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ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου σύνταξης μισθωτών

από 01/01/2017 έως 1/1/2020 κατ’ εφαρμογή του αρθρ. 38 του Ν. 4387/16 »

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 1 ,4 και 5 του
Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 / 12-5-2016 τ. Α΄) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής
Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού -συνταξιοδοτικού συστήματος
– Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες
διατάξεις » σχετικά με την αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών
κλάδου σύνταξης μισθωτών, και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες
για την εφαρμογή τους:
1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ.1 του κοινοποιούμενου
νόμου, ορίζεται ότι, το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης
ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των πάσης
φύσεως αποδοχών των εργαζομένων , με την επιφύλαξη της παραγράφου 17
του άρθρου 39 του νόμου αυτού, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα
έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς
αναπηρίας και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και
κατά 13,33% σε βάρος των εργοδοτών.
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Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 38 του ίδιου νόμου
προβλέπεται ότι, τυχόν υψηλότερα ή χαμηλότερα των οριζομένων ως
ανωτέρω ποσοστών ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης
αναπροσαρμόζονται ετησίως ισόποσα και σταδιακά από 1/1/2017 και
εφεξής ώστε από 1/1/2020 να διαμορφωθούν στο ποσοστό που ορίζεται στην
ανωτέρω παράγραφο ( δηλ. 13,33% για τον εργοδότη και 6,67% για τον
ασφαλισμένο).
2. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 38 του κοινοποιούμενου νόμου
ορίζεται ότι :
« 5. Δεν αναπροσαρμόζονται και παραμένουν στο ύψος που προβλεπόταν μέχρι την έναρξη
ισχύος του Ν.4387/2016 οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων που εμπίπτουν στις
κατηγορίες που εξαιρέθηκαν από την αύξηση των ορίων ηλικίας της υποπαραγράφου Ε3 της
παρ. Ε του άρθρου 2 του Ν.4336/2015, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ11321/οικ.47523/1570
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Β΄2311) καθώς και των εργαζομένων που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 20 και 21
του Ν.3863/2010 (Α΄115),όπως ισχύει, καθώς και όσοι για την απασχόλησή τους δεν
υπάγονταν στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αλλά υπάγονταν είτε αποκλειστικά και
μόνο για τον κίνδυνο του ατυχήματος είτε εκτός αυτού και στον κλάδο παροχών ασθενείας σε
είδος. Στο ίδιο ύψος παραμένουν και οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές.»

Κατόπιν τούτου, διευκρινίζεται ότι, δεν αναπροσαρμόζονται αλλά
παραμένουν στο ύψος που προβλεπόταν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου
οι ασφαλιστικές εισφορές ( ασφαλισμένου και εργοδότη) των κατηγοριών που
αναφέρονται κατωτέρω ως εξής:
Α. Πρόσωπα που ,σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ,υπάγονται στον
Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ) είτε αποκλειστικά και μόνο για τον κίνδυνο
του ατυχήματος είτε, εκτός αυτού, και στον κλάδο παροχών ασθενείας σε
είδος (π.χ. φοιτητές και σπουδαστές ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ , μεταπτυχιακοί φοιτητές
κλπ. που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση που θεσμοθετημένα
προβλέπεται από τα προγράμματα σπουδών τους για τη λήψη του πτυχίου
τους, πρόσωπα που συμμετέχουν σε προγράμματα κοινωνικής επανένταξης
του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων / ΚΕΘΕΑ, κρατούμενοι
εργαζόμενοι φυλακών κ. ά .) .
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Β. Κατηγορίες εργαζομένων που εξαιρέθηκαν από την αύξηση των ορίων
ηλικίας του Ν.4336/2015 , ήτοι:
I.

II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.

Απασχολούμενοι οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του Νέου Πίνακα
Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων ( Φ.10221/οικ.26816/929/3011-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 2778/τ.Β΄/2-12-2011), ο οποίος εκδόθηκε κατ’
εξουσιοδότηση του β΄ εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 28 του Α.Ν.
1846/51, όπως ισχύει.
Απασχολούμενοι σε υπόγειες στοές μεταλλείων- λιγνιτωρυχείων και σε
υποθαλάσσιες στοές, οι οποίοι ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.997/79 και της παρ. 2 του άρθρου 48
του Ν.2084/92, όπως ισχύουν.
Απασχολούμενοι στην επιφάνεια μεταλλείων – λιγνιτωρυχείων , οι
οποίοι ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13
του Ν.2335/95 , όπως ισχύουν.
Ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του τέταρτου
εδαφίου , παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.825/1978 όπως ισχύει ( 35ετία με
βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα).
Απασχολούμενοι σε βαριές οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες, οι οποίοι
ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.1543/1985
όπως ισχύουν.
Απασχολούμενοι ως προσωπικό ΟΤΑ σε υπηρεσίες υγιεινής –
καθαριότητας , οι οποίοι ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 36 του Ν.1694/87 , όπως ισχύουν.
Οι υπαγόμενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα της τ. Διεύθυνσης
Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ και οι απασχολούμενοι σε ορυχεία,
σταθμούς παραγωγής και δίκτυα , οι οποίοι ασφαλίζονται στον τομέα
ΤΑΠ ΔΕΗ του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Οι ναυτικοί, που ασφαλίζονται και συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις
των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 14 του Π.Δ. 913/1978.
Οι ασφαλισμένοι για πρώτη φορά από 1/1/1993 που υπάγονται στις
διατάξεις του νέου Πίνακα Β.Α.Ε. , σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου
24 του Ν.2084/92.
Οι ασφαλισμένοι για πρώτη φορά από 1/1/1993 που εργάζονται σε
υπόγειες στοές μεταλλείων- λιγνιτωρυχείων, εναέριες ή υποθαλάσσιες
εργασίες, καθώς και σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα
προκειμένου για τους ασφαλισμένους του ΤΑΠ- ΔΕΗ.
Οι ασφαλισμένοι για πρώτη φορά από 1/1/1993 οι οποίοι απασχολούνται
σε οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες καθώς και το προσωπικό ΟΤΑ που
απασχολείται σε υπηρεσίες υγιεινής – καθαριότητας και ασφαλίζεται
σύμφωνα με τις διατάξεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 , άρθρου
24 του Ν.2084/92.
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3. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 38, όπως
αναφέρθηκε ανωτέρω ( ενότητα 1), για την αναπροσαρμογή τυχόν υψηλότερων
ή χαμηλότερων των οριζομένων στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου ποσοστών
ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.
Φ11321/οικ.45947/1757/19-12-2016 Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 4458/τ.Β΄/30-122016).
Κατόπιν τούτου, από 1/1/2017 τα ποσοστά των ασφαλιστικών
εισφορών κλάδου σύνταξης για τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω αναφερόμενης Υπουργικής
Απόφασης, τα οποία απεικονίζονται στην ΑΠΔ με τους
παρακάτω
Κωδικούς Πακέτου Κάλυψης (ΚΠΚ) αντίστοιχα , αναπροσαρμόζονται ως
εξής :

1. τ. Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ / τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ
ΟΤΕ
ΚΠΚ 015
ΕΙΣΦΟΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
8,29%
Από 1/1/2017 έως
31/12/2017

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

17,70%
Από 1/1/2017 έως
31/12/2017

25,99%
Από 1/1/2017 έως
31/12/2017

7,75%
Από 1/1/2018 έως
31/12/2018

16,25%
Από 1/1/2018 έως
31/12/2018

24%
Από 1/1/2018 έως
31/12/2018

7,22%
Από 1/1/2019 έως
31/12/2019

14,79%
Από 1/1/2019 έως
31/12/2019

22,01%
Από 1/1/2019 έως
31/12/2019

6,67%
Από 1/1/2020

13,33%
Από 1/1/2020

20%
Από 1/1/2020
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2. τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ
ΟΣΕ- ΕΛΤΑ
ΚΠΚ 016
ΕΙΣΦΟΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
8,29%
Από 1/1/2017 έως
31/12/2017

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

17,33%
Από 1/1/2017 έως
31/12/2017

25,62%
Από 1/1/2017 έως
31/12/2017

7,75%
Από 1/1/2018 έως
31/12/2018

15,99%
Από 1/1/2018 έως
31/12/2018

23,74%
Από 1/1/2018 έως
31/12/2018

7,22%
Από 1/1/2019 έως
31/12/2019

14,67%
Από 1/1/2019 έως
31/12/2019

21,89%
Από 1/1/2019 έως
31/12/2019

6,67%
Από 1/1/2020

13,33%
Από 1/1/2020

20%
Από 1/1/2020

3. τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ / τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ τ. ΤΑΠΟΤΕ
ΚΠΚ 022
ΕΙΣΦΟΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

6,67%

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

17,33%
Από 1/1/2017 έως
31/12/2017

24%
Από 1/1/2017 έως
31/12/2017

15,99%
Από 1/1/2018 έως
31/12/2018

22,66%
Από 1/1/2018 έως
31/12/2018

14,67%
Από 1/1/2019 έως
31/12/2019

21,34%
Από 1/1/2019 έως
31/12/2019

13,33%
Από 1/1/2020

20%
Από 1/1/2020
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4. τ. Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ / τ. ΤΣΠ-ΗΣΑΠ
ΚΠΚ 017
ΕΙΣΦΟΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
8,29%
Από 1/1/2017 έως
31/12/2017

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

17,70%
Από 1/1/2017 έως
31/12/2017

25,99%
Από 1/1/2017 έως
31/12/2017

7,75%
Από 1/1/2018 έως
31/12/2018

16,25%
Από 1/1/2018 έως
31/12/2018

24%
Από 1/1/2018 έως
31/12/2018

7,22%
Από 1/1/2019 έως
31/12/2019

14,79%
Από 1/1/2019 έως
31/12/2019

22,01%
Από 1/1/2019 έως
31/12/2019

6,67%
Από 1/1/2020

13,33%
Από 1/1/2020

20%
Από 1/1/2020

5. τ. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η ΕΘΝΙΚΗ
(ΤΑΠΑΕ « Η ΕΘΝΙΚΗ»)
ΚΠΚ 018
ΕΙΣΦΟΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

6,67%

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

15,83%
Από 1/1/2017 έως
31/12/2017

22,5%
Από 1/1/2017 έως
31/12/2017

15%
Από 1/1/2018 έως
31/12/2018

21,67%
Από 1/1/2018 έως
31/12/2018

14,16%
Από 1/1/2019 έως
31/12/2019

20,83%
Από 1/1/2019 έως
31/12/2019

13,33%
Από 1/1/2020

20%
Από 1/1/2020
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6. τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ / τ. ΤΣΠ-ΕΤΕ
ΚΠΚ 020
ΕΙΣΦΟΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
8,29%
Από 1/1/2017 έως
31/12/2017

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

18,27%
Από 1/1/2017 έως
31/12/2017

26,56%
Από 1/1/2017 έως
31/12/2017

7,75%
Από 1/1/2018 έως
31/12/2018

16,66%
Από 1/1/2018 έως
31/12/2018

24,41%
Από 1/1/2018 έως
31/12/2018

7,22%
Από 1/1/2019 έως
31/12/2019

14,98%
Από 1/1/2019 έως
31/12/2019

22,2%
Από 1/1/2019 έως
31/12/2019

6,67%
Από 1/1/2020

13,33%
Από 1/1/2020

20%
Από 1/1/2020

7. τ. Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ / τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ
ΚΠΚ 021
ΕΙΣΦΟΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
8,29%
Από 1/1/2017 έως
31/12/2017

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

18,08%
Από 1/1/2017 έως
31/12/2017

26,37%
Από 1/1/2017 έως
31/12/2017

7,75%
Από 1/1/2018 έως
31/12/2018

16,5%
Από 1/1/2018 έως
31/12/2018

24,25%
Από 1/1/2018 έως
31/12/2018

7,22%
Από 1/1/2019 έως
31/12/2019

14,9%
Από 1/1/2019 έως
31/12/2019

22,12%
Από 1/1/2019 έως
31/12/2019

6,67%
Από 1/1/2020

13,33%
Από 1/1/2020

20%
Από 1/1/2020
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8. Πρώην Ταμείο Συντάξεων και Επικουρικής Ασφάλισης
Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων
( πρώην ΤΣΕΑΠΓΣΟ)
ΚΠΚ 013
ΕΙΣΦΟΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
7,67%
Από 1/1/2017 έως
31/12/2017

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

14,58%
Από 1/1/2017 έως
31/12/2017

22,25%
Από 1/1/2017 έως
31/12/2017

7,34%
Από 1/1/2018 έως
31/12/2018

14,17%
Από 1/1/2018 έως
31/12/2018

21,51%
Από 1/1/2018 έως
31/12/2018

7,00%
Από 1/1/2019 έως
31/12/2019

13,75%
Από 1/1/2019 έως
31/12/2019

20,75%
Από 1/1/2019 έως
31/12/2019

6,67%
Από 1/1/2020

13,33%
Από 1/1/2020

20%
Από 1/1/2020

9. Πρώην Ταμείο Συντάξεων και Επικουρικής Ασφάλισης
Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων
( πρώην ΤΣΕΑΠΓΣΟ)
ΚΠΚ 1013
ΕΙΣΦΟΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
7,67%
Από 1/1/2017 έως
31/12/2017

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

14,58%
Από 1/1/2017 έως
31/12/2017

22,25%
Από 1/1/2017 έως
31/12/2017

7,34%
Από 1/1/2018 έως
31/12/2018

14,17%
Από 1/1/2018 έως
31/12/2018

21,51%
Από 1/1/2018 έως
31/12/2018

7,00%
Από 1/1/2019 έως
31/12/2019

13,75%
Από 1/1/2019 έως
31/12/2019

20,75%
Από 1/1/2019 έως
31/12/2019

6,67%
Από 1/1/2020

13,33%
Από 1/1/2020

20%
Από 1/1/2020
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10. Προσωπικό εδάφους αεροπορικών επιχειρήσεων , ιπτάμενο προσωπικό
αεροπορικών επιχειρήσεων ή ΥΠΑ- τεχνικό προσωπικό , πτυχιούχοι
χειριστές αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται σε οποιονδήποτε
εργοδότη σε πτητικές εργασίες .
«ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
ΚΠΚ
407,416,1401,1404,1407,1408,1413,1416,1417,1422,1423,4408
ΕΙΣΦΟΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
9,9%
Από 1/1/2017 έως
31/12/2017
8,83%
Από 1/1/2018 έως
31/12/2018
7,75%
Από 1/1/2019 έως
31/12/2019
6,67%
Από 1/1/2020

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

15,36%
Από 1/1/2017 έως
31/12/2017
14,69%
Από 1/1/2018 έως
31/12/2018
14,01%
Από 1/1/2019 έως
31/12/2019
13,33%
Από 1/1/2020

25,26%
Από 1/1/2017 έως
31/12/2017
23,52%
Από 1/1/2018 έως
31/12/2018
21,76%
Από 1/1/2019 έως
31/12/2019
20%
Από 1/1/2020

11. Προσωπικό εδάφους αεροπορικών επιχειρήσεων , ιπτάμενο προσωπικό
αεροπορικών επιχειρήσεων ή ΥΠΑ- τεχνικό προσωπικό , πτυχιούχοι
χειριστές αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται σε οποιονδήποτε
εργοδότη σε πτητικές εργασίες .
«ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
ΚΠΚ
474,1474,1475
ΕΙΣΦΟΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
8,32%
Από 1/1/2017 έως
31/12/2017

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

14,38%
Από 1/1/2017 έως
31/12/2017

22,7%
Από 1/1/2017 έως
31/12/2017

7,77%
Από 1/1/2018 έως
31/12/2018

14,03%
Από 1/1/2018 έως
31/12/2018

21,8%
Από 1/1/2018 έως
31/12/2018

7,22%
Από 1/1/2019 έως
31/12/2019

13,68%
Από 1/1/2019 έως
31/12/2019

20,9%
Από 1/1/2019 έως
31/12/2019

6,67%
Από 1/1/2020

13,33%
Από 1/1/2020

20%
Από 1/1/2020

9

ΑΔΑ: ΩΨΗΘ465ΧΠΙ-4ΚΨ
12. Ηθοποιοί μελοδραματικού, μουσικού θεάτρου και θεάτρου πρόζας,
μουσικοί εγχόρδων, κρουστών και πνευστών οργάνων, τεχνικοί θεάτρου και
κινηματογράφου, υποβολείς, προσωπικό σκηνής, χορευτές.
«ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
9,9%
Από 1/1/2017 έως
31/12/2017
8,83%
Από 1/1/2018 έως
31/12/2018
7,75%
Από 1/1/2019 έως
31/12/2019
6,67%
Από 1/1/2020

ΚΠΚ
446,447,448,449
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

15,36%
Από 1/1/2017 έως
31/12/2017
14,69%
Από 1/1/2018 έως
31/12/2018
14,01%
Από 1/1/2019 έως
31/12/2019
13,33%
Από 1/1/2020

25,26%
Από 1/1/2017 έως
31/12/2017
23,52%
Από 1/1/2018 έως
31/12/2018
21,76%
Από 1/1/2019 έως
31/12/2019
20%
Από 1/1/2020

13.Ηθοποιοί μελοδραματικού, μουσικού θεάτρου και θεάτρου πρόζας,
μουσικοί εγχόρδων, κρουστών και πνευστών οργάνων, τεχνικοί θεάτρου
και κινηματογράφου, υποβολείς, προσωπικό σκηνής, χορευτές
«ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
ΚΠΚ
480,474,461,462,463
ΕΙΣΦΟΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
8,32%
Από 1/1/2017 έως
31/12/2017

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

14,38%
Από 1/1/2017 έως
31/12/2017

22,7%
Από 1/1/2017 έως
31/12/2017

7,77%
Από 1/1/2018 έως
31/12/2018

14,03%
Από 1/1/2018 έως
31/12/2018

21,8%
Από 1/1/2018 έως
31/12/2018

7,22%
Από 1/1/2019 έως
31/12/2019

13,68%
Από 1/1/2019 έως
31/12/2019

20,9%
Από 1/1/2019 έως
31/12/2019

6,67%
Από 1/1/2020

13,33%
Από 1/1/2020

20%
Από 1/1/2020
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4. ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΩΤΑΤΟ ΚΑΙ
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

1. ΠΡΟΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Σύμφωνα με το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο του Ν.4093/12 (ΦΕΚ 222/1211-2012 τ.Α’) προβλέφθηκε μεν εναρμόνιση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων
αποδοχών «παλαιών» και «νέων» ασφαλισμένων, δεν ήταν όμως για όλες τις
ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες ενιαίο, δεδομένου ότι, είχαν διατηρηθεί σε
ισχύ καταστατικές ή γενικές διατάξεις σε ορισμένους φορείς, οι οποίες είτε
προέβλεπαν υψηλότερο όριο είτε δεν προέβλεπαν την ύπαρξη ανώτατου ορίου
ασφαλιστέων αποδοχών, με αποτέλεσμα η εισφορά κλάδου σύνταξης στους φορείς
αυτούς να υπολογίζεται στο σύνολο των αποδοχών, οι οποίες ήταν πολύ
υψηλότερες από το ανωτέρω αναφερόμενο εναρμονισμένο ανώτατο όριο
ασφαλιστέων αποδοχών.
2. ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Με τις διατάξεις του Ν.4387/2016, θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες υπολογισμού
ασφαλιστικών εισφορών καθώς και ενιαίο ανώτατο όριο ασφαλιστέων
αποδοχών για όλους τους μισθωτούς «παλαιούς» και «νέους» που
εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α.
Κατά συνέπεια και για τις ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες ασφαλισμένων
ισχύει από 1/1/2017 το ανώτατο και κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών
όπως αναφέρεται κατωτέρω.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 2 α και β
του νόμου αυτού ,ορίζεται ότι το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για
τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των
εργοδοτών, συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον
εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, και
σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάξεις,
στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου
μισθωτού άνω των 25 ετών.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 της υπ. ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) ορίστηκε ότι ,ο κατώτατος βασικός μισθός άγαμου
μισθωτού άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 586,08 ευρώ.
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Συνεπώς το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό
της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών
ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80 ευρώ και ισχύει από 1-1-2017.
Το εν λόγω ανώτατο όριο εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής
απασχόλησης ή έμμισθης εντολής όσον αφορά όμως μόνο στην εισφορά
ασφαλισμένου.
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4445/2016
(ΦΕΚ 236/τ.Α΄/19-12-2016) με τις οποίες προστίθεται περίπτωση γ΄ στην
παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.4387/2016 , θεσπίζεται ελάχιστη μηνιαία βάση
υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο
ποσοστό εισφοράς των μισθωτών με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών
τους , η οποία καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο
βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
Κατά συνέπεια , η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών
ανέρχεται στο ποσό των 586,08 ευρώ.
Επισημαίνεται 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 της διατάξεις
της παρ.3( περ.β΄) της υποπαρ. ΙΑ. 11 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012
(ΦΕΚ 222 Α΄) , ήτοι 510,95 ευρώ.
Εννοείται, επίσης, ότι εφόσον η απασχόληση δεν είναι πλήρης , οι
εισφορές υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως καταβαλλομένων αποδοχών ,
έστω και αν αυτές υπολείπονται της ανωτέρω κατά περίπτωση ελάχιστης
μηνιαίας βάσης υπολογισμού εισφορών.
Συν.: 3 φ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Γρ. κ. Διοικητή
dioikitis@efka.gov.gr
Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών
ypod1@efka.gov.gr, ypod2@efka.gov.gr
Γρ. κ.κ. Γεν. Δ/ντών
gd.eisforon@efka.gov.gr, gd.ergodoton@efka.gov.gr
gd.sintaxeon@efka.gov.gr, gd.dioik.oikon@efka.gov.gr
Υπουργείο Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
asfmis@ggka.gr
Γρ. Διοικητή ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΕΤΕΑ)Φιλελλήνων 13-15 Τ.Κ. 105 57
dioikitis@etea.gov.gr
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.
Χαλκοκονδύλη 30, 10432, Αθήνα
info@dei.com.gr
Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.
Αθηνάς 67, 10552, Αθήνα
corporatecomm@stasy.gr
ΕΛΤΑ Α.Ε.
Απελλού 1, 10188 Αθήνα
Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα
press@osenet.gr
Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αμερικής 21Α, 10672 Αθήνα
hba@hba.gr
Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών
Κάνιγγος 33, 10682 Αθήνα
support@sei.gr
Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος
Γλάδστωνος 10, 10677 Αθήνα
potha@otenet.gr
O.T.E. A.E.
Λ. Κηφισίας 99, 10524 Μαρούσι
media-office@ote.gr
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Βασ. Γεωργίου 1, 16604 Ελληνικό
ypa@hcaa.gr
Γ.Σ.Ε.Ε.
28ης Οκτωβρίου 69, 10434 Αθήνα
info@gsee.gr
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16.
17.
18.

19.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών
Κάνιγγος 27 , 10682 Αθήνα
pol@otenet.gr
Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα
efeea@otenet.gr
Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας
Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα
info@pofee.gr
Ανάδοχος Ο.Π.Σ./τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Πατησίων 12, Αθήνα

ΑΔΑ: ΩΨΗΘ465ΧΠΙ-4ΚΨ

2187

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 85
12 Μαΐου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘM. 4387
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση
ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθ−
μίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνί−
ων και άλλες διατάξεις.

3. Το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουρ−
γεί με ενιαίους κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους
του Ε.Φ.Κ.Α..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η κύ−
ρια σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας και
εκ μεταβιβάσεως υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο
τμημάτων: της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 και της
ανταποδοτικής σύνταξης του άρθρου 8 του παρόντος.
2. Η Εθνική Σύνταξη δεν χρηματοδοτείται από ασφα−
λιστικές εισφορές, αλλά απευθείας από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό.
3. Το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης υπολογίζεται
βάσει των αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν
εισφορές και του ποσοστού αναπλήρωσης, σύμφωνα με
το άρθρο 8 του παρόντος. Το άθροισμα της εθνικής και
της ανταποδοτικής σύνταξης αποσκοπεί στην εξασφά−
λιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, όσο το δυνατό
εγγύτερα προς εκείνο που είχε ο ασφαλισμένος κατά
τη διάρκεια του εργασιακού του βίου.
4. Το ποσό της κατά τα ανωτέρω παραγράφου 1 σύ−
νταξης καταβάλλεται ανά μήνα.
5. Το κράτος έχει πλήρη εγγυητική υποχρέωση για το
σύνολο των ασφαλιστικών παροχών. Ειδικές διατάξεις
σχετικές με την κρατική χρηματοδότηση του συστήμα−
τος κοινωνικής ασφάλισης καταργούνται.

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ −
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 1
Θεμελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήματος
Κοινωνικής Ασφάλειας
1. Οι κοινωνικές παροχές της Πολιτείας χορηγούνται
στο πλαίσιο Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας,
με σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και
κοινωνικής προστασίας, με όρους ισότητας, κοινωνικής
δικαιοσύνης, αναδιανομής και αλληλεγγύης των γενεών.
Το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας περιλαμβά−
νει το Εθνικό Σύστημα Υγείας για τις παροχές υγείας,
το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις
προνοιακές παροχές και το Εθνικό Σύστημα Κοινωνι−
κής Ασφάλισης για τις ασφαλιστικές παροχές, όπως
ρυθμίζεται από το νόμο αυτόν.
2. Η κοινωνική ασφάλιση, η υγεία και η κοινωνική πρό−
νοια αποτελούν δικαίωμα όλων των Ελλήνων Πολιτών
και όσων διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Το
Κράτος έχει υποχρέωση για την εξασφάλιση της βιωσι−
μότητας του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας
και για την απονομή των σχετικών παροχών σε όλους
όσοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Άρθρο 2
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Άρθρο 3
Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας
1. Συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλει−
ας (Ε.ΣΥ.Κ.Α.) ως συμβουλευτικό όργανο των Υπουρ−
γείων Υγείας, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη χάραξη
των εθνικών πολιτικών, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συ−
στήματος Κοινωνικής Ασφάλειας. Όργανα του Ε.ΣΥ.Κ.Α.
είναι ο Πρόεδρος, η Ολομέλεια και το Εκτελεστικό
Συμβούλιο.
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μηνιαίως εξ ολοκλήρου το σύνολο της εισφοράς στο
ύψος που εκάστοτε έχει διαμορφωθεί υπολογιζόμενη
αντιστοίχως επί του εισοδήματος όπως προβλέπεται
για την κύρια σύνταξη.
3. Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ασφαλισμένοι του
Ο.Γ.Α. μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώς προαιρετικής
ασφάλισης εφόσον δεν υπάρχει οφειλή από οποιαδήπο−
τε αιτία του ασφαλισμένου προς τον φορέα ή σε περί−
πτωση οφειλής έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης
της οποίας οι όροι τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της
υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.
4. Οι διατάξεις των άρθρων 42 του Ν. 2084/1992, 41
του Α.Ν. 1846/1951, 22 παρ. 1 του Ν. 1654/1986, 26 παρ. 14
του Ν. 4075/2012, καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη
καταργείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΝΙΑΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ − ΠΟΡΟΙ −
ΑΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 38
Εισφορές Μισθωτών και Εργοδοτών
1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το συνολι−
κό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου
μισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των πάσης
φύσεως αποδοχών των εργαζομένων, με την επιφύλαξη
της παραγράφου 17 του άρθρου 39 του παρόντος νό−
μου, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες
παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και
βαριάς αναπηρίας και κατανέμεται κατά 6,67% σε βά−
ρος των ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε βάρος των
εργοδοτών, συμπεριλαμβανομένου από 1.1.2017 και του
Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 4
και 5 του παρόντος.
2.α. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον
υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των
μισθωτών και των εργοδοτών, συνίσταται στο δεκα−
πλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προ−
βλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού,
και σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος διατάξεις, το δεκαπλάσιο του ποσού που
αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω
των 25 ετών.
β. Το ανώτατο όριο της περίπτωσης α εφαρμόζεται
και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης
εντολής όσον αφορά στην εισφορά ασφαλισμένου.
3. Καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο
σύνταξης ποσοστού 20% επιμεριζόμενη κατά ποσοστό
6,67% για τον εργαζόμενο και 13,33% για τον εργοδότη
για τις ακόλουθες, ιδίως, κατηγορίες ασφαλισμένων,
διατηρούμενης σε ισχύ του τεκμηρίου της ρύθμισης
του άρθρου 2 παρ. 1 του α.ν. 1846/1951:
α. Για τους ασφαλισμένους που έως την έναρξη ισχύος
του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του Τομέα
Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων του
ΟΑΕΕ ως έμμισθοι ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του
χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση. Για την
κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων, το ύψος της ασφα−
λιστικής εισφοράς για τον ασφαλισμένο καθορίζεται
από 1.7.2016 σε 17%, από 1.1.2017 σε 15%, από 1.1.2018 σε
10% και από 1.1.2019 και μετά σε 6,67%. Το ύψος της
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ασφαλιστικής εισφοράς για τον εργοδότη καθορίζεται
από 1.7.2016 σε 3%, από 1.1.2017 σε 5%, από 1.1.2018 σε
10% και από 1.1.2009 και μετά σε 13,33%.
β. Για τους ασφαλισμένους που έως την έναρξη ισχύος
του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ
και παρέχουν εξαρτημένη εργασία, ανεξαρτήτως του
χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση.
γ. Ο διευθυντής, γενικός διευθυντής, εντεταλμένοι,
διευθύνοντες ή συμπράττοντες σύμβουλοι διοικητές
εταιριών ή συνεταιρισμών εφόσον συνδέονται με σχέση
εξαρτημένης εργασίας για τις εισπραττόμενες αμοιβές,
των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζομένων επί του συ−
νολικού ποσού των αμοιβών.
δ. Τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού
Συμβουλίου Α.Ε. και λαμβάνουν αμοιβή, των ανωτέρω
ποσοστών υπολογιζομένων επί της αμοιβής κατ’ απο−
κοπή.
ε. Τα μέλη Δ.Σ. αγροτικών συνεταιρισμών εφόσον λαμ−
βάνουν αμοιβή, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζομέ−
νων επί της αμοιβής.
στ. Για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή, και άλλα
πρόσωπα ασφαλιστέα λόγω ιδιότητας, ανεξαρτήτως
του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, για το
εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παρο−
χής υπηρεσιών. Στο εισόδημα, από άσκηση ελεύθερου
επαγγέλματος, για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής
υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δα−
πάνης, καταβάλλεται εισφορά, κατά τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 39 του παρόντος, αναλόγως εφαρμοζομένων,
μη εφαρμοζομένης στην περίπτωση αυτή της παρ. 3 του
άρθρου 39 του παρόντος.
Υπόχρεος για την καταβολή της εργοδοτικής εισφο−
ράς είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, για
λογαριασμό του οποίου οι ασφαλισμένοι του παρόντος
άρθρου παρέχουν τις υπηρεσίες τους περιοδικά έναντι
παροχής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται και στις κατηγο−
ρίες αυτές οι πάσης φύσεως διατάξεις περί εισφορών
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
4. Τυχόν υψηλότερα ή χαμηλότερα των οριζομένων
στην παράγραφο 1 ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών
κλάδου σύνταξης ασφαλισμένου και εργοδότη που
προβλέπονταν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος
αναπροσαρμόζονται ετησίως ισόποσα και σταδιακά
από 1.1.2017 και εφεξής, ούτως ώστε από 1.1.2020 να
διαμορφωθούν στο αντίστοιχο ποσοστό που ορίζεται
στην ανωτέρω παράγραφο.
5. Δεν αναπροσαρμόζονται, και παραμένουν στο ύψος
που προβλεπόταν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρό−
ντος, οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, που
εμπίπτουν στις κατηγορίες που εξαιρέθηκαν από την
αύξηση των ορίων ηλικίας της υποπαραγράφου Ε3 της
παρ. Ε του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. Φ11321/οικ.47523/1570 απόφαση του Υπουρ−
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (Β΄ 2311), καθώς και των εργαζομένων που
υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του
Ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως ισχύει, καθώς και όσοι για την
απασχόλησή τους δεν υπάγονταν στον κλάδο σύνταξης
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, αλλά υπάγονταν είτε αποκλειστικά και
μόνο για τον κίνδυνο του ατυχήματος είτε εκτός αυ−
τού και στον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος. Στο
ίδιο ύψος παραμένουν και οι αντίστοιχες εργοδοτικές
εισφορές.
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6. Τα ποσοστά εισφορών των ασφαλισμένων που υπά−
γονται ή θα υπάγονταν βάσει των γενικών ή ειδικών ή
καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη
ισχύος του παρόντος, στο ΝΑΤ, υπολογίζονται μηνιαί−
ως επί του βασικού μισθού που δεν μπορεί να είναι
κατώτερος από τον προβλεπόμενο στην ισχύουσα ή
την τελευταία ισχύσασα ΣΣΕ του κλάδου, πλέον των
επιδομάτων που προβλέπονται στα άρθρα 84 και 85 του
Π.δ. 913/1978. Οι εισφορές καταβάλλονται ανά τρίμηνο.
7. Οι εισφορές δηλώνονται από τον εργοδότη στην
Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, σύμφωνα με την ισχύουσα
κατά τη δημοσίευση του παρόντος νομοθεσία του ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ, αναλόγως εφαρμοζομένης.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται
οι απαιτούμενες διαδικασίες για τον επαναπροσδιορι−
σμό των ποσοστών, οι προσαρμογές στα πληροφοριακά
συστήματα, η αναπροσαρμογή των ποσοστών των κατά
την παράγραφο 5 εξαιρούμενων κατηγοριών ασφαλι−
σμένων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή του άρθρου αυτού.
9. Από την 1.8.2016 η εισφορά που προβλέπεται στο
άρθρο 3 παρ. δ΄, στο άρθρο 4 παρ. γ΄ του Ν.δ. 465/1941
(Α΄ 301), στο άρθρο 36 παρ. 2 του Ν.δ. 158/1946 (Α΄318),
στο άρθρο 3 παρ. Γ΄ του Ν. 1872/1951 (Α΄202), στο άρθρο
4 παρ. 3 περίπτωση β΄ του Ν. 4041/1960 (Α΄ 36), στο άρ−
θρο 4 του Ν.δ. 4547/1966 (Α΄ 192), στα άρθρα 11, 14 και
15 του α.ν. 248/1967 (Α΄ 243), στα άρθρα 2, 3 και 8 του
Ν. 1344/1973 (Α΄ 36), στο άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 1866/1989
(Α΄ 222), στους νόμους 248/1967, 1989/1991, καθώς και
στην Φ. 146/1/10978/1969 καταργείται. Οι ασφαλισμένοι
μισθωτοί οι οποίοι υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές,
ειδικές ή καταστατικές διατάξεις εκάστου Τομέα, όπως
ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στην
ασφάλιση του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, καταβάλλουν ασφαλιστική
εισφορά κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του
παρόντος, εφαρμοζομένων και στην περίπτωση αυτή
της παραγράφου 4 του παρόντος.
10. Από 1.7.2016 οι αποδοχές των εργαζομένων στον
ιδιωτικό τομέα, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές και
ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών κατατίθενται από τους
εργοδότες μέσω τραπεζικού λογαριασμού και μεταφέ−
ρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από την οικεία τρά−
πεζα στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών,
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου.
Για το σκοπό αυτόν κάθε υπόχρεος εργοδότης υπο−
γράφει σχετική σύμβαση με τράπεζα που επιλέγει. Κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται με κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινω−
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Άρθρο 39
Εισφορές αυτοπασχολουμένων
και ελεύθερων επαγγελματιών
1.α. Από 1.1.2017, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστι−
κής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης, που κα−
ταβάλλουν τα πρόσωπα, παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι
κατά τη διάκριση του Ν. 2084/1992, τα οποία υπάγονται
ή θα υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή
καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόμου, στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.,
ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 20%.

β. Ειδικά για τα πρόσωπα, παλαιούς και νέους ασφα−
λισμένους κατά τη διάκριση του Ν. 2084/1992, τα οποία
υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές ή
ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στην ασφάλιση
του Ε.Τ.Α.Α., καθώς και για τους αυτοαπασχολούμε−
νους αποφοίτους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που
είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή
επιμελητήρια που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου
δημοσίου δικαίου, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστι−
κής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης ανέρχεται
μηνιαίως σε ποσοστό 14% για τα πρώτα δύο (2) έτη από
την πρώτη τους υπαγωγή στην ασφάλιση, σε ποσοστό
17% για τα επόμενα τρία (3) έτη και σε ποσοστό 20%
για το διάστημα μετά το 5ο έτος της υπαγωγής τους
στην ασφάλιση.
2. Τα ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί του μηνι−
αίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το
καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την άσκηση
δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό
έτος. Ως ετήσιο εισόδημα των προσώπων που είναι μέλη
προσωπικών εταιριών νοείται, για τη δραστηριότητά
τους αυτή και για την εφαρμογή του παρόντος, το γι−
νόμενο του πολλαπλασιασμού των συνολικών κερδών
της εταιρίας επί του ποσοστού συμμετοχής εκάστοτε
μέλους σε αυτή. Σε περίπτωση ζημιών ή μηδενικών κερ−
δών τα μέλη των προσωπικών εταιριών καταβάλλουν
εισφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
3 του παρόντος. Στην περίπτωση των ασφαλισμένων
της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος,
το συνολικό ποσό που υπολείπεται του ποσοστού 20%
μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κατά τα πέντε πρώτα
έτη ασφάλισης αποτελεί ασφαλιστική οφειλή υπολογι−
ζόμενη επί του μηνιαίου εισοδήματος, σύμφωνα με την
παρούσα παράγραφο, προσαυξημένου κατά την ετήσια
μεταβολή μισθών, όπως αυτή καθορίζεται από την Ελ−
ληνική Στατιστική Αρχή. Η οφειλή εξοφλείται κατά 1/5
κατ’ έτος για τα έτη κατά τα οποία το καθαρό φορο−
λογητέο αποτέλεσμα, από την άσκηση δραστηριότητας
του ασφαλισμένου κατά το προηγούμενο φορολογι−
κό έτος, υπερβαίνει το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων
(18.000) ευρώ. Σε κάθε περίπτωση η οφειλή εξοφλείται
εξ ολοκλήρου μέχρι και τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15)
ετών ασφάλισης.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξειδικεύο−
νται τα ειδικότερα θέματα όσον αφορά στους κανόνες
προσδιορισμού της βάσης υπολογισμού εισφορών ανά
επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και τον τρόπο
είσπραξης.
3. Η μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού επί της οποί−
ας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό
εισφοράς καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί
στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των
25 ετών. Ειδικά στην περίπτωση εφαρμογής της περί−
πτωσης β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου η
ως άνω ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού αντιστοιχεί
στο 70% επί του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου
βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
Ως προς το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου ει−
σοδήματος εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση η διάταξη
της παρ. 2 του άρθρου 38.

