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ΘΔΜΑ : «Γλωζηνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 36 παξ. 1 θαη 2 ηνπ λ.4387/2016 

γηα ηελ παξάιιειε αζθάιηζε» 

 

 

 

 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.4387/2016 δηακνξθώλεηαη λέν πιαίζην 

ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζηνλ Δληαίν Φνξέα 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΔΦΚΑ) ζε πεξίπησζε πνιιαπιήο απαζρόιεζεο. Η βαζηθή 

αιιαγή αθνξά ζηε θαηάξγεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.2084/1992, όπσο 

ηζρύεη, πνπ πξνέβιεπαλ ηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ζε έλαλ θνξέα θύξηαο 

αζθάιηζεο ή ην Γεκόζην ησλ από 1/1/1993 αζθαιηζκέλσλ πνπ είραλ ππνρξέσζε 

αζθάιηζεο ζε πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο θνξείο θύξηαο αζθάιηζεο ιόγσ απαζρόιεζεο 

ή ηδηόηεηαο, θαη ζπλεπώο ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο κίαο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο. 
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 Σεκεηώλνπκε όηη ε αλσηέξσ ξύζκηζε, όζνλ αθνξά ζηα πξόζσπα πνπ 

ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ Γεκνζίνπ, εθαξκόδεηαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο 

νκνίνπ πεξηερνκέλνπ ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.4387/2016. 

 

 Δηδηθόηεξα, ζηελ παξ. 1 ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ άξζξνπ ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα 

θαηαβνιήο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζε πεξίπησζε πνιιαπιήο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο γηα ηελ νπνία βάζεη γεληθώλ, εηδηθώλ ή θαηαζηαηηθώλ δηαηάμεσλ 

ησλ εληαρζέλησλ ζηνλ ΔΦΚΑ θνξέσλ θύξηαο αζθάιηζεο ή ηνπ Γεκνζίνπ, όπσο 

απηέο ίζρπαλ κέρξη ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λ.4387/2016, πξνέθππηε 

ππνρξέωζε ππαγωγήο ζηελ αζθάιηζε ζε πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο θνξείο θύξηαο 

αζθάιηζεο (γηα παξάδεηγκα κηζζσηόο πνπ αζθεί ζπγρξόλσο ειεύζεξν επάγγεικα 

θαη σο εθ ηνύηνπ κέρξη 31/12/2016 είρε ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζην ΙΚΑ – ΔΤΑΜ 

θαη ζηνλ ΟΑΔΔ). 
 

 Σηελ παξ. 2 ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ άξζξνπ ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα θαηαβνιήο 

αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζε πεξίπησζε πνιιαπιήο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

γηα ηελ νπνία βάζεη γεληθώλ, εηδηθώλ ή θαηαζηαηηθώλ δηαηάμεσλ ησλ εληαρζέλησλ 

ζηνλ ΔΦΚΑ θνξέσλ θύξηαο αζθάιηζεο, όπσο απηέο ίζρπαλ κέρξη ηελ εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ηνπ λ.4387/2016, πξνέθππηε ππνρξέωζε ππαγωγήο ζε έλαλ θνξέα 

θύξηαο αζθάιηζεο (γηα παξάδεηγκα πγεηνλνκηθόο πνπ απαζρνιείηαη σο κηζζσηόο ζε 

ηδησηηθή θιηληθή θαη ζπγρξόλσο δηαηεξεί ηδησηηθό ηαηξείν θαη σο εθ ηνύηνπ κέρξη 

31/12/2016 είρε ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζην ΔΤΑΑ – ΤΣΑΥ θαη γηα ηηο δύν 

δξαζηεξηόηεηεο). 

 

  

 Ι. Ρπζκίζεηο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.4387/2016 

 

 

Α. Υποτρέωζη πολλαπλής καηαβολής αζθαλιζηικών ειζθορών  

ζηον ΕΦΚΑ από 1/1/2017 

 

Σύκθσλα κε ηελ παξ. 1, νη αζθαιηζκέλνη, αλεμαξηήησο εάλ ππήρζεζαλ ζηελ 

θνηλσληθή αζθάιηζε πξηλ ή κεηά ηελ 1/1/1993 (παιαηνί θαη λένη αζθαιηζκέλνη), 

εθόζνλ αζθνύλ πνιιαπιή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ νπνία είραλ 

ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζε πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο από ηνπο εληαρζέληεο ζηνλ 

ΔΦΚΑ θνξείο θύξηαο αζθάιηζεο ή ην Γεκόζην, θαηαβάιινπλ από 1/1/2017 ηηο 

πξνβιεπόκελεο από ηα άξζξα 38, 39 θαη 40 ηνπ λ.4387/2016 αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

γηα ηελ θύξηα αζθάιηζή ηνπο, γηα θάζε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ αζθνύλ. 
 

Όπσο δε ξεηά πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 7 ηνπ ελ ιόγσ άξζξνπ, θαηαξγείηαη 

από 1/1/2017 ην άξζξν 39 ηνπ λ.2084/1992, όπσο ηζρύεη, γηα ππνρξεσηηθή αζθάιηζε 

ησλ από 1/1/1993 θαη κεηά αζθαιηζκέλσλ ζε έλαλ κόλν θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο ή 

ην Γεκόζην. Σπλεπώο από 1/1/2017 νη αζθαιηζκέλνη (πξηλ θαη κεηά ηελ 1/1/1993) 

πνπ αζθνύλ πνιιαπιή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα ππάγνληαη ζε έλαλ θνξέα 
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αζθάιηζεο, ελ πξνθεηκέλσ ηνλ ΔΦΚΑ, έρνπλ όκσο ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

πνιιαπιώλ εηζθνξώλ.  
 

 

Δηδηθά γηα παιαηνύο αζθαιηζκέλνπο πνπ κέρξη 31/12/2016 ππάγνληαλ 

ππνρξεσηηθά ζηελ αζθάιηζε θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο ή ην Γεκόζην σο κηζζσηνί 

θαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΔΤΑΑ – ΤΣΜΔΓΔ ιόγσ ηδηόηεηαο, δειαδή ιόγσ εγγξαθήο 

ζην ΤΔΔ ρσξίο λα αζθείηαη επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα, ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο 

ζεσξείηαη όηη νη αζθαιηζκέλνη έρνπλ ππνρξέσζε θαηαβνιήο κεληαίαο αζθαιηζηηθήο 

εηζθνξάο σο κηζζσηνί βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016 θαη κεληαίαο 

αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο σο απηναπαζρνινύκελνη βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ αλσηέξσ 

λόκνπ, δεδνκέλνπ όηη νη θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ πξώελ ΔΤΑΑ – ΤΣΜΔΓΔ πεξί 

ππνρξεσηηθήο ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε ιόγσ ηδηόηεηαο εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ. 

 

 

Β. Ανώηαηο και καηώηαηο όριο αποδοτών / ειζοδήμαηος  

 

Από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 38, 39 θαη 40 ηνπ λ.4387/2016 πξνβιέπεηαη 

θαηώηαην θαη αλώηαην όξην αζθαιηζηέσλ απνδνρώλ / εηζνδήκαηνο επί ηνπ νπνίνπ 

ππνινγίδνληαη νη κεληαίεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 
 

 Σπγθεθξηκέλα, γηα ηνπο εκκίζζνπο αζθαιηζκέλνπο πξνβιέπεηαη αλώηαην 

όξην αζθαιηζηέσλ απνδνρώλ ίζν κε ην 10πιάζην ηνπ εθάζηνηε πξνβιεπόκελνπ 

θαηώηαηνπ βαζηθνύ κηζζνύ άγακνπ κηζζσηνύ άλσ ησλ 25 εηώλ (ζήκεξα ην αλώηαην 

όξην δηακνξθώλεηαη ζε €5.860,80), ην νπνίν εθαξκόδεηαη θαη επί πνιιαπιήο 

κηζζσηήο απαζρόιεζεο ή έκκηζζεο εληνιήο όζνλ αθνξά ζηελ εηζθνξά 

αζθαιηζκέλνπ. Δπίζεο, από ην άξζξν 27 παξ. 1 ηνπ λ.4445/2016 πξνβιέπεηαη 

θαηώηαην όξην αζθαιηζηέσλ απνδνρώλ γηα ηνπο κηζζσηνύο κε πιήξε απαζρόιεζε 

ίζν κε ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαηώηαην βαζηθό κηζζό άγακνπ κηζζσηνύ άλσ 

ησλ 25 εηώλ (ζήκεξα ην θαηώηαην όξην δηακνξθώλεηαη ζε €586,08). Σε πεξίπησζε 

πνπ ππάξρεη πιήξεο απαζρόιεζε κηζζσηνύ έσο 25 εηώλ, ην θαηώηαην όξην 

αζθαιηζηέσλ απνδνρώλ δηακνξθώλεηαη ζε €510,95. 
             

 Γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη απηναπαζρνινύκελνπο 

(αζθαιηζκέλνπο πξνεξρόκελνπο από ηνλ πξώελ ΟΑΔΔ θαη ην πξώελ ΔΤΑΑ 

αληίζηνηρα), πξνβιέπεηαη θαηώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο ίζν κε ηνλ 

εθάζηνηε πξνβιεπόκελν θαηώηαην βαζηθό κηζζό άγακνπ κηζζσηνύ άλσ ησλ 25 εηώλ 

(ζήκεξα ην θαηώηαην όξην δηακνξθώλεηαη ζε €586,08). Γηα ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίεο αζθαιηζκέλσλ (αζθαιηζκέλνη θάησ 5εηίαο πξνεξρόκελνη από ην ΔΤΑΑ 

θαη απνθνίηνπο ζρνιώλ αλώηαηεο εθπαίδεπζεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε 

επηζηεκνληθνύο ζπιιόγνπο ή επηκειεηήξηα πνπ έρνπλ ηε κνξθή ΝΠΓΓ 

πξνεξρόκελνπο από ηνλ ΟΑΔΔ), ην θαηώηαην όξην δηακνξθώλεηαη ζην 70% ηνπ 

αλσηέξσ πνζνύ (δειαδή ζηα €410,26) γηα ηα πξώηα 5 έηε αζθάιηζεο. Ωο αλώηαην 

όξην θαζνξίδεηαη απηό ησλ εκκίζζσλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016 

(δειαδή ην πνζό ησλ €5.860,80).  
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Σεκεηώλνπκε όηη ζε πεξηπηώζεηο ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ θαη 

απηναπαζρνινύκελσλ πνπ απαζρνινύληαη παξάιιεια σο κηζζσηνί κε θαζεζηώο 

κεξηθήο απαζρόιεζεο, ην σο άλσ θαηώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο 

δηακνξθώλεηαη αθνύ αθαηξεζνύλ νη απνδνρέο ηεο κεξηθήο απαζρόιεζεο (άξζξν 28 

παξ. 1 λ.4445/2016). 
 

 Γηα ηα πξόζσπα πνπ ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΔΦΚΑ βάζεη ηωλ 

ζρεηηθώλ δηαηάμεωλ ηνπ ΟΓΑ, πξνβιέπεηαη θαηώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο 

ίζν κε ην 70% ηνπ εθάζηνηε πξνβιεπόκελνπ θαηώηαηνπ βαζηθνύ κηζζνύ άγακνπ 

κηζζσηνύ άλσ ησλ 25 εηώλ (ζήκεξα ην θαηώηαην όξην δηακνξθώλεηαη ζε €410,26). 

Ωο αλώηαην όξην θαζνξίδεηαη απηό ησλ εκκίζζσλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ άξζξνπ 38 

ηνπ λ.4387/2016 (δειαδή ην πνζό ησλ €5.860,80). 

 

 

Γ. Καθοριζμός μηνιαίας βάζης σπολογιζμού αζθαλιζηικών ειζθορών 

 

Με ηηο αξηζ. νηθ.61502/3399/30-12-2016 θαη νηθ.61501/3398/30-12-2016 

Υπνπξγηθέο Απνθάζεηο (ΦΔΚ 4330, Β΄), ξπζκίζηεθαλ, κεηαμύ άιισλ, δεηήκαηα πνπ 

αθνξνύλ ζην θαζνξηζκό ηεο κεληαίαο βάζεο ππνινγηζκνύ ησλ αζθαιηζηηθώλ 

εηζθνξώλ ζε πεξίπησζε άζθεζεο πνιιαπιήο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

(κηζζσηή απαζρόιεζε, ειεύζεξν επάγγεικα, απηναπαζρόιεζε, αγξνηηθή 

δξαζηεξηόηεηα). 
 

Δηδηθόηεξα δηαθξίλνληαη νη εμήο πεξηπηώζεηο : 
 

α) ζε πεξίπησζε κηζζσηήο απαζρόιεζεο (πιήξεο απαζρόιεζε) θαη άζθεζεο 

ειεύζεξνπ επαγγέικαηνο ή απηναπαζρόιεζεο γηα ηηο νπνίεο πξνθύπηεη ππνρξέσζε 

αζθάιηζεο ζηνλ ΔΦΚΑ βάζεη ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώελ ΟΑΔΔ θαη ηνπ 

πξώελ ΔΤΑΑ αληίζηνηρα, κεληαία βάζε ππνινγηζκνύ ησλ πάζεο θύζεσο 

αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ απνηειεί ην άζξνηζκα ηνπ εηζνδήκαηνο από ηελ παξνρή 

ησλ κηζζσηώλ ππεξεζηώλ θαη ηνπ θαζαξνύ θνξνινγεηένπ απνηειέζκαηνο από ηελ 

άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, κε ηελ επηθύιαμε ησλ εηδηθόηεξσλ 

ξπζκίζεσλ ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016.  

Γηα ηελ εμεύξεζε ηεο βάζεο ππνινγηζκνύ ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο ιακβάλεηαη 

θαηαξράο ππόςε ην κεληαίν εηζόδεκα από ηελ κηζζσηή εξγαζία θαη ζε απηό 

πξνζηίζεηαη ην εηζόδεκα ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά θζίλνπζα ηάμε κεγέζνπο. 

Ωο αλώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο ιακβάλεηαη ην πνζό ησλ €5.860,80 

ελώ ην θαηώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο δηακνξθώλεηαη ζε €586,08 (αθόκε θαη 

εάλ πξόθεηηαη γηα κηζζσηό θάησ ησλ 25 εηώλ ή γηα ειεύζεξν επαγγεικαηία ή 

απηναπαζρνινύκελν θάησ 5εηίαο). 

Δάλ πξόθεηηαη γηα κηζζσηή εξγαζία ζε θαζεζηώο κεξηθήο απαζρόιεζεο, ην 

θαηώηαην όξην δηακνξθώλεηαη αθνύ αθαηξεζνύλ νη απνδνρέο κεξηθήο απαζρόιεζεο. 
 

β) ζε πεξίπησζε άζθεζεο πεξηζζόηεξσλ ηεο κίαο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, 

γηα ηηο νπνίεο ζα πξνέθππηε ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζηνλ πξώελ ΟΑΔΔ θαη ην πξώελ 

ΔΤΑΑ, αθόκε θαη εάλ πξνθύπηεη ππνρξέσζε αζθάιηζεο ιόγσ ηδηόηεηαο 

ΑΔΑ: ΨΔΕΝ465Θ1Ω-ΠΩ1



5 

 

(ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζηνλ ΔΦΚΑ ιόγσ εγγξαθήο ζην ΤΔΔ ρσξίο άζθεζε 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο), κεληαία βάζε ππνινγηζκνύ ησλ αζθαιηζηηθώλ 

εηζθνξώλ απνηειεί ην άζξνηζκα ηνπ θαζαξνύ θνξνινγεηένπ απνηειέζκαηνο από 

έθαζηε δξαζηεξηόηεηα.  

Γηα ηελ εμεύξεζε ηεο βάζεο ππνινγηζκνύ ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο ιακβάλεηαη 

θαηαξράο ππόςε ην κεληαίν εηζόδεκα από ηελ βαζηθή πεγή βηνπνξηζκνύ, δειαδή ην 

πςειόηεξν εηζόδεκα, θαη ζε απηό πξνζηίζεηαη ην εηζόδεκα ησλ ινηπώλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαηά θζίλνπζα ηάμε κεγέζνπο. 

Ωο αλώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο ιακβάλεηαη ην πνζό ησλ €5.860,80 

ελώ ην θαηώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο δηακνξθώλεηαη ζε €586,08, (αθόκε θαη 

εάλ πξόθεηηαη γηα αζθαιηζκέλν πνπ θαη γηα ηηο δύν δξαζηεξηόηεηεο ζεσξείηαη όηη 

είλαη αζθαιηζκέλνο θάησ 5εηίαο). 
 

γ) ζε πεξίπησζε κηζζσηήο απαζρόιεζεο (πιήξεο απαζρόιεζε) ή άζθεζεο 

ειεύζεξνπ επαγγέικαηνο (αζθάιηζε βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώελ ΟΑΔΔ) ή 

απηναπαζρόιεζεο (αζθάιηζε βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώελ ΔΤΑΑ) θαη 

αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο γηα ηελ νπνία  πξνθύπηεη ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζηνλ 

ΔΦΚΑ βάζεη ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ ηνπ ΟΓΑ, σο βάζε ππνινγηζκνύ ησλ 

αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ απνηειεί ην άζξνηζκα ηνπ εηζνδήκαηνο από ηελ παξνρή 

ησλ κηζζσηώλ ππεξεζηώλ θαη ηνπ θαζαξνύ θνξνινγεηένπ απνηειέζκαηνο από 

έθαζηε δξαζηεξηόηεηα.  

i) Γηα ηελ εμεύξεζε ηεο βάζεο ππνινγηζκνύ ζηηο πεξηπηώζεηο κηζζσηήο 

απαζρόιεζεο θαη αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ιακβάλεηαη θαηαξράο ππόςε ην 

κεληαίν εηζόδεκα από ηελ κηζζσηή εξγαζία θαη ζε απηό πξνζηίζεηαη ην εηζόδεκα 

από ηελ αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα.  

Ωο αλώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο ιακβάλεηαη ην πνζό ησλ €5.860,80 

ελώ ην θαηώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο δηακνξθώλεηαη ζε €410,26 (θαηώηαην 

όξην εηζνδήκαηνο βάζεη ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ.4387/2016).  

ii) Δάλ αζθείηαη ζπγρξόλσο θαη ειεύζεξν επάγγεικα ή απηναπαζρόιεζε, 

ιακβάλεηαη θαηαξράο ππόςε ην κεληαίν εηζόδεκα από ηελ κηζζσηή εξγαζία θαη ζε 

απηό πξνζηίζεηαη ην εηζόδεκα ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά θζίλνπζα ηάμε 

κεγέζνπο. Ωο αλώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο ιακβάλεηαη ην πνζό ησλ 

€5.860,80 ελώ ην θαηώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο δηακνξθώλεηαη ζε €586,08 

(αθόκε θαη εάλ πξόθεηηαη γηα κηζζσηό θάησ ησλ 25 εηώλ ή γηα ειεύζεξν 

επαγγεικαηία ή απηναπαζρνινύκελν θάησ 5εηίαο). 

iii) Γηα ηελ εμεύξεζε ηεο βάζεο ππνινγηζκνύ ζηηο πεξηπηώζεηο άζθεζεο 

αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη ειεύζεξνπ επαγγέικαηνο ή/θαη απηναπαζρόιεζεο, 

ιακβάλεηαη ην κεληαίν εηζόδεκα από ηελ βαζηθή πεγή βηνπνξηζκνύ, δειαδή ην 

πςειόηεξν εηζόδεκα, θαη ζε απηό πξνζηίζεηαη ην εηζόδεκα ησλ ινηπώλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαηά θζίλνπζα ηάμε κεγέζνπο. Ωο αλώηαην όξην κεληαίνπ 

εηζνδήκαηνο ιακβάλεηαη ην πνζό ησλ €5.860,80 ελώ ην θαηώηαην όξην κεληαίνπ 

εηζνδήκαηνο δηακνξθώλεηαη ζε €586,08 (αλεμάξηεηα εάλ πξόθεηηαη γηα 

αζθαιηζκέλν άλσ ή θάησ 5εηίαο). 
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Σε θάζε πεξίπησζε ε κεληαία αζθαιηζηηθή εηζθνξά γηα θάζε επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα ππνινγίδεηαη κε βάζε ην αζθάιηζηξν πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38, 39 θαη 40 ηνπ λ.4387/2016, όπσο απηό δηακνξθώλεηαη 

θαηά πεξίπησζε. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ αλσηέξσ λόκνπ πνπ αθνξνύλ ζηελ 

κείσζε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ (αζθαιηζκέλσλ ηνπ 

πξώελ ΔΤΑΑ) εθαξκόδνληαη επί ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ζπλεπώο ηεο αζθαιηζηηθήο 

εηζθνξάο πνπ πξνθύπηεη από ηελ απηναπαζρόιεζε. 

 

 

Παξάδεηγκα 1 

 

Παιαηόο αζθαιηζκέλνο, παξέρεη εμαξηεκέλε εξγαζία θαη ζπγρξόλσο αζθεί ειεύζεξν 

επάγγεικα. Σπλεπώο, έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο ζηνλ ΔΦΚΑ αζθαιηζηηθήο 

εηζθνξάο : α) βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016 σο κηζζσηόο (ππνρξέσζε 

αζθάιηζεο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώελ ΙΚΑ – ΔΤΑΜ) θαη β) βάζεη ηνπ άξζξνπ 

39 ηνπ λ.4387/2016 σο ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο (ππνρξέσζε αζθάιηζεο βάζεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ πξώελ ΟΑΔΔ, αζθαιηζκέλνο άλσ 5εηίαο). 
 

- Δάλ γηα ηελ κηζζσηή απαζρόιεζε νη κεληαίεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €6.000,00 

θαη ην κεληαίν εηζόδεκα από ην ειεύζεξν επάγγεικα αλέξρεηαη ζε €3.000,00, ν 

αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά επί ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ κεληαίσλ 

απνδνρώλ (€5.860,80) βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016, ελώ δελ πξνθύπηεη 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο γηα ην κεληαίν εηζόδεκα από ηελ 

άζθεζε ηνπ ειεύζεξνπ επαγγέικαηνο. 
 

- Δάλ γηα ηελ κηζζσηή απαζρόιεζε νη κεληαίεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €4.000,00 

θαη ην κεληαίν εηζόδεκα από ην ειεύζεξν επάγγεικα αλέξρεηαη ζε €3.000,00, ν 

αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016 γηα 

ην πνζό ησλ €4.000,00, ελώ γηα ην ειεύζεξν επάγγεικα θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά 

βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 επί ηνπ πνζνύ ησλ €1.860,80 (€5.860,80 - €4.000,00). 
 

- Δάλ γηα ηελ κηζζσηή απαζρόιεζε νη κεληαίεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €2.000,00 

θαη ην κεληαίν εηζόδεκα από ην ειεύζεξν επάγγεικα αλέξρεηαη ζε €1.000,00, ν 

αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016 γηα 

ην πνζό ησλ €2.000,00, θαη γηα ην ειεύζεξν επάγγεικα θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά 

βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 επί ηνπ πνζνύ ησλ €1.000,00. 
 

- Δάλ γηα ηελ κηζζσηή απαζρόιεζε (πιήξεο απαζρόιεζε από αζθαιηζκέλν θάησ 

ησλ 25 εηώλ) νη κεληαίεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €510,00 θαη ην κεληαίν εηζόδεκα 

από ην ειεύζεξν επάγγεικα αλέξρεηαη ζε €500,00, ν αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη 

κεληαία εηζθνξά βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016 γηα ην πνζό ησλ €510,00, θαη 

γηα ην ειεύζεξν επάγγεικα θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 επί ηνπ 

πνζνύ ησλ €500,00.  
 

- Δάλ γηα ηελ κηζζσηή απαζρόιεζε νη κεληαίεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €510,00 

(πιήξεο απαζρόιεζε από αζθαιηζκέλν θάησ ησλ 25 εηώλ) θαη πξνθύπηεη δεκία από 

ην ειεύζεξν επάγγεικα, ν αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά βάζεη ηνπ 
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άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016 γηα ην πνζό ησλ €510,00. Γηα ην ειεύζεξν επάγγεικα 

θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 επί ηνπ πνζνύ ησλ €76,08 

(€586,08 - €510,00).  
  

- Δάλ γηα ηελ κηζζσηή απαζρόιεζε (θαζεζηώο κεξηθήο απαζρόιεζεο) νη κεληαίεο 

απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €200,00 θαη ην κεληαίν εηζόδεκα από ην ειεύζεξν 

επάγγεικα αλέξρεηαη ζε €100,00, ην θαηώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο 

δηακνξθώλεηαη ζε €386,08 (€586,08 - €200,00). Ο αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη κεληαία 

εηζθνξά βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016 γηα ην πνζό ησλ €200,00. Γηα ην 

ειεύζεξν επάγγεικα θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ 

λ.4387/2016 επί ηνπ πνζνύ ησλ €386,08. 

 

 

Παξάδεηγκα 2 

 

Νένο αζθαιηζκέλνο, παξέρεη εμαξηεκέλε εξγαζία θαη ζπγρξόλσο αζθεί ειεύζεξν 

επάγγεικα. Βάζεη ηνπ πξνγελέζηεξνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ (άξζξν 39 ηνπ 

λ.2084/1992, όπσο ίζρπε), ν ελ ιόγσ αζθαιηζκέλνο ππαγόηαλ ζηελ αζθάιηζε ελόο 

θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο, ελ πξνθεηκέλσ ηνπ πξώελ ΙΚΑ – ΔΤΑΜ ή ηνπ πξώελ 

ΟΑΔΔ, θαη θαηέβαιε κία αζθαιηζηηθή εηζθνξά. Από 1/1/2017, ν ελ ιόγσ 

αζθαιηζκέλνο έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο ζηνλ ΔΦΚΑ αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο : α) 

βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016 επί ησλ κεληαίσλ απνδνρώλ σο κηζζσηόο 

(ππνρξέσζε αζθάιηζεο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώελ ΙΚΑ – ΔΤΑΜ) θαη β) βάζεη 

ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4387/2016 επί ηνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο σο ειεύζεξνο 

επαγγεικαηίαο (ππνρξέσζε αζθάιηζεο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώελ ΟΑΔΔ). 

 

 

Παξάδεηγκα 3 

 

Παιαηόο αζθαιηζκέλνο, αζθεί ειεύζεξν επάγγεικα (ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζηνλ 

ΔΦΚΑ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώελ ΟΑΔΔ) θαη απηναπαζρόιεζε (ππνρξέσζε 

αζθάιηζεο ζηνλ ΔΦΚΑ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώελ ΔΤΑΑ). Καη γηα ηηο δύν 

δξαζηεξηόηεηεο είλαη αζθαιηζκέλνο άλσ 5εηίαο. 
 

- Δάλ από ην ειεύζεξν επάγγεικα έρεη κεληαίν εηζόδεκα ύςνπο €4.000,00 θαη από 

ηελ απηναπαζρόιεζε ύςνπο €3.000,00, ν αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά 

βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4387/2016 γηα ην πνζό ησλ €4.000,00 (εηζόδεκα από 

ειεύζεξν επάγγεικα) θαη επί ηνπ πνζνύ ησλ €1.860,80 (€5.860,80 - €4.000,00) γηα ην 

εηζόδεκα από ηελ απηναπαζρόιεζε. Η πξνθύπηνπζα κεληαία αζθαιηζηηθή εηζθνξά 

γηα ηελ απηναπαζρόιεζε κεηώλεηαη πεξαηηέξσ βάζεη ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ λ.4387/2016. 
 

- Δάλ από ην ειεύζεξν επάγγεικα έρεη κεληαίν εηζόδεκα ύςνπο €200,00 θαη από ηελ 

απηναπαζρόιεζε ύςνπο €150,00, ν αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά επί 

ηνπ θαησηάηνπ νξίνπ κεληαίσλ απνδνρώλ (€586,08) βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ 

λ.4387/2016. 
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Παξάδεηγκα 4 

 

Παιαηόο αζθαιηζκέλνο, αζθεί ειεύζεξν επάγγεικα (ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζηνλ 

ΔΦΚΑ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώελ ΟΑΔΔ) θαη απηναπαζρόιεζε (ππνρξέσζε 

αζθάιηζεο ζηνλ ΔΦΚΑ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώελ ΔΤΑΑ). Γηα ηνλ πξώελ 

ΟΑΔΔ είλαη αζθαιηζκέλνο άλσ 5εηίαο θαη ην πξώελ ΔΤΑΑ αζθαιηζκέλνο θάησ 

5εηίαο κε 3 έηε αζθάιηζεο. 
 

- Δάλ από ην ειεύζεξν επάγγεικα έρεη κεληαίν εηζόδεκα ύςνπο €4.000,00 θαη από 

ηελ απηναπαζρόιεζε ύςνπο €3.000,00, ν αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά 

επί ηνπ πνζνύ ησλ €4.000,00 κε αζθάιηζηξν 20% γηα ην ειεύζεξν επάγγεικα, θαη επί 

ηνπ πνζνύ ησλ €1.860,80 (€5.860,80 - €4.000,00) κε αζθάιηζηξν 17% γηα ηελ 

απηναπαζρόιεζε. Η πξνθύπηνπζα κεληαία αζθαιηζηηθή εηζθνξά γηα ηελ 

απηναπαζρόιεζε κεηώλεηαη πεξαηηέξσ βάζεη ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ λ.4387/2016. 
 

- Δάλ από ην ειεύζεξν επάγγεικα έρεη κεληαίν εηζόδεκα ύςνπο €200,00 θαη από ηελ 

απηναπαζρόιεζε ύςνπο €150,00, ν αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά επί 

ηνπ θαησηάηνπ νξίνπ κεληαίσλ απνδνρώλ (€586,08) βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ 

λ.4387/2016. Σηελ πεξίπησζε απηή δελ δηθαηνύηαη ηελ κείσζε ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ 

λ.4387/2016. 

 

Παξάδεηγκα 5 

 

Παιαηόο αζθαιηζκέλνο, παξέρεη εμαξηεκέλε εξγαζία θαη ζπγρξόλσο αζθεί αγξνηηθή 

δξαζηεξηόηεηα. Σπλεπώο, έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο ζηνλ ΔΦΚΑ αζθαιηζηηθήο 

εηζθνξάο : α) βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016 σο κηζζσηόο (ππνρξέσζε 

αζθάιηζεο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώελ ΙΚΑ – ΔΤΑΜ) θαη β) βάζεη ηνπ άξζξνπ 

40 ηνπ λ.4387/2016 ιόγσ άζθεζεο αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (ππνρξέσζε 

αζθάιηζεο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώελ ΟΓΑ). 
 

- Δάλ γηα ηελ κηζζσηή απαζρόιεζε νη κεληαίεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €6.000,00 

θαη ην κεληαίν εηζόδεκα από ηελ αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα αλέξρεηαη ζε €3.000,00, ν 

αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά επί ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ κεληαίσλ 

απνδνρώλ (€5.860,80) βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016, ελώ δελ πξνθύπηεη 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο γηα ην κεληαίν εηζόδεκα από ηελ 

αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα. 
 

- Δάλ γηα ηελ κηζζσηή απαζρόιεζε νη κεληαίεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €2.000,00 

θαη ην κεληαίν εηζόδεκα από ηελ αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα αλέξρεηαη ζε €6.000,00, ν 

αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016 γηα 

ην πνζό ησλ €2.000,00, ελώ γηα ηελ αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα θαηαβάιιεη κεληαία 

εηζθνξά βάζεη ηνπ άξζξνπ 40 επί ηνπ πνζνύ ησλ €3.860,80 (€5.860,80 - €2.000,00). 
 

- Δάλ γηα ηελ κηζζσηή απαζρόιεζε (θαζεζηώο κεξηθήο απαζρόιεζεο) νη κεληαίεο 

απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €200,00 θαη ην κεληαίν εηζόδεκα από ηελ αγξνηηθή 
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δξαζηεξηόηεηα αλέξρεηαη ζε €100,00, ην θαηώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο ζηελ 

πεξίπησζε απηή δηακνξθώλεηαη ζε €410,26. Ο αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη κεληαία 

εηζθνξά βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016 γηα ην πνζό ησλ €200,00. Γεδνκέλνπ 

όηη ην κεληαίν εηζόδεκα θαη από ηηο δύν δξαζηεξηόηεηεο αλέξρεηαη ζε €300,00 

(€200,00 από ηελ κηζζσηή εξγαζία θαη €100,00 από ηελ αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα) 

θαη ππνιείπεηαη ηνπ θαησηάηνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο (€410,26 ελ πξνθεηκέλσ), ν 

αζθαιηζκέλνο ζα θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά βάζεη ηνπ άξζξνπ 40 επί ηνπ πνζνύ 

ησλ €210,26 (€410,26 - €200,00).  

 

Παξάδεηγκα 6 

 

Παιαηόο αζθαιηζκέλνο, αζθεί ειεύζεξν επάγγεικα (ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζηνλ 

ΔΦΚΑ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώελ ΟΑΔΔ) θαη αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα 

(ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζηνλ ΔΦΚΑ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώελ ΟΓΑ). Βάζεη 

ηνπ πξνγελέζηεξνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ, ν ελ ιόγσ αζθαιηζκέλνο εμαηξνύληαλ 

από ηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΓΑ θαη ππαγόηαλ ππνρξεσηηθά ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ. 

Από 1/1/2017, ν ελ ιόγσ αζθαιηζκέλνο έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο ζηνλ ΔΦΚΑ 

αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο : α) βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4387/2016 σο ειεύζεξνο 

επαγγεικαηίαο (ππνρξέσζε αζθάιηζεο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώελ ΟΑΔΔ) θαη 

β) βάζεη ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ.4387/2016 ιόγσ άζθεζεο αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

(ππνρξέσζε αζθάιηζεο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώελ ΟΓΑ). 
 

- Δάλ από ην ειεύζεξν επάγγεικα έρεη κεληαίν εηζόδεκα ύςνπο €4.000,00 θαη από 

ηελ αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα ύςνπο €3.000,00, ν αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη κεληαία 

εηζθνξά βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4387/2016 επί ηνπ πνζνύ ησλ €4.000,00, ελώ γηα 

ην εηζόδεκα από ηελ αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη κέρξη ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ 

εηζνδήκαηνο, δειαδή γηα ην πνζό ησλ 1.860,80 (€5.860,80 - €4.000,00) βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 40 ηνπ λ.4387/2016. 
 

- Δάλ από ην ειεύζεξν επάγγεικα έρεη κεληαίν εηζόδεκα ύςνπο €150,00 θαη από ηελ 

αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα ύςνπο €100,00, ην θαηώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο 

δηακνξθώλεηαη ζε €586,08 θαη ν αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ λ.4387/2016, δειαδή επί ηνπ θαησηάηνπ νξίνπ 

εηζνδήκαηνο ύςνπο €586,08.  

 

Παξάδεηγκα 7 

 

Παιαηόο αζθαιηζκέλνο, πνπ εξγάδεηαη σο δηνηθεηηθόο ππάιιεινο ζηνλ ΟΤΔ θαη είλαη 

ζπγρξόλσο κέινο ηνπ ΤΔΔ ππαγόηαλ κέρξη 31/12/2016 ππνρξεσηηθά ζηελ αζθάιηζε 

ηνπ ΙΚΑ – ΔΤΑΜ / πξώελ ΤΑΠΟΤΔ θαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΔΤΑΑ – ΤΣΜΔΓΔ 

(αζθαιηζκέλνο άλσ 5εηίαο). Ο ελ ιόγσ αζθαιηζκέλνο από 1/1/2017 έρεη ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο σο κηζζσηόο βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ 

λ.4387/2016 θαη σο απηναπαζρνινύκελνο βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4387/2016. 
 

- Δάλ από ηελ κηζζσηή απαζρόιεζε νη κεληαίεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €1.000,00 

θαη από ηελ απηναπαζρόιεζε ην κεληαίν εηζόδεκα αλέξρεηαη ζε €100,00, ν 
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αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά ζύκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ 

λ.4387/2016 επί ησλ €1.000,00. Γεδνκέλνπ όηη νη κεληαίεο απνδνρέο ππεξβαίλνπλ ην 

θαηώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο (€586,08) ηόηε γηα ηελ απηναπαζρόιεζε 

θαηαβάιιεηαη κεληαία εηζθνξά ππνινγηδόκελε επί ηνπ πξαγκαηηθνύ κεληαίνπ 

εηζνδήκαηνο, δειαδή επί ηνπ πνζνύ ησλ €100,00. 

Δάλ δελ ππάξρεη εηζόδεκα από απηναπαζρόιεζε (αζθάιηζε ιόγσ ηδηόηεηαο ρσξίο 

άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο) ηόηε δελ θαηαβάιιεηαη αζθαιηζηηθή 

εηζθνξά σο απηναπαζρνινύκελνο 
 

- Δάλ από ηελ κηζζσηή απαζρόιεζε νη κεληαίεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €510,00 θαη 

από ηελ απηναπαζρόιεζε ην κεληαίν εηζόδεκα αλέξρεηαη ζε €100,00, ν 

αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά ζύκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ 

λ.4387/2016 επί ησλ €510,00. Γηα ηελ απηναπαζρόιεζε θαηαβάιιεηαη κεληαία 

εηζθνξά βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4387/2016 επί ηνπ πξαγκαηηθνύ κεληαίνπ 

εηζνδήκαηνο, δειαδή επί ηνπ πνζνύ ησλ €100,00.  

Δάλ δελ πξνθύπηεη εηζόδεκα από απηναπαζρόιεζε, ηόηε, δεδνκέλνπ όηη νη κεληαίεο 

απνδνρέο δελ ππεξβαίλνπλ ην θαηώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο (€586,08), 

θαηαβάιιεηαη, πιελ ηεο εηζθνξάο γηα ηελ κηζζσηή εξγαζία, θαη αζθαιηζηηθή εηζθνξά 

ππνινγηδόκελε επί ηνπ πνζνύ €76,08 (€586,08 - €510,00) ώζηε λα θαιπθζεί ε 

πξνβιεπόκελε ειάρηζηε εηζθνξά. 

 

Παξάδεηγκα 8 

 

- Παιαηόο αζθαιηζκέλνο, πνπ έρεη δηνξηζηεί σο δηνηθεηηθόο ππάιιεινο ζην Γεκόζην 

θαη είλαη ζπγρξόλσο δηθεγόξνο ζε αλαζηνιή, κέρξη 31/12/2016 ππαγόηαλ 

ππνρξεσηηθά ζηελ αζθάιηζε ηνπ Γεκνζίνπ θαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΔΤΑΑ – Τνκέαο 

Αζθάιηζεο Ννκηθώλ. Ο ελ ιόγσ αζθαιηζκέλνο από 1/1/2017 έρεη ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο σο κηζζσηόο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 

λ.4387/2016, θαη σο απηναπαζρνινύκελνο βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4387/2016, 

εθόζνλ ην πνζό ηεο εηζθνξάο ηνπ θαηαβάιιεηαη ιόγσ ηεο έκκηζζεο ζρέζεο δελ 

θαιύπηεη ηελ πξνβιεπόκελε από ην άξζξν 39 παξ. 5 ηνπ λ.4387/2016 πξνβιεπόκελε 

εηζθνξά γηα ηνπο δηθεγόξνπο ζε αλαζηνιή. 
 

- Νένο αζθαιηζκέλνο, πνπ έρεη δηνξηζηεί σο δηνηθεηηθόο ππάιιεινο ζην Γεκόζην θαη 

είλαη ζπγρξόλσο δηθεγόξνο ζε αλαζηνιή, κέρξη 31/12/2016 ππαγόηαλ ζηελ αζθάιηζε 

ηνπ ΔΤΑΑ – Τνκέαο Αζθάιηζεο Ννκηθώλ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.2084/1992, 

όπσο ηζρύεη. Ο ελ ιόγσ αζθαιηζκέλνο από 1/1/2017 έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο σο κηζζσηόο βάζεη ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.4387/2016 θαη σο 

απηναπαζρνινύκελνο βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4387/2016, εθόζνλ ην πνζό ηεο 

εηζθνξάο ηνπ θαηαβάιιεηαη ιόγσ ηεο έκκηζζεο ζρέζεο δελ θαιύπηεη ηελ 

πξνβιεπόκελε από ην άξζξν 39 παξ. 5 ηνπ λ.4387/2016 πξνβιεπόκελε εηζθνξά γηα 

ηνπο δηθεγόξνπο ζε αλαζηνιή. 
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 Δηζθνξέο εθπαηδεπηώλ ζε ΙΔΚ 

 

 Δπηζεκαίλνπκε όηη από 1/1/2017 έρεη θαηαξγεζεί ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 31 

ηνπ λ.4186/2013, όπσο ηζρύεη, σο πξνο ηελ πξόβιεςε όηη όζα από ηα πξόζσπα ηεο 

δηάηαμεο απηήο ππάγνληαλ ιόγσ ηδηόηεηαο ζηελ θύξηα αζθάιηζε, άιινπ πιελ ηνπ 

(πξώελ) ΙΚΑ – ΔΤΑΜ, πξώελ θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο, θαζώο θαη όζα εθ ησλ 

αλσηέξσ πξνζώπσλ παξέρνπλ ηελ εξγαζία ηνπο απηή σο ζπγθύξην επάγγεικα, 

εμαηξνύληαλ ηεο αζθάιηζεο ηνπ πξώελ ΙΚΑ – ΔΤΑΜ, θαηαβάιινληαο εηζθνξά 

ύςνπο 10% επί ησλ κηθηώλ απνδνρώλ ηνπο ππέξ ηνπ ΑΚΑΓΔ, ε νπνία βάξπλε 

ηζόπνζα ηνλ ππόρξεν εξγνδόηε θαη ηνλ απαζρνινύκελν. 

 

Παξάδεηγκα 9 

 

- Αζθαιηζκέλνο, ν νπνίνο ιόγσ απαζρόιεζεο ππαγόηαλ ζηελ θύξηα αζθάιηζε άιινπ, 

πιελ ηνπ ΙΚΑ – ΔΤΑΜ, θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο (π.ρ. ζηνλ πξώελ ΟΑΔΔ σο 

ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο), ν νπνίνο παξάιιεια απαζρνιείηαη θαη σο εθπαηδεπηήο ζε 

ΙΔΚ, ΚΔΚ θ.ιπ., γηα ηελ απαζρόιεζή ηνπ σο εθπαηδεπηήο από 1/1/2017 ππάγεηαη 

ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΔΦΚΑ σο κηζζσηόο βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016. 
 

- Γεκόζηνο ππάιιεινο, ν νπνίνο παξάιιεια κε ηελ ππεξεζία ηνπ απαζρνιείηαη θαη 

σο εθπαηδεπηήο ζε ΙΔΚ, ΚΔΚ θ.ιπ., γηα ηελ απαζρόιεζή ηνπ σο εθπαηδεπηήο από 

1/1/2017 ππάγεηαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΔΦΚΑ σο κηζζσηόο βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ 

λ.4387/2016.  
 

- Δθπαηδεπηήο ζε έλα ΙΔΚ, ΚΔΚ θ.ιπ., ν νπνίνο παξάιιεια απαζρνιείηαη σο 

εθπαηδεπηήο θαη ζε άιιν ΙΔΚ, ΚΔΚ θ.ιπ., ππάγεηαη από 1/1/2017 ζηελ αζθάιηζε ηνπ 

ΔΦΚΑ σο κηζζσηόο βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016 γηα θάζε κία απαζρόιεζε 

(πνιιαπιή κηζζσηή απαζρόιεζε). 

 

 

 Δηζθνξέο κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Α.Δ. 

 

 Από ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 38 παξ. 3δ ηνπ λ.4387/2016 πξνβιέπεηαη όηη ηα 

πξόζσπα πνπ δηνξίδνληαη σο κέιε Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ Α.Δ. θαη ιακβάλνπλ 

ακνηβή, θαηαβάιινπλ εηζθνξά σο κηζζσηνί, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο ακνηβήο 

θαη’ απνθνπή. 

 Από ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 39 παξ. 7β ηνπ λ.4387/2016 πξνβιέπεηαη όηη ηα 

κέιε ηνπ Γ.Σ. ησλ Α.Δ. κε αληηθείκελν επηρεηξήζεσο επαγγεικαηηθή, βηνηερληθή ή 

εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα ζε όιε ηελ Δπηθξάηεηα, εθόζνλ απηά είλαη κέηνρνη θαηά 

πνζνζηό 3% ηνπιάρηζηνλ, θαηαβάιινπλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ειεύζεξνπ 

επαγγεικαηία, σο αζθαιηζκέλνη ηνπ πξώελ ΟΑΔΔ. 

 Σπλεπώο, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν αζθαιηζκέλνο είλαη κέηνρνο θαηά πνζνζηό 

άλσ ηνπ 3% ζε Α.Δ. κε επαγγεικαηηθή, βηνηερληθή ή εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα, θαη 

κεηέρεη ζηελ αλσηέξσ ή ζε άιιε Α.Δ, σο κέινο ηνπ Γ.Σ. θαη ιακβάλεη θαη ακνηβή, 

θαηαβάιιεη εηζθνξά επί ηεο ακνηβήο πνπ ιακβάλεη βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ 
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λ.4387/2016, ελώ θαηαβάιιεη εηζθνξά επί ησλ κεξηζκάησλ πνπ εηζπξάηηεη σο εηαίξνο 

βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4387/2016, εθαξκνδνκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε ησλ 

πξνβιεπόκελσλ ζην άξζξν 36 παξ. 1 ηνπ λ.4387/2016. 

 Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα αλσηέξσ πξόζσπα δελ θαηαβάιινπλ εηζθνξέο ππέξ 

ζπλεηζπξαηηνκέλσλ θιάδσλ σο κηζζσηνί ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 

Φ.80000/νηθ.61689/2215/30-12-2016 (ΑΓΑ : 7Φ78465Θ1Ω-1Λ3). 

Σε όηη αθνξά ηελ θαηαβνιή εηζθνξώλ γηα ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε θαη ηελ 

εθάπαμ παξνρή ησλ αλσηέξσ πξνζώπσλ δελ θαηαβάιινληαη εηζθνξέο εάλ δελ 

πθίζηαηαη ππνρξεσηηθή ππαγσγή ζηελ αζθάιηζε ησλ θιάδσλ απηώλ, ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.  

 

 

 Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ εθαξκνδόκελνπ θαησηάηνπ νξίνπ κεληαίνπ 

εηζνδήκαηνο ζε πεξίπησζε πνιιαπιήο απαζρόιεζεο θαη ηνπ ζρεηηθνύ πνζνζηνύ 

αζθαιίζηξνπ πνπ ζα εθαξκόδεηαη ζην εηζόδεκα από ηελ δεύηεξε απαζρόιεζε κέρξη 

ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαησηάηνπ νξίνπ εηζνδήκαηνο, παξαζέηνπκε ηνλ θάησζη 

πίλαθα: 

 

Αλαιεθζείζα 

Γξαζηεξηόηεηα 
Αλαιεθζείζα Γξαζηεξηόηεηα 

Καηώηαην Όξην θαη 

Αζθάιηζηξν γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 

36 παξ. 1 ηνπ 

λ.4387/2016 

Μηζζσηόο,  

άλσ ησλ 25 εηώλ, 

κε πιήξε απαζρόιεζε 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Αζθάιηζηξν : 20% 

Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο ή 

Απηναπαζρνινύκελνο, 

άλσ 5εηίαο 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Αζθάιηζηξν : 20% 

Δθαξκνδόκελν 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Δθαξκνδόκελν 

Αζθάιηζηξν : 20% 

Μηζζσηόο,  

άλσ ησλ 25 εηώλ, 

κε πιήξε απαζρόιεζε 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Αζθάιηζηξν : 20% 

Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο ή 

Απηναπαζρνινύκελνο,  

θάησ 5εηίαο 

Καηώηαην Όξην : €410,26 

Αζθάιηζηξν : 14% ή 17% 

Δθαξκνδόκελν 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Δθαξκνδόκελν 

Αζθάιηζηξν : 14% ή 

17% 

Μηζζσηόο,  

άλσ ησλ 25 εηώλ, 

κε πιήξε απαζρόιεζε 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Αζθάιηζηξν : 20% 

Άζθεζε Αγξνηηθήο 

Γξαζηεξηόηεηαο 

Καηώηαην Όξην : €410,26 

Αζθάιηζηξν : Μεηαβαηηθό αλά 

έηνο 

Δθαξκνδόκελν 

Καηώηαην Όξην : €410,26 

Δθαξκνδόκελν 

Αζθάιηζηξν : 

Μεηαβαηηθό αλά έηνο 

Μηζζσηόο,  

θάησ ησλ 25 εηώλ, 

κε πιήξε απαζρόιεζε 

Καηώηαην Όξην : €510,95 

Αζθάιηζηξν : 20% 

Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο ή 

Απηναπαζρνινύκελνο, 

άλσ 5εηίαο 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Αζθάιηζηξν : 20% 

Δθαξκνδόκελν 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Δθαξκνδόκελν 

Αζθάιηζηξν : 20% 

Μηζζσηόο,  

θάησ ησλ 25 εηώλ, 

κε πιήξε απαζρόιεζε 

Καηώηαην Όξην : €510,95 

Αζθάιηζηξν : 20% 

Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο ή 

Απηναπαζρνινύκελνο,  

θάησ 5εηίαο 

Καηώηαην Όξην : €410,26 

Αζθάιηζηξν : 14% ή 17% 

Δθαξκνδόκελν 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Δθαξκνδόκελν 

Αζθάιηζηξν : 14% ή 

17% 

Μηζζσηόο,  

θάησ ησλ 25 εηώλ, 

Άζθεζε Αγξνηηθήο 

Γξαζηεξηόηεηαο 

Δθαξκνδόκελν 

Καηώηαην Όξην : €410,26 
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κε πιήξε απαζρόιεζε 

Καηώηαην Όξην : €510,95 

Αζθάιηζηξν : 20% 

Καηώηαην Όξην : €410,26 

Αζθάιηζηξν : Μεηαβαηηθό αλά 

έηνο 

Δθαξκνδόκελν 

Αζθάιηζηξν : 

Μεηαβαηηθό αλά έηνο 

Διεύζεξνο 

Δπαγγεικαηίαο, 

άλσ 5εηίαο 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Αζθάιηζηξν : 20% 

Απηναπαζρνινύκελνο, 

άλσ 5εηίαο 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Αζθάιηζηξν : 20% 

Δθαξκνδόκελν 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Δθαξκνδόκελν 

Αζθάιηζηξν : 20% 

Διεύζεξνο 

Δπαγγεικαηίαο, 

θάησ 5εηίαο 

Καηώηαην Όξην : €410,26 

Αζθάιηζηξν : 14% ή 17% 

Απηναπαζρνινύκελνο, 

άλσ 5εηίαο 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Αζθάιηζηξν : 20% 

Δθαξκνδόκελν 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Δθαξκνδόκελν 

Αζθάιηζηξν :  

α. 20% εάλ ην εηζόδεκα 

από ην ειεύζεξν 

επάγγεικα είλαη 

πςειόηεξν από ην 

εηζόδεκα από ηελ 

απηναπαζρόιεζε 

β. 14% ή 17% εάλ ην 

εηζόδεκα από ηελ 

απηναπαζρόιεζε είλαη 

πςειόηεξν από ην 

εηζόδεκα από ην 

ειεύζεξν επάγγεικα 

Διεύζεξνο 

Δπαγγεικαηίαο, 

άλσ 5εηίαο 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Αζθάιηζηξν : 20% 

Απηναπαζρνινύκελνο, 

θάησ 5εηίαο 

Καηώηαην Όξην : €410,26 

Αζθάιηζηξν : 14% ή 17% 

Δθαξκνδόκελν 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Δθαξκνδόκελν 

Αζθάιηζηξν :  

α. 20% εάλ ην εηζόδεκα 

από ηελ απηναπαζρόιεζε 

είλαη πςειόηεξν από ην 

εηζόδεκα από ην 

ειεύζεξν επάγγεικα 

β. 14% ή 17% εάλ ην 

εηζόδεκα από ην 

ειεύζεξν επάγγεικα 

είλαη πςειόηεξν από ην 

εηζόδεκα από ηελ 

απηναπαζρόιεζε 

Διεύζεξνο 

Δπαγγεικαηίαο, 

θάησ 5εηίαο 

Καηώηαην Όξην : €410,26 

Αζθάιηζηξν : 14% ή 17% 

Απηναπαζρνινύκελνο, 

θάησ 5εηίαο 

Καηώηαην Όξην : €410,26 

Αζθάιηζηξν : 14% ή 17% 

Δθαξκνδόκελν 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Δθαξκνδόκελν 

Αζθάιηζηξν : 14% ή 

17% (αλάινγα κε ην πνην 

εηζόδεκα είλαη 

πςειόηεξν) 

Διεύζεξνο 

Δπαγγεικαηίαο, 

ή Απηναπαζρνινύκελνο, 

άλσ 5εηίαο 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Αζθάιηζηξν : 20% 

Άζθεζε Αγξνηηθήο 

Γξαζηεξηόηεηαο 

Καηώηαην Όξην : €410,26 

Αζθάιηζηξν : Μεηαβαηηθό αλά 

έηνο 

Δθαξκνδόκελν 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Δθαξκνδόκελν 

Αζθάιηζηξν :  

α. 20% εάλ ην εηζόδεκα 

από ηελ αγξνηηθή 

δξαζηεξηόηεηα είλαη 

πςειόηεξν από ην 
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εηζόδεκα γηα ην ειεύζεξν 

επάγγεικα 

β. Μεηαβαηηθό αλά έηνο 

εάλ ην εηζόδεκα από ην 

ειεύζεξν επάγγεικα 

είλαη πςειόηεξν από ην 

εηζόδεκα από ηελ 

αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα 

Διεύζεξνο 

Δπαγγεικαηίαο, 

ή Απηναπαζρνινύκελνο, 

θάησ 5εηίαο 

Καηώηαην Όξην : €410,26 

Αζθάιηζηξν : 14% ή 17% 

Άζθεζε Αγξνηηθήο 

Γξαζηεξηόηεηαο 

Καηώηαην Όξην : €410,26 

Αζθάιηζηξν : Μεηαβαηηθό αλά 

έηνο 

Δθαξκνδόκελν 

Καηώηαην Όξην : €586,08 

Δθαξκνδόκελν 

Αζθάιηζηξν :  

α. Μεηαβαηηθό εάλ ην 

εηζόδεκα από ην 

ειεύζεξν επάγγεικα 

είλαη πςειόηεξν από ην 

εηζόδεκα από ηελ 

αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα 

β. 14% ή 17% εάλ ην 

εηζόδεκα από ηελ 

αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα 

είλαη πςειόηεξν από ην 

εηζόδεκα από ην 

ειεύζεξν επάγγεικα 

 

  

 

ΙΙ. Ρπζκίζεηο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.4387/2016 

 

 

 Σηηο ξπζκίζεηο ηεο παξ. 2, όπσο πξναλαθέξζεθε, εκπίπηνπλ ηα πξόζσπα πνπ 

αζθνύλ πνιιαπιή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα (κηζζσηή εξγαζία θαη 

απηναπαζρόιεζε), γηα ηηο νπνίεο όκσο κέρξη 31/12/2016 πξνέθππηε ππνρξέσζε 

ππαγσγήο ζε έλαλ κόλν θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο. 
 

 Σηελ πεξίπησζε απηή, ν αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη :  
 

α) εηζθνξά βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016 γηα ην εηζόδεκα πνπ πξνέξρεηαη 

από ηελ παξνρή εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαη  

β) εηζθνξά βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4387/2016 γηα ηπρόλ ππάξρνλ εηζόδεκα πνπ 

πξνέξρεηαη από ηελ άζθεζε ειεπζέξνπ επαγγέικαηνο, γηα ην νπνίν εθδίδνληαη 

δειηία παξνρήο ππεξεζηώλ, ηηκνιόγηα ή απνδείμεηο επαγγεικαηηθήο δαπάλεο. Σηελ 

πεξίπησζε απηή δελ εθαξκόδεηαη ε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4387/2016 πεξί 

θαησηάηνπ νξίνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο. Σε θάζε πεξίπησζε όκσο, ζύκθσλα κε ηελ 

παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο αξηζ. νηθ.61502/3399/30-12-2016 Υπνπξγηθήο Απόθαζεο, 

ην άζξνηζκα ηνπ εηζνδήκαηνο από ηελ εμαξηεκέλε εξγαζία θαη ην ειεύζεξν 

επάγγεικα δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ηνπ θαησηάηνπ νξίνπ εηζνδήκαηνο, δειαδή 

ηνπ πνζνύ ησλ €586,08 ή (€410,26 γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο θάησ 5εηίαο), θαη λα 

κελ ππεξβαίλεη ην αλώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο, δειαδή ην πνζό ησλ 

€5.860,80. 
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 Σεκεηώλνπκε όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ αζθνύληαη δηαθνξεηηθέο 

επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα ην ζύλνιν ησλ νπνίσλ πξνέθππηε κέρξη 

31/12/2016 ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ζηνλ πξώελ ΟΑΔΔ, θαηαβάιιεηαη κία κεληαία 

εηζθνξά ππνινγηδόκελε ζην άζξνηζκα ηνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο από θάζε 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα. 

 

 

Παξάδεηγκα 10 

 

Ιαηξόο (αζθαιηζκέλνο άλσ 5εηίαο), παξέρεη κηζζσηή εξγαζία ζε ηδησηηθή θιηληθή θαη 

ζπγρξόλσο δηαηεξεί ηδησηηθό ηαηξείν. Καη γηα ηηο δύν απηέο δξαζηεξηόηεηεο κέρξη 

31/12/2016 ππαγόηαλ ππνρξεσηηθά ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΔΤΑΑ – ΤΣΑΥ. 
 

- Δάλ γηα ηελ κηζζσηή απαζρόιεζε νη κεληαίεο απνδνρέο αλέξρεηαη ζε €4.000,00 θαη 

από ηελ απηναπαζρόιεζε ην κεληαίν εηζόδεκα αλέξρεηαη ζε €2.000,00, ν 

αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά ζύκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ 

λ.4387/2016 επί ησλ €4.000,00. Γηα ηελ απηναπαζρόιεζε θαηαβάιιεηαη κεληαία 

εηζθνξά κέρξη ην αλώηαην όξην εηζνδήκαηνο, δειαδή επί ηνπ πνζνύ ησλ €1.860,80 

(€5.860,80 - €4.000,00). Η πξνθύπηνπζα κεληαία αζθαιηζηηθή εηζθνξά γηα ηελ 

απηναπαζρόιεζε κεηώλεηαη πεξαηηέξσ βάζεη ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ λ.4387/2016. 
 

- Δάλ γηα ηελ κηζζσηή απαζρόιεζε νη κεληαίεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €510,00 θαη 

ην κεληαίν εηζόδεκα από ηελ απηναπαζρόιεζε αλέξρεηαη ζε €150,00, ν 

αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά ζύκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ 

λ.4387/2016 επί ησλ €510,00. Γηα ηελ απηναπαζρόιεζε θαηαβάιιεηαη κεληαία 

εηζθνξά επί ηνπ πξαγκαηηθνύ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο, δειαδή επί ηνπ πνζνύ ησλ 

€150,00.  
 

- Δάλ γηα ηελ κηζζσηή απαζρόιεζε νη κεληαίεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €510,00 θαη 

ην κεληαίν εηζόδεκα από ηελ απηναπαζρόιεζε αλέξρεηαη ζε €60,00, ν αζθαιηζκέλνο 

θαηαβάιιεη κεληαία εηζθνξά ζύκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ λ.4387/2016 επί ησλ 

€510,00. Γηα ηελ απηναπαζρόιεζε θαηαβάιιεηαη κεληαία εηζθνξά κέρξη ην θαηώηαην 

όξην εηζνδήκαηνο, δειαδή επί ηνπ πνζνύ ησλ €76,08 (€586,08 - €510,00).  

 

 

 IΙΙ. Δθαξκνγή ηωλ ξπζκίζεωλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.4387/2016              

                  από 1/2017 

 

 

 Όπσο πξνθύπηεη από ηα αλσηέξσ, βάζε ππνινγηζκνύ ησλ αζθαιηζηηθώλ 

εηζθνξώλ από 1/1/2017 απνηεινύλ νη κεληαίεο απνδνρέο ζε πεξίπησζε κηζζσηήο 

απαζρόιεζεο θαη ην κεληαίν εηζόδεκα από ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο ζε πεξίπησζε άζθεζεο ειεύζεξνπ επαγγέικαηνο ή 

απηναπαζρόιεζεο ή αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Σπλεπώο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο 
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βάζεο ππνινγηζκνύ ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ην 

ύςνο ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνέξρεηαη από θάζε αλαιεθζείζα επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα.  
 

Τα ζρεηηθά ζηνηρεία πξόθεηηαη λα αληιεζνύλ από ηα αξρεία ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ (ΓΓΓΔ). Από ηε ζρεηηθή αληηζηνίρηζε ησλ 

αζθαιηζηέσλ ζηνλ ΔΦΚΑ δξαζηεξηνηήησλ πξνο ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ 

εηζνδεκάησλ πνπ ηεξεί ε ΓΓΓΔ πξνέθπςαλ ηξεηο βαζηθέο πεγέο πξνέιεπζεο 

εηζνδήκαηνο: 

Πεγή Α : Δηζνδήκαηα από Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηόηεηα ζηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη εηζνδήκαηα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, από παξνρή 

ππεξεζηώλ, από ακνηβέο κειώλ εηαηξεηώλ, εηζνδήκαηα δηαρεηξηζηή Ιδησηηθήο 

Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξείαο (ΙΚΔ) θαη από κνλνπξόζσπε ΙΚΔ, θαζώο θαη κεξίζκαηα 

αλσλύκσλ εηαηξεηώλ 

Πεγή Β : Δηζνδήκαηα από Αγξνηηθή Γξαζηεξηόηεηα 

Πεγή Γ : Δηζνδήκαηα από Μηζζσηέο Υπεξεζίεο ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη 

εηζνδήκαηα από κηζζσηέο ππεξεζίεο θαη από ακνηβέο κειώλ Γ.Σ. 
 

 Με βάζε ηνλ αλσηέξσ θαζνξηζκό ησλ πεγώλ εηζνδήκαηνο, θαη ζύκθσλα κε 

ηα πεξηιακβαλόκελα ζηελ παξάγξαθν Ι ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ, γηα ηελ πξώηε 

εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.4387/2016, ε βάζε 

ππνινγηζκνύ ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζε πεξίπησζε ππνρξέσζεο θαηαβνιήο 

πνιιαπιώλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαζνξίδεηαη σο εμήο: 

 

 

1. Άζκηζη μίας μιζθωηής απαζτόληζης και μίας μη μιζθωηής απαζτόληζης 

(ελεύθερο επάγγελμα ή ασηοαπαζτόληζη ή αγροηική δραζηηριόηηηα) 

 

Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο βάζεο ππνινγηζκνύ ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ 

ζηελ πεξίπησζε απηή, εμεηάδεηαη αξρηθά ην εηζόδεκα από κηζζσηέο ππεξεζίεο 

(Πεγή Γ). 

α) Δάλ ην εηζόδεκα από κηζζσηέο ππεξεζίεο (Πεγή Γ) ππεξβαίλεη ην αλώηαην όξην 

κεληαίνπ εηζνδήκαηνο (€5.860,80), νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ππνινγίδνληαη επί ηνπ 

αλσηάηνπ νξίνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ λ.4387/2016, θαη δελ εμεηάδνληαη ηα 

εηζνδήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο άιιεο δύν πεγέο εηζνδεκάησλ (Πεγή Α θαη Β). 

β) Δάλ ην εηζόδεκα από κηζζσηέο ππεξεζίεο (Πεγή Γ) δελ ππεξβαίλεη ην αλώηαην 

όξην, ηόηε εμεηάδεηαη ην εηζόδεκα από ηελ άζθεζε ειεύζεξνπ επαγγέικαηνο ή 

απηναπαζρόιεζεο ή αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (Πεγή Α θαη Β). Σε αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο ππόθεηηαη ην ζύλνιν ηνπ εηζνδήκαηνο από ηελ Πεγή Α ή Β, ή κέξνο απηνύ 

θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο.  

γ) Δάλ ην άζξνηζκα ηνπ εηζνδήκαηνο από κηζζσηέο ππεξεζίεο (Πεγή Γ) θαη από ηελ 

άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ή αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (Πεγή Α θαη 

Β) δελ ππεξβαίλεη ην αλώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο (€5.860,80) θαη δελ 

ππνιείπεηαη ηνπ θαησηάηνπ νξίνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο (€586,08 ζε πεξίπησζε 

άζθεζεο ειεύζεξνπ επαγγέικαηνο ή απηναπαζρόιεζεο ή €410,26 ζε πεξίπησζε 
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αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο), ηόηε ην ζύλνιν ηνπ εηζνδήκαηνο από κηζζσηέο 

ππεξεζίεο (Πεγή Γ) ππόθεηηαη ζε αζθαιηζηηθή εηζθνξά ζύκθσλα κε ην άξζξν 38 

ηνπ λ.4387/2016, θαζώο θαη ην ζύλνιν ηνπ εηζνδήκαηνο από επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα ή αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα (Πεγή Α ή Β) ππόθεηηαη ζε αζθαιηζηηθή 

εηζθνξά ζύκθσλα κε ην άξζξν 39 ή 40 ηνπ λ.4387/2016. 

δ) Δάλ ην άζξνηζκα ηνπ εηζνδήκαηνο από κηζζσηέο ππεξεζίεο (Πεγή Γ) θαη από ηελ 

άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο ή αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (Πεγή Α ή Β) ππνιείπεηαη ηνπ 

θαησηάηνπ νξίνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο (€586,08 ζε πεξίπησζε άζθεζεο ειεύζεξνπ 

επαγγέικαηνο ή απηναπαζρόιεζεο ή €410,26 ζε πεξίπησζε αγξνηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο), ηόηε ην ζύλνιν ηνπ εηζνδήκαηνο από κηζζσηέο ππεξεζίεο (Πεγή 

Γ) ππόθεηηαη ζε αζθαιηζηηθή εηζθνξά ζύκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ λ.4387/2016, 

ελώ ην πνζό ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ ππνιείπεηαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαησηάηνπ 

νξίνπ (€586,08 ή €410,26) ππόθεηηαη ζε αζθαιηζηηθή εηζθνξά ζύκθσλα κε ην άξζξν 

39 ηνπ λ.4387/2016 ή ζύκθσλα κε ην άξζξν 40 ηνπ λ.4387/2016. 
 

 Σεκεηώλνπκε όηη θαηά ηελ πξώηε εθαξκνγή ηεο ξύζκηζεο, θαη κέρξη ησλ 

νινθιήξσζε ησλ απαηηνύκελσλ κεραλνγξαθηθώλ πξνζαξκνγώλ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξηζηεί εάλ ν αζθαιηζκέλνο απαζρνιείηαη σο κηζζσηόο αλαδεηνύληαη ηα 

ζρεηηθά ζηνηρεία από ηηο πην πξόζθαηα δηαζέζηκεο Αλαιπηηθέο Πεξηνδηθέο Γειώζεηο 

(ΑΠΓ), θαη γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ύςνπο ησλ κεληαίσλ απνδνρώλ από ην πην 

πξόζθαην εθθαζαξηζκέλν θνξνινγηθό έηνο. 

 

 

2. Άζκηζη μίας μιζθωηής απαζτόληζης και πολλαπλών μη μιζθωηών 

απαζτολήζεων (ελεύθερο επάγγελμα ή ασηοαπαζτόληζη ή αγροηική 

δραζηηριόηηηα) 

 

Δθαξκόδνληαη ηα πεξηιακβαλόκελα ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε 1 (κία 

κηζζσηή απαζρόιεζε θαη κία κε κηζζσηή απαζρόιεζε). Ωο πξνο ηνλ θαζνξηζκό ηνπ 

εηζνδήκαηνο πνπ ππόθεηηαη ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ιακβάλεηαη θαη’ αξρήλ ην 

εηζόδεκα από ηελ κηζζσηή απαζρόιεζε θαη πξνζηίζεηαη ελ ζπλέρεηα ην εηζόδεκα 

από θάζε κε κηζζσηή δξαζηεξηόηεηα θαηά θζίλνπζα ηάμε κεγέζνπο (από ην 

κεγαιύηεξν πξνο ην κηθξόηεξν). 

 Δπηζεκαίλνπκε όηη εάλ αζθείηαη ηαπηόρξνλα ειεύζεξν επάγγεικα θαη 

απηναπαζρόιεζε, θαηά ηελ πξώηε εθαξκνγή ηεο ξύζκηζεο, δελ είλαη δπλαηόο ν 

δηαρσξηζκόο ησλ εηζνδεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από θάζε δξαζηεξηόηεηα. 

Γεδνκέλνπ όκσο όηη κπνξεί ην ύςνο ηνπ αζθαιίζηξνπ λα δηαθνξνπνηείηαη κεηαμύ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ (αζθαιηζκέλνη θάησ 5εηίαο γηα ηελ απηναπαζρόιεζε) ή λα 

έρεη εθαξκνγή ε ξύζκηζε ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ λ.4387/2016 γηα ηνπο 

απηναπαζρνινύκελνπο, ην εηζόδεκα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα (Πεγή Α) 

ζεσξείηαη όηη θαηά 50% πξνέξρεηαη από ηελ άζθεζε ειεύζεξνπ επαγγέικαηνο θαη 

θαηά 50% από ηελ απηναπαζρόιεζε. 
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3. Άζκηζη πολλαπλών μη μιζθωηών απαζτολήζεων (ελεύθερο επάγγελμα ή 

ασηοαπαζτόληζη ή αγροηική δραζηηριόηηηα) 

 

Γηαθξίλνληαη νη εμήο πεξηπηώζεηο : 

α) άζθεζε ειεπζέξνπ επαγγέικαηνο θαη απηναπαζρόιεζεο, νπόηε ην εηζόδεκα πνπ 

ππόθεηηαη ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πξνέξρεηαη εμ’ νινθιήξνπ από επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα (Πεγή Α) θαη ζεσξείηαη όηη θαηά 50% πξνέξρεηαη από ηελ άζθεζε 

ειεύζεξνπ επαγγέικαηνο θαη θαηά 50% από ηελ απηναπαζρόιεζε. Σε θάζε 

ππνζύλνιν ηνπ εηζνδήκαηνο εθαξκόδνληαη ηα πνζνζηά αζθαιίζηξνπ πνπ 

πξνβιέπνληαη θαηά πεξίπησζε από ην άξζξν 39 ηνπ λ.4387/2016 θαη νη ξπζκίζεηο 

ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ λ.4387/2016. Ωο θαηώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο ζεσξείηαη 

ην πνζό ησλ €586,08, θαη εθαξκόδνληαη ηα πξνβιεπόκελα θαηά πεξίπησζε πνζνζηά 

αζθαιίζηξνπ άλσ θαη θάησ 5εηίαο. 

β) άζθεζε ειεπζέξνπ επαγγέικαηνο ή απηναπαζρόιεζεο θαη αγξνηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο, νπόηε ην εηζόδεκα πνπ ππόθεηηαη ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

πξνέξρεηαη από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα (Πεγή Α) θαη από αγξνηηθή 

δξαζηεξηόηεηα (Πεγή Β). Ωο πξνο ηνλ θαζνξηζκό ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ ππόθεηηαη ζε 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ην εηζόδεκα από θάζε πεγή θαηαηάζζεηαη θαηά θζίλνπζα 

ηάμε κεγέζνπο (από ην κεγαιύηεξν πξνο ην κηθξόηεξν). Σε θάζε ππνζύλνιν ηνπ 

εηζνδήκαηνο εθαξκόδνληαη ηα πνζνζηά αζθαιίζηξνπ πνπ πξνβιέπνληαη θαηά 

πεξίπησζε από ην άξζξν 39 θαη 40 ηνπ λ.4387/2016, θαζώο θαη νη ξπζκίζεηο ηνπ 

άξζξνπ 98 ηνπ λ.4387/2016 εάλ ππάξρεη απηναπαζρόιεζε. Ωο θαηώηαην όξην 

κεληαίνπ εηζνδήκαηνο ζεσξείηαη ην πνζό ησλ €586,08 θαη εθαξκόδνληαη ηα 

πξνβιεπόκελα θαηά πεξίπησζε πνζνζηά αζθαιίζηξνπ άλσ θαη θάησ 5εηίαο θαη ηνπ 

άξζξνπ 40 ηνπ λ.4387/2016. 

 

 

                       Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

     ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

          ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

 

 

 

               Α. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ 
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