείο κ. Γεν. Γ/νηή Κ.Α. 

4. Γπαθείο καρ. Γεν. Γ/νηπιαρ Ο.Τ. 

5.Γ/νζη ΚΑΑΑ (Γ14) 

6. Γ/νζη ΚΑΜΑ (Γ13) 

7. Γ/νζη Ππόζθεηηρ Αζθ/ζηρ (Γ15) 

8. Γ/νζη Γιαδοσικήρ Αζθ/ζηρ (Γ16) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ OIK/KΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Δ7- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΠΔΔ  

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Δ13-Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

Δ14-Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ 

Δ15-Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

Πληρ.: Νιάρχος Π. Τζαγκαρουλάκης Ι. 

Τηλ. 2131516857 2131516856 

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29 

Ταχ.Κώδικας: 101 10 

             e-mail: doikepoptia@ypakp.gr 

 

 

ΘΕΜΑ: Οδηγίες υπολογισμού συντάξιμων αποδοχών βάσει της μεταβολής 

του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 
 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. Φ.80000/οικ.60271/2195/23.12.2016 εγκυκλίου και σε ότι 

αφορά στην προσαύξηση των συνταξίμων αποδοχών για τον υπολογισμό της 

ανταποδοτικής σύνταξης, σας διευκρινίζουμε τα εξής:  

 

Α. Με τις διατάξεις του άρθρου 94, παρ.4α  του Ν. 4461/17 (ΦΕΚ 38/Α), με τις οποίες 

αντικαθίσταται το τέταρτο εδάφιο της παρ.2α του άρθρου 8 του Ν.4387/2016, από τότε 

που ίσχυσε, προβλέπεται ότι:  

«Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του 

ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξανόμενες σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παράγραφο 4». 

Ειδικότερα και σύμφωνα με την παράγραφο 4α: «Η αναπροσαρμογή των συντάξιμων 

αποδοχών για το διάστημα έως και το 2020, διενεργείται κατά τη μεταβολή του μέσου 

ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ. Η προσαύξηση των συντάξιμων 

αποδοχών για το διάστημα από το 2021 και εφεξής διενεργείται με βάση το δείκτη 

μεταβολής μισθών, που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.»  

 

 

 

 

 

Αθήνα,    05 - 04 - 2017 

Αρ. Πρωτ.: οικ. 15726/605 

 

ΠΡΟΣ: ΕΦΚΑ  

   

 

 

ΚΟΙΝ: ΕΤΕΑΕΠ 
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Β. Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών 

των ασφαλισμένων, από το έτος 2002 και εντεύθεν, σας επισυνάπτουμε σνημμένα, 

τον Πίνακα Ι: Εξέλιξη ετήσιων μεταβολών του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. 

Ειδικότερα για όσους ασφαλισμένους υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης κατά το έτος 

2017:  

 η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών του έτους 2002 γίνεται με χρήση του 

γινομένου των ετήσιων μεταβολών του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών 

Καταναλωτή από τα έτη 2003 έως και το έτος 2016 (ο μέσος ετήσιος Γενικός 

ΔτΚ αποτυπώνει τη μεταβολή  του μέσου ετήσιου δείκτη κάθε έτους  με τον 

αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους), 

 η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών του έτους 2003 γίνεται με χρήση του 

γινομένου: των ετήσιων μεταβολών του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών 

Καταναλωτή από τα έτη 2004 έως και το έτος 2016 (ο μέσος ετήσιος Γενικός 

ΔτΚ αποτυπώνει τη μεταβολή  του μέσου ετήσιου δείκτη κάθε έτους  με τον 

αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους), 

 κοκ. 

 Η μεταβολή του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2016 

σημαίνει τη μεταβολή του μέσου ετήσιου δείκτη του έτους 2016 με τον 

αντίστοιχο δείκτη του έτους 2015, συνεπώς μεταβάλλοντας με το δείκτη αυτό 

τις συντάξιμες αποδοχές του έτους 2015 προκύπτει η  αναπροσαρμογή τους 

στο έτος 2016. 

 Σημειώνεται ότι οι συντάξιμες αποδοχές αναπροσαρμόζονται έως και το 

προηγούμενο της συνταξιοδότησης έτος. 

Επιπλέον επισημαίνεται ότι, όταν το γινόμενο των διαδοχικών μεταβολών του μέσου 

ετήσιου ΔτΚ περισσοτέρων του ενός ετών είναι μικρότερο της μονάδας (1), επειδή η 

προαναφερθείσα διάταξη αναφέρεται σε προσαύξηση των αποδοχών, τότε λαμβάνεται 

υπόψη ως τιμή του γινομένου η μονάδα. 

 

Γ. Συνημμένα παραθέτουμε παραδείγματα προσαύξησης συνταξίμων αποδοχών για 

μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες, για πληρέστερη ενημέρωση σας, για 

συνταξιοδότηση το έτος 2016 (μετά την 13/5/2016) καθώς και για συνταξιοδότηση το 

έτος 2017.  Η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών του έτους 2002 γίνεται με 

χρήση του γινομένου των ετήσιων μεταβολών του μέσου ετήσιου ΔΤΚ από τα έτη 2002 

έως και το προηγούμενο της συνταξιοδότησης έτος. Όταν το γινόμενο των διαδοχικών 

μεταβολών περισσοτέρων του ενός ετών είναι μικρότερο της μονάδας (1), λαμβάνεται 

υπόψη σαν τιμή η μονάδα. Συνεπώς στους πίνακες των παραδειγμάτων όπου υπάρχει 

συντελεστής συνολικής αναπροσαρμογής μικρότερος της μονάδας, οι ετήσιες 

αποδοχές παραμένουν σταθερές.  
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 Οι υπηρεσίες μας είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. 

 

 

 

 

 

 

                 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  

 

 

        ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

 

Πίνακας Ι: Εξέλιξη ετήσιων μεταβολών Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 

Παραδείγματα υπολογισμού συντάξιμων αποδοχών (αποχώρηση το έτος 2016 και το 

έτος 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (μέσω email): 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Υφυπουργού 

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΚΑΠ  

4. Γραφείο Γενικής Γραμματέως ΚΑ  

5. Γραφείο Γεν. Δ/ντη ΚΑ  

6. Γραφείο Γ.Δ. Οικονομικών Υπηρεσιών 

7. Δ7 – Τμήμα Αναλογιστικών Μελετών 

8. Δ13  

9. Δ14 

10. Δ15 
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Πίνακας I. Εξέλιξη ετήσιων μεταβολών Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 

(Έτος βάσης : 2009=100,0) 

 
  

  

Έτος 

Σύγκριση δείκτη Δεκεμβρίου κάθε έτους με τον αντίστοιχο 
δείκτη του προηγούμενου έτους 

Σύγκριση μέσου ετήσιου δείκτη κάθε έτους, με τον 
αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους 

  
Δείκτης Δεκ. Μεταβολή % Μέσος ετήσιος δείκτης Μεταβολή % 

2000 77,544 3,9 75,604 3,2 

2001 79,906 3,0 78,155 3,4 

2002 82,612 3,4 80,991 3,6 

2003 85,153 3,1 83,851 3,5 

2004 87,786 3,1 86,282 2,9 

2005 90,966 3,6 89,341 3,5 

2006 93,612 2,9 92,196 3,2 

2007 97,247 3,9 94,865 2,9 

2008 99,159 2,0 98,804 4,2 

2009 101,778 2,6 100,000 1,2 

2010 107,044 5,2 104,713 4,7 

2011 109,629 2,4 108,200 3,3 

2012 110,510 0,8 109,824 1,5 

2013 108,621 -1,7 108,813 -0,9 

2014 105,789 -2,6 107,385 -1,3 

2015 105,612 -0,2 105,521 -1,7 

2016 105,636 0,0 104,649 -0,8 

 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία  

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT87/- 

  

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT87/-
ΑΔΑ: 7ΙΣΒ465Θ1Ω-ΘΕΒ
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ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Ετος 
Μηνιαίες 
αποδοχές  

Μηνιαίες αποδοχές 
με αναπροσαρμογή 
(με τον ΔΤΚ) από το 
έτος αναφοράς 
μέχρι το έτος 
εξόδου 

Συνολική αναπροσαρμογή 
(με τον ΔΤΚ) από το έτος 
αναφοράς μέχρι το 
προηγούμενο του έτους 
εξόδου 

Σωρευτικός 
ΔτΚ για 
αποχώρηση το  
έτος 2016 

Ετήσιες αποδοχές 
αναπροσαρμοσμένες με 
το ΔΤΚ έτος 

Μεταβολή 
% 

συντελεστής 

2002 500 651,31 1,30263 1,30263 9.118,39 2003 3,5 1,035 

2003 522,00 656,98 1,25858 1,25858 9.197,68 2004 2,9 1,029 

2004 542,00 662,92 1,22311 1,22311 9.280,94 2005 3,5 1,035 

2005 566,00 668,87 1,18175 1,18175 9.364,15 2006 3,2 1,032 

2006 589,00 674,47 1,14510 1,14510 9.442,52 2007 2,9 1,029 

2007 612,00 681,05 1,11283 1,11283 9.534,73 2008 4,2 1,042 

2008 644,00 687,78 1,06798 1,06798 9.628,87 2009 1,2 1,012 

2009 658,00 694,33 1,05521 1,05521 9.720,56 2010 4,7 1,047 

2010 695,00 700,36 1,00771 1,00771 9.805,05 2011 3,3 1,033 

2011 725,00 725,00 0,97524 1,00000 10.150,00 2012 1,5 1,015 

2012 743,00 743,00 0,96081 1,00000 10.402,00 2013 -0,9 0,991 

2013 743,00 743,00 0,96975 1,00000 10.402,00 2014 -1,3 0,987 

2014 740,00 740,00 0,98264 1,00000 10.360,00 2015 -1,7 0,983 

2015 734,00 734,00 1,00000 1,00000 10.276,00 2016 -0,8 0,992 

2016 735,00 735,00 1,00000 1,00000 4.410,00      

                  

    Άθροισμα  141.092,89     

    Μήνες  174     

      Μέσος όρος αποδοχών   810,88       

 

 

 
 

 

 

 
 

  

ΑΔΑ: 7ΙΣΒ465Θ1Ω-ΘΕΒ
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ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Ετος 
Μηνιαίες 
αποδοχές  

Μηνιαίες 
αποδοχές με 
αναπροσαρμογή 
(με τον ΔΤΚ) από 
το έτος αναφοράς 
μέχρι το έτος 
εξόδου 

Συνολική 
αναπροσαρμογή (με τον 
ΔΤΚ) από το έτος 
αναφοράς μέχρι το 
προηγούμενο του έτους 
εξόδου 

Σωρευτικός 
ΔτΚ για 
αποχώρηση 
το  έτος 
2017 

Ετήσιες αποδοχές 
αναπροσαρμοσμένες 
με το ΔΤΚ έτος 

Μεταβολή 
% 

συντελεστής 

2002 500 645,94 1,29187 1,29187 9.043,10 2003 3,5 1,035 

2003 522,00 651,55 1,24819 1,24819 9.121,74 2004 2,9 1,029 

2004 542,00 657,45 1,21301 1,21301 9.204,31 2005 3,5 1,035 

2005 566,00 663,35 1,17199 1,17199 9.286,84 2006 3,2 1,032 

2006 589,00 668,90 1,13565 1,13565 9.364,55 2007 2,9 1,029 

2007 612,00 675,43 1,10364 1,10364 9.456,01 2008 4,2 1,042 

2008 644,00 682,10 1,05916 1,05916 9.549,37 2009 1,2 1,012 

2009 658,00 688,59 1,04649 1,04649 9.640,31 2010 4,7 1,047 

2010 695,00 695,00 0,99939 1,00000 9.730,00 2011 3,3 1,033 

2011 725,00 725,00 0,96719 1,00000 10.150,00 2012 1,5 1,015 

2012 743,00 743,00 0,95288 1,00000 10.402,00 2013 -0,9 0,991 

2013 743,00 743,00 0,96174 1,00000 10.402,00 2014 -1,3 0,987 

2014 740,00 740,00 0,97453 1,00000 10.360,00 2015 -1,7 0,983 

2015 734,00 734,00 0,99174 1,00000 10.276,00 2016 -0,8 0,992 

2016 735,00 735,00 1,00000 1,00000 10.290,00      

                  

    Άθροισμα  146.276,22     

    Μήνες  180     

      Μέσος όρος αποδοχών   812,65       

 
  

ΑΔΑ: 7ΙΣΒ465Θ1Ω-ΘΕΒ
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ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 

Ετος 
Ετήσιες 
αποδοχές  

ετήσιες αποδοχές 
με αναπροσαρμογή 
(με τον ΔΤΚ) από το 
έτος αναφοράς 
μέχρι το έτος 
εξόδου 

Συνολική αναπροσαρμογή 
(με τον ΔΤΚ) από το έτος 
αναφοράς μέχρι το 
προηγούμενο του έτους 
εξόδου 

Σωρευτικός ΔτΚ 
για αποχώρηση 
το  έτος 2016 

Ετήσιες αποδοχές 
αναπροσαρμοσμένες με 
το ΔΤΚ έτος 

Μεταβολή 
% 

συντελεστής 

2002 6446,4 8.397,26 1,30263 1,30263 8.397,26 2003 3,5 1,035 

2003 6.705,00 8.438,76 1,25858 1,25858 8.438,76 2004 2,9 1,029 

2004 7.040,40 8.611,16 1,22311 1,22311 8.611,16 2005 3,5 1,035 

2005 7.321,80 8.652,51 1,18175 1,18175 8.652,51 2006 3,2 1,032 

2006 7.614,60 8.719,50 1,14510 1,14510 8.719,50 2007 2,9 1,029 

2007 7.919,40 8.812,95 1,11283 1,11283 8.812,95 2008 4,2 1,042 

2008 8.197,80 8.755,05 1,06798 1,06798 8.755,05 2009 1,2 1,012 

2009 8.320,20 8.779,53 1,05521 1,05521 8.779,53 2010 4,7 1,047 

2010 8.320,20 8.384,38 1,00771 1,00771 8.384,38 2011 3,3 1,033 

2011 8.736,30 8.736,30 0,97524 1,00000 8.736,30 2012 1,5 1,015 

2012 9.152,40 9.152,40 0,96081 1,00000 9.152,40 2013 -0,9 0,991 

2013 9.152,40 9.152,40 0,96975 1,00000 9.152,40 2014 -1,3 0,987 

2014 9.152,40 9.152,40 0,98264 1,00000 9.152,40 2015 -1,7 0,983 

2015 9.152,40 9.152,40 1,00000 1,00000 9.152,40 2016 -0,8 0,992 

2016 4.385,53 4.385,53 1,00000 1,00000 4.385,53      

                  

    Άθροισμα 127282,5105      

    Μήνες 173,6      

      Μέσος όρος αποδοχών 733,1941849         

 
  

ΑΔΑ: 7ΙΣΒ465Θ1Ω-ΘΕΒ
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ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 

Ετος 
Ετήσιες 
αποδοχές  

ετήσιες αποδοχές 
με 
αναπροσαρμογή 
(με τον ΔΤΚ) από 
το έτος αναφοράς 
μέχρι το έτος 
εξόδου 

Συνολική 
αναπροσαρμογή (με τον 
ΔΤΚ) από το έτος 
αναφοράς μέχρι το 
προηγούμενο του έτους 
εξόδου 

Σωρευτικός 
ΔτΚ για 
αποχώρηση 
το έτος 2017 

Ετήσιες αποδοχές 
αναπροσαρμοσμένες 
με το ΔΤΚ έτος 

Μεταβολή 
% 

συντελεστής 

2002 6446,4 8.327,92 1,29187 1,29187 8.327,92 2003 3,5 1,035 

2003 6.705,00 8.369,08 1,24819 1,24819 8.369,08 2004 2,9 1,029 

2004 7.040,40 8.540,06 1,21301 1,21301 8.540,06 2005 3,5 1,035 

2005 7.321,80 8.581,07 1,17199 1,17199 8.581,07 2006 3,2 1,032 

2006 7.614,60 8.647,50 1,13565 1,13565 8.647,50 2007 2,9 1,029 

2007 7.919,40 8.740,18 1,10364 1,10364 8.740,18 2008 4,2 1,042 

2008 8.197,80 8.682,76 1,05916 1,05916 8.682,76 2009 1,2 1,012 

2009 8.320,20 8.707,04 1,04649 1,04649 8.707,04 2010 4,7 1,047 

2010 8.320,20 8.320,20 0,99939 1,00000 8.320,20 2011 3,3 1,033 

2011 8.736,30 8.736,30 0,96719 1,00000 8.736,30 2012 1,5 1,015 

2012 9.152,40 9.152,40 0,95288 1,00000 9.152,40 2013 -0,9 0,991 

2013 9.152,40 9.152,40 0,96174 1,00000 9.152,40 2014 -1,3 0,987 

2014 9.152,40 9.152,40 0,97453 1,00000 9.152,40 2015 -1,7 0,983 

2015 9.152,40 9.152,40 0,99174 1,00000 9.152,40 2016 -0,8 0,992 

2016 8.771,05 8.771,05 1,00000 1,00000 8.771,05      

                  

    Άθροισμα 131032,779      

    Μήνες 179,6      

      Μέσος όρος αποδοχών 729,581174         

ΑΔΑ: 7ΙΣΒ465Θ1Ω-ΘΕΒ
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ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ 

Ετος 
Ετήσιες 
αποδοχές  

ετήσιες αποδοχές 
με αναπροσαρμογή 
(με τον ΔΤΚ) από το 
έτος αναφοράς 
μέχρι το έτος 
εξόδου 

Συνολική αναπροσαρμογή 
(με τον ΔΤΚ) από το έτος 
αναφοράς μέχρι το έτος 
εξόδου 

Σωρευτικός 
ΔτΚ για 
αποχώρηση το  
έτος 2016 

Ετήσιες αποδοχές 
αναπροσαρμοσμένες με 
το ΔΤΚ έτος 

Μεταβολή 
% 

συντελεστής 

2002 7596 9.894,76 1,30263 1,30263 9.894,76 2003 3,5 1,035 

2003 7.977,00 10.039,67 1,25858 1,25858 10.039,67 2004 2,9 1,029 

2004 8.946,00 10.941,91 1,22311 1,22311 10.941,91 2005 3,5 1,035 

2005 9.480,00 11.202,95 1,18175 1,18175 11.202,95 2006 3,2 1,032 

2006 10.050,00 11.508,28 1,14510 1,14510 11.508,28 2007 2,9 1,029 

2007 10.656,00 11.858,32 1,11283 1,11283 11.858,32 2008 4,2 1,042 

2008 11.298,00 12.065,99 1,06798 1,06798 12.065,99 2009 1,2 1,012 

2009 11.298,00 11.921,72 1,05521 1,05521 11.921,72 2010 4,7 1,047 

2010 11.298,00 11.385,15 1,00771 1,00771 11.385,15 2011 3,3 1,033 

2011 11.714,10 11.714,10 0,97524 1,00000 11.714,10 2012 1,5 1,015 

2012 12.130,20 12.130,20 0,96081 1,00000 12.130,20 2013 -0,9 0,991 

2013 12.130,20 12.130,20 0,96975 1,00000 12.130,20 2014 -1,3 0,987 

2014 12.130,20 12.130,20 0,98264 1,00000 12.130,20 2015 -1,7 0,983 

2015 12.130,20 12.130,20 1,00000 1,00000 12.130,20 2016 -0,8 0,992 

2016 5.812,39 5.812,39 1,00000 1,00000 5.812,39      

                  

    Άθροισμα  166.866,04     

    Μήνες  173,6     

      Μέσος όρος αποδοχών   961,21       

ΑΔΑ: 7ΙΣΒ465Θ1Ω-ΘΕΒ
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ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ 

Ετος 
Ετήσιες 
αποδοχές  

ετήσιες αποδοχές 
με 
αναπροσαρμογή 
(με τον ΔΤΚ) από 
το έτος αναφοράς 
μέχρι το έτος 
εξόδου 

Συνολική 
αναπροσαρμογή (με τον 
ΔΤΚ) από το έτος 
αναφοράς μέχρι το έτος 
εξόδου 

Σωρευτικός 
ΔτΚ για 
αποχώρηση 
το έτος 2017 

Ετήσιες αποδοχές 
αναπροσαρμοσμένες 
με το ΔΤΚ έτος 

Μεταβολή 
% 

συντελεστής 

2002 7596 9.813,06 1,29187 1,29187 9.813,06 2003 3,5 1,035 

2003 7.977,00 9.956,78 1,24819 1,24819 9.956,78 2004 2,9 1,029 

2004 8.946,00 10.851,57 1,21301 1,21301 10.851,57 2005 3,5 1,035 

2005 9.480,00 11.110,45 1,17199 1,17199 11.110,45 2006 3,2 1,032 

2006 10.050,00 11.413,26 1,13565 1,13565 11.413,26 2007 2,9 1,029 

2007 10.656,00 11.760,41 1,10364 1,10364 11.760,41 2008 4,2 1,042 

2008 11.298,00 11.966,36 1,05916 1,05916 11.966,36 2009 1,2 1,012 

2009 11.298,00 11.823,29 1,04649 1,04649 11.823,29 2010 4,7 1,047 

2010 11.298,00 11.298,00 0,99939 1,00000 11.298,00 2011 3,3 1,033 

2011 11.714,10 11.714,10 0,96719 1,00000 11.714,10 2012 1,5 1,015 

2012 12.130,20 12.130,20 0,95288 1,00000 12.130,20 2013 -0,9 0,991 

2013 12.130,20 12.130,20 0,96174 1,00000 12.130,20 2014 -1,3 0,987 

2014 12.130,20 12.130,20 0,97453 1,00000 12.130,20 2015 -1,7 0,983 

2015 12.130,20 12.130,20 0,99174 1,00000 12.130,20 2016 -0,8 0,992 

2016 11.624,78 11.624,78 1,00000 1,00000 11.624,78      

                  

    Άθροισμα  171.852,87     

    Μήνες  179,6     

      Μέσος όρος αποδοχών   956,86       

ΑΔΑ: 7ΙΣΒ465Θ1Ω-ΘΕΒ
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ΕΤΑΑ-ΤΑΝ 

Ετος 
Ετήσιες 
αποδοχές  

ετήσιες αποδοχές 
με αναπροσαρμογή 
(με τον ΔΤΚ) από το 
έτος αναφοράς 
μέχρι το έτος 
εξόδου 

Συνολική αναπροσαρμογή 
(με τον ΔΤΚ) από το έτος 
αναφοράς μέχρι το έτος 
εξόδου 

Σωρευτικός 
ΔτΚ για 
αποχώρηση το  
έτος 2016 

Ετήσιες αποδοχές 
αναπροσαρμοσμένες με 
το ΔΤΚ έτος 

Μεταβολή 
% 

συντελεστής 

2002 6825,6 8.891,21 1,30263 1,30263 8.891,21 2003 3,5 1,035 

2003 7.099,20 8.934,89 1,25858 1,25858 8.934,89 2004 2,9 1,029 

2004 7.453,80 9.116,79 1,22311 1,22311 9.116,79 2005 3,5 1,035 

2005 7.752,00 9.160,89 1,18175 1,18175 9.160,89 2006 3,2 1,032 

2006 8.061,60 9.231,36 1,14510 1,14510 9.231,36 2007 2,9 1,029 

2007 8.383,80 9.329,75 1,11283 1,11283 9.329,75 2008 4,2 1,042 

2008 8.679,60 9.269,60 1,06798 1,06798 9.269,60 2009 1,2 1,012 

2009 8.809,20 9.295,53 1,05521 1,05521 9.295,53 2010 4,7 1,047 

2010 8.809,20 8.877,15 1,00771 1,00771 8.877,15 2011 3,3 1,033 

2011 9.225,30 9.225,30 0,97524 1,00000 9.225,30 2012 1,5 1,015 

2012 9.641,40 9.641,40 0,96081 1,00000 9.641,40 2013 -0,9 0,991 

2013 9.641,40 9.641,40 0,96975 1,00000 9.641,40 2014 -1,3 0,987 

2014 9.641,40 9.641,40 0,98264 1,00000 9.641,40 2015 -1,7 0,983 

2015 9.641,40 9.641,40 1,00000 1,00000 9.641,40 2016 -0,8 0,992 

2016 4.820,70 4.820,70 1,00000 1,00000 4.820,70      

                  

    Άθροισμα  134.718,77     

    Μήνες  174     

      Μέσος όρος αποδοχών   774,25       

ΑΔΑ: 7ΙΣΒ465Θ1Ω-ΘΕΒ
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ΕΤΑΑ-ΤΑΝ 

Ετος 
Ετήσιες 
αποδοχές  

ετήσιες αποδοχές 
με 
αναπροσαρμογή 
(με τον ΔΤΚ) από 
το έτος αναφοράς 
μέχρι το έτος 
εξόδου 

Συνολική 
αναπροσαρμογή (με τον 
ΔΤΚ) από το έτος 
αναφοράς μέχρι το έτος 
εξόδου 

Σωρευτικός 
ΔτΚ για 
αποχώρηση 
το έτος 2017 

Ετήσιες αποδοχές 
αναπροσαρμοσμένες 
με το ΔΤΚ έτος 

Μεταβολή 
% 

συντελεστής 

2002 6825,6 8.817,80 1,29187 1,29187 8.817,80 2003 3,5 1,035 

2003 7.099,20 8.861,12 1,24819 1,24819 8.861,12 2004 2,9 1,029 

2004 7.453,80 9.041,52 1,21301 1,21301 9.041,52 2005 3,5 1,035 

2005 7.752,00 9.085,26 1,17199 1,17199 9.085,26 2006 3,2 1,032 

2006 8.061,60 9.155,14 1,13565 1,13565 9.155,14 2007 2,9 1,029 

2007 8.383,80 9.252,72 1,10364 1,10364 9.252,72 2008 4,2 1,042 

2008 8.679,60 9.193,06 1,05916 1,05916 9.193,06 2009 1,2 1,012 

2009 8.809,20 9.218,78 1,04649 1,04649 9.218,78 2010 4,7 1,047 

2010 8.809,20 8.809,20 0,99939 1,00000 8.809,20 2011 3,3 1,033 

2011 9.225,30 9.225,30 0,96719 1,00000 9.225,30 2012 1,5 1,015 

2012 9.641,40 9.641,40 0,95288 1,00000 9.641,40 2013 -0,9 0,991 

2013 9.641,40 9.641,40 0,96174 1,00000 9.641,40 2014 -1,3 0,987 

2014 9.641,40 9.641,40 0,97453 1,00000 9.641,40 2015 -1,7 0,983 

2015 9.641,40 9.641,40 0,99174 1,00000 9.641,40 2016 -0,8 0,992 

2016 9.641,40 9.641,40 1,00000 1,00000 9.641,40      

                  

    Άθροισμα  138.866,89     

    Μήνες  180     

      Μέσος όρος αποδοχών   771,48       

ΑΔΑ: 7ΙΣΒ465Θ1Ω-ΘΕΒ
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ΟΑΕΕ 

Ετος 
Ετήσιες 
αποδοχές  

ετήσιες αποδοχές 
με αναπροσαρμογή 
(με τον ΔΤΚ) από το 
έτος αναφοράς 
μέχρι το έτος 
εξόδου 

Συνολική αναπροσαρμογή 
(με τον ΔΤΚ) από το έτος 
αναφοράς μέχρι το έτος 
εξόδου 

Σωρευτικός 
ΔτΚ για 
αποχώρηση το  
έτος 2016 

Ετήσιες αποδοχές 
αναπροσαρμοσμένες με 
το ΔΤΚ έτος 

Μεταβολή 
% 

συντελεστής 

2002 8580 11.176,54 1,30263 1,30263 11.176,54 2003 3,5 1,035 

2003 9.240,00 11.629,25 1,25858 1,25858 11.629,25 2004 2,9 1,029 

2004 9.960,00 12.182,14 1,22311 1,22311 12.182,14 2005 3,5 1,035 

2005 10.740,00 12.691,95 1,18175 1,18175 12.691,95 2006 3,2 1,032 

2006 11.400,00 13.054,17 1,14510 1,14510 13.054,17 2007 2,9 1,029 

2007 14.804,88 16.475,32 1,11283 1,11283 16.475,32 2008 4,2 1,042 

2008 14.804,88 15.811,25 1,06798 1,06798 15.811,25 2009 1,2 1,012 

2009 18.935,16 19.980,51 1,05521 1,05521 19.980,51 2010 4,7 1,047 

2010 18.935,16 19.081,21 1,00771 1,00771 19.081,21 2011 3,3 1,033 

2011 18.935,16 18.935,16 0,97524 1,00000 18.935,16 2012 1,5 1,015 

2012 18.935,16 18.935,16 0,96081 1,00000 18.935,16 2013 -0,9 0,991 

2013 18.935,16 18.935,16 0,96975 1,00000 18.935,16 2014 -1,3 0,987 

2014 18.935,16 18.935,16 0,98264 1,00000 18.935,16 2015 -1,7 0,983 

2015 14.804,88 14.804,88 1,00000 1,00000 14.804,88 2016 -0,8 0,992 

2016 7.402,44 7.402,44 1,00000 1,00000 7.402,44      

                  

    Άθροισμα  230.030,30     

    Μήνες  174     

      Μέσος όρος αποδοχών   1.322,01       

ΑΔΑ: 7ΙΣΒ465Θ1Ω-ΘΕΒ
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ΟΑΕΕ 

Ετος 
Ετήσιες 
αποδοχές  

ετήσιες αποδοχές 
με 
αναπροσαρμογή 
(με τον ΔΤΚ) από 
το έτος αναφοράς 
μέχρι το έτος 
εξόδου 

Συνολική 
αναπροσαρμογή (με τον 
ΔΤΚ) από το έτος 
αναφοράς μέχρι το έτος 
εξόδου 

Σωρευτικός 
ΔτΚ για 
αποχώρηση 
το έτος 2017 

Ετήσιες αποδοχές 
αναπροσαρμοσμένες 
με το ΔΤΚ έτος 

Μεταβολή 
% 

συντελεστής 

2002 8580 11.084,26 1,29187 1,29187 11.084,26 2003 3,5 1,035 

2003 9.240,00 11.533,23 1,24819 1,24819 11.533,23 2004 2,9 1,029 

2004 9.960,00 12.081,56 1,21301 1,21301 12.081,56 2005 3,5 1,035 

2005 10.740,00 12.587,16 1,17199 1,17199 12.587,16 2006 3,2 1,032 

2006 11.400,00 12.946,39 1,13565 1,13565 12.946,39 2007 2,9 1,029 

2007 14.804,88 16.339,29 1,10364 1,10364 16.339,29 2008 4,2 1,042 

2008 14.804,88 15.680,70 1,05916 1,05916 15.680,70 2009 1,2 1,012 

2009 18.935,16 19.815,54 1,04649 1,04649 19.815,54 2010 4,7 1,047 

2010 18.935,16 18.935,16 0,99939 1,00000 18.935,16 2011 3,3 1,033 

2011 18.935,16 18.935,16 0,96719 1,00000 18.935,16 2012 1,5 1,015 

2012 18.935,16 18.935,16 0,95288 1,00000 18.935,16 2013 -0,9 0,991 

2013 18.935,16 18.935,16 0,96174 1,00000 18.935,16 2014 -1,3 0,987 

2014 18.935,16 18.935,16 0,97453 1,00000 18.935,16 2015 -1,7 0,983 

2015 14.804,88 14.804,88 0,99174 1,00000 14.804,88 2016 -0,8 0,992 

2016 14.804,88 14.804,88 1,00000 1,00000 14.804,88      

                  

    Άθροισμα  236.353,69     

    Μήνες  180     

      Μέσος όρος αποδοχών   1.313,08       
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & 

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Δ13  

ΤΜΗΜΑ Γ΄ 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29  

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χρ. Γκιουλέκα 

  Β. Δρακόπουλος     

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 336 8122, 8103 

Αθήνα,  11.01.2017 

 

           Α.Π.  Φ80000/οικ.61647/2212 

 

 ΠΡΟΣ:  1. Ε.Φ.Κ.Α 

              α. Γραφείο Διοικητή 

              β. Γενική Διεύθυνση Εισφορών και  

                  Ελέγχων 

              βα. Διεύθυνση Ασφάλισης 

              ββ. Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών 

              2) Ε.Φ.Κ.Α 
              Α΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης        

                   Παροχών Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. 

     Καλλιρόης 5 & Περραιβού 20 

     117 43 Αθήνα  

     3. Ε.Φ.Κ.Α 

     α) Β΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης  

         Παροχών Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. 

     β) Γ΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης  

         Παροχών Τ.Α.Τ.Τ.Α. 

     γ) Δ΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης  

         Παροχών  Τ.Σ.Ε.Υ.Π. 

     Χρήστου Λαδά 2  

     105 61 Αθήνα  

     4. Ε.Φ.Κ.Α.  

     Περιφερειακό. Τμήμα Ασφάλισης-Παροχών    

     Θεσσαλονίκης 

     Γεωργ. Σταύρου  5 

     546 23 Θεσσαλονίκη     

 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9 του αρ. 38 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει μετά την 

αντικατάσταση του δευτέρου εδαφίου αυτής με το άρθρο 27 του ν.4445/2016 (Α΄236). 

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 236 τεύχος Α΄/19-12-2016, δημοσιεύτηκε ο ν.4445/2016 «Εθνικός 

Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και  

Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 

4387/2016 (Α΄85) και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 27 του οποίου εισάγονται μεταβολές στις 

ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη ασφαλισμένου και εργοδότη για τους μισθωτούς που 

υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ έως την έναρξη του ν. 4387/2016.  

Ειδικότερα:  

1. Με την παρ. 2 του άρθρου 27 με την οποία αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του 

άρθρου 38 του ν. 4387/2016, οι ασφαλισμένοι μισθωτοί, οι οποίοι έως την έναρξη του ν. 4387/2016 

υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καταβάλλουν από 1.1.2017 εισφορά κύριας σύνταξης που 

ανέρχεται σε ποσοστό 6,67% επί των αποδοχών που ορίζονται στην παρ. 1 και 2 του άρθρου 38 του ν. 

4387/2016.  
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Μέχρι 31.12.2016 καταβάλλουν εισφορές ασφαλισμένου στο ύψος που προβλεπόταν σε κάθε 

Τομέα. 

Η εισφορά εργοδότη υπολογίζεται επί των ίδιων αποδοχών και ανέρχεται για το μήνα 

Δεκέμβριο 2016 σε ποσοστό 7,5%, το οποίο από 1.1.2017 αναπροσαρμόζεται ετησίως ισόποσα και 

σταδιακά, ώστε την 1.1.2020 να διαμορφωθεί σε ποσοστό 13,33%.  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται τα ποσοστά Κλάδου Σύνταξης εργαζομένου και 

εργοδότη κατ’ έτος. 

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Ποσοστό ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Ποσοστό ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 

Στο ύψος που προβλεπόταν σε κάθε 

Τομέα του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ πριν το 

Δεκέμβριο 2016 

 

 

7,5% 

1.1.2017 6,67% 8,96 % 

1.1.2018 6,67% 10,42 % 

1.1.2019 6,67% 11,87 % 

1.1.2020 6,67% 13,33 % 

 

Οποιαδήποτε διάταξη ορίζει διάφορο ποσοστό εισφορών από 1.1.2017 παύει να ισχύει (πχ. 

εισφορές εργαζομένου του τ. ΤΣΠΕΑΘ και εισφορές εργοδότη του τ. ΤΑΤΤΑΘ όπως ορίζονται στην 

Υπουργική Απόφαση με αριθ. Φ11321/οικ.45947/1757/19.12.2016, παρ. 7 του αρ. 39 του ν. 3518/2006, 

παρ. 1 του αρ. 24 του ν. 3083/1954, παρ. 3 του αρ. 5 του ν. 3619/1956). 

 

2. Ειδικά για τους ασφαλισμένους του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και 

Θεσσαλονίκης υπολογίζεται επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους ως ορίζεται ανωτέρω και η πρόσθετη 

εισφορά ασφαλισμένου ποσοστού  3,6%, που καταβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 

παρ. 2α του ν. 4331/2015 (Α΄69), για τη συνταξιοδότηση τους με τις διατάξεις περί βαρέων και 

ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 28 παρ. 5β του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ Α΄179). 

Με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4445/2016 (Α΄236), ορίζεται, ότι για τα πρόσωπα που  

συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων της περίπτωσης α΄ του 

εδαφίου β΄ του άρθρου 28 παρ. 5 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179), όπως ισχύει, δεν εφαρμόζονται τα 

οριζόμενα στο άρθρο 30 του ν. 4387/2016 (Α΄85) για την προσαύξηση του ποσού της ανταποδοτικής 

σύνταξης. 

Αντίθετα, στους ασφαλισμένους που κατέβαλαν την ανωτέρω εισφορά και δεν συνταξιοδοτούνται 

σύμφωνα με τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων του Ι.Κ.Α-Ε.Τ.ΑΜ, χορηγείται 
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προσαύξηση στο ανταποδοτικό ποσό της σύνταξης, για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, 

υπολογιζόμενη με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα (1%) 

επιπλέον εισφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 30 του ν. 4387/2016 (Α΄85). Ο συντάξιμος μισθός σε αυτή 

την περίπτωση θα προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς. Σχετικές 

οδηγίες και παραδείγματα έχουν δοθεί στην εγκύκλιο του Υπουργείου Φ80000/οικ.60271/2195/23-12-

2016 -ΑΔΑ: ΨΩΤΤ465Θ1Ω-64Ω).  

Δεδομένων, δε, των νέων ενιαίων κανόνων υπολογισμού του ποσού της σύνταξης για όλους τους 

εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ ασφαλισμένους (μεταξύ των οποίων είναι και η ανωτέρω πρόβλεψη του 

άρθρου 30 του ν.4387/2016), η παράγραφος 4 του άρθρου 22 του ν.4331/2016 θεωρείται καταργηθείσα 

από της ισχύος του ν.4387/2016 (ήτοι από 13/5/2016). 

 

3. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016, οι εισφορές ασφαλισμένου και 

εργοδότη υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως αποδοχών του ασφαλισμένου μισθωτού με εξαίρεση τις 

κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς 

αναπηρίας. 

Με την παρ. 2 περ. α και β του ίδιου άρθρου, το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών για 

τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτού και εργοδότη ανέρχεται στο δεκαπλάσιο 

του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω 

των 25 ετών και όσον αφορά την εισφορά ασφαλισμένου, εφαρμόζεται και επί πολλαπλής απασχόλησης ή 

έμμισθης εντολής. Συνεπώς από 1.1.2017, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό 

της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης των μισθωτών και των εργοδοτών ανέρχεται στο 

ποσό των 5.860,80 €, καταργουμένων τυχόν διαφορετικών προβλέψεων που ίσχυαν για τους μισθωτούς 

του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Το ανώτατο αυτό όριο εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή 

έμμισθης εντολής όσον αφορά στην εισφορά ασφαλισμένου. 

Με την περ. γ που προστέθηκε στην παρ. 2 του αρ. 38 του ν. 4387/2016 με την παρ. 1 του άρθρου 

27 του ν. 4445/2016, ορίζεται ότι η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το 

προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους, εφόσον 

ο μισθωτός είναι άνω των 25 ετών, καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό 

μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ο οποίος με τις διατάξεις της παρ. 3 (περ. α) της υποπαρ. ΙΑ.11 

του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222), ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 586,08 €.  

Εννοείται, βέβαια, ότι εφόσον ο μισθωτός είναι έως 25 ετών η ελάχιστη μηνιαία βάση 

υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών της 

κατηγορίας αυτής με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους είναι η προβλεπόμενη με τις διατάξεις 

της παρ. 3 (περ.β) της υποπαρ. ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222), ήτοι 510,95 ευρώ. 
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4. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 ορίζεται ότι, από 1.1.2017, η 

συνολική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης σε είδος και σε χρήμα των μισθωτών ασφαλισμένων του 

πρώην Κλάδου Υγείας του Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε που εντάσσεται στον Ε.Φ.Κ.Α,ανέρχεται σε ποσοστό 7,10% 

και κατανέμεται αφενός για παροχές σε είδος σε ποσοστό 6,45% από το οποίο ποσοστό 2,15% βαρύνει 

τον ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη, αφετέρου για παροχές σε χρήμα σε ποσοστό 0,65%, 

όπου ποσοστό  0,40% βαρύνει ο ασφαλισμένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη.  

Η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τον 

υπολογισμό της εισφοράς κύριας σύνταξης (άρθρο 38 παρ. 1 και 2 περ. α και β και γ του ν. 4387/2016). 

Ειδικότερες λεπτομερείς οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 41 θα σας δοθούν πολύ σύντομα. 

 

5. Για τους Λογαριασμούς Ανεργίας και Δώρου (ήτοι το Λογαριασμό Ανεργίας Προσωπικού 

Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, τον Λογαριασμό Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών 

και Θεσσαλονίκης και το Λογαριασμό Δώρου Εορτών Εφημεριδοπωλών) του Κλάδου Ανεργίας και 

Δώρου, ο οποίος με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4415/2016 (Α΄159) εντάχθηκε στον Κλάδο Κύριας 

Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε, πλην της καταργηθείσης από 15/9/2016 εισφοράς από αγγελιόσημο 

(παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4411/2016) 

εξακολουθούν, μέχρι τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΦΚΑ (άρθρο 52 

παρ. 3 του ν. 4387/2016 όπως ισχύει), να καταβάλλονται οι εισφορές που ορίζονται από τις καταστατικές 

διατάξεις του εντασσόμενου Κλάδου.    

 

 

 

 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ                                          

1. Γραφείο κ. Υπουργού 

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού ΚΑ  

3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα 

4. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Κ.Α. 

5. Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντή Κ.Α 

6. Γραφείο κ. Γενικής Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών 

7. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Δ.Υ 

8. Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α. 

9. Δ/νση Κ.Α.Μ.Α Δ13 (Τμήματα Γ΄και Δ΄)         
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ 
 

Γ/ΝΗ ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ  

ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ 

ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΩΝ (Γ14) 

Πιεξνθνξίεο : Ι. Παπαδόπνπινο 

                          210 – 33 68 110 

                          Δ. Ράπηε 

                          210 – 33 68 109 

FAX : 210 - 3368116 

 

Γ/ΝΗ ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ  

ΜΙΘΩΣΏΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΔΙΑ 

(Γ13) 

Πιεξνθνξίεο : η. Γηωηάθνπ 

                          210 – 33 68 112 

 

Σαρ. Γ/λζε : ηαδίνπ 29 

Σαρ. Κώδηθαο : 10110 - Αζήλα 

 

 

Αζήλα,      24 / 3 / 2017 

 

 

Αξηζ. Πξωη. : Φ.10043 / νηθ.14226 / 431 

 

 

 

ΠΡΟ : 1. ΔΦΚΑ 

               Γξαθείν θ. Γηνηθεηή 
    

               Αγ. Κωλζηαληίλνπ 8 

               102 41 Αζήλα 

 

 

               2. ΔΣΔΑΔΠ 
           

               Φηιειιήλωλ 13 – 15 

               105 57 Αζήλα 

 

 

ΚΟΙΝ. :  Γεληθό Λνγηζηήξην  

                ηνπ Κξάηνπο 
 

                Κάληγγνο 29 

                101 10 Αζήλα 

 
 

 

 

ΘΔΜΑ : «Γλωζηνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 36 παξ. 1 θαη 2 ηνπ λ.4387/2016 

γηα ηελ παξάιιειε αζθάιηζε» 

 

 

 

 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.4387/2016 δηακνξθώλεηαη λέν πιαίζην 

ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζηνλ Δληαίν Φνξέα 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΔΦΚΑ) ζε πεξίπησζε πνιιαπιήο απαζρόιεζεο. Η βαζηθή 

αιιαγή αθνξά ζηε θαηάξγεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.2084/1992, όπσο 

ηζρύεη, πνπ πξνέβιεπαλ ηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ζε έλαλ θνξέα θύξηαο 

αζθάιηζεο ή ην Γεκόζην ησλ από 1/1/1993 αζθαιηζκέλσλ πνπ είραλ ππνρξέσζε 

αζθάιηζεο ζε πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο θνξείο θύξηαο αζθάιηζεο ιόγσ απαζρόιεζεο 

ή ηδηόηεηαο, θαη ζπλεπώο ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο κίαο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο. 
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 Σεκεηώλνπκε όηη ε αλσηέξσ ξύζκηζε, όζνλ αθνξά ζηα πξόζσπα πνπ 

ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ Γεκνζίνπ, εθαξκόδεηαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο 

νκνίνπ πεξηερνκέλνπ ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.4387/2016. 

 

 Δηδηθόηεξα, ζηελ παξ. 1 ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ άξζξνπ ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα 

θαηαβνιήο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζε πεξίπησζε πνιιαπιήο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο γηα ηελ νπνία βάζεη γεληθώλ, εηδηθώλ ή θαηαζηαηηθώλ δηαηάμεσλ 

ησλ εληαρζέλησλ ζηνλ ΔΦΚΑ θνξέσλ θύξηαο αζθάιηζεο ή ηνπ Γεκνζίνπ, όπσο 

απηέο ίζρπαλ κέρξη ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λ.4387/2016, πξνέθππηε 

ππνρξέωζε ππαγωγήο ζηελ αζθάιηζε ζε πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο θνξείο θύξηαο 

αζθάιηζεο (γηα παξάδεηγκα κηζζσηόο πνπ αζθεί ζπγρξόλσο ειεύζεξν επάγγεικα 

θαη σο εθ ηνύηνπ κέρξη 31/12/2016 είρε ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζην ΙΚΑ – ΔΤΑΜ 

θαη ζηνλ ΟΑΔΔ). 
 

 Σηελ παξ. 2 ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ άξζξνπ ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα θαηαβνιήο 

αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζε πεξίπησζε πνιιαπιήο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

γηα ηελ νπνία βάζεη γεληθώλ, εηδηθώλ ή θαηαζηαηηθώλ δηαηάμεσλ ησλ εληαρζέλησλ 

ζηνλ ΔΦΚΑ θνξέσλ θύξηαο αζθάιηζεο, όπσο απηέο ίζρπαλ κέρξη ηελ εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ηνπ λ.4387/2016, πξνέθππηε ππνρξέωζε ππαγωγήο ζε έλαλ θνξέα 

θύξηαο αζθάιηζεο (γηα παξάδεηγκα πγεηνλνκηθόο πνπ απαζρνιείηαη σο κηζζσηόο ζε 

ηδησηηθή θιηληθή θαη ζπγρξόλσο δηαηεξεί ηδησηηθό ηαηξείν θαη σο εθ ηνύηνπ κέρξη 

31/12/2016 είρε ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζην ΔΤΑΑ – ΤΣΑΥ θαη γηα ηηο δύν 

δξαζηεξηόηεηεο). 

 

  

 Ι. Ρπζκίζεηο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.4387/2016 

 

 

Α. Υποτρέωζη πολλαπλής καηαβολής αζθαλιζηικών ειζθορών  

ζηον ΕΦΚΑ από 1/1/2017 

 

Σύκθσλα κε ηελ παξ. 1, νη αζθαιηζκέλνη, αλεμαξηήησο εάλ ππήρζεζαλ ζηελ 

θνηλσληθή αζθάιηζε πξηλ ή κεηά ηελ 1/1/1993 (παιαηνί θαη λένη αζθαιηζκέλνη), 

εθόζνλ αζθνύλ πνιιαπιή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ νπνία είραλ 

ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζε πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο από ηνπο εληαρζέληεο ζηνλ 

ΔΦΚΑ θνξείο θύξηαο αζθάιηζεο ή ην Γεκόζην, θαηαβάιινπλ από 1/1/2017 ηηο 

πξνβιεπόκελεο από ηα άξζξα 38, 39 θαη 40 ηνπ λ.4387/2016 αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

γηα ηελ θύξηα αζθάιηζή ηνπο, γηα θάζε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ αζθνύλ. 
 

Όπσο δε ξεηά πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 7 ηνπ ελ ιόγσ άξζξνπ, θαηαξγείηαη 

από 1/1/2017 ην άξζξν 39 ηνπ λ.2084/1992, όπσο ηζρύεη, γηα ππνρξεσηηθή αζθάιηζε 

ησλ από 1/1/1993 θαη κεηά αζθαιηζκέλσλ ζε έλαλ κόλν θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο ή 

ην Γεκόζην. Σπλεπώο από 1/1/2017 νη αζθαιηζκέλνη (πξηλ θαη κεηά ηελ 1/1/1993) 

πνπ αζθνύλ πνιιαπιή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα ππάγνληαη ζε έλαλ θνξέα 
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αζθάιηζεο, ελ πξνθεηκέλσ ηνλ ΔΦΚΑ, έρνπλ όκσο ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

πνιιαπιώλ εηζθνξώλ.  
 

 

Δηδηθά γηα παιαηνύο αζθαιηζκέλνπο πνπ κέρξη 31/12/2016 ππάγνληαλ 

ππνρξεσηηθά ζηελ αζθάιηζε θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο ή ην Γεκόζην σο κηζζσηνί 

θαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΔΤΑΑ – ΤΣΜΔΓΔ ιόγσ ηδηόηεηαο, δειαδή ιόγσ εγγξαθήο 

ζην ΤΔΔ ρσξίο λα αζθείηαη επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα, ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο 

ζεσξείηαη όηη νη αζθαιηζκέλνη έρνπλ ππνρξέσζε θαηαβνιήο κεληαίαο αζθαιηζηηθήο 

εηζθνξάο σο κηζζσηνί βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016 θαη κεληαίαο 

αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο σο απηναπαζρνινύκελνη βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ αλσηέξσ 

λόκνπ, δεδνκέλνπ όηη νη θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ πξώελ ΔΤΑΑ – ΤΣΜΔΓΔ πεξί 

ππνρξεσηηθήο ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε ιόγσ ηδηόηεηαο εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ. 

 

 

Β. Ανώηαηο και καηώηαηο όριο αποδοτών / ειζοδήμαηος  

 

Από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 38, 39 θαη 40 ηνπ λ.4387/2016 πξνβιέπεηαη 

θαηώηαην θαη αλώηαην όξην αζθαιηζηέσλ απνδνρώλ / εηζνδήκαηνο επί ηνπ νπνίνπ 

ππνινγίδνληαη νη κεληαίεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 
 

 Σπγθεθξηκέλα, γηα ηνπο εκκίζζνπο αζθαιηζκέλνπο πξνβιέπεηαη αλώηαην 

όξην αζθαιηζηέσλ απνδνρώλ ίζν κε ην 10πιάζην ηνπ εθάζηνηε πξνβιεπόκελνπ 

θαηώηαηνπ βαζηθνύ κηζζνύ άγακνπ κηζζσηνύ άλσ ησλ 25 εηώλ (ζήκεξα ην αλώηαην 

όξην δηακνξθώλεηαη ζε €5.860,80), ην νπνίν εθαξκόδεηαη θαη επί πνιιαπιήο 

κηζζσηήο απαζρόιεζεο ή έκκηζζεο εληνιήο όζνλ αθνξά ζηελ εηζθνξά 

αζθαιηζκέλνπ. Δπίζεο, από ην άξζξν 27 παξ. 1 ηνπ λ.4445/2016 πξνβιέπεηαη 

θαηώηαην όξην αζθαιηζηέσλ απνδνρώλ γηα ηνπο κηζζσηνύο κε πιήξε απαζρόιεζε 

ίζν κε ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαηώηαην βαζηθό κηζζό άγακνπ κηζζσηνύ άλσ 

ησλ 25 εηώλ (ζήκεξα ην θαηώηαην όξην δηακνξθώλεηαη ζε €586,08). Σε πεξίπησζε 

πνπ ππάξρεη πιήξεο απαζρόιεζε κηζζσηνύ έσο 25 εηώλ, ην θαηώηαην όξην 

αζθαιηζηέσλ απνδνρώλ δηακνξθώλεηαη ζε €510,95. 
             

 Γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη απηναπαζρνινύκελνπο 

(αζθαιηζκέλνπο πξνεξρόκελνπο από ηνλ πξώελ ΟΑΔΔ θαη ην πξώελ ΔΤΑΑ 

αληίζηνηρα), πξνβιέπεηαη θαηώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο ίζν κε ηνλ 

εθάζηνηε πξνβιεπόκελν θαηώηαην βαζηθό κηζζό άγακνπ κηζζσηνύ άλσ ησλ 25 εηώλ 

(ζήκεξα ην θαηώηαην όξην δηακνξθώλεηαη ζε €586,08). Γηα ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίεο αζθαιηζκέλσλ (αζθαιηζκέλνη θάησ 5εηίαο πξνεξρόκελνη από ην ΔΤΑΑ 

θαη απνθνίηνπο ζρνιώλ αλώηαηεο εθπαίδεπζεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε 

επηζηεκνληθνύο ζπιιόγνπο ή επηκειεηήξηα πνπ έρνπλ ηε κνξθή ΝΠΓΓ 

πξνεξρόκελνπο από ηνλ ΟΑΔΔ), ην θαηώηαην όξην δηακνξθώλεηαη ζην 70% ηνπ 

αλσηέξσ πνζνύ (δειαδή ζηα €410,26) γηα ηα πξώηα 5 έηε αζθάιηζεο. Ωο αλώηαην 

όξην θαζνξίδεηαη απηό ησλ εκκίζζσλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016 

(δειαδή ην πνζό ησλ €5.860,80).  
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Σεκεηώλνπκε όηη ζε πεξηπηώζεηο ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ θαη 

απηναπαζρνινύκελσλ πνπ απαζρνινύληαη παξάιιεια σο κηζζσηνί κε θαζεζηώο 

κεξηθήο απαζρόιεζεο, ην σο άλσ θαηώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο 

δηακνξθώλεηαη αθνύ αθαηξεζνύλ νη απνδνρέο ηεο κεξηθήο απαζρόιεζεο (άξζξν 28 

παξ. 1 λ.4445/2016). 
 

 Γηα ηα πξόζσπα πνπ ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΔΦΚΑ βάζεη ηωλ 

ζρεηηθώλ δηαηάμεωλ ηνπ ΟΓΑ, πξνβιέπεηαη θαηώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο 

ίζν κε ην 70% ηνπ εθάζηνηε πξνβιεπόκελνπ θαηώηαηνπ βαζηθνύ κηζζνύ άγακνπ 

κηζζσηνύ άλσ ησλ 25 εηώλ (ζήκεξα ην θαηώηαην όξην δηακνξθώλεηαη ζε €410,26). 

Ωο αλώηαην όξην θαζνξίδεηαη απηό ησλ εκκίζζσλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ άξζξνπ 38 

ηνπ λ.4387/2016 (δειαδή ην πνζό ησλ €5.860,80). 

 

 

Γ. Καθοριζμός μηνιαίας βάζης σπολογιζμού αζθαλιζηικών ειζθορών 

 

Με ηηο αξηζ. νηθ.61502/3399/30-12-2016 θαη νηθ.61501/3398/30-12-2016 

Υπνπξγηθέο Απνθάζεηο (ΦΔΚ 4330, Β΄), ξπζκίζηεθαλ, κεηαμύ άιισλ, δεηήκαηα πνπ 

αθνξνύλ ζην θαζνξηζκό ηεο κεληαίαο βάζεο ππνινγηζκνύ ησλ αζθαιηζηηθώλ 

εηζθνξώλ ζε πεξίπησζε άζθεζεο πνιιαπιήο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

(κηζζσηή απαζρόιεζε, ειεύζεξν επάγγεικα, απηναπαζρόιεζε, αγξνηηθή 

δξαζηεξηόηεηα). 
 

Δηδηθόηεξα δηαθξίλνληαη νη εμήο πεξηπηώζεηο : 
 

α) ζε πεξίπησζε κηζζσηήο απαζρόιεζεο (πιήξεο απαζρόιεζε) θαη άζθεζεο 

ειεύζεξνπ επαγγέικαηνο ή απηναπαζρόιεζεο γηα ηηο νπνίεο πξνθύπηεη ππνρξέσζε 

αζθάιηζεο ζηνλ ΔΦΚΑ βάζεη ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώελ ΟΑΔΔ θαη ηνπ 

πξώελ ΔΤΑΑ αληίζηνηρα, κεληαία βάζε ππνινγηζκνύ ησλ πάζεο θύζεσο 

αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ απνηειεί ην άζξνηζκα ηνπ εηζνδήκαηνο από ηελ παξνρή 

ησλ κηζζσηώλ ππεξεζηώλ θαη ηνπ θαζαξνύ θνξνινγεηένπ απνηειέζκαηνο από ηελ 

άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, κε ηελ επηθύιαμε ησλ εηδηθόηεξσλ 

ξπζκίζεσλ ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016.  

Γηα ηελ εμεύξεζε ηεο βάζεο ππνινγηζκνύ ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο ιακβάλεηαη 

θαηαξράο ππόςε ην κεληαίν εηζόδεκα από ηελ κηζζσηή εξγαζία θαη ζε απηό 

πξνζηίζεηαη ην εηζόδεκα ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά θζίλνπζα ηάμε κεγέζνπο. 

Ωο αλώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο ιακβάλεηαη ην πνζό ησλ €5.860,80 

ελώ ην θαηώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο δηακνξθώλεηαη ζε €586,08 (αθόκε θαη 

εάλ πξόθεηηαη γηα κηζζσηό θάησ ησλ 25 εηώλ ή γηα ειεύζεξν επαγγεικαηία ή 

απηναπαζρνινύκελν θάησ 5εηίαο). 

Δάλ πξόθεηηαη γηα κηζζσηή εξγαζία ζε θαζεζηώο κεξηθήο απαζρόιεζεο, ην 

θαηώηαην όξην δηακνξθώλεηαη αθνύ αθαηξεζνύλ νη απνδνρέο κεξηθήο απαζρόιεζεο. 
 

β) ζε πεξίπησζε άζθεζεο πεξηζζόηεξσλ ηεο κίαο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, 

γηα ηηο νπνίεο ζα πξνέθππηε ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζηνλ πξώελ ΟΑΔΔ θαη ην πξώελ 

ΔΤΑΑ, αθόκε θαη εάλ πξνθύπηεη ππνρξέσζε αζθάιηζεο ιόγσ ηδηόηεηαο 
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(ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζηνλ ΔΦΚΑ ιόγσ εγγξαθήο ζην ΤΔΔ ρσξίο άζθεζε 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο), κεληαία βάζε ππνινγηζκνύ ησλ αζθαιηζηηθώλ 

εηζθνξώλ απνηειεί ην άζξνηζκα ηνπ θαζαξνύ θνξνινγεηένπ απνηειέζκαηνο από 

έθαζηε δξαζηεξηόηεηα.  

Γηα ηελ εμεύξεζε ηεο βάζεο ππνινγηζκνύ ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο ιακβάλεηαη 

θαηαξράο ππόςε ην κεληαίν εηζόδεκα από ηελ βαζηθή πεγή βηνπνξηζκνύ, δειαδή ην 

πςειόηεξν εηζόδεκα, θαη ζε απηό πξνζηίζεηαη ην εηζόδεκα ησλ ινηπώλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαηά θζίλνπζα ηάμε κεγέζνπο. 

Ωο αλώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο ιακβάλεηαη ην πνζό ησλ €5.860,80 

ελώ ην θαηώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο δηακνξθώλεηαη ζε €586,08, (αθόκε θαη 

εάλ πξόθεηηαη γηα αζθαιηζκέλν πνπ θαη γηα ηηο δύν δξαζηεξηόηεηεο ζεσξείηαη όηη 

είλαη αζθαιηζκέλνο θάησ 5εηίαο). 
 

γ) ζε πεξίπησζε κηζζσηήο απαζρόιεζεο (πιήξεο απαζρόιεζε) ή άζθεζεο 

ειεύζεξνπ επαγγέικαηνο (αζθάιηζε βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώελ ΟΑΔΔ) ή 

απηναπαζρόιεζεο (αζθάιηζε βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώελ ΔΤΑΑ) θαη 

αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο γηα ηελ νπνία  πξνθύπηεη ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζηνλ 

ΔΦΚΑ βάζεη ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ ηνπ ΟΓΑ, σο βάζε ππνινγηζκνύ ησλ 

αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ απνηειεί ην άζξνηζκα ηνπ εηζνδήκαηνο από ηελ παξνρή 

ησλ κηζζσηώλ ππεξεζηώλ θαη ηνπ θαζαξνύ θνξνινγεηένπ απνηειέζκαηνο από 

έθαζηε δξαζηεξηόηεηα.  

i) Γηα ηελ εμεύξεζε ηεο βάζεο ππνινγηζκνύ ζηηο πεξηπηώζεηο κηζζσηήο 

απαζρόιεζεο θαη αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ιακβάλεηαη θαηαξράο ππόςε ην 

κεληαίν εηζόδεκα από ηελ κηζζσηή εξγαζία θαη ζε απηό πξνζηίζεηαη ην εηζόδεκα 

από ηελ αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα.  

Ωο αλώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο ιακβάλεηαη ην πνζό ησλ €5.860,80 

ελώ ην θαηώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο δηακνξθώλεηαη ζε €410,26 (θαηώηαην 

όξην εηζνδήκαηνο βάζεη ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ.4387/2016).  

ii) Δάλ αζθείηαη ζπγρξόλσο θαη ειεύζεξν επάγγεικα ή απηναπαζρόιεζε, 

ιακβάλεηαη θαηαξράο ππόςε ην κεληαίν εηζόδεκα από ηελ κηζζσηή εξγαζία θαη ζε 

απηό πξνζηίζεηαη ην εηζόδεκα ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά θζίλνπζα ηάμε 

κεγέζνπο. Ωο αλώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο ιακβάλεηαη ην πνζό ησλ 

€5.860,80 ελώ ην θαηώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο δηακνξθώλεηαη ζε €586,08 

(αθόκε θαη εάλ πξόθεηηαη γηα κηζζσηό θάησ ησλ 25 εηώλ ή γηα ειεύζεξν 

επαγγεικαηία ή απηναπαζρνινύκελν θάησ 5εηίαο). 

iii) Γηα ηελ εμεύξεζε ηεο βάζεο ππνινγηζκνύ ζηηο πεξηπηώζεηο άζθεζεο 

αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη ειεύζεξνπ επαγγέικαηνο ή/θαη απηναπαζρόιεζεο, 

ιακβάλεηαη ην κεληαίν εηζόδεκα από ηελ βαζηθή πεγή βηνπνξηζκνύ, δειαδή ην 

πςειόηεξν εηζόδεκα, θαη ζε απηό πξνζηίζεηαη ην εηζόδεκα ησλ ινηπώλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαηά θζίλνπζα ηάμε κεγέζνπο. Ωο αλώηαην όξην κεληαίνπ 

εηζνδήκαηνο ιακβάλεηαη ην πνζό ησλ €5.860,80 ελώ ην θαηώηαην όξην κεληαίνπ 

εηζνδήκαηνο δηακνξθώλεηαη ζε €586,08 (αλεμάξηεηα εάλ πξόθεηηαη γηα 

αζθαιηζκέλν άλσ ή θάησ 5εηίαο). 
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Σε θάζε πεξίπησζε ε κεληαία αζθαιηζηηθή εηζθνξά γηα θάζε επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα ππνινγίδεηαη κε βάζε ην αζθάιηζηξν πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38, 39 θαη 40 ηνπ λ.4387/2016, όπσο απηό δηακνξθώλεηαη 

θαηά πεξίπησζε. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ αλσηέξσ λόκνπ πνπ αθνξνύλ ζηελ 

κείσζε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ (αζθαιηζκέλσλ ηνπ 

πξώελ ΔΤΑΑ) εθαξκόδνληαη επί ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ζπλεπώο ηεο αζθαιηζηηθήο 

εηζθνξάο πνπ πξνθύπηεη από ηελ απηναπαζρόιεζε. 

 

 

Παξάδεηγκα 1 

 

Παιαηόο αζθαιηζκέλνο, παξέρεη εμαξηεκέλε εξγαζία θαη ζπγρξόλσο αζθεί ειεύζεξν 

επάγγεικα. Σπλεπώο, έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο ζηνλ ΔΦΚΑ αζθαιηζηηθήο 

εηζθνξάο : α) βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016 σο κηζζσηόο (ππνρξέσζε 

αζθάιηζεο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώελ ΙΚΑ – ΔΤΑΜ) θαη β) βάζεη ηνπ άξζξνπ 

39 ηνπ λ.4387/2016 σο ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο (ππνρξέσζε αζθάιηζεο βάζεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ πξώελ ΟΑΔΔ, αζθαιηζκέλνο άλσ 5εηίαο). 
 

- Δάλ γηα ηελ κηζζσηή απαζρόιεζε νη κεληαίεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €6.000,00 

θαη ην κεληαίν εηζόδεκα από ην ειεύζεξν επάγγεικα αλέξρεηαη ζε €3.000,00, ν 

αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά επί ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ κεληαίσλ 

απνδνρώλ (€5.860,80) βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016, ελώ δελ πξνθύπηεη 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο γηα ην κεληαίν εηζόδεκα από ηελ 

άζθεζε ηνπ ειεύζεξνπ επαγγέικαηνο. 
 

- Δάλ γηα ηελ κηζζσηή απαζρόιεζε νη κεληαίεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €4.000,00 

θαη ην κεληαίν εηζόδεκα από ην ειεύζεξν επάγγεικα αλέξρεηαη ζε €3.000,00, ν 

αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016 γηα 

ην πνζό ησλ €4.000,00, ελώ γηα ην ειεύζεξν επάγγεικα θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά 

βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 επί ηνπ πνζνύ ησλ €1.860,80 (€5.860,80 - €4.000,00). 
 

- Δάλ γηα ηελ κηζζσηή απαζρόιεζε νη κεληαίεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €2.000,00 

θαη ην κεληαίν εηζόδεκα από ην ειεύζεξν επάγγεικα αλέξρεηαη ζε €1.000,00, ν 

αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016 γηα 

ην πνζό ησλ €2.000,00, θαη γηα ην ειεύζεξν επάγγεικα θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά 

βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 επί ηνπ πνζνύ ησλ €1.000,00. 
 

- Δάλ γηα ηελ κηζζσηή απαζρόιεζε (πιήξεο απαζρόιεζε από αζθαιηζκέλν θάησ 

ησλ 25 εηώλ) νη κεληαίεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €510,00 θαη ην κεληαίν εηζόδεκα 

από ην ειεύζεξν επάγγεικα αλέξρεηαη ζε €500,00, ν αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη 

κεληαία εηζθνξά βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016 γηα ην πνζό ησλ €510,00, θαη 

γηα ην ειεύζεξν επάγγεικα θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 επί ηνπ 

πνζνύ ησλ €500,00.  
 

- Δάλ γηα ηελ κηζζσηή απαζρόιεζε νη κεληαίεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €510,00 

(πιήξεο απαζρόιεζε από αζθαιηζκέλν θάησ ησλ 25 εηώλ) θαη πξνθύπηεη δεκία από 

ην ειεύζεξν επάγγεικα, ν αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά βάζεη ηνπ 
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άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016 γηα ην πνζό ησλ €510,00. Γηα ην ειεύζεξν επάγγεικα 

θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 επί ηνπ πνζνύ ησλ €76,08 

(€586,08 - €510,00).  
  

- Δάλ γηα ηελ κηζζσηή απαζρόιεζε (θαζεζηώο κεξηθήο απαζρόιεζεο) νη κεληαίεο 

απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €200,00 θαη ην κεληαίν εηζόδεκα από ην ειεύζεξν 

επάγγεικα αλέξρεηαη ζε €100,00, ην θαηώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο 

δηακνξθώλεηαη ζε €386,08 (€586,08 - €200,00). Ο αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη κεληαία 

εηζθνξά βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016 γηα ην πνζό ησλ €200,00. Γηα ην 

ειεύζεξν επάγγεικα θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ 

λ.4387/2016 επί ηνπ πνζνύ ησλ €386,08. 

 

 

Παξάδεηγκα 2 

 

Νένο αζθαιηζκέλνο, παξέρεη εμαξηεκέλε εξγαζία θαη ζπγρξόλσο αζθεί ειεύζεξν 

επάγγεικα. Βάζεη ηνπ πξνγελέζηεξνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ (άξζξν 39 ηνπ 

λ.2084/1992, όπσο ίζρπε), ν ελ ιόγσ αζθαιηζκέλνο ππαγόηαλ ζηελ αζθάιηζε ελόο 

θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο, ελ πξνθεηκέλσ ηνπ πξώελ ΙΚΑ – ΔΤΑΜ ή ηνπ πξώελ 

ΟΑΔΔ, θαη θαηέβαιε κία αζθαιηζηηθή εηζθνξά. Από 1/1/2017, ν ελ ιόγσ 

αζθαιηζκέλνο έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο ζηνλ ΔΦΚΑ αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο : α) 

βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016 επί ησλ κεληαίσλ απνδνρώλ σο κηζζσηόο 

(ππνρξέσζε αζθάιηζεο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώελ ΙΚΑ – ΔΤΑΜ) θαη β) βάζεη 

ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4387/2016 επί ηνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο σο ειεύζεξνο 

επαγγεικαηίαο (ππνρξέσζε αζθάιηζεο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώελ ΟΑΔΔ). 

 

 

Παξάδεηγκα 3 

 

Παιαηόο αζθαιηζκέλνο, αζθεί ειεύζεξν επάγγεικα (ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζηνλ 

ΔΦΚΑ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώελ ΟΑΔΔ) θαη απηναπαζρόιεζε (ππνρξέσζε 

αζθάιηζεο ζηνλ ΔΦΚΑ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώελ ΔΤΑΑ). Καη γηα ηηο δύν 

δξαζηεξηόηεηεο είλαη αζθαιηζκέλνο άλσ 5εηίαο. 
 

- Δάλ από ην ειεύζεξν επάγγεικα έρεη κεληαίν εηζόδεκα ύςνπο €4.000,00 θαη από 

ηελ απηναπαζρόιεζε ύςνπο €3.000,00, ν αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά 

βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4387/2016 γηα ην πνζό ησλ €4.000,00 (εηζόδεκα από 

ειεύζεξν επάγγεικα) θαη επί ηνπ πνζνύ ησλ €1.860,80 (€5.860,80 - €4.000,00) γηα ην 

εηζόδεκα από ηελ απηναπαζρόιεζε. Η πξνθύπηνπζα κεληαία αζθαιηζηηθή εηζθνξά 

γηα ηελ απηναπαζρόιεζε κεηώλεηαη πεξαηηέξσ βάζεη ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ λ.4387/2016. 
 

- Δάλ από ην ειεύζεξν επάγγεικα έρεη κεληαίν εηζόδεκα ύςνπο €200,00 θαη από ηελ 

απηναπαζρόιεζε ύςνπο €150,00, ν αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά επί 

ηνπ θαησηάηνπ νξίνπ κεληαίσλ απνδνρώλ (€586,08) βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ 

λ.4387/2016. 
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Παξάδεηγκα 4 

 

Παιαηόο αζθαιηζκέλνο, αζθεί ειεύζεξν επάγγεικα (ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζηνλ 

ΔΦΚΑ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώελ ΟΑΔΔ) θαη απηναπαζρόιεζε (ππνρξέσζε 

αζθάιηζεο ζηνλ ΔΦΚΑ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώελ ΔΤΑΑ). Γηα ηνλ πξώελ 

ΟΑΔΔ είλαη αζθαιηζκέλνο άλσ 5εηίαο θαη ην πξώελ ΔΤΑΑ αζθαιηζκέλνο θάησ 

5εηίαο κε 3 έηε αζθάιηζεο. 
 

- Δάλ από ην ειεύζεξν επάγγεικα έρεη κεληαίν εηζόδεκα ύςνπο €4.000,00 θαη από 

ηελ απηναπαζρόιεζε ύςνπο €3.000,00, ν αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά 

επί ηνπ πνζνύ ησλ €4.000,00 κε αζθάιηζηξν 20% γηα ην ειεύζεξν επάγγεικα, θαη επί 

ηνπ πνζνύ ησλ €1.860,80 (€5.860,80 - €4.000,00) κε αζθάιηζηξν 17% γηα ηελ 

απηναπαζρόιεζε. Η πξνθύπηνπζα κεληαία αζθαιηζηηθή εηζθνξά γηα ηελ 

απηναπαζρόιεζε κεηώλεηαη πεξαηηέξσ βάζεη ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ λ.4387/2016. 
 

- Δάλ από ην ειεύζεξν επάγγεικα έρεη κεληαίν εηζόδεκα ύςνπο €200,00 θαη από ηελ 

απηναπαζρόιεζε ύςνπο €150,00, ν αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά επί 

ηνπ θαησηάηνπ νξίνπ κεληαίσλ απνδνρώλ (€586,08) βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ 

λ.4387/2016. Σηελ πεξίπησζε απηή δελ δηθαηνύηαη ηελ κείσζε ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ 

λ.4387/2016. 

 

Παξάδεηγκα 5 

 

Παιαηόο αζθαιηζκέλνο, παξέρεη εμαξηεκέλε εξγαζία θαη ζπγρξόλσο αζθεί αγξνηηθή 

δξαζηεξηόηεηα. Σπλεπώο, έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο ζηνλ ΔΦΚΑ αζθαιηζηηθήο 

εηζθνξάο : α) βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016 σο κηζζσηόο (ππνρξέσζε 

αζθάιηζεο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώελ ΙΚΑ – ΔΤΑΜ) θαη β) βάζεη ηνπ άξζξνπ 

40 ηνπ λ.4387/2016 ιόγσ άζθεζεο αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (ππνρξέσζε 

αζθάιηζεο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώελ ΟΓΑ). 
 

- Δάλ γηα ηελ κηζζσηή απαζρόιεζε νη κεληαίεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €6.000,00 

θαη ην κεληαίν εηζόδεκα από ηελ αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα αλέξρεηαη ζε €3.000,00, ν 

αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά επί ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ κεληαίσλ 

απνδνρώλ (€5.860,80) βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016, ελώ δελ πξνθύπηεη 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο γηα ην κεληαίν εηζόδεκα από ηελ 

αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα. 
 

- Δάλ γηα ηελ κηζζσηή απαζρόιεζε νη κεληαίεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €2.000,00 

θαη ην κεληαίν εηζόδεκα από ηελ αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα αλέξρεηαη ζε €6.000,00, ν 

αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016 γηα 

ην πνζό ησλ €2.000,00, ελώ γηα ηελ αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα θαηαβάιιεη κεληαία 

εηζθνξά βάζεη ηνπ άξζξνπ 40 επί ηνπ πνζνύ ησλ €3.860,80 (€5.860,80 - €2.000,00). 
 

- Δάλ γηα ηελ κηζζσηή απαζρόιεζε (θαζεζηώο κεξηθήο απαζρόιεζεο) νη κεληαίεο 

απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €200,00 θαη ην κεληαίν εηζόδεκα από ηελ αγξνηηθή 
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δξαζηεξηόηεηα αλέξρεηαη ζε €100,00, ην θαηώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο ζηελ 

πεξίπησζε απηή δηακνξθώλεηαη ζε €410,26. Ο αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη κεληαία 

εηζθνξά βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016 γηα ην πνζό ησλ €200,00. Γεδνκέλνπ 

όηη ην κεληαίν εηζόδεκα θαη από ηηο δύν δξαζηεξηόηεηεο αλέξρεηαη ζε €300,00 

(€200,00 από ηελ κηζζσηή εξγαζία θαη €100,00 από ηελ αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα) 

θαη ππνιείπεηαη ηνπ θαησηάηνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο (€410,26 ελ πξνθεηκέλσ), ν 

αζθαιηζκέλνο ζα θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά βάζεη ηνπ άξζξνπ 40 επί ηνπ πνζνύ 

ησλ €210,26 (€410,26 - €200,00).  

 

Παξάδεηγκα 6 

 

Παιαηόο αζθαιηζκέλνο, αζθεί ειεύζεξν επάγγεικα (ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζηνλ 

ΔΦΚΑ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώελ ΟΑΔΔ) θαη αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα 

(ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζηνλ ΔΦΚΑ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώελ ΟΓΑ). Βάζεη 

ηνπ πξνγελέζηεξνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ, ν ελ ιόγσ αζθαιηζκέλνο εμαηξνύληαλ 

από ηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΓΑ θαη ππαγόηαλ ππνρξεσηηθά ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ. 

Από 1/1/2017, ν ελ ιόγσ αζθαιηζκέλνο έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο ζηνλ ΔΦΚΑ 

αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο : α) βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4387/2016 σο ειεύζεξνο 

επαγγεικαηίαο (ππνρξέσζε αζθάιηζεο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώελ ΟΑΔΔ) θαη 

β) βάζεη ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ.4387/2016 ιόγσ άζθεζεο αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

(ππνρξέσζε αζθάιηζεο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώελ ΟΓΑ). 
 

- Δάλ από ην ειεύζεξν επάγγεικα έρεη κεληαίν εηζόδεκα ύςνπο €4.000,00 θαη από 

ηελ αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα ύςνπο €3.000,00, ν αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη κεληαία 

εηζθνξά βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4387/2016 επί ηνπ πνζνύ ησλ €4.000,00, ελώ γηα 

ην εηζόδεκα από ηελ αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη κέρξη ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ 

εηζνδήκαηνο, δειαδή γηα ην πνζό ησλ 1.860,80 (€5.860,80 - €4.000,00) βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 40 ηνπ λ.4387/2016. 
 

- Δάλ από ην ειεύζεξν επάγγεικα έρεη κεληαίν εηζόδεκα ύςνπο €150,00 θαη από ηελ 

αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα ύςνπο €100,00, ην θαηώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο 

δηακνξθώλεηαη ζε €586,08 θαη ν αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ λ.4387/2016, δειαδή επί ηνπ θαησηάηνπ νξίνπ 

εηζνδήκαηνο ύςνπο €586,08.  

 

Παξάδεηγκα 7 

 

Παιαηόο αζθαιηζκέλνο, πνπ εξγάδεηαη σο δηνηθεηηθόο ππάιιεινο ζηνλ ΟΤΔ θαη είλαη 

ζπγρξόλσο κέινο ηνπ ΤΔΔ ππαγόηαλ κέρξη 31/12/2016 ππνρξεσηηθά ζηελ αζθάιηζε 

ηνπ ΙΚΑ – ΔΤΑΜ / πξώελ ΤΑΠΟΤΔ θαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΔΤΑΑ – ΤΣΜΔΓΔ 

(αζθαιηζκέλνο άλσ 5εηίαο). Ο ελ ιόγσ αζθαιηζκέλνο από 1/1/2017 έρεη ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο σο κηζζσηόο βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ 

λ.4387/2016 θαη σο απηναπαζρνινύκελνο βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4387/2016. 
 

- Δάλ από ηελ κηζζσηή απαζρόιεζε νη κεληαίεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €1.000,00 

θαη από ηελ απηναπαζρόιεζε ην κεληαίν εηζόδεκα αλέξρεηαη ζε €100,00, ν 

ΑΔΑ: ΨΔΕΝ465Θ1Ω-ΠΩ1



10 

 

αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά ζύκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ 

λ.4387/2016 επί ησλ €1.000,00. Γεδνκέλνπ όηη νη κεληαίεο απνδνρέο ππεξβαίλνπλ ην 

θαηώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο (€586,08) ηόηε γηα ηελ απηναπαζρόιεζε 

θαηαβάιιεηαη κεληαία εηζθνξά ππνινγηδόκελε επί ηνπ πξαγκαηηθνύ κεληαίνπ 

εηζνδήκαηνο, δειαδή επί ηνπ πνζνύ ησλ €100,00. 

Δάλ δελ ππάξρεη εηζόδεκα από απηναπαζρόιεζε (αζθάιηζε ιόγσ ηδηόηεηαο ρσξίο 

άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο) ηόηε δελ θαηαβάιιεηαη αζθαιηζηηθή 

εηζθνξά σο απηναπαζρνινύκελνο 
 

- Δάλ από ηελ κηζζσηή απαζρόιεζε νη κεληαίεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €510,00 θαη 

από ηελ απηναπαζρόιεζε ην κεληαίν εηζόδεκα αλέξρεηαη ζε €100,00, ν 

αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά ζύκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ 

λ.4387/2016 επί ησλ €510,00. Γηα ηελ απηναπαζρόιεζε θαηαβάιιεηαη κεληαία 

εηζθνξά βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4387/2016 επί ηνπ πξαγκαηηθνύ κεληαίνπ 

εηζνδήκαηνο, δειαδή επί ηνπ πνζνύ ησλ €100,00.  

Δάλ δελ πξνθύπηεη εηζόδεκα από απηναπαζρόιεζε, ηόηε, δεδνκέλνπ όηη νη κεληαίεο 

απνδνρέο δελ ππεξβαίλνπλ ην θαηώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο (€586,08), 

θαηαβάιιεηαη, πιελ ηεο εηζθνξάο γηα ηελ κηζζσηή εξγαζία, θαη αζθαιηζηηθή εηζθνξά 

ππνινγηδόκελε επί ηνπ πνζνύ €76,08 (€586,08 - €510,00) ώζηε λα θαιπθζεί ε 

πξνβιεπόκελε ειάρηζηε εηζθνξά. 

 

Παξάδεηγκα 8 

 

- Παιαηόο αζθαιηζκέλνο, πνπ έρεη δηνξηζηεί σο δηνηθεηηθόο ππάιιεινο ζην Γεκόζην 

θαη είλαη ζπγρξόλσο δηθεγόξνο ζε αλαζηνιή, κέρξη 31/12/2016 ππαγόηαλ 

ππνρξεσηηθά ζηελ αζθάιηζε ηνπ Γεκνζίνπ θαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΔΤΑΑ – Τνκέαο 

Αζθάιηζεο Ννκηθώλ. Ο ελ ιόγσ αζθαιηζκέλνο από 1/1/2017 έρεη ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο σο κηζζσηόο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 

λ.4387/2016, θαη σο απηναπαζρνινύκελνο βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4387/2016, 

εθόζνλ ην πνζό ηεο εηζθνξάο ηνπ θαηαβάιιεηαη ιόγσ ηεο έκκηζζεο ζρέζεο δελ 

θαιύπηεη ηελ πξνβιεπόκελε από ην άξζξν 39 παξ. 5 ηνπ λ.4387/2016 πξνβιεπόκελε 

εηζθνξά γηα ηνπο δηθεγόξνπο ζε αλαζηνιή. 
 

- Νένο αζθαιηζκέλνο, πνπ έρεη δηνξηζηεί σο δηνηθεηηθόο ππάιιεινο ζην Γεκόζην θαη 

είλαη ζπγρξόλσο δηθεγόξνο ζε αλαζηνιή, κέρξη 31/12/2016 ππαγόηαλ ζηελ αζθάιηζε 

ηνπ ΔΤΑΑ – Τνκέαο Αζθάιηζεο Ννκηθώλ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.2084/1992, 

όπσο ηζρύεη. Ο ελ ιόγσ αζθαιηζκέλνο από 1/1/2017 έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο σο κηζζσηόο βάζεη ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.4387/2016 θαη σο 

απηναπαζρνινύκελνο βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4387/2016, εθόζνλ ην πνζό ηεο 

εηζθνξάο ηνπ θαηαβάιιεηαη ιόγσ ηεο έκκηζζεο ζρέζεο δελ θαιύπηεη ηελ 

πξνβιεπόκελε από ην άξζξν 39 παξ. 5 ηνπ λ.4387/2016 πξνβιεπόκελε εηζθνξά γηα 

ηνπο δηθεγόξνπο ζε αλαζηνιή. 
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 Δηζθνξέο εθπαηδεπηώλ ζε ΙΔΚ 

 

 Δπηζεκαίλνπκε όηη από 1/1/2017 έρεη θαηαξγεζεί ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 31 

ηνπ λ.4186/2013, όπσο ηζρύεη, σο πξνο ηελ πξόβιεςε όηη όζα από ηα πξόζσπα ηεο 

δηάηαμεο απηήο ππάγνληαλ ιόγσ ηδηόηεηαο ζηελ θύξηα αζθάιηζε, άιινπ πιελ ηνπ 

(πξώελ) ΙΚΑ – ΔΤΑΜ, πξώελ θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο, θαζώο θαη όζα εθ ησλ 

αλσηέξσ πξνζώπσλ παξέρνπλ ηελ εξγαζία ηνπο απηή σο ζπγθύξην επάγγεικα, 

εμαηξνύληαλ ηεο αζθάιηζεο ηνπ πξώελ ΙΚΑ – ΔΤΑΜ, θαηαβάιινληαο εηζθνξά 

ύςνπο 10% επί ησλ κηθηώλ απνδνρώλ ηνπο ππέξ ηνπ ΑΚΑΓΔ, ε νπνία βάξπλε 

ηζόπνζα ηνλ ππόρξεν εξγνδόηε θαη ηνλ απαζρνινύκελν. 

 

Παξάδεηγκα 9 

 

- Αζθαιηζκέλνο, ν νπνίνο ιόγσ απαζρόιεζεο ππαγόηαλ ζηελ θύξηα αζθάιηζε άιινπ, 

πιελ ηνπ ΙΚΑ – ΔΤΑΜ, θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο (π.ρ. ζηνλ πξώελ ΟΑΔΔ σο 

ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο), ν νπνίνο παξάιιεια απαζρνιείηαη θαη σο εθπαηδεπηήο ζε 

ΙΔΚ, ΚΔΚ θ.ιπ., γηα ηελ απαζρόιεζή ηνπ σο εθπαηδεπηήο από 1/1/2017 ππάγεηαη 

ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΔΦΚΑ σο κηζζσηόο βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016. 
 

- Γεκόζηνο ππάιιεινο, ν νπνίνο παξάιιεια κε ηελ ππεξεζία ηνπ απαζρνιείηαη θαη 

σο εθπαηδεπηήο ζε ΙΔΚ, ΚΔΚ θ.ιπ., γηα ηελ απαζρόιεζή ηνπ σο εθπαηδεπηήο από 

1/1/2017 ππάγεηαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΔΦΚΑ σο κηζζσηόο βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ 

λ.4387/2016.  
 

- Δθπαηδεπηήο ζε έλα ΙΔΚ, ΚΔΚ θ.ιπ., ν νπνίνο παξάιιεια απαζρνιείηαη σο 

εθπαηδεπηήο θαη ζε άιιν ΙΔΚ, ΚΔΚ θ.ιπ., ππάγεηαη από 1/1/2017 ζηελ αζθάιηζε ηνπ 

ΔΦΚΑ σο κηζζσηόο βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016 γηα θάζε κία απαζρόιεζε 

(πνιιαπιή κηζζσηή απαζρόιεζε). 

 

 

 Δηζθνξέο κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Α.Δ. 

 

 Από ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 38 παξ. 3δ ηνπ λ.4387/2016 πξνβιέπεηαη όηη ηα 

πξόζσπα πνπ δηνξίδνληαη σο κέιε Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ Α.Δ. θαη ιακβάλνπλ 

ακνηβή, θαηαβάιινπλ εηζθνξά σο κηζζσηνί, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο ακνηβήο 

θαη’ απνθνπή. 

 Από ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 39 παξ. 7β ηνπ λ.4387/2016 πξνβιέπεηαη όηη ηα 

κέιε ηνπ Γ.Σ. ησλ Α.Δ. κε αληηθείκελν επηρεηξήζεσο επαγγεικαηηθή, βηνηερληθή ή 

εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα ζε όιε ηελ Δπηθξάηεηα, εθόζνλ απηά είλαη κέηνρνη θαηά 

πνζνζηό 3% ηνπιάρηζηνλ, θαηαβάιινπλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ειεύζεξνπ 

επαγγεικαηία, σο αζθαιηζκέλνη ηνπ πξώελ ΟΑΔΔ. 

 Σπλεπώο, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν αζθαιηζκέλνο είλαη κέηνρνο θαηά πνζνζηό 

άλσ ηνπ 3% ζε Α.Δ. κε επαγγεικαηηθή, βηνηερληθή ή εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα, θαη 

κεηέρεη ζηελ αλσηέξσ ή ζε άιιε Α.Δ, σο κέινο ηνπ Γ.Σ. θαη ιακβάλεη θαη ακνηβή, 

θαηαβάιιεη εηζθνξά επί ηεο ακνηβήο πνπ ιακβάλεη βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ 
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λ.4387/2016, ελώ θαηαβάιιεη εηζθνξά επί ησλ κεξηζκάησλ πνπ εηζπξάηηεη σο εηαίξνο 

βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4387/2016, εθαξκνδνκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε ησλ 

πξνβιεπόκελσλ ζην άξζξν 36 παξ. 1 ηνπ λ.4387/2016. 

 Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα αλσηέξσ πξόζσπα δελ θαηαβάιινπλ εηζθνξέο ππέξ 

ζπλεηζπξαηηνκέλσλ θιάδσλ σο κηζζσηνί ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 

Φ.80000/νηθ.61689/2215/30-12-2016 (ΑΓΑ : 7Φ78465Θ1Ω-1Λ3). 

Σε όηη αθνξά ηελ θαηαβνιή εηζθνξώλ γηα ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε θαη ηελ 

εθάπαμ παξνρή ησλ αλσηέξσ πξνζώπσλ δελ θαηαβάιινληαη εηζθνξέο εάλ δελ 

πθίζηαηαη ππνρξεσηηθή ππαγσγή ζηελ αζθάιηζε ησλ θιάδσλ απηώλ, ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.  

 

 

 Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ εθαξκνδόκελνπ θαησηάηνπ νξίνπ κεληαίνπ 

εηζνδήκαηνο ζε πεξίπησζε πνιιαπιήο απαζρόιεζεο θαη ηνπ ζρεηηθνύ πνζνζηνύ 

αζθαιίζηξνπ πνπ ζα εθαξκόδεηαη ζην εηζόδεκα από ηελ δεύηεξε απαζρόιεζε κέρξη 

ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαησηάηνπ νξίνπ εηζνδήκαηνο, παξαζέηνπκε ηνλ θάησζη 

πίλαθα: 

 

Αλαιεθζείζα 

Γξαζηεξηόηεηα 
Αλαιεθζείζα Γξαζηεξηόηεηα 

Καηώηαην Όξην θαη 

Αζθάιηζηξν γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 

36 παξ. 1 ηνπ 

λ.4387/2016 

Μηζζσηόο,  

άλσ ησλ 25 εηώλ, 

κε πιήξε απαζρόιεζε 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Αζθάιηζηξν : 20% 

Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο ή 

Απηναπαζρνινύκελνο, 

άλσ 5εηίαο 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Αζθάιηζηξν : 20% 

Δθαξκνδόκελν 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Δθαξκνδόκελν 

Αζθάιηζηξν : 20% 

Μηζζσηόο,  

άλσ ησλ 25 εηώλ, 

κε πιήξε απαζρόιεζε 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Αζθάιηζηξν : 20% 

Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο ή 

Απηναπαζρνινύκελνο,  

θάησ 5εηίαο 

Καηώηαην Όξην : €410,26 

Αζθάιηζηξν : 14% ή 17% 

Δθαξκνδόκελν 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Δθαξκνδόκελν 

Αζθάιηζηξν : 14% ή 

17% 

Μηζζσηόο,  

άλσ ησλ 25 εηώλ, 

κε πιήξε απαζρόιεζε 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Αζθάιηζηξν : 20% 

Άζθεζε Αγξνηηθήο 

Γξαζηεξηόηεηαο 

Καηώηαην Όξην : €410,26 

Αζθάιηζηξν : Μεηαβαηηθό αλά 

έηνο 

Δθαξκνδόκελν 

Καηώηαην Όξην : €410,26 

Δθαξκνδόκελν 

Αζθάιηζηξν : 

Μεηαβαηηθό αλά έηνο 

Μηζζσηόο,  

θάησ ησλ 25 εηώλ, 

κε πιήξε απαζρόιεζε 

Καηώηαην Όξην : €510,95 

Αζθάιηζηξν : 20% 

Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο ή 

Απηναπαζρνινύκελνο, 

άλσ 5εηίαο 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Αζθάιηζηξν : 20% 

Δθαξκνδόκελν 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Δθαξκνδόκελν 

Αζθάιηζηξν : 20% 

Μηζζσηόο,  

θάησ ησλ 25 εηώλ, 

κε πιήξε απαζρόιεζε 

Καηώηαην Όξην : €510,95 

Αζθάιηζηξν : 20% 

Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο ή 

Απηναπαζρνινύκελνο,  

θάησ 5εηίαο 

Καηώηαην Όξην : €410,26 

Αζθάιηζηξν : 14% ή 17% 

Δθαξκνδόκελν 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Δθαξκνδόκελν 

Αζθάιηζηξν : 14% ή 

17% 

Μηζζσηόο,  

θάησ ησλ 25 εηώλ, 

Άζθεζε Αγξνηηθήο 

Γξαζηεξηόηεηαο 

Δθαξκνδόκελν 

Καηώηαην Όξην : €410,26 

ΑΔΑ: ΨΔΕΝ465Θ1Ω-ΠΩ1



13 

 

κε πιήξε απαζρόιεζε 

Καηώηαην Όξην : €510,95 

Αζθάιηζηξν : 20% 

Καηώηαην Όξην : €410,26 

Αζθάιηζηξν : Μεηαβαηηθό αλά 

έηνο 

Δθαξκνδόκελν 

Αζθάιηζηξν : 

Μεηαβαηηθό αλά έηνο 

Διεύζεξνο 

Δπαγγεικαηίαο, 

άλσ 5εηίαο 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Αζθάιηζηξν : 20% 

Απηναπαζρνινύκελνο, 

άλσ 5εηίαο 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Αζθάιηζηξν : 20% 

Δθαξκνδόκελν 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Δθαξκνδόκελν 

Αζθάιηζηξν : 20% 

Διεύζεξνο 

Δπαγγεικαηίαο, 

θάησ 5εηίαο 

Καηώηαην Όξην : €410,26 

Αζθάιηζηξν : 14% ή 17% 

Απηναπαζρνινύκελνο, 

άλσ 5εηίαο 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Αζθάιηζηξν : 20% 

Δθαξκνδόκελν 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Δθαξκνδόκελν 

Αζθάιηζηξν :  

α. 20% εάλ ην εηζόδεκα 

από ην ειεύζεξν 

επάγγεικα είλαη 

πςειόηεξν από ην 

εηζόδεκα από ηελ 

απηναπαζρόιεζε 

β. 14% ή 17% εάλ ην 

εηζόδεκα από ηελ 

απηναπαζρόιεζε είλαη 

πςειόηεξν από ην 

εηζόδεκα από ην 

ειεύζεξν επάγγεικα 

Διεύζεξνο 

Δπαγγεικαηίαο, 

άλσ 5εηίαο 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Αζθάιηζηξν : 20% 

Απηναπαζρνινύκελνο, 

θάησ 5εηίαο 

Καηώηαην Όξην : €410,26 

Αζθάιηζηξν : 14% ή 17% 

Δθαξκνδόκελν 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Δθαξκνδόκελν 

Αζθάιηζηξν :  

α. 20% εάλ ην εηζόδεκα 

από ηελ απηναπαζρόιεζε 

είλαη πςειόηεξν από ην 

εηζόδεκα από ην 

ειεύζεξν επάγγεικα 

β. 14% ή 17% εάλ ην 

εηζόδεκα από ην 

ειεύζεξν επάγγεικα 

είλαη πςειόηεξν από ην 

εηζόδεκα από ηελ 

απηναπαζρόιεζε 

Διεύζεξνο 

Δπαγγεικαηίαο, 

θάησ 5εηίαο 

Καηώηαην Όξην : €410,26 

Αζθάιηζηξν : 14% ή 17% 

Απηναπαζρνινύκελνο, 

θάησ 5εηίαο 

Καηώηαην Όξην : €410,26 

Αζθάιηζηξν : 14% ή 17% 

Δθαξκνδόκελν 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Δθαξκνδόκελν 

Αζθάιηζηξν : 14% ή 

17% (αλάινγα κε ην πνην 

εηζόδεκα είλαη 

πςειόηεξν) 

Διεύζεξνο 

Δπαγγεικαηίαο, 

ή Απηναπαζρνινύκελνο, 

άλσ 5εηίαο 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Αζθάιηζηξν : 20% 

Άζθεζε Αγξνηηθήο 

Γξαζηεξηόηεηαο 

Καηώηαην Όξην : €410,26 

Αζθάιηζηξν : Μεηαβαηηθό αλά 

έηνο 

Δθαξκνδόκελν 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Δθαξκνδόκελν 

Αζθάιηζηξν :  

α. 20% εάλ ην εηζόδεκα 

από ηελ αγξνηηθή 

δξαζηεξηόηεηα είλαη 

πςειόηεξν από ην 
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εηζόδεκα γηα ην ειεύζεξν 

επάγγεικα 

β. Μεηαβαηηθό αλά έηνο 

εάλ ην εηζόδεκα από ην 

ειεύζεξν επάγγεικα 

είλαη πςειόηεξν από ην 

εηζόδεκα από ηελ 

αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα 

Διεύζεξνο 

Δπαγγεικαηίαο, 

ή Απηναπαζρνινύκελνο, 

θάησ 5εηίαο 

Καηώηαην Όξην : €410,26 

Αζθάιηζηξν : 14% ή 17% 

Άζθεζε Αγξνηηθήο 

Γξαζηεξηόηεηαο 

Καηώηαην Όξην : €410,26 

Αζθάιηζηξν : Μεηαβαηηθό αλά 

έηνο 

Δθαξκνδόκελν 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Δθαξκνδόκελν 

Αζθάιηζηξν :  

α. Μεηαβαηηθό εάλ ην 

εηζόδεκα από ην 

ειεύζεξν επάγγεικα 

είλαη πςειόηεξν από ην 

εηζόδεκα από ηελ 

αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα 

β. 14% ή 17% εάλ ην 

εηζόδεκα από ηελ 

αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα 

είλαη πςειόηεξν από ην 

εηζόδεκα από ην 

ειεύζεξν επάγγεικα 

 

  

 

ΙΙ. Ρπζκίζεηο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.4387/2016 

 

 

 Σηηο ξπζκίζεηο ηεο παξ. 2, όπσο πξναλαθέξζεθε, εκπίπηνπλ ηα πξόζσπα πνπ 

αζθνύλ πνιιαπιή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα (κηζζσηή εξγαζία θαη 

απηναπαζρόιεζε), γηα ηηο νπνίεο όκσο κέρξη 31/12/2016 πξνέθππηε ππνρξέσζε 

ππαγσγήο ζε έλαλ κόλν θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο. 
 

 Σηελ πεξίπησζε απηή, ν αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη :  
 

α) εηζθνξά βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016 γηα ην εηζόδεκα πνπ πξνέξρεηαη 

από ηελ παξνρή εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαη  

β) εηζθνξά βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4387/2016 γηα ηπρόλ ππάξρνλ εηζόδεκα πνπ 

πξνέξρεηαη από ηελ άζθεζε ειεπζέξνπ επαγγέικαηνο, γηα ην νπνίν εθδίδνληαη 

δειηία παξνρήο ππεξεζηώλ, ηηκνιόγηα ή απνδείμεηο επαγγεικαηηθήο δαπάλεο. Σηελ 

πεξίπησζε απηή δελ εθαξκόδεηαη ε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4387/2016 πεξί 

θαησηάηνπ νξίνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο. Σε θάζε πεξίπησζε όκσο, ζύκθσλα κε ηελ 

παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο αξηζ. νηθ.61502/3399/30-12-2016 Υπνπξγηθήο Απόθαζεο, 

ην άζξνηζκα ηνπ εηζνδήκαηνο από ηελ εμαξηεκέλε εξγαζία θαη ην ειεύζεξν 

επάγγεικα δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ηνπ θαησηάηνπ νξίνπ εηζνδήκαηνο, δειαδή 

ηνπ πνζνύ ησλ €586,08 ή (€410,26 γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο θάησ 5εηίαο), θαη λα 

κελ ππεξβαίλεη ην αλώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο, δειαδή ην πνζό ησλ 

€5.860,80. 
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 Σεκεηώλνπκε όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ αζθνύληαη δηαθνξεηηθέο 

επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα ην ζύλνιν ησλ νπνίσλ πξνέθππηε κέρξη 

31/12/2016 ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ζηνλ πξώελ ΟΑΔΔ, θαηαβάιιεηαη κία κεληαία 

εηζθνξά ππνινγηδόκελε ζην άζξνηζκα ηνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο από θάζε 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα. 

 

 

Παξάδεηγκα 10 

 

Ιαηξόο (αζθαιηζκέλνο άλσ 5εηίαο), παξέρεη κηζζσηή εξγαζία ζε ηδησηηθή θιηληθή θαη 

ζπγρξόλσο δηαηεξεί ηδησηηθό ηαηξείν. Καη γηα ηηο δύν απηέο δξαζηεξηόηεηεο κέρξη 

31/12/2016 ππαγόηαλ ππνρξεσηηθά ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΔΤΑΑ – ΤΣΑΥ. 
 

- Δάλ γηα ηελ κηζζσηή απαζρόιεζε νη κεληαίεο απνδνρέο αλέξρεηαη ζε €4.000,00 θαη 

από ηελ απηναπαζρόιεζε ην κεληαίν εηζόδεκα αλέξρεηαη ζε €2.000,00, ν 

αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά ζύκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ 

λ.4387/2016 επί ησλ €4.000,00. Γηα ηελ απηναπαζρόιεζε θαηαβάιιεηαη κεληαία 

εηζθνξά κέρξη ην αλώηαην όξην εηζνδήκαηνο, δειαδή επί ηνπ πνζνύ ησλ €1.860,80 

(€5.860,80 - €4.000,00). Η πξνθύπηνπζα κεληαία αζθαιηζηηθή εηζθνξά γηα ηελ 

απηναπαζρόιεζε κεηώλεηαη πεξαηηέξσ βάζεη ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ λ.4387/2016. 
 

- Δάλ γηα ηελ κηζζσηή απαζρόιεζε νη κεληαίεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €510,00 θαη 

ην κεληαίν εηζόδεκα από ηελ απηναπαζρόιεζε αλέξρεηαη ζε €150,00, ν 

αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά ζύκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ 

λ.4387/2016 επί ησλ €510,00. Γηα ηελ απηναπαζρόιεζε θαηαβάιιεηαη κεληαία 

εηζθνξά επί ηνπ πξαγκαηηθνύ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο, δειαδή επί ηνπ πνζνύ ησλ 

€150,00.  
 

- Δάλ γηα ηελ κηζζσηή απαζρόιεζε νη κεληαίεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €510,00 θαη 

ην κεληαίν εηζόδεκα από ηελ απηναπαζρόιεζε αλέξρεηαη ζε €60,00, ν αζθαιηζκέλνο 

θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά ζύκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ λ.4387/2016 επί ησλ 

€510,00. Γηα ηελ απηναπαζρόιεζε θαηαβάιιεηαη κεληαία εηζθνξά κέρξη ην θαηώηαην 

όξην εηζνδήκαηνο, δειαδή επί ηνπ πνζνύ ησλ €76,08 (€586,08 - €510,00).  

 

 

 IΙΙ. Δθαξκνγή ηωλ ξπζκίζεωλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.4387/2016              

                  από 1/2017 

 

 

 Όπσο πξνθύπηεη από ηα αλσηέξσ, βάζε ππνινγηζκνύ ησλ αζθαιηζηηθώλ 

εηζθνξώλ από 1/1/2017 απνηεινύλ νη κεληαίεο απνδνρέο ζε πεξίπησζε κηζζσηήο 

απαζρόιεζεο θαη ην κεληαίν εηζόδεκα από ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο ζε πεξίπησζε άζθεζεο ειεύζεξνπ επαγγέικαηνο ή 

απηναπαζρόιεζεο ή αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Σπλεπώο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο 
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βάζεο ππνινγηζκνύ ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ην 

ύςνο ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνέξρεηαη από θάζε αλαιεθζείζα επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα.  
 

Τα ζρεηηθά ζηνηρεία πξόθεηηαη λα αληιεζνύλ από ηα αξρεία ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ (ΓΓΓΔ). Από ηε ζρεηηθή αληηζηνίρηζε ησλ 

αζθαιηζηέσλ ζηνλ ΔΦΚΑ δξαζηεξηνηήησλ πξνο ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ 

εηζνδεκάησλ πνπ ηεξεί ε ΓΓΓΔ πξνέθπςαλ ηξεηο βαζηθέο πεγέο πξνέιεπζεο 

εηζνδήκαηνο: 

Πεγή Α : Δηζνδήκαηα από Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηόηεηα ζηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη εηζνδήκαηα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, από παξνρή 

ππεξεζηώλ, από ακνηβέο κειώλ εηαηξεηώλ, εηζνδήκαηα δηαρεηξηζηή Ιδησηηθήο 

Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξείαο (ΙΚΔ) θαη από κνλνπξόζσπε ΙΚΔ, θαζώο θαη κεξίζκαηα 

αλσλύκσλ εηαηξεηώλ 

Πεγή Β : Δηζνδήκαηα από Αγξνηηθή Γξαζηεξηόηεηα 

Πεγή Γ : Δηζνδήκαηα από Μηζζσηέο Υπεξεζίεο ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη 

εηζνδήκαηα από κηζζσηέο ππεξεζίεο θαη από ακνηβέο κειώλ Γ.Σ. 
 

 Με βάζε ηνλ αλσηέξσ θαζνξηζκό ησλ πεγώλ εηζνδήκαηνο, θαη ζύκθσλα κε 

ηα πεξηιακβαλόκελα ζηελ παξάγξαθν Ι ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ, γηα ηελ πξώηε 

εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.4387/2016, ε βάζε 

ππνινγηζκνύ ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζε πεξίπησζε ππνρξέσζεο θαηαβνιήο 

πνιιαπιώλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαζνξίδεηαη σο εμήο: 

 

 

1. Άζκηζη μίας μιζθωηής απαζτόληζης και μίας μη μιζθωηής απαζτόληζης 

(ελεύθερο επάγγελμα ή ασηοαπαζτόληζη ή αγροηική δραζηηριόηηηα) 

 

Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο βάζεο ππνινγηζκνύ ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ 

ζηελ πεξίπησζε απηή, εμεηάδεηαη αξρηθά ην εηζόδεκα από κηζζσηέο ππεξεζίεο 

(Πεγή Γ). 

α) Δάλ ην εηζόδεκα από κηζζσηέο ππεξεζίεο (Πεγή Γ) ππεξβαίλεη ην αλώηαην όξην 

κεληαίνπ εηζνδήκαηνο (€5.860,80), νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ππνινγίδνληαη επί ηνπ 

αλσηάηνπ νξίνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ λ.4387/2016, θαη δελ εμεηάδνληαη ηα 

εηζνδήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο άιιεο δύν πεγέο εηζνδεκάησλ (Πεγή Α θαη Β). 

β) Δάλ ην εηζόδεκα από κηζζσηέο ππεξεζίεο (Πεγή Γ) δελ ππεξβαίλεη ην αλώηαην 

όξην, ηόηε εμεηάδεηαη ην εηζόδεκα από ηελ άζθεζε ειεύζεξνπ επαγγέικαηνο ή 

απηναπαζρόιεζεο ή αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (Πεγή Α θαη Β). Σε αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο ππόθεηηαη ην ζύλνιν ηνπ εηζνδήκαηνο από ηελ Πεγή Α ή Β, ή κέξνο απηνύ 

θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο.  

γ) Δάλ ην άζξνηζκα ηνπ εηζνδήκαηνο από κηζζσηέο ππεξεζίεο (Πεγή Γ) θαη από ηελ 

άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ή αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (Πεγή Α θαη 

Β) δελ ππεξβαίλεη ην αλώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο (€5.860,80) θαη δελ 

ππνιείπεηαη ηνπ θαησηάηνπ νξίνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο (€586,08 ζε πεξίπησζε 

άζθεζεο ειεύζεξνπ επαγγέικαηνο ή απηναπαζρόιεζεο ή €410,26 ζε πεξίπησζε 
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αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο), ηόηε ην ζύλνιν ηνπ εηζνδήκαηνο από κηζζσηέο 

ππεξεζίεο (Πεγή Γ) ππόθεηηαη ζε αζθαιηζηηθή εηζθνξά ζύκθσλα κε ην άξζξν 38 

ηνπ λ.4387/2016, θαζώο θαη ην ζύλνιν ηνπ εηζνδήκαηνο από επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα ή αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα (Πεγή Α ή Β) ππόθεηηαη ζε αζθαιηζηηθή 

εηζθνξά ζύκθσλα κε ην άξζξν 39 ή 40 ηνπ λ.4387/2016. 

δ) Δάλ ην άζξνηζκα ηνπ εηζνδήκαηνο από κηζζσηέο ππεξεζίεο (Πεγή Γ) θαη από ηελ 

άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο ή αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (Πεγή Α ή Β) ππνιείπεηαη ηνπ 

θαησηάηνπ νξίνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο (€586,08 ζε πεξίπησζε άζθεζεο ειεύζεξνπ 

επαγγέικαηνο ή απηναπαζρόιεζεο ή €410,26 ζε πεξίπησζε αγξνηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο), ηόηε ην ζύλνιν ηνπ εηζνδήκαηνο από κηζζσηέο ππεξεζίεο (Πεγή 

Γ) ππόθεηηαη ζε αζθαιηζηηθή εηζθνξά ζύκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ λ.4387/2016, 

ελώ ην πνζό ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ ππνιείπεηαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαησηάηνπ 

νξίνπ (€586,08 ή €410,26) ππόθεηηαη ζε αζθαιηζηηθή εηζθνξά ζύκθσλα κε ην άξζξν 

39 ηνπ λ.4387/2016 ή ζύκθσλα κε ην άξζξν 40 ηνπ λ.4387/2016. 
 

 Σεκεηώλνπκε όηη θαηά ηελ πξώηε εθαξκνγή ηεο ξύζκηζεο, θαη κέρξη ησλ 

νινθιήξσζε ησλ απαηηνύκελσλ κεραλνγξαθηθώλ πξνζαξκνγώλ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξηζηεί εάλ ν αζθαιηζκέλνο απαζρνιείηαη σο κηζζσηόο αλαδεηνύληαη ηα 

ζρεηηθά ζηνηρεία από ηηο πην πξόζθαηα δηαζέζηκεο Αλαιπηηθέο Πεξηνδηθέο Γειώζεηο 

(ΑΠΓ), θαη γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ύςνπο ησλ κεληαίσλ απνδνρώλ από ην πην 

πξόζθαην εθθαζαξηζκέλν θνξνινγηθό έηνο. 

 

 

2. Άζκηζη μίας μιζθωηής απαζτόληζης και πολλαπλών μη μιζθωηών 

απαζτολήζεων (ελεύθερο επάγγελμα ή ασηοαπαζτόληζη ή αγροηική 

δραζηηριόηηηα) 

 

Δθαξκόδνληαη ηα πεξηιακβαλόκελα ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε 1 (κία 

κηζζσηή απαζρόιεζε θαη κία κε κηζζσηή απαζρόιεζε). Ωο πξνο ηνλ θαζνξηζκό ηνπ 

εηζνδήκαηνο πνπ ππόθεηηαη ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ιακβάλεηαη θαη’ αξρήλ ην 

εηζόδεκα από ηελ κηζζσηή απαζρόιεζε θαη πξνζηίζεηαη ελ ζπλέρεηα ην εηζόδεκα 

από θάζε κε κηζζσηή δξαζηεξηόηεηα θαηά θζίλνπζα ηάμε κεγέζνπο (από ην 

κεγαιύηεξν πξνο ην κηθξόηεξν). 

 Δπηζεκαίλνπκε όηη εάλ αζθείηαη ηαπηόρξνλα ειεύζεξν επάγγεικα θαη 

απηναπαζρόιεζε, θαηά ηελ πξώηε εθαξκνγή ηεο ξύζκηζεο, δελ είλαη δπλαηόο ν 

δηαρσξηζκόο ησλ εηζνδεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από θάζε δξαζηεξηόηεηα. 

Γεδνκέλνπ όκσο όηη κπνξεί ην ύςνο ηνπ αζθαιίζηξνπ λα δηαθνξνπνηείηαη κεηαμύ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ (αζθαιηζκέλνη θάησ 5εηίαο γηα ηελ απηναπαζρόιεζε) ή λα 

έρεη εθαξκνγή ε ξύζκηζε ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ λ.4387/2016 γηα ηνπο 

απηναπαζρνινύκελνπο, ην εηζόδεκα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα (Πεγή Α) 

ζεσξείηαη όηη θαηά 50% πξνέξρεηαη από ηελ άζθεζε ειεύζεξνπ επαγγέικαηνο θαη 

θαηά 50% από ηελ απηναπαζρόιεζε. 
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3. Άζκηζη πολλαπλών μη μιζθωηών απαζτολήζεων (ελεύθερο επάγγελμα ή 

ασηοαπαζτόληζη ή αγροηική δραζηηριόηηηα) 

 

Γηαθξίλνληαη νη εμήο πεξηπηώζεηο : 

α) άζθεζε ειεπζέξνπ επαγγέικαηνο θαη απηναπαζρόιεζεο, νπόηε ην εηζόδεκα πνπ 

ππόθεηηαη ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πξνέξρεηαη εμ’ νινθιήξνπ από επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα (Πεγή Α) θαη ζεσξείηαη όηη θαηά 50% πξνέξρεηαη από ηελ άζθεζε 

ειεύζεξνπ επαγγέικαηνο θαη θαηά 50% από ηελ απηναπαζρόιεζε. Σε θάζε 

ππνζύλνιν ηνπ εηζνδήκαηνο εθαξκόδνληαη ηα πνζνζηά αζθαιίζηξνπ πνπ 

πξνβιέπνληαη θαηά πεξίπησζε από ην άξζξν 39 ηνπ λ.4387/2016 θαη νη ξπζκίζεηο 

ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ λ.4387/2016. Ωο θαηώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο ζεσξείηαη 

ην πνζό ησλ €586,08, θαη εθαξκόδνληαη ηα πξνβιεπόκελα θαηά πεξίπησζε πνζνζηά 

αζθαιίζηξνπ άλσ θαη θάησ 5εηίαο. 

β) άζθεζε ειεπζέξνπ επαγγέικαηνο ή απηναπαζρόιεζεο θαη αγξνηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο, νπόηε ην εηζόδεκα πνπ ππόθεηηαη ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

πξνέξρεηαη από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα (Πεγή Α) θαη από αγξνηηθή 

δξαζηεξηόηεηα (Πεγή Β). Ωο πξνο ηνλ θαζνξηζκό ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ ππόθεηηαη ζε 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ην εηζόδεκα από θάζε πεγή θαηαηάζζεηαη θαηά θζίλνπζα 

ηάμε κεγέζνπο (από ην κεγαιύηεξν πξνο ην κηθξόηεξν). Σε θάζε ππνζύλνιν ηνπ 

εηζνδήκαηνο εθαξκόδνληαη ηα πνζνζηά αζθαιίζηξνπ πνπ πξνβιέπνληαη θαηά 

πεξίπησζε από ην άξζξν 39 θαη 40 ηνπ λ.4387/2016, θαζώο θαη νη ξπζκίζεηο ηνπ 

άξζξνπ 98 ηνπ λ.4387/2016 εάλ ππάξρεη απηναπαζρόιεζε. Ωο θαηώηαην όξην 

κεληαίνπ εηζνδήκαηνο ζεσξείηαη ην πνζό ησλ €586,08 θαη εθαξκόδνληαη ηα 

πξνβιεπόκελα θαηά πεξίπησζε πνζνζηά αζθαιίζηξνπ άλσ θαη θάησ 5εηίαο θαη ηνπ 

άξζξνπ 40 ηνπ λ.4387/2016. 

 

 

                       Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

     ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

          ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

 

 

 

               Α. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ 
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