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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Ως ο συν/νος πίνακας διανομής 
 
  

 
ΘΕΜΑ:  «Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) 
               προσώπων,που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία  
                προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών - 
               Δ.Π.Υ. 
ΣΧΕΤ:     Παρ.9 αρθρ. 39 του ν.4387/2016. (ΦΕΚ 85/τ Α΄/12-05-2016 ) 
 
Με τις πιο πάνω διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39, του ν.4387/2016, προβλέπονται 
τα ακόλουθα: 
 Από 1.1.2017, στα πρόσωπα, παλαιούς και νέους ασφαλισμένους κατά 
διάκριση του Ν. 2084/1992 που έχουν ιδιότητα ή ασκούν δραστηριότητα , για την 
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 
φορέων του Ε.Φ.Κ.Α., τα οποία αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους 
οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόληση τους σε ένα 
ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά), εφαρμόζονται αναλογικά ως προς το 
ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι 
διατάξεις του άρθρου 38 του ίδιου νόμου. 
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Για την ενιαία εφαρμογή από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ παρέχονται οι πιο 
κάτω διευκρινήσεις 

 
 

1.ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ  
 

 Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, για τα πρόσωπα  που έχουν ιδιότητα ή 
ασκούν δραστηριότητα βάσει της οποίας υπάγονταν ή θα υπάγονταν, στην ασφάλιση 
του τ. ΟΑΕΕ ,του τ. ΕΤΑΑ ή του τ. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, σύμφωνα με τις καταστατικές 
διατάξεις αυτών, όπως ίσχυαν πριν την ένταξή τους στον ΕΦΚΑ, το συνολικό ποσό 
εισφοράς κύριας σύνταξης, ο τρόπος υπολογισμού, καθώς και ο υπόχρεος καταβολής 
της εισφοράς προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του ως άνω νόμου, 
εφόσον το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και σε δύο 
πρόσωπα (φυσικά ή νομικά). 
 
 Ειδικότερα σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες περιλαμβάνονται όσοι :  
 

• Απασχολούνται σε ένα ή  έως δύο αντισυμβαλλόμενους – εργοδότες και 
αμείβονται αποκλειστικά με Δ.Π.Υ. 

• απασχολούνται σε έναν εργοδότη ως μισθωτοί και προσφέρουν υπηρεσίες σε 
άλλο/άλλους και μέχρι 2 αντισυμβαλλόμενους – εργοδότες, για τις 
παρεχόμενες με Δ.Π.Υ. υπηρεσίες. 

• Απασχολούνται σε ένα εργοδότη και προσφέρουν στον ίδιο εργοδότη 
διαφορετικές υπηρεσίες μέσω Δ.Π.Υ. 

 
1.1. Η κοινοποιούμενη διάταξη δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση ασφαλισμένων που 

προσφέρουν υπηρεσίες υπό καθεστώς εξαρτημένης εργασίας , και οι οποίοι 
υπάγονται ευθέως στις διατάξεις του άρθρου 38 ως μισθωτοί.  

1.2. Επίσης δεν εντάσσονται στις παραπάνω διατάξεις οι ασφαλισμένοι που 
προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες σε ένα εργοδότη,  λαμβάνοντας μέρος των 
αποδοχών τους ως μισθωτοί και μέρος αυτών μέσω ΔΠΥ, οπότε για το σύνολο 
των αποδοχών θα καταβάλλονται εισφορές με βάση το άρθρο 38.  

1.3. Υπό την έννοια του αντισυμβαλλόμενου δύναται να λογίζονται ένα ή 
περισσότερα νομικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με κοινή 
επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή άσκησης 
αυτής (όμιλος επιχειρήσεων). Η κοινή επιχειρηματική δραστηριότητα, 
συνίσταται στον κοινό οικονομικό σκοπό που επιδιώκεται από τον 
αντισυμβαλλόμενο, και είναι απόρροια των κατά περίπτωση πραγματικών 
στοιχείων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, τέτοια τεκμήρια προκύπτουν όταν 
διαφορετικές επιχειρήσεις ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο, λειτουργούν στον ίδιο 
χώρο, με τον ίδιο μηχανογραφικό εξοπλισμό και απασχολούν από κοινού το ίδιο 
πρόσωπο με σύμβαση. 

1.4. Δικηγόροι με έμμισθη εντολή, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην 
κοινωνική ασφάλιση, δεν εντάσσονται στην εν λόγωδιάταξη για το εισόδημα 
που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών, εφαρμόζεται η περ. 
στ΄της παρ. 3 του άρθρου 38 ( Εγκ. Υπουργείου ΑΔΑ : 7Χ78465Θ1Ω-1Λ3 ) 
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2. ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ  
ΑΝΩΤΑΤΟ & ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ  

 
 Οι διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 38 του ν.4387/2016 αναφορικά με τη 
βάση υπολογισμού των εισφορών και το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για 
τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των απασχολούμενων των φορέων 
Κυρίας Ασφάλισης που από 1/1/2017 εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. έχουν εφαρμογή για 
τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας. 
           Η ελάχιστη μηνιαία βάση εισοδήματος επί της οποίας υπολογίζεται το 
εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς απασχολούμενων με πλήρη απασχόληση 
και των εργοδοτών τους, καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στο κατώτατο 
βασικό μισθό άγαμου απασχολούμενου άνω των 25 ετών, ήτοι 586,08 ευρώ. 
        Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου εισοδήματος,  για τον υπολογισμό της 
μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των απασχολούμενων και των εργοδοτών, 
συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο 
κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού,  άνω των 25 ετών και  ισούται από  1-1-
2017, ετησίως σε  70.329,60 ευρώ. 
 Το ανώτατο όριο εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής 
απασχόλησης ή έμμισθης εντολής όσον αφορά στην εισφορά 
ασφαλισμένου. 
   
 Το ανώτατο όριο και κατώτατο όριο καθορίζονται και ελέγχονται σε 
συνάρτηση με τη διάρκεια της σύμβασης. 
 
 

3. ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
 Για τα ανωτέρω πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από απασχόληση 
σε ένα ή δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία αποδέχονται τις σχετικές υπηρεσίες 
τους και προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης σύμφωνα με τη ρύθμιση της παρ.9 του 
άρθρου 39 του ν.4387/2016 υπολογίζονται εισφορές: 
 

Α. ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
Συνολικό ποσοστό εισφορών        : 20 % 
Ποσοστό εισφορών ασφαλισμένου: 6,67 % 
Ποσοστό εισφορών εργοδότη       : 13,33 % 

 
Β. ΚΛΑΔΟΥ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ: 

 
Β1. Παροχές Ασθενείας σε είδος

Συνολικό ποσοστό εισφορών   : 6,45 % 
Ποσοστό εισφορών ασφαλισμένου: 2,15% 

Ποσοστό εισφορών αντισυμβαλλόμενου : 4,30 % 
 

 Β2. Παροχές Ασθενείας σε χρήμα 
Συνολικό ποσοστό εισφορών        : 0,65% 
Ποσοστό εισφορών ασφαλισμένου: 0,40% 
Ποσοστό εισφορών εργοδότη       : 0,25% 

 
Γ. ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: 
Συνολικό ποσοστό εισφορών        : 7% 
Ποσοστό εισφορών ασφαλισμένου: 3,5% 
Ποσοστό εισφορών εργοδότη       : 3,5% 
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Δ. ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ: 
Συνολικό ποσοστό εισφορών        : 4 % 
Ποσοστό εισφορών ασφαλισμένου: 4% 
Ποσοστό εισφορών εργοδότη       : 0% 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας (εφάπαξ) υπάρχει 
υποχρέωση καταβολής εισφορών, στις περιπτώσεις που λόγω της ιδιότητας ή της 
δραστηριότητας ,υφίσταται υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση των κλάδων 
αυτών. 
 

• Επί ετήσιων συμβάσεων, οι ασφαλιστικές εισφορές,  υπολογίζονται 
στο συνολικό ποσό του Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ), ακόμα 
και αν αυτό υπερβαίνει ανά μήνα το ποσό των 5.860,8 ευρώ, υπό την 
προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται υπέρβαση του 
ανωτάτου ετησίου ορίου.  

• Σε περιπτώσεις συμβάσεων με διάρκεια μικρότερη του έτους, οι 
ασφαλιστικές εισφορές, για αντισυμβαλλόμενους - ασφαλισμένους 
υπολογίζονται στο ποσό που προκύπτει από την μηνιαία διαίρεση της 
συμφωνηθείσας αμοιβής δια της μηνιαίας διάρκειας της σύμβασης. Το 
μηνιαίο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μηνιαία βάση υπολογισμού 
ανώτατου ορίου (5860,80 ευρώ). 

Στις περιπτώσεις που το ποσό υπολείπεται της ελάχιστης μηνιαίας βάσης, οι 
αναλογούσες εισφορές υπολογίζονται στο πραγματικό ποσό (της κατανομής) και 
τυχόν διαφορά ασφαλιστικής υποχρέωσης που υπολείπεται του ελάχιστου ποσού, θα 
υπολογίζεται και θα καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο κατά το χρόνο της ετήσιας 
εκκαθάρισης.  
 
 

4. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 
 
 Οι αντισυμβαλλόμενοι που απασχολούν (αποκλειστικά) ή θα απασχολήσουν 
προσωπικό υπαγόμενο στην παρ.9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 πρώτη φορά και 
δεν έχουν απογραφεί ως εργοδότες του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. θα πρέπει να απογραφούν 
στο Μητρώο Εργοδοτών – Εισφερόντων του Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) με τη 
συνήθη διαδικασία, στο αρμόδιο Υποκατάστημα Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ.) της έδρας τους για να τους αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Εργοδότη – 
Εισφερόντων. 
 Οι ήδη απογεγραμμένοι αντισυμβαλλόμενοι, ως εργοδότες στο τ.Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ., θα συμπεριλάβουν τους απασχολούμενους της ανωτέρω ρύθμισης στην 
Α.Π.Δ. που υποβάλλουν και για το υπόλοιπο απασχολούμενο προσωπικό. 

 
 

      5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 

 Προκειμένου να διασφαλιστεί ενιαία διαχείριση και να ακολουθηθεί πάγια 
διαδικασία έναρξης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή της 
παραπάνω ρύθμισης θα πρέπει: 
 

5.1 Με την υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ των μερών (αντισυμβαλλόμενου και 
ασφαλισμένου)  άμεσα να πραγματοποιείται από τον αντισυμβαλλόμενο – εργοδότη 
καταχώρηση της σχετικής σύμβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει 
αναρτηθεί στον ιστότοπο www.efka.gov.gr , στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες , 
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στη σελίδα υποδοχής με τίτλο << Διαχείριση Συμβάσεων από τις οποίες 
προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δ.Π.Υ. (Παρ. 9 Αρθρ. 39 Ν.4387/2016)>>. 
     Η είσοδος στη σχετική εφαρμογή πραγματοποιείται με τους κωδικούς 
πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την υποβολή της ΑΠΔ,  κατά τα 
γνωστά. 
      Εν συνεχεία  καταχωρούνται τα στοιχεία της σύμβασης με σχετικές 
αναζητήσεις, όπως αυτά κατά σειρά απαιτούνται, κατά τη διαδικασία 
συμπλήρωσης και καταχώρησης. 
 
5.2 Εξυπακούεται ότι, συμβάσεις που είναι ενεργές πριν την 01/01/2017 
και συνεχίζουν να υφίστανται,  θα καταχωρούνται στην εν λόγω  
Ηλεκτρονική πλατφόρμα. ( π.χ. 10 μηνη σύμβαση από 01/09/2016 -  
30/06/2017) 
 
5.3  Με την αποθήκευση της σύμβασης δημιουργείται σχετικό ενημερωτικό e-
mail το οποίο αποστέλλεται άμεσα στον ασφαλισμένο προκειμένου να λάβει 
γνώση, περί της υποβληθείσας σύμβασης. Στον παραπάνω ιστότοπο, στις  
ηλεκτρονικές υπηρεσίες έχει αναρτηθεί και η σελίδα με τίτλο <<ενημέρωση 
ασφαλισμένου για συμβάσεις της παρ. 9 άρθρου 39 Ν. 4387/2016 >> 
        Ο ασφαλισμένος οφείλει να επιβεβαιώσει από την ίδια πλατφόρμα την 
συναίνεσή του επιλέγοντας το πεδίο ,  “Αποδοχή” στην αντίστοιχη οθόνη. 
 

5.4 Τόσο οι αντισυμβαλλόμενοι εργοδότες όσο και οι ασφαλισμένοι, δύνανται να 
ανατρέχουν στην σχετική ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, (www.efka.gov.gr) προκειμένου 
να ενημερωθούν για τις σχετικές διαδικασίες από το εγχειρίδιο διαδικασιών,  στις 
αντίστοιχες σελίδες, για την  ορθή καταχώρηση ελέγχου και  συμπλήρωσης της 
σχετικής πλατφόρμας. 
 

Οι σχετικές οδηγίες επισυνάπτονται συνημμένα ( εγχειρίδιο διαδικασιών ). 
 
        

 
6.ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

  
 Με τη διάταξη της παρ.7 του άρθρου 38 του ν.4387/2016, ορίζεται ότι οι 
εισφορές δηλώνονται από τον εργοδότη στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση  (Α.Π.Δ.) 
σύμφωνα με την ισχύουσα κατά τη δημοσίευση του παρόντος νομοθεσία. 
 Η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των απασχολούμενων με σύμβαση 
κατά τα προβλεπόμενα  στην παρ.9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016, από 
01/01/2017 θα περιλαμβάνεται στις αναλυτικές εγγραφές της Α.Π.Δ. που υποβάλλει ο 
εργοδότης στο Ο.Π.Σ. τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.(σχετ:Aρ.Πρωτ. Φ80000/οικ.5547/248/07-02-
2017 εγκύκλιος Υπ. Εργασίας& Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ). 
 Επισημαίνεται ότι, για την απεικόνιση των στοιχείων απασχολούμενων στις 
αναλυτικές εγγραφές της Α.Π.Δ., προϋπόθεση είναι η ύπαρξη του Αριθμού Μητρώου 
Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του απασχολούμενου με τα στοιχεία ταυτότητας 
(ΕΠΙΘΕΤΟ, ΟΝΟΜΑ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ, ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ, ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΑΦΜ 
κλπ.). 
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7. ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. 
 
 Η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) πραγματοποιείται 
κατά τα γνωστά, τον επόμενο μήνα από αυτόν της απασχόλησης 
(Α.Π.80000/οικ.60928/1475/23-12-2016 Υ.Α.), στις ημερομηνίες υποβολής που 
αναφέρονται στη σχετική εγκύκλιο κάθε φορά σε μηνιαία βάση , οι δε αναλογούσες 
ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 
επόμενου μήνα της απασχόλησης με χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών 
Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.)  
 Στις αναλυτικές εγγραφές στην Α.Π.Δ. θα πρέπει να καταχωρούνται αναλόγως 
της υποχρέωσης ασφαλιστικής κάλυψης τα ακόλουθα: 
 Στο πεδίο της Α.Π.Δ. Τύπος Αποδοχών θα καταχωρείται  αποκλειστικά  ο 
κωδικός 01 Τακτικές αποδοχές  
 Στο πεδίο της Α.Π.Δ. Ημέρες Ασφάλισης: θα συμπληρώνεται ως ημέρες 
ασφάλισης 25 κάθε μήνα. 

 
 
 

7.1 Κωδικός Δραστηριότητας 
 

Για τους παραπάνω  αντισυμβαλλόμενους  θα καταχωρείται στο αντίστοιχο πεδίο της 
Α.Π.Δ. αποκλειστικά ο: 
  
Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) «0800» με λεκτική περιγραφή «Υπαγόμενοι 
στην ρύθμιση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 
4387/16» , σε συνδυασμό με τις παρακάτω ειδικότητες και Κ.Π.Κ. 
 

 
 

7.2 Ειδικότητες – Πακέτα Κάλυψης  
 
 

• Κωδικός Ειδικότητας «000800» με λεκτική περιγραφή «Ασφαλισμένοι 
σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης, 
Ασθενείας ( είδος και χρήμα)  και Επικουρικό» και Π.Κ. 080  

•  Κωδικός Ειδικότητας «000820» με λεκτική περιγραφή «Ασφαλισμένοι 
σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης, 
Ασθένεια σε χρήμα και Επικουρικό – με εξαίρεση ασθενείας σε είδος λόγω 
παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ» και Π.Κ. 0801  

• Κωδικός Ειδικότητας «000821» με λεκτική περιγραφή «Ασφαλισμένοι 
σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης 
και Επικουρικού – με εξαίρεση ασθενείας σε είδος και χρήμα λόγω παράλληλης 
ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ» και Π.Κ. 0802 

 
• Κωδικός Ειδικότητας «000801» με λεκτική περιγραφή «Ασφαλισμένοι 

σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης, 
Ασθενείας ,( είδος και χρήμα)  Επικουρικό και Πρόνοια» και Π.Κ. 081 

•  Κωδικός Ειδικότητας «000813» με λεκτική περιγραφή «Ασφαλισμένοι 
σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης, 
Ασθένεια σε χρήμα , Επικουρικό και Πρόνοια – με εξαίρεση ασθενείας σε είδος 
λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ» και Π.Κ. 0811  
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• Κωδικός Ειδικότητας «000814» με λεκτική περιγραφή «Ασφαλισμένοι 
σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης 
, Επικουρικού και Πρόνοια – με εξαίρεση ασθενείας σε είδος και χρήμα λόγω 
παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ» και Π.Κ. 0812  

 
• Κωδικός Ειδικότητας «000802» με λεκτική περιγραφή «Ασφαλισμένοι 

σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης, 
Ασθενείας ( είδος και χρήμα) και Πρόνοια» και Π.Κ. 082  

•  Κωδικός Ειδικότητας «000815» με λεκτική περιγραφή «Ασφαλισμένοι 
σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης, 
Ασθένεια σε χρήμα και Πρόνοια – με εξαίρεση ασθενείας σε είδος λόγω 
παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ» και Π.Κ. 0821  

• Κωδικός Ειδικότητας «000816» με λεκτική περιγραφή «Ασφαλισμένοι 
σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης 
και Πρόνοια – με εξαίρεση ασθενείας σε είδος και χρήμα λόγω παράλληλης 
ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ» και Π.Κ. 0822  

 
• Κωδικός Ειδικότητας «000803» με λεκτική περιγραφή «Ασφαλισμένοι 

σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης 
και Ασθενείας( είδος και χρήμα)» και Π.Κ. 083  

•  Κωδικός Ειδικότητας «000817» με λεκτική περιγραφή «Ασφαλισμένοι 
σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης, 
Ασθένεια σε χρήμα– με εξαίρεση ασθενείας σε είδος λόγω παράλληλης 
ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ» και Π.Κ. 0831 

•  Κωδικός Ειδικότητας «000818» με λεκτική περιγραφή «Ασφαλισμένοι 
σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τον κλάδο Σύνταξης – 
με εξαίρεση ασθενείας σε είδος και χρήμα λόγω παράλληλης ασφάλισης σε 
φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ» και Π.Κ. 0832  

 
 
 
 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 
ΚΑΔ ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ. Κ.Π.Κ. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

000800 080 21,38% 12,72% 34,10% 
000820 0801 17,08% 10,57% 27,65% 
000821 0802 16,83% 10,17% 27,00% 
000801 081 21,38% 16,72% 38,10% 
000813 0811 17,08% 14,57% 31,65% 
000814 0812 16,83% 14,17% 31,00% 
000802 082 17,88% 13,22% 31,10% 
000815 0821 13,58% 11,07% 24,65% 
000816 0822 13,33% 10,67% 24,00% 
000803 083 17,88% 9,22% 27,10% 

0800 

000817 0831 13,58% 7,07% 20,65% 
000818 0832 13,33% 6,67% 20,00% 
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8.ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ   
 

     Για θέματα:  εκκαθάρισης και συμψηφισμού τυχόν ασφαλιστικής οφειλής αλλά    
και  μη υποβολής Α.Π.Δ. εκ μέρους του αντισυμβαλλόμενου, ενώ ο ασφαλισμένος 
υπάγεται στην οικεία ρύθμιση σύμφωνα με Υ. Δήλωσή του  προς τον  Ε.Φ.Κ.Α., 
καθώς επίσης και για την διαδικασία ασφάλισής του ,  επίλυσης της σχετικής 
αμφισβήτησης κ. λ. π. θα δοθούν οδηγίες σε επόμενο έγγραφό μας. 
 
 
Με ευθύνη των προϊσταμένων Δ/νσεων και Τμημάτων των Υποκ/των παρακαλούμε 
όπως  λάβει γνώσει της παρούσας ενυπόγραφα το προσωπικό αρμοδιότητάς σας. 
  
Συν/να: 
φύλλα :24 
                                                                        O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ 
 
 
              ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                             
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ    

 

      ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Δ Ι Α Ν Ο Μ Η Σ    

 
 

1. Υπουργείο Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών  Ασφαλίσεων 
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα 
asfmis@ggka.gr 

2. Γρ. Διοικητή ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΕΤΕΑ)Φιλελλήνων 13-15 Τ.Κ. 105 57 
dioikitis@etea.gov.gr 

3. Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ  
Πανεπιστημίου 16, 10672  Αθήνα 

4. Σ.Ε.Β. 
Ξενοφώντος 5, 10557 Αθήνα 

5. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
Μητροπόλεως 12-14,  10563  Αθήνα  
oee@oe-e.gr 

6. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αττικής και Πειραιώς 
Ακαδημίας 15, 10671 Αθήνα 

7. 
 

Ένωση Ελληνικών Τραπεζών 
Μασσαλίας 1 και Σόλωνος, 10680 Αθήνα 

8. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών 
Ακτή Μιαούλη 85 , 18537  Πειραιάς 
ugs@ath.forthnet.gr 

9. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπορικών Κλαδικών Οργανώσεων 
Λυκαβηττού 7, 10672 Αθήνα 

10. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος 
Αριστοτέλους 4, 10433 Αθήνα 

11. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 
Ακαδημίας 7 , 10671 Αθήνα 

12. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης 
Τσιμισκή 29 , 54624 Θεσ/νίκη 

13. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά 
Λουδοβίκου 1 Πλ. Οδησσού , 18531 Πειραιάς 

14. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης 
Αριστοτέλους 3, 54624 Θεσ/νίκη 

15. Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου  
Κανακάρη 46 - 52,  26221 Πάτρα 

16. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου  
Μητροπόλεως 42, 10563 Αθήνα 

17. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών 
Ελ. Βενιζέλου 44, 10679 Αθήνα 

18. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά 
Αγ. Κων/νου 3, 18531 Πειραιάς 

19. Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας 
Σταδίου 24 , 10564 Αθήνα 
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20. Γ.Σ.Ε.Ε. 
28ης  Οκτωβρίου 69, 10434 Αθήνα 
info@gsee.gr 

21. Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών 
Κάνιγγος 27 , 10682 Αθήνα 
pol@otenet.gr 

22. Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών 
Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα 
efeea@otenet.gr 

23. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών 
Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας 
Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα 
info@pofee.gr 

24. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Πατησίων 12, Αθήνα 
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ΠΚ: 080 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 000800 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ 6,67% 13,33% 20,00% 

 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 

 
2,15% 4,30% 6,45% 

 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 

 
0,40% 0,25% 0,65% 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 
(ΑΠΟ 01/01/17 ΕΩΣ 31/05/19) 3,5% 3,5% 7,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 12,72% 21,38% 34,10% 

 
 

ΠΚ: 0801  
(εξαίρεση Ασθενείας σε είδος) 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 000820 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 
6,67% 13,33% 20,00% 

 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 

 
0,40% 0,25% 0,65% 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 
(ΑΠΟ 01/01/17 ΕΩΣ 31/05/19) 3,5% 3,5% 7,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 10,57% 17,08% 27,65% 
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ΠΚ: 0802  
(εξαίρεση Ασθενείας σε χρήμα και είδος) 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 000821 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 
6,67% 13,33% 20,00% 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 
(ΑΠΟ 01/01/17 ΕΩΣ 31/05/19) 3,5% 3,5% 7,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 10,17% 16,83% 27,00% 

 
 

ΠΚ: 081 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 000801 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 
 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
 

6,67% 13,33% 20,00% 

 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 

 
2,15% 4,30% 6,45% 

 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 

 
0,40% 0,25% 0,65% 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 
(ΑΠΟ 01/01/17 ΕΩΣ 31/05/19) 3,5% 3,5% 7,00% 

ΠΡΟΝΟΙΑ 4,00% 0 4,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 16,72% 21,38% 38,10% 
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ΠΚ: 0811 

(εξαίρεση Ασθενείας σε είδος) 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 000813 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 
6,67% 13,33% 20,00% 

 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 

 
0,40% 0,25% 0,65% 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 
(ΑΠΟ 01/01/17 ΕΩΣ 31/05/19) 3,5% 3,5% 7,00% 

ΠΡΟΝΟΙΑ 4,00% 0 4,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 14,57% 17,08% 31,65% 

 
ΠΚ: 0812 

(εξαίρεση Ασθενείας σε χρήμα και είδος) 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 000814 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 
6,67% 13,33% 20% 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 
(ΑΠΟ 01/01/17 ΕΩΣ 31/05/19) 3,5% 3,5% 7,00% 

ΠΡΟΝΟΙΑ 4,00% 0 4,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 14,17% 16,83% 31,00% 
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ΠΚ: 082 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 000802 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 
 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
 

6,67% 13,33% 20,00% 

 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 

 
2,15% 4,30% 6,45% 

 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 

 
0,40% 0,25% 0,65% 

ΠΡΟΝΟΙΑ 4,00% 0 4,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 13,22% 17,88% 31,10% 

 
ΠΚ: 0821 

(εξαίρεση Ασθενείας σε είδος) 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 000815 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 
 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
 

6,67% 13,33% 20,00% 

 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 

 
0,40% 0,25% 0,65% 

ΠΡΟΝΟΙΑ 4,00% 0 4,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 11,07% 13,58% 24,65% 
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ΠΚ: 0822 

(εξαίρεση Ασθενείας σε χρήμα και είδος) 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 000816 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 
 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
 

6,67% 13,33% 20,00% 

ΠΡΟΝΟΙΑ 4,00% 0 4,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 10,67% 13,33% 24,00% 

 
ΠΚ: 083 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 000803 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 
 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
 

6,67% 13,33% 20,00% 

 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 

 
2,15% 4,30% 6,45% 

 
0,40% ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 

 
0,25% 0,65% 

ΣΥΝΟΛΟ 9,22% 17,88% 27,10% 
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ΠΚ: 0832 

(εξαίρεση Ασθενείας σε χρήμα και είδος) 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 000818 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 
6,67% 13,33% 20,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 6,67% 13,33% 20,00% 

 
ΠΚ: 0831 

(εξαίρεση Ασθενείας σε είδος) 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 000817 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 
 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
 

6,67% 13,33% 20,00% 

 
0,40% 0,25% 0,65% ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 7,07% 13,58% 20,65% 
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Η είσοδος στην υπηρεσία Διαχείριση Συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δ.Π.Υ. (Παρ.9 Αρθρ.39 Ν.4387/2016) γίνεται με τους κωδικούς 
πρόσβασης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής ΑΠΔ. 
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Μετά  την  είσοδο  στην  εφαρμογή,  εμφανίζεται 
Αρχική  σελίδα  με  σύντομες  οδηγίες  για  τα 
πρόσωπα που εντάσσονται, ποσοστά εισφορών και 
οδηγίες  για  την  δήλωση  των  συμβάσεων  και  την 
Αναλυτική Περιοδική Δήλωση. 
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Επιλέγοντας Συμβάσεις Απασχόλησης ‐> Διαχείριση, ο χρήστης οδηγείται σε οθόνη με τα βασικά στοιχεία αντισυμβαλλόμενου (Επωνυμία, ΑΜΕ και ΑΦΜ) 
και φόρμα καταχώρησης στοιχείων ασφαλισμένου  μέσω σύμβασης.  
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Τα παραρτήματα  του αντισυμβαλλόμενου  και  τα  πακέτα  κάλυψης  είναι  διαθέσιμα μέσω λίστας  επιλογής.  Στα υπόλοιπα πεδία  της φόρμας  καταχωρούνται  τα 
στοιχεία της σύμβασης, δηλαδή: Ημ/νία Υπογραφής, Α.Μ.Κ.Α., Τηλέφωνο, Εmail, Έναρξη Απασχόλησης, Λήξη Απασχόλησης, Τίμημα.   

Για τα πεδία με αστερίσκο, η συμπλήρωση είναι υποχρεωτική. 

Ειδικά για το πεδίο Α.Μ.Κ.Α., διατίθεται λίστα επιλογής ασφαλισμένου βάσει ΑΜΚΑ.  
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Το  πεδίο email  θα  χρησιμοποιηθεί  για  την  αποστολή  ενημερωτικού  μηνύματος  στον  ασφαλισμένο,  προκειμένου αυτός  να  εισέλθει  στην  αντίστοιχη  υπηρεσία 
Ενημέρωση Ασφαλισμένων για Συμβάσεις Παρ. 9, Άρθρ. 39 Ν.4387/2016 (Δ.Π.Υ.) μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://apps.ika.gr/eWorkContractsIns/ και 
να αποδεχθεί τους όρους της σύμβασης. 

 

 

Η αποθήκευση των στοιχείων γίνεται κάνοντας κλικ στο κουμπί Αποθήκευση στο πάνω μέρος της οθόνης: 

 

 

 

Μετά την επιτυχή αποθήκευση, ο χρήστης λαμβάνει ενημερωτικό μήνυμα: 

 

 

 

Στο πάνω μέρος της οθόνης, προστίθενται επιπλέον κουμπιά για την Αντιγραφή, Ακύρωση και Εκτύπωσης μίας ήδη καταχωρημένης σύμβασης: 

 

 

https://apps.ika.gr/eWorkContractsIns/
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Επιλέγοντας Εκτύπωση παράγεται το Αντίγραφο Αποδεικτικού  Σύμβασης: 
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Επιλέγοντας Συμβάσεις Απασχόλησης ‐> Μηνιαία Απασχόληση, ο χρήστης έχει εικόνα των ασφαλισμένων που πρέπει να δηλωθούν σε ΑΠΔ 

βάσει των καταχωρημένων συμβάσεων. 
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Μέσω της υπηρεσίας Ενημέρωση Ασφαλισμένων για Συμβάσεις Παρ. 9, Άρθρ. 39 Ν.4387/2016 (Δ.Π.Υ.) ολοκληρώνεται η αποδοχή των όρων σύμβασης από 
μέρους του ασφαλισμένου.  

Εφόσον  ο  ασφαλισμένος  λάβει  μήνυμα  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (email  )  με  θέμα:  Ενημερωτικό  σημείωμα  αναγγελίας  σύμβασης  ασφαλισμένου 
υπαγόμενου  στη  διάταξη  της  παρ.9  τού  άρθρο  39  ν.4387/2016.,  καλείται  να  κάνει  αποδοχή  των  όρων  σύμβασης,  όπως  αυτοί  δηλώθηκαν  από  τον 
αντισυμβαλλόμενο – εργοδότη. 

Η  είσοδος  στην  υπηρεσία  Ενημέρωση  Ασφαλισμένων  για  Συμβάσεις  Παρ.  9,  Άρθρ.  39  Ν.4387/2016  (Δ.Π.Υ.)  γίνεται  με  τους  κωδικούς  που  διαθέτει  ο 
ασφαλισμένος για την είσοδο στις υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ..  

 

Στην αρχική σελίδα επιλέγοντας Τρέχων Χρήστης ‐> Σύνδεση Χρήστη, ο χρήστης οδηγείται σε ενημερωτική οθόνη για την σύνδεση μέσω Γ.Γ.Π.Σ.. 
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Στην συνέχεια, μεταφέρεται στο περιβάλλον της Γ.Γ.Π.Σ. για την πληκτρολόγηση των κωδικών πρόσβασης. 
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Εφόσον οι κωδικοί είναι σωστοί, ο χρήστης οδηγείται σε οθόνη μέσω της οποίας καλείται να εξουσιοδοτήσει τον εξυπηρετητή του Ε.Φ.Κ.Α., προκειμένου να 
είναι εφικτή η πρόσβαση στα στοιχεία του. 

 

Επιλέγοντας Εξουσιοδότηση ο χρήστης οδηγείται πίσω στην εφαρμογή, προκειμένου να επαληθεύσει τα στοιχεία του και συγκεκριμένα τον Α.Φ.Μ.  και τον 
Α.Μ.Κ.Α..  
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Μετά την επιτυχή είσοδο στην υπηρεσία ο χρήστης οδηγείται στην αρχική σελίδα, όπου έχει προστεθεί η επιλογή Συμβάσεις Απασχόλησης.  
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Επιλέγοντας Εμφάνιση, ο χρήστης οδηγείται σε οθόνη με τα Στοιχεία Ασφαλισμένου, καθώς και πίνακα με τις συμβάσεις που έχει συνάψει και έχουν 
καταχωρηθεί από τους αντισυμβαλλόμενους μέσω της υπηρεσίας Διαχείριση Συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δ.Π.Υ. (Παρ.9 
Αρθρ.39 Ν.4387/2016). 
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Συμβάσεις που αφορούν τον ασφαλισμένο και έχουν διαγραφεί πριν τις αποδεχτεί (πχ. λόγω λάθους κατά την καταχώρηση από μέρους του 
αντισυμβαλλόμενου), εμφανίζονται με κόκκινη ένδειξη. 

Για την εμφάνιση καρτέλας με τα πλήρη στοιχεία της σύμβασης, ο χρήστης αρκεί να κάνει κλικ στον αριθμό αυτής. 

 

Για την αποδοχή μίας σύμβασης ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί Αποδοχή. Στη συνέχεια, εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης. 
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Εφόσον επιλεγεί Ναι, η οθόνη ανανεώνεται και στην στήλη Ενέργειες για την συγκεκριμένη σύμβαση εμφανίζεται η ημερομηνία αποδοχής, σε αντικατάσταση 
του κουμπιού Αποδοχή. 
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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.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

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.

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

Άρθρο 2
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

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.

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.

2187
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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 

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.
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4. Διατάξεις νόμου που προβλέπουν την καταβολή 
μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών για τους ασφαλι−
σμένους προερχόμενους από το Ε.Τ.Α.Α., κατά την πρώ−
τη πενταετία υπαγωγής στην ασφάλιση, καταργούνται 
από 1.1.2017.

5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 εφαρμόζονται και για τους 
υγειονομικούς που αμείβονται κατά πράξη και περίπτω−
ση, καθώς και για τους δικηγόρους που βρίσκονται σε 
αναστολή άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Δικη−
γόρων. Οι δικηγόροι αυτοί καταβάλλουν την εισφορά 
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3.

6. Από 1.1.2017 οι ασφαλισμένοι για τους οποίους, βά−
σει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξε−
ων που ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στον Τομέα 
Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων του 
ΟΑΕΕ και ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, καταβάλλουν, 
ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική 
ασφάλιση, τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 1α, 2 
και 3 ασφαλιστικές εισφορές.

7. Υποχρέωση εισφοράς κατά τα οριζόμενα στο παρόν 
άρθρο σχετικά με τις εισφορές αυτοπασχολουμένων και 
ελεύθερων επαγγελματιών έχουν, πέραν των προσώπων 
της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και οι εξής:

α. Τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή 
κάθε μορφής Εταιρειών, πλην των Ανωνύμων και των 
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών, των οποίων ο σκοπός συνι−
στά δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα αυτή 
πρόσωπα υπάγονταν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. (επαγ−
γελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα)

β. Τα μέλη του Δ.Σ. των Α.Ε. με αντικείμενο επιχειρή−
σεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριό−
τητα σε όλη την Επικράτεια, εφόσον αυτά είναι μέτοχοι 
κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον

γ. Οι μέτοχοι των Ανωνύμων Εταιρειών, των οποίων 
ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων 
επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, εφόσον 
είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών

δ. Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας 
που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των 
εταίρων

ε. Ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κε−
φαλαιουχικής Εταιρείας

8. 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 ισόποσα και σταδιακά ετησίως 
από 1.1.2017 και εφεξής, ούτως ώστε από 1.1.2020 να 
διαμορφωθούν στο αντίστοιχο ύψος που ορίζεται στην 
ανωτέρω παράγραφο.

9. Στους ασφαλισμένους της παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου, οι οποίοι αμείβονται με δελτίο παροχής υπη−
ρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά 
τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή 
και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά) εφαρμόζονται 
αναλογικά ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού 
και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις 
του άρθρου 38 του παρόντος.

10. Από 1.7.2016 οι διατάξεις των άρθρων 10 του 
Ν. 4114/1960 «Περί Κώδικος Ταμείου Νομικών» (Α΄ 164), 
6 του Οργανισμού Ταμείου Ασφάλισης Συμβολαιογράφων 

(Αποφ. Υπ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων 136/167/16.2/7.3.1988 
(Β΄ 131), 4 του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του ΤΑΣ 
(Π.δ. 113/1987, Α΄65), 4 του Β.δ. της 6/22.9.1956 (Α΄ 209), 
4 του Α.Ν. 2682/1940 (Α΄ 411), 37 του Ν. 4507/1966 (Α΄ 71), 
4 του Π.δ.  73 της 18/29.2.1984 (Α΄ 24), 7 παρ. Ζ΄ του 
Ν. 4043/2012 (Α΄ 25), καθώς και το Π.δ. 197 της 6/14.4.1989 
(Α΄ 93) που προβλέπουν ένσημα υπέρ της κοινωνικής 
ασφάλισης για τους δικηγόρους, συμβολαιογράφους, 
δικαστικούς επιμελητές και υποθηκοφύλακες καταργού−
νται. Ομοίως, καταργούνται οι πάσης φύσεως εισφορές 
των Συμβολαιογράφων υπέρ των Τομέων Ασφάλισης 
Νομικών, Ασφάλισης, Πρόνοιας και Υγείας Συμβολαι−
ογράφων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχο−
λούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) επί των δικαιωμάτων τους από τη 
σύνταξη συμβολαίων και πράξεων. Ειδικώς, τα καταρ−
γούμενα ποσοστά επί των αναλογικών δικαιωμάτων 
στα κρατικά − τραπεζικά συμβόλαια των άρθρων προ−
σαυξάνουν αντιστοίχως τα ποσοστά υπέρ του οικείου 
Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, προς τον οποίο αποδί−
δονται, προκειμένου να διανεμηθούν σύμφωνα, με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 120 του Κώδικα Συμβολαιογράφων.

11.α. Ειδικά για τους δικηγόρους, υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α. 
καταβάλλεται ποσοστό 20% επί της ελάχιστης αμοι−
βής ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση, για την οποία 
προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία έκδοση γραμ−
ματίου προείσπραξης. Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος 
αποστέλλει στον Ε.Φ.Κ.Α. τη σχετική συγκεντρωτική 
κατάσταση ανά δικηγόρο. Τα ποσά που έχουν καταβλη−
θεί μέσω ενσήμων ή της ανωτέρω διαδικασίας που τα 
αντικαθιστά, αφαιρούνται από την εισφορά που οφείλει 
ο δικηγόρος. Ειδικά για τους δικηγόρους που απασχο−
λούνται με έμμισθη εντολή, τα ποσά αυτά αφαιρούνται 
από την εισφορά του ασφαλισμένου.

β. Σε περίπτωση που τα ποσά που καταβάλλονται 
βάσει των ανωτέρω ρυθμίσεων υπολείπονται της ει−
σφοράς, ο ασφαλισμένος καταβάλλει την προκύπτουσα 
διαφορά σε χρήμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2042/1992.

γ. Σε περίπτωση που τα ποσά που καταβλήθηκαν 
υπερβαίνουν την προβλεπόμενη μηνιαία εισφορά, δεν 
επιστρέφονται, αλλά συμψηφίζονται με την ετήσια 
ασφαλιστική οφειλή του αντίστοιχου έτους.

12. Από 1.1.2017 ο Ε.Φ.Κ.Α. συνεισπράττει με τις ασφα−
λιστικές εισφορές και την προβλεπόμενη από τις δια−
τάξεις του άρθρου 44 παρ. 2 του Ν. 3986/2011 εισφορά, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4144/2013, 
υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυ−
τοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – Κλάδος 
ασφαλισμένων ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, καθώς και υπέρ 
των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – 
Κλάδος ασφαλισμένων Ε.Τ.Α.Α., την οποία και αποδίδει 
στον ΟΑΕΔ. Επί εμμίσθων ασφαλισμένων που εκ της 
ιδιότητάς τους ασκούν και ελευθέριο επάγγελμα οι ως 
άνω εισφορές επιβάλλονται μόνον επί των μηνιαίων 
αποδοχών τους.

13. Όσοι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν 40 χρόνια 
ασφάλισης, με αίτησή τους μπορούν να καταβάλλουν, 
μειωμένη κατά το 50%, ασφαλιστική εισφορά, παραι−
τούμενοι από την προσαύξηση της σύνταξής τους ως 
προς τα επόμενα έτη ασφάλισης.

14. Το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς, καθώς και 
οι ασφαλιστικές κατηγορίες ή κλάσεις ή αποδοχές, βά−
σει των οποίων υπολογίζεται η μηνιαία εισφορά των 
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