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ΕΙΣΦΟΡΕΣ στον ΕΦΚΑ από 1/1/2020 
Σύμφωνα με τον Ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και e- ΕΦΚΑ» 

 
Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο αλλάζει και πάλι τον τρόπο υπολογισμού και κατ’ επέκτασης 

πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών για το σύνολο των ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα 

σύμφωνα με τα άρθρα του τρίτου μέρους του Ν. 4670/2020. 

Οι αλλαγές είναι σημαντικές και ουσιώδεις και συνοψίζονται στα κάτωθι: 

 Οι εισφορές στον ΕΦΚΑ κάθε έτους πλέον αποδεσμεύονται από το δηλωθέν φορολογητέο 

εισόδημα. 

 Δημιουργούνται σταθερές ασφαλιστικές κατηγορίες ανά κλάδο επαγγέλματος, τις 
οποίες θα επιλέγει ελεύθερα ο εκάστοτε φορολογούμενος κάθε έτος με ηλεκτρονική αίτηση 
προς τον ΕΦΚΑ και θα είναι δεσμευτικές του έτους αυτού. 

 Η λογική της ελεύθερης επιλογής των εισφορών συνδέεται με το ύψος της σύνταξης που 

επιθυμεί ο εκάστοτε ασφαλισμένος να λάβει όταν εκπληρώσει τους όρους συνταξιοδότησης και όχι 

πλέον με το φορολογητέο εισόδημα που δηλώνει.  

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΑΤΙΕΣ – ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ  (άρθ. 35 Ν.4670/2020) 

 

Οι ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ θα πρέπει υποχρεωτικά ετησίως να επιλέγουν ελεύθερα μια 

από τις κάτωθι κατηγορίες ασφάλισης που επιθυμούν να πληρώσουν: 

 

Ασφαλιστικές 
Κατηγορίες 

Κλάδος Κύριας 
Σύνταξης (€) 

Κλάδος  Υγειονομικής 
Περίθαλψης (€) 

Συνολικό ποσό (€) 

1η 155 55 210 
2η 186 66 252 
3η 236 66 302 
4η 297 66 363 
5η 369 66 435 
6η 500 66 566 

  
Σημεία προσοχής: 

• Με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται, επιπλέον εισφορές υπέρ του Κλάδου 

Ανεργίας (ΟΑΕΔ) ύψους 10€ και για τους Υγειονομικούς υπέρ της  Στέγης Υγειονομικών, ύψους 

2€. 

• Η επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας κάθε έτους είναι δεσμευτική για το έτος αυτό, υπό 

την έννοια ότι όποιο ποσό επιλέξει να καταβάλλει ο ασφαλισμένος θα αφορά τις πληρωμές όλου 

του έτους αυτού. 
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• Εάν κάποιος δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα την ηλεκτρονική αίτηση στον ΕΦΚΑ με την 

ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμεί, τότε αυτόματα κατατάσσεται από το σύστημα στην πρώτη. 

• Στην παρούσα διάταξη εντάσσονται οι ασφαλισμένοι: που υπάγονταν στον πρώην ΟΑΕΕ 

(ελεύθεροι επαγγελματίες – αυτοτελώς απασχολούμενοι), οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, 

όσοι ασφαλίζονταν στον πρώην ΕΤΑΑ, οι δικηγόροι με αναστολή άσκηση δικηγορίας, οι 

διαχειριστές ΙΚΕ συμπεριλαμβανομένου του μοναδικού εταίρου της Μονοπρόσωπης ΙΚΕ. 

•  Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται σε μηνιαία βάση μέσω Τραπέζης, με καταληκτική 

ημερομηνία την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα που αυτές αφορούν.  

 

 Δικηγόροι 
 

Για κάθε γραμμάτιο προείσπραξης καταβάλλεται υπέρ ΕΦΚΑ εισφορά 20% επί της ελάχιστης 

αμοιβής ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση. Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος αποστέλλει στον 

ΕΦΚΑ τη σχετική συγκεντρωτική κατάσταση ανά δικηγόρο, ώστε ο τελευταίος να καταβάλλει το 

ποσό που υπολείπεται από τις ασφαλιστικές εισφορές που οφείλει.  

Στην περίπτωση που το ποσό αυτό υπερβαίνει τη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά που οφείλεται, τότε 

δεν επιστρέφεται αλλά συμψηφίζεται με την ετήσια ασφαλιστική οφειλή του αντίστοιχου έτους. Εάν 

σε επίπεδο έτους, η εισφορά 20% μέσω των γραμματίων προείσπραξης υπερβαίνει την ετήσια 

ασφαλιστική εισφορά, τότε το υπερβάλλον είτε επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν είτε 

συμψηφίζεται με την επόμενη ή επόμενες χρήσεις (παρ 10 αρθ 35 Ν.4670/2020). 

 

 Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες – αυτοτελώς απασχολούμενοι 
 

Εάν κάποιος ασφαλισμένος της εν λόγω κατηγορίας δεν έχει συμπληρώσει 5 έτη ασφάλισης, τότε 

δύναται για τα πρώτα 5 έτη εργασίας να πληρώνει χαμηλότερες εισφορές ως κάτωθι: 

 

  Κλάδος Κύριας Σύνταξης (€) Κλάδος  Υγειονομικής Περίθαλψης (€) Συνολικό ποσό (€) 
Ειδική 93 33 136 

 

Σημεία προσοχής: 

• Σε αυτή την ειδική κατηγορία ασφάλισης κατατάσσονται οι νέοι επαγγελματίες κατόπιν 

αιτήσεως τους. Εάν από 1/1/2020 που είναι η έναρξη ισχύος του παρόντος κάποιοι ελεύθεροι 

επαγγελματίες – αυτοτελώς απασχολούμενοι δεν έχουν συμπληρώσει 5 έτη ασφάλισης τότε είναι 

δυνατή η επιλογή των μειωμένων αυτών εισφορών για τα έτη που υπολείπονται της 5ετίας. 
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• Χρήση του ευεργετήματος αυτού είναι δυνατή μία μόνο φορά. Συνεπώς, εάν υπάρχει 

διακοπή εργασιών κάτω της πρώτης 5ετίας, τότε δεν είναι δυνατή η συνέχιση ή επανέναρξη του 

άνω ευεργετήματος των μειωμένων εισφορών. 

• Προφανώς, εάν ένας νέος επαγγελματίας επιθυμεί να πληρώνει περισσότερες εισφορές 

σύμφωνα με τις ασφαλιστικές κατηγορίες του ελεύθερου επαγγελματία – αυτοτελώς 

απασχολούμενου, δύναται ελεύθερα να επιλέξει την κατηγορία που επιθυμεί και να λάβει 

μεγαλύτερη σύνταξη μελλοντικά. 

 

ΑΓΡΟΤΕΣ  (άρθ. 40 Ν.4670/2020) 
 

Οι πρώην ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ θα πρέπει υποχρεωτικά ετησίως να επιλέγουν ελεύθερα μια 

από τις κάτωθι κατηγορίες ασφάλισης που επιθυμούν να πληρώσουν: 

 

Ασφαλιστικές 
Κατηγορίες 

Κλάδος Κύριας 
Σύνταξης (€) 

Κλάδος  Υγειονομικής 
Περίθαλψης (€) 

Εισφορά 
αγροτικής εστίας 

(€) 

Συνολικό 
ποσό (€) 

1η 87 32 2 121 
2η 104 38 2 144 
3η 132 38 3 173 
4η 166 38 3 207 
5η 207 38 4 249 
6η 280 38 6 324 

 

Σημεία προσοχής: 

• Η επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας κάθε έτους είναι δεσμευτική για το έτος αυτό, υπό 

την έννοια ότι όποιο ποσό επιλέξει να καταβάλλει ο ασφαλισμένος θα αφορά τις πληρωμές όλου 

του έτους αυτού. 

• Εάν κάποιος δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα την ηλεκτρονική αίτηση στον ΕΦΚΑ με την 

ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμεί, τότε αυτόματα κατατάσσεται από το σύστημα στην πρώτη. 

• Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται σε μηνιαία βάση μέσω Τραπέζης, με καταληκτική 

ημερομηνία την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα που αυτές αφορούν. 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  (άρθ. 36 Ν.4670/2020) 
 

Ορισμός: Παράλληλη απασχόληση υπάρχει όταν ένας ασφαλισμένος του ΕΦΚΑ εργάζεται 

παράλληλα με δύο διαφορετικές ιδιότητες, όπως μισθωτού και ελεύθερου επαγγελματία, μισθωτού 

και αγρότη κτλ. Συνεπώς, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να καταβάλλει για κάθε ασκούμενη 

επαγγελματική δραστηριότητα τις ασφαλιστικές εισφορές που αυτή αφορά. Συγκεκριμένα:  
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 Μισθωτοί σε διαφορετικούς εργοδότες 
 

Σε περιπτώσεις που μισθωτοί απασχολούνται σε περισσότερους από έναν εργοδότη, καταβάλλουν 

για κάθε μισθωτή απασχόληση ασφαλιστικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης και μέχρι 

6.500€ ύψος μικτών αποδοχών. 

 

 Μισθωτοί και ταυτόχρονα ελεύθεροι επαγγελματίες – αυτοτελώς απασχολούμενοι  
 

Σε αυτή την περίπτωση, εκτός από τις εισφορές από τη μισθωτή εργασία, οι ασφαλισμένοι 

καλούνται να επιλέξουν ελεύθερα μια από τις ασφαλιστικές κατηγορίες των ελεύθερων 

επαγγελματικών – αυτοτελώς απασχολούμενων του άρθρου 35 του Ν. 4670/2020.  

• Η κατάταξη σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για το έτος που 

αφορά. 

• Για όσο διάστημα ο ασφαλισμένος απασχολείται παράλληλα ως μισθωτός, οι εισφορές που 

καταβάλλονται από τη μισθωτή απασχόληση αφαιρούνται από τις εισφορές της ασφαλιστικής 

κατηγορίας που έχει επιλέξει. 

• Για το χρονικό διάστημα αυτό, οι ελάχιστες εισφορές δεν μπορούν να υπολείπονται του 

ποσού της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας, δηλαδή: 

 

Ασφαλιστικές 
Κατηγορίες 

Κλάδος Κύριας 
Σύνταξης (€) 

Κλάδος  Υγειονομικής 
Περίθαλψης (€) 

Συνολικό ποσό (€) 

2η 186 66 252 
 

Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι εάν ένας μισθωτός καλύπτει από τη μισθωτή εργασία του 
ασφαλιστικές εισφορές ύψους 252€, τότε απαλλάσσονται της εισφοράς ως ελεύθερου 
επαγγελματία. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν μικτό μισθό 935€, δεν απαιτείται να πληρώσουν 

επιπλέον εισφορά μη μισθωτού ελεύθερου επαγγελματία – αυτοτελούς απασχολούμενου λόγω της 

παράλληλης απασχόλησης. 

• Εάν ένας μισθωτός επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία άνω της 2ης κλάσης κατά βούλησή του, 

τότε θα καταβάλλει την επιπλέον διαφορά μόνο για τον κλάδο σύνταξης. 

• Εάν διακοπεί η μισθωτή εργασία, τότε ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλλει στο 

ολόκληρο την ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλέξει.  

• Εάν ένας μισθωτός καλύπτει ήδη τις εισφορές της ανώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας των 

ελευθέρων επαγγελματιών – αυτοτελών απασχολούμενων με την ασφάλιση από τη μισθωτή 

εργασία, τότε δεν δύναται να επιλέξει κατηγορία. 
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• Με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται, επιπλέον εισφορές υπέρ του Κλάδου 

Ανεργίας (ΟΑΕΔ) ύψους 10€ και για τους Υγειονομικούς υπέρ της  Στέγης Υγειονομικών 2€. 

 

 Μισθωτοί και ταυτόχρονα αγρότες του πρώην ΟΓΑ 
 

Ισχύουν τα ίδια ακριβώς με την παράλληλη απασχόληση μισθωτών και ελευθέρων επαγγελματιών 

– αυτοτελών απασχολούμενων, επιλέγοντας όμως από τις ασφαλιστικές κατηγορίες του άρθρου 40 

του Ν. 4670/2020. 

 

 Ελεύθεροι επαγγελματίες– αυτοτελώς απασχολούμενοι και αγρότες του πρώην ΟΓΑ 
(πολλαπλή μη μισθωτή δραστηριότητα) 
 

Στις περιπτώσεις πολλαπλής μη μισθωτής δραστηριότητας καταβάλλεται μόνο μία ασφαλιστική 

εισφορά κατόπιν ελεύθερης αλλά υποχρεωτικής επιλογής μιας κατηγορίας από αυτές των 

ελευθέρων επαγγελματικών – αυτοτελών απασχολούμενων (άρθ 35 Ν. 4670/2020). 

• Με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται, επιπλέον εισφορές υπέρ του Κλάδου 

Ανεργίας (ΟΑΕΔ) ύψους 10€ και για τους Υγειονομικούς υπέρ της  Στέγης Υγειονομικών 2€. 

 

 Πολλαπλή μη μισθωτή δραστηριότητα (Ελεύθεροι επαγγελματίες– αυτοτελώς 
απασχολούμενοι και αγρότες του πρώην ΟΓΑ) και μισθωτή εργασία. 

 
Στις περιπτώσεις πολλαπλής μη μισθωτής δραστηριότητας με παράλληλη μισθωτή απασχόληση 

λαμβάνονται τα ποσά των εισφορών ανά κλάδο από τη μισθωτή απασχόληση και καταβάλλεται, 

εφόσον προκύπτει, η διαφορά από τη 2η ασφαλιστική κατηγορία των ελευθέρων επαγγελματικών – 

αυτοτελών απασχολούμενων ύψους 252€. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της παράλληλης 

ασφάλισης μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών του άρθρου 35 του Ν. 4670/2020 (2η 

περίπτωση). 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 

Από 1/1/2020 υπάρχει ελεύθερη επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας που επιθυμεί να καταβάλλει 

ένας ασφαλισμένος αναλογικά της σύνταξης που επιθυμεί να αποκτήσει. Επαγγελματίες που 

υπολείπονται περίπου 10 χρόνια από τη συνταξιοδότηση, καλό θα ήταν να λάβουν υπόψη το ύψος 

της σύνταξης που θα ήθελαν με προοπτική να επιλέξουν υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία 

σήμερα, συγκριτικά με τους νεότερους ασφαλισμένους που έχουν ακόμα πολλά χρόνια εργασίας 

και ενδεχομένως να ζήσουν πολλές αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα στο μέλλον. 


