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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (01/03/2017) 
 

 
Πως υπολογίζονται οι εισφορές μετά την ισχύ του νέου νόμου (μετά την 1/1/2017); 
 
Από 1/1/2017 καταργούνται οι ασφαλιστικές κατηγορίες-κλάσεις και πλέον ως βάση 
υπολογισμού των εισφορών αποτελεί το πραγματικό εισόδημα. 
 
  
  
Ποια τα Εισοδήματα υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών; 
 
Σύμφωνα με το νόμο λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του προηγούμενου 
φορολογικού έτους.  Επειδή δεν είναι ακόμη διαθέσιμα τα εισοδήματα του 2016 θα 
ληφθούν υπόψη, κατά το πρώτο εξάμηνο, τα εισοδήματα του 2015. Μετά την εκκαθάριση 
των εισοδημάτων 2016 θα ακολουθήσει εκκαθάριση των ετήσιων ασφαλιστικών 
εισφορών.  
 
  
  
 
Ποιους αφορά ο νέος τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών; 
 
Αφορά κατά κύριο λόγο τον υπολογισμό των εισφορών όσων είναι ασφαλισμένοι στα 
εντασσόμενα στον ΕΦΚΑ Ταμείων π.χ. τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους 
επαγγελματίες, δικηγόρους που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης της επαγγελματικής 
δραστηριότητας, μέλη ή μετόχους Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιρειών, 
πλην ΑΕ και ΙΚΕ ή όσοι υπάγονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ ή είναι μέτοχοι κατά 
ποσοστό 3% τουλάχιστον ή η ΑΕ έχει ως σκοπό τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων 
με κόμιστρο με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών 
μετοχών. Αλλά και οι διαχειριστές ΙΚΕ, ο εταίρος Μον. ΙΚΕ, οι ιδιοκτήτες τουριστικών 
καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του EOT δυναμικότητας έως και 5 δωματίων 
και γενικά όλων των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων δυναμικότητας από 6 έως μέχρι 
και 10 δωματίων, που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και 
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. 
 
 
 
 
Ποια είναι η μηνιαία βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών 
εισφορών; 
 
Ως μηνιαία βάση είναι το ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση του καθαρού 
φορολογητέου αποτελέσματος του οικείου φορολογικού έτους δια του δώδεκα. Σ’ αυτό 
συνυπολογίζονται τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί με δελτίο επαγγελματικής δαπάνης. 
Αν είναι μικρότερη του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου 
μισθωτού άνω των 25 ετών καθώς και στις περιπτώσεις ζημιών ή μηδενικών κερδών ή 
υποχρεωτικής ασφάλισης λόγω ιδιότητας χωρίς άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας, τότε ως μηνιαία βάση λαμβάνεται το ύψος του εκάστοτε προβλεπόμενου 
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κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Το ίδιο ισχύει και για 
τους δικηγόρους που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
και για τους υγειονομικούς που απασχολούνται χωρίς αμοιβή της παρ. 4 του άρθρου 18 
του ν. 3232/2004. 
 
Υπάρχει ανώτατο όριο εισοδήματος επί του οποίου καταβάλλονται εισφορές; 
 
Ως ανώτατο όριο ορίζεται το δεκαπλάσιο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου 
βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών όπως ισχύει. ( Μηνιαία 5860,80 
ευρώ). 
 
  
Υπάρχει κατώτατο όριο εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζονται εισφορές; 
 
Ως κατώτατο όριο ορίζεται το ύψος του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού 
μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ισχύει. (Μηνιαία 586,08 ευρώ). 
 
  
Σε περίπτωση μηδενικού εισοδήματος; 
 
Θα καταβληθεί εισφορά υπολογιζόμενη επί του κατώτατου ορίου ασφαλιστέου 
εισοδήματος. 
 
  
Σε περίπτωση “ζημίας”; 
 
Θα καταβληθεί εισφορά υπολογιζόμενη επί του κατώτατου ορίου ασφαλιστέου 
εισοδήματος. 
 
   
Σε ποιο εισόδημα θα υπολογισθούν οι εισφορές μέλους εταιρείας; 
 
Στο εισόδημα που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία. 
 
  
Τι εισφορά θα καταβάλει όποιος κάνει έναρξη επιτηδεύματος; 
 
Θα καταβληθεί εισφορά υπολογιζόμενη επί του κατώτατου ορίου ασφαλιστέου 
εισοδήματος από τον μήνα έναρξης εργασιών και έως το Δεκέμβριο του ίδιου έτους. 
 
  
Υπολογισμός εισφορων με βάση το εισόδημα; 
 
Οι εισφορές υπολογίζονται ως ποσοστό επί του εισοδήματος ως εξής:  
α) Κλάδος σύνταξης 20% 
β) Κλάδος ασθένειας 6,95%  
 
(+ επικουρική ασφάλιση 7%+ εφάπαξ4% για τους μηχανικούς μέλη ΤΕΕ) 
  
 
Μεταβατικές Ρυθμίσεις από 1/1/2017 έως 31/12/2020 
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Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 98 του ν.4387/2016, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 
έως 31/12/2020, οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ προερχόμενοι από το ΕΤΑΑ που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 του ν.4387/2016 (ελεύθεροι επαγγελματίες), 
ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση (παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι), 
ασφαλισμένοι άνω 5ετίας, δικαιούνται μείωση της καταβαλλόμενης ασφαλιστικής τους 
εισφοράς, σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί: 
  

Εισόδημα από έως % 
προσαρμογής 

Εισόδημα 
από 

έως % 
προσαρμογής 

0,00 7.033,00 0,00% 35.000,01 36.000,00 27,00% 

7.033,01 13.000,00 50,00% 36.000,01 37.000,00 26,00% 

13.000,01 14.000,00 49,00% 37.000,01 38.000,00 25,00% 

14.000,01 15.000,00 48,00% 38.000,01 39.000,00 24,00% 

15.000,01 16.000,00 47,00% 39.000,01 40.000,00 23,00% 

16.000,01 17.000,00 46,00% 40.000,01 41.000,00 22,00% 

17.000,01 18.000,00 45,00% 41.000,01 42.000,00 21,00% 

18.000,01 19.000,00 44,00% 42.000,01 43.000,00 20,00% 

19.000,01 20.000,00 43,00% 43.000,01 44.000,00 19,00% 

20.000,01 21.000,00 42,00% 44.000,01 45.000,00 18,00% 

21.000,01 22.000,00 41,00% 45.000,01 46.000,00 17,00% 

22.000,01 23.000,00 40,00% 46.000,01 47.000,00 16,00% 

23.000,01 24.000,00 39,00% 47.000,01 48.000,00 15,00% 

24.000,01 25.000,00 38,00% 48.000,01 49.000,00 14,00% 

25.000,01 26.000,00 37,00% 49.000,01 50.000,00 13,00% 

26.000,01 27.000,00 36,00% 50.000,01 51.000,00 12,00% 

27.000,01 28.000,00 35,00% 51.000,01 52.000,00 11,00% 

28.000,01 29.000,00 34,00% 52.000,01 53.000,00 10,00% 

29.000,01 30.000,00 33,00% 53.000,01 54.000,00 9,00% 

30.000,01 31.000,00 32,00% 54.000,01 55.000,00 8,00% 

31.000,01 32.000,00 31,00% 55.000,01 56.000,00 7,00% 

32.000,01 33.000,00 30,00% 56.000,01 57.000,00 6,00% 

33.000,01 34.000,00 29,00% 57.000,01 58.000,00 5,00% 

34.000,01 35.000,00 28,00% 58.000,01   0,00% 

 
 
Σε κάθε περίπτωση το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που προκύπτει μετά την 
εφαρμογή της δικαιούμενης σύμφωνα με τα ανωτέρω μείωσης των ασφαλιστικών 
εισφορών δεν μπορεί να υπολείπεται της εισφοράς που προκύπτει σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 (κατώτατο όριο μηνιαίου 
εισοδήματος ίσο με τον βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών). 
 
Ειδικές ρυθμίσεις για ασφαλισμένους ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΕΤΑΑ κάτω πενταετίας 
 
Εμπίπτουν πρόσωπα τα οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές ή 
ειδικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/16, στην ασφάλιση του 
ΕΤΑΑ, καθώς και αυτοαπασχολούμενοι απόφοιτοι σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που 
είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή 
ΝΠΔΔ (ΟΑΕΕ, οικονομολόγοι). 

https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/751
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/751
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/751
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Για τα πρόσωπα αυτά προβλέπεται καταβολή ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου 
σύνταξης, ως εξής: 
- Για τα δύο πρώτα έτη ασφάλισης, ποσοστό 14%. 
- Για τα επόμενα τρία έτη ασφάλισης, ποσοστό 17%. 
- Μετά το 5ο έτος της υπαγωγής τους στην ασφάλιση, ποσοστό 20%. 
Στις περιπτώσεις αυτές, ως ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών λαμβάνεται η 
μειωμένη (ποσοστό 70% επί της κατώτατης). 
 
Η συγκεκριμένη έκπτωση αποτελεί ασφαλιστική οφειλή το οποίο πρέπει να επιστραφεί. 
Εξοφλείται δε από τον ασφαλισμένο κατά 1/5 κατ΄ έτος, για τα έτη κατά τα οποία το ΚΦΑ 
από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος υπερβαίνει το 
ποσό των 18.000,00 ευρώ και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι την συμπλήρωση 15 ετών 
ασφάλισης. 
 
Εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας του ΟΑΕΑ 
 
Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 44 παρ. 2 του ν.3986/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 50 του ν.4144/2013, συστάθηκε στον ΟΑΕΔ ο Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας 
υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, για την χρηματοδότηση του 
οποίου οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ (ελεύθεροι επαγγελματίες) 
καταβάλλουν μηνιαία εισφορά ύψους €10,00. 
 
Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 39, η ανωτέρω εισφορά εξακολουθεί να 
συνεισπράττεται και μετά την 1/1/2017 από τον ΕΦΚΑ με τις ασφαλιστικές εισφορές και 
να αποδίδεται στον ΟΑΕΔ. 
 
 
Πότε πληρώνονται οι εισφορές; 
 
Η εισφορά είναι μηνιαία και θα καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 
επόμενου μήνα.  
Κατ εξαίρεση, οι εισφορές των αγροτών είναι μηνιαίες αλλά καταβάλλονται έως την 
τελευταία εργάσιμη του εξαμήνου που ανάγονται.  
 
 
Πως πληρώνονται οι εισφορές; 
 
Οι πληρωμές πραγματοποιούνται σε όλες τις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ μέσω του 
Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ), με εντολές πληρωμής ή με άμεση χρέωση 
λογαριασμού (πάγια εντολή).  
Για την εκτέλεση των πληρωμών οι ασφαλισμένοι μπορούν να χρησιμοποιούν τα 
διαθέσιμα από κάθε Τραπεζικό Ίδρυμα προϊόντα.  
 
 

 
Πώς υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές, όταν κάποιος είναι ασφαλισμένος 
και στον ΟΑΕΕ και στον ΕΤΑΑ; 
 
Μηνιαία βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το 
άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από έκαστη δραστηριότητα. Το 
ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που προκύπτει υποχρέωση πολλαπλής ασφάλισης λόγω 
ιδιότητας. 

https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/328
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/508
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Πώς υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές σε περιπτώσεις πολλαπλής 
δραστηριότητας; 
 
Για την εξεύρεση της βάσης υπολογισμού στις περιπτώσεις αυτές της παραγράφου 9 
λαμβάνεται καταρχάς υπόψη το μηνιαίο εισόδημα από την παροχή της μισθωτής 
υπηρεσίας και σε αυτό προστίθεται το εισόδημα των άλλων δραστηριοτήτων κατά 
φθίνουσα τάξη μεγέθους, ώστε η βάση υπολογισμού, όπως προκύπτει από την άθροιση 
των επιμέρους εισοδημάτων, να μην υπολείπεται της ελάχιστης μηνιαίας βάσης 
υπολογισμού όπως καθορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, και να μην ξεπερνά το 
δεκαπλάσιο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού 
άνω των 25 ετών. Στις λοιπές περιπτώσεις, καταρχάς λαμβάνεται το σύνολο του 
καθαρού φορολογητέου εισοδήματος από τη δραστηριότητα που προκύπτει ότι αποτελεί 
τη βασική πηγή βιοπορισμού και σε αυτό προστίθεται το εισόδημα των άλλων 
δραστηριοτήτων κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους, ώστε η βάση υπολογισμού, όπως 
προκύπτει από την άθροιση των επιμέρους εισοδημάτων, να μην υπολείπεται της 
ελάχιστης μηνιαίας βάσης υπολογισμού όπως καθορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, και 
να μην ξεπερνά το δεκαπλάσιο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού 
άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. 
 
 

 

http://t.sidekickopen68.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJW7t5XZs4WznrdW1qfXjv1qwhj2W4XHqpM56dLgPf3svlZK02?t=https%3A%2F%2Fwww.oenet.gr%2Fergasiaka%2Fitem%2F48902-ipologismos-asfalistikon-eisforon-autoapasxoloumenon-kai-eleftheron-epaggelmation-apo-1-1-2017&si=5180045494321152&pi=cc3533fb-5c33-4fa5-b569-51723e190415
http://t.sidekickopen68.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJW7t5XZs4WznrdW1qfXjv1qwhj2W4XHqpM56dLgPf3svlZK02?t=https%3A%2F%2Fwww.oenet.gr%2Fergasiaka%2Fitem%2F48902-ipologismos-asfalistikon-eisforon-autoapasxoloumenon-kai-eleftheron-epaggelmation-apo-1-1-2017&si=5180045494321152&pi=cc3533fb-5c33-4fa5-b569-51723e190415
http://t.sidekickopen68.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJW7t5XZs4WznrdW1qfXjv1qwhj2W4XHqpM56dLgPf3svlZK02?t=https%3A%2F%2Fwww.oenet.gr%2Fergasiaka%2Fitem%2F48902-ipologismos-asfalistikon-eisforon-autoapasxoloumenon-kai-eleftheron-epaggelmation-apo-1-1-2017&si=5180045494321152&pi=cc3533fb-5c33-4fa5-b569-51723e190415

