
 

Ερωτήσεις – Απαντήσεις αναφορικά με τον νέο ασφαλιστικό νόμο του 

Κατρούγκαλου (Ν.4387/16 – ΦΕΚ.85/Α΄) 

Οι παρακάτω απαντήσεις σε ερωτήματα που δημιουργήθηκαν σε όλους μας με τη δημοσίευση 

του νέου ασφαλιστικού νόμου, δεν προέρχονται από κάποια επίσημη πηγή παρά αποτελούν 

προσωπική μου ερμηνεία του νόμου. Όπως όλοι, αναμένουμε παρόμοιες απαντήσεις από 

κάποιον επίσημο φορέα.  
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1. Επί ποιου εισοδήματος υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές για αυτοαπασχολούμενο-

ελεύθερο επαγγελματία; 

Η απάντηση δίνεται στην §2 του άρθρου 39. 

Επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο 

αποτέλεσμα, από την άσκηση δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. 

1.1. Ποιο είναι το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα; 

Αυτό που θα φορολογηθεί, δηλαδή: έσοδα – έξοδα = κέρδη 

1.2. Στα έξοδα περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές; 

Ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι στον τομέα αυτό στον φορολογικό κώδικα. Συνεπώς, οι 

ασφαλιστικές εισφορές λογίζονται ως έξοδα. 

1.3. Στο καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα περιλαμβάνεται και εισόδημα από άλλες πηγές, 

π.χ. ενοίκια, τόκοι καταθέσεων, εξαγορές αμοιβαίων κ.λπ.; 

Όχι, ο νόμος αναφέρεται μόνο στο εισόδημα που προέρχεται από την άσκηση της 

δραστηριότητας. 

2. Ποια είναι η ελάχιστη και ποια η μέγιστη ασφαλιστική εισφορά για αυτοαπασχολούμενο-

ελεύθερο επαγγελματία; 

Η απάντηση δίνεται στην §3 του άρθρου 39 και στην §3 του άρθρου 41. 

Η ελάχιστη εισφορά είναι αυτή που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού 

άνω των 25 ετών. Ο μισθός αυτός, σήμερα είναι 586,08€. 

Ειδικά για μηχανικούς-γιατρούς-δικηγόρους-οικονομολόγους, το ποσό αυτό μειώνεται στο 

70%, δηλαδή: 70%*586,08 = 410,26€ όσον αφορά τις εισφορές για α) κύρια σύνταξη, β) 

υγειονομική περίθαλψη. Για την επικουρική σύνταξη και το εφάπαξ δεν γίνεται ρητή αναφορά 

σε ανάλογη μείωση στο 70%.  

Η μέγιστη εισφορά είναι αυτή που αντιστοιχεί στον δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού 

μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Ο μισθός αυτός, σήμερα είναι 586,08€. Άρα το 

δεκαπλάσιο είναι: 10*586,08 = 5.860,80€ 
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2.1. Η μείωση (70%) που αναφέρεται στην ελάχιστη εισφορά αφορά και τους παλιούς 

(>5ετών) μηχανικούς και τους νέους; 

Ναι, ο νόμος αναφέρεται σε όσους εντάσσονται στην §1β. 

Στην §1α εντάσσονται μόνο οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ που μάλιστα δεν είναι 

εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή ΝΠΔΔ 

(π.χ. οικονομολόγοι). 

Άρα, όλοι οι μηχανικοί-δικηγόροι-γιατροί μέλη του ΕΤΑΑ, προ και μετά 5ετίας από την 

εγγραφή τους στον ασφαλιστικό φορέα. 

3. Τι είδους και ύψους εισφορές πληρώνουν οι μηχανικοί, αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι 

επαγγελματίες, πρώην μέλη του ΤΣΜΕΔΕ; 

Οι παρακάτω εισφορές είναι όλες υποχρεωτικές και υπολογίζονται επί του καθαρού 

φορολογητέου αποτελέσματος (βλ. Ερώτηση-Απάντηση #1), εκτός του ποσού υπέρ ΟΑΕΔ που 

είναι σταθερό ανά μήνα.  

Ισχύουν από 01.01.2017 εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Περιγραφή Ποσοστό Άρθρο Σημειώσεις 

Κύρια 
σύνταξη 

20% 39 

 14%* για τα 2 πρώτα έτη 

 17%* για τα επόμενα 3 έτη 

* αποτελεί διαφορά που εξοφλείται εντός 15 ετών το πολύ. 

Επικουρική 
σύνταξη 

7%* 97 

 7%* (01.06.2016–31.05.2019) 

 6,95%* (01.06.2019–31.05.2022) 

 Όσο ήταν στις 31.12.2015 (≥01.06.2022) 

* Με Υπουργική Απόφαση μπορεί να μειώνεται το ποσοστό 

μέχρι 31.05.2022  

Η μετά 01.01.2015 επικουρική σύνταξη είναι ανάλογη των 
εισφορών που θα καταβληθούν στον κλάδο αυτόν (ατομικές 
μερίδες). 

Εφάπαξ 4% 35 & 75 

Το εφάπαξ που θα δοθεί αποτελείται από δύο τμήματα: 
1) τμήμα που αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης ≤ 31.12.2013 
2) τμήμα που αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης ≥ 01.01.2014 

Το μετά 01.01.2014 εφάπαξ είναι ανάλογο των εισφορών που 
θα καταβληθούν στον κλάδο αυτόν (ατομικές μερίδες). 

Υγειονομική 
περίθαλψη 

6,95% 41 

 4,87%* για τα 2 πρώτα έτη 

(4,52% παροχές σε χρήμα + 0,35% παροχές σε είδος) 

 5,91%* για τα επόμενα 3 έτη 

(5,48% παροχές σε χρήμα + 0,43% παροχές σε είδος) 

Ανάλυση 6,95%:  

 6,45% αφορά «παροχές σε είδος» 

 0,50% αφορά «παροχές σε χρήμα» 

Υπέρ ΟΑΕΔ 
(ανέργων) 

10€/μήνα 39 §12 
Για μισθωτούς που ασκούν και ελεύθερο επάγγελμα, 
επιβάλλεται μόνο επί των μηνιαίων αποδοχών. 

4. Οι άνεργοι μηχανικοί πληρώνουν εισφορές; 

Όχι. Ένας άνεργος δεν είναι ούτε μισθωτός ούτε ελεύθερος επαγγελματίας (δεν έχει ανοιχτά 

φορολογικά βιβλία). Συνεπώς, για τον άνεργο μηχανικό δεν ισχύει ούτε το άρθρο 38 που 
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αφορά μισθωτούς, ούτε το άρθρο 39 που αφορά αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους 

επαγγελματίες. 

5. Πότε καταβάλλονται οι εισφορές; 

Η απάντηση δίνεται στην §2 του άρθρου 43. 

Από 01.01.2017 καταβάλλονται ανά τακτά περιοδικά διαστήματα. Τα διαστήματα αυτά 

ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού που θα εκδοθεί. Θα είναι δε «σε εναρμόνιση 

με την καταβολή των φόρων» με ό,τι σημαίνει αυτό. 
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