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Αριθ. Πρωη. : Γ.15 / Γ΄ / oικ.61080 / 1692 

 

 

 

ΠΡΟ : 1. ΔΦΚΑ 
 

               Γραθείο κ. Γιοικηηή 
 

               Αγ. Κωνζηανηίνοσ 8 

               102 41 Αθήνα 

 

 

               2. ΔΦΚΑ 
 

               Γενική Γιεύθσνζη Διζθορών 

               και Δλέγτων 
 

               αηωβριάνδοσ 18 

               104 32 Αθήνα 
 

 

 

ΘΔΜΑ : «Δκκαθάριζη αζθαλιζηικών ειζθορών προζώπων ποσ εμπίπηοσν ζηις 

ρσθμίζεις ηων άρθρων 36 παρ. 1 και 2 και ηοσ άρθροσ 39 παρ. 9 ηοσ ν.4387/2016» 

 

 

 

A. Δκκαθάριζη αζθαλιζηικών ειζθορών ζε περίπηωζη πολλαπλής   

απαζτόληζης (άρθρο 36 παρ. 1 και 2 ηοσ ν.4387/2016) 

 

 

 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.4387/2016 (Α΄ 85) ξπζκίζηεθε ην 

θαζεζηώο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ από 1/1/2017 θαη κεηά 

αζθνύλ πνιιαπιή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα, νη νπνίνη ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε 

δύν ή πεξηζζόηεξσλ πξώελ θνξέσλ θύξηαο αζθάιηζεο ή ηνπ Γεκνζίνπ (παξ. 1), θαζώο 

θαη ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ παξέρνπλ εμαξηεκέλε εξγαζία θαη ζπγρξόλσο αζθνύλ 

ειεύζεξν επάγγεικα θαη ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ελόο πξώελ θνξέα θύξηαο 

αζθάιηζεο (παξ. 2). 
 

 Οη αλσηέξσ ξπζκίζεηο εμεηδηθεύζεθαλ πεξαηηέξσ κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

νηθ.61502/3399/30-12-2016 (Β΄ 4330) Υπνπξγηθή Απόθαζε, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηελ ππ’ αξηζ. 25599/1453/2-6-2017 (Β΄ 1942) Υπνπξγηθή Απόθαζε, θαη ηελ ππ’ αξηζ. 

νηθ.61501/3398/30-12-2016 (Β΄ 4330) Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε, όπσο 
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ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 25598/1452/2-6-2017 (Β΄ 1977) Κνηλή Υπνπξγηθή 

Απόθαζε. 
 

 Σύκθσλα κε ην αλσηέξσ λνκνζεηηθό πιαίζην, ζε πεξίπησζε άζθεζεο 

πνιιαπιήο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαηαβάιινληαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο: 

α) ζε πεξίπησζε πνπ ζπγρξόλσο αζθείηαη κηζζσηή θαη κε κηζζσηή απαζρόιεζε, 

θαηαβάιινληαη αξρηθά νη πξνβιεπόκελεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο κηζζσηώλ, θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο 

γηα ηε κε κηζζσηή απαζρόιεζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, όπσο απηέο θαζνξίδνληαη από 

ηα άξζξα 39 θαη 40 ηνπ λ.4387/2016, όπσο ηζρύνπλ. Δάλ αζθνύληαη πεξηζζόηεξεο ηεο 

κίαο κε κηζζσηέο δξαζηεξηόηεηεο απηέο θαηαηάζζνληαη θαηά θζίλνπζα ηάμε κεγέζνπο, 

ζύκθσλα κε ηηο εηδηθόηεξεο νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί κε ηελ αξηζ. 

Φ.10043/νηθ.14226/431/24-3-2017 εγθύθιην (ΑΓΑ : ΨΓΔΝ465Θ1Ω-ΠΩ1) γηα ηηο 

πεξηπηώζεηο ηαπηόρξνλεο άζθεζεο ειεύζεξνπ επαγγέικαηνο θαη απηναπαζρόιεζεο.  

β) ζε πεξίπησζε πνπ ζπγρξόλσο αζθνύληαη πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο κε κηζζσηέο 

δξαζηεξηόηεηεο, ηα ζρεηηθά εηζνδήκαηα θαηαηάζζνληαη θαηά θζίλνπζα ηάμε κεγέζνπο, 

θαη ππόθεηηαη ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 ή 40 ηνπ λ.4387/2016 

θαηά ζεηξά, ζύκθσλα κε ηηο εηδηθόηεξεο νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί κε ηελ αξηζ. 

Φ.10043/νηθ.14226/431/24-3-2017 εγθύθιην (ΑΓΑ : ΨΓΔΝ465Θ1Ω-ΠΩ1) γηα ηηο 

πεξηπηώζεηο ηαπηόρξνλεο άζθεζεο ειεύζεξνπ επαγγέικαηνο θαη απηναπαζρόιεζεο. 
 

Τν ζπλνιηθό εηζόδεκα πνπ ππόθεηηαη ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζε πεξίπησζε 

πνιιαπιήο άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (κηζζσηήο θαη κε κηζζσηήο ή 

πνιιαπιήο κε κηζζσηήο) δελ κπνξεί αθροιζηικά λα ππεξβαίλεη ζε κεληαία βάζε ην 

10πιάζην ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ άγακνπ κηζζσηνύ άλσ ησλ 25 εηώλ (ζήκεξα €5.860,80).  
 

Ωο πξνο ην θαηώηαην όξην, ην κεληαίν εηζόδεκα κε κηζζσηνύ δελ κπνξεί 

αθροιζηικά λα ππνιείπεηαη ηνπ πνζνύ πνπ αληηζηνηρεί ζην βαζηθό κηζζό άγακνπ 

κηζζσηνύ άλσ ησλ 25 εηώλ (ζήκεξα €586,08) ή ηνπ 70% απηνύ γηα ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ηνπ πξώελ ΟΓΑ θαη ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ πξώελ ΟΑΔΔ θαη ηνπ 

ΔΤΑΑ θάησ 5εηίαο (ζήκεξα €410,26). Σεκεηώλνπκε όηη γηα ηνπο κηζζσηνύο κε πιήξε 

απαζρόιεζε άλσ ή θάησ ησλ 25 εηώλ ν κεληαίνο κηζζόο δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ηνπ 

πνζνύ €586,08 ή €510,95 αληίζηνηρα. 

 

 

Ι. Γιαδικαζία εκκαθάριζης  

 

 Μέρξη ζήκεξα νη ππεξεζίεο ηνπ ΔΦΚΑ έρνπλ νινθιεξώζεη ηε δηαδηθαζία 

εθθαζάξηζεο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ έηνπο 2017 ζηηο πεξηπηώζεηο αζθαιηζκέλσλ 

πνπ αζθνύλ απνθιεηζηηθά κε κηζζσηή δξαζηεξηόηεηα ή αζθνύλ πνιιαπιή κε κηζζσηή 

δξαζηεξηόηεηα, θαη εθθξεκεί ε εθθαζάξηζε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζε πεξίπησζε 

κηζζσηήο απαζρόιεζεο θαη κε κηζζσηήο απαζρόιεζεο. 
 

 1. Γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζε πεξηπηώζεηο 

αζθαιηζκέλσλ πνπ αζθνύλ κηζζσηή θαη κε κηζζσηή απαζρόιεζε ειέγρεηαη ζε μηνιαία 

βάζη εάλ αζθήζεθε ηαπηόρξνλα κηζζσηή θαη κε κηζζσηή απαζρόιεζε. Σεκεηώλνπκε 
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όηη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ εληόο ηνπ ίδηνπ κήλα πξνθύπηεη ρξόλνο αζθάιηζεο κηζζσηνύ 

ιηγόηεξνο ησλ 25 εκεξώλ θαη ρξόλνο αζθάιηζεο κε κηζζσηνύ γηα ην ζύλνιν ηνπ κήλα, 

ην γεγνλόο όηη νη εκέξεο αζθάιηζεο γηα ηε κηζζσηή απαζρόιεζε είλαη ιηγόηεξεο ησλ 25 

δελ κεηαβάιιεη ηνλ ηξόπν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 36 παξ. 1 ηνπ λ.4387/2016 (ζρεηηθό 

ην αξηζ. Φ.10043/58437/72/5-4-2018 έγγξαθό καο). 
  

 Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο εθθαζάξηζεο ιακβάλνληαη νη κεληαίεο ΑΠΓ πνπ έρνπλ 

ππνβιεζεί θαη αθνξνύλ ηνπο κήλεο ηνπ 2017, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη 

ηξέρνπζεο γηα ην έηνο 2017 απνδνρέο. Γηα ην αζθνύκελν ειεύζεξν επάγγεικα ή ηελ 

απηναπαζρόιεζε ή ηελ αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα (νπνηαδήπνηε δξαζηεξηόηεηα 

δεκηνπξγεί ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζηνλ πξώελ ΟΓΑ) ιακβάλεηαη ην εηζόδεκα από ηελ 

άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαηά ην πξνεγνύκελν θνξνινγηθό έηνο, 

δειαδή ηνπ έηνπο 2016. Σε πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο έρεη θαηαβάιιεη ζύκθσλα 

κε ηελ θείκελε λνκνζεζία αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ 

λ.4387/2016, ην ζρεηηθό εηζόδεκα αθαηξείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο εηζθνξάο κε 

κηζζσηνύ. 
 

 2. Σεκεηώλνπκε όηη ηα Γώξα Δνξηώλ θαη ην Δπίδνκα Αδείαο πνπ 

θαηαβάιινληαη ζηνπο κηζζσηνύο αζξνίδνληαη θαη ηα πνζά επηκεξίδνληαη ηζνκεξώο 

ζηνπο κήλεο γηα ηνπο νπνίνπο πξνθύπηεη κηζζσηή απαζρόιεζε. Καηά ηνλ ίδην ηξόπν 

αληηκεησπίδνληαη θαη ηπρόλ πνζά πνπ θαηαβάιινληαη εθάπαμ ζηνλ απαζρνινύκελν 

κηζζσηό, ηα νπνία δελ αθνξνύλ ζπγθεθξηκέλνπο κήλεο απαζρόιεζεο αιιά ζπλνιηθά 

ηελ παξνρή κηζζσηήο εξγαζίαο (γηα παξάδεηγκα bonus, επίδνκα ηζνινγηζκνύ θ.ιπ.). 
 

 3. Ωο πξνο ηελ εηζθνξά αλεξγίαο, ζηηο πεξηπηώζεηο παξάιιειεο απαζρόιεζεο 

κηζζσηνύ θαη κε κηζζσηνύ θαηαβάιιεηαη ππέξ ηνπ ΟΑΔΓ κία εηζθνξά, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ε πξνβιεπόκελε πνζνζηηαία εηζθνξά κηζζσηνύ. Η κεληαία εηζθνξά 

ύςνπο €10,00 ππέξ ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ Αλεξγίαο Απηνηειώο θαη Αλεμαξηήησο 

Απαζρνινύκελσλ, γηα ηα πξόζσπα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 44 παξ. 2 

ηνπ λ.3986/2011, όπσο ηζρύεη, εηζπξάηηεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνιιαπιήο απαζρόιεζεο 

κόλν εθόζνλ δελ πξνθύπηεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξάο ππέξ ηνπ ΟΑΔΓ γηα ηελ 

κηζζσηή απαζρόιεζε. 
 

 4. Σε πεξίπησζε πνιιαπιήο απαζρόιεζεο όπνπ πξνθύπηεη γηα ην ππό 

εθθαζάξηζε έηνο εηζόδεκα από άζθεζε αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο κηθξόηεξν ησλ 

€4.923,12 εηεζίσο, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί κε ην αξηζ. 

Γ.15/Γ΄/619/5/13-4-2018 έγγξαθό καο (ΑΓΑ: ΩΨΩΘ465Θ1Ω-ΠΗΝ) δελ έρνπλ 

εθαξκνγή νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 36 παξ. 1 ηνπ λ.4387/2016, θαη ζπλεπώο δελ 

πξνθύπηεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ γηα ηελ αζθνύκελε 

αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα. 
 

 Όζνλ αθνξά ζηελ εηζθνξά γηα ηνλ Λνγαξηαζκό Αγξνηηθήο Δζηίαο (ΛΑΔ) ζε 

πεξίπησζε πνιιαπιήο απαζρόιεζεο ε πξνβιεπόκελε από άξζξν 40 παξ. 10 ηνπ 

λ.4387/2016 εηζθνξά δελ θαηαβάιιεηαη, εθόζνλ έρεη θαηαβιεζεί αζθαιηζηηθή εηζθνξά 

ππέξ ΟΑΔΓ από αζθνύκελε κηζζσηή ή κε κηζζσηή απαζρόιεζε. 
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 5. Τα αλσηέξσ εθαξκόδνληαη αληίζηνηρα γηα ηα πξόζσπα πνπ απαζρνινύληαη 

ζην Γεκόζην ή ηνλ επξύηεξν δεκόζην ηνκέα (ηαθηηθνί θαη κεηαθιεηνί ππάιιεινη, 

αηξεηά όξγαλα, κέιε δηνίθεζεο) θαη ζπγρξόλσο αζθνύλ θαη άιιε δξαζηεξηόηεηα. 

 

6. Σεκεηώλνπκε όηη ζε πεξίπησζε πνπ γηα κία εθ ησλ αζθνύκελσλ 

επαγγεικαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πξνθύπηεη ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζηνλ ΔΦΚΑ βάζεη 

ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώελ ΝΑΤ, ηα αλσηέξσ εθαξκόδνληαη γηα λαπηνιόγηα 

πνπ ρνξεγνύληαη από 1/7/2017 θαη εθεμήο (άξζξν 57 ηνπ λ.4445/2016, Α΄ 236).  

 

 

ΙΙ. Γιατείριζη σπολοίποσ 

 

 Από ηελ εθθαζάξηζε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζα πξνθύςεη ρξεσζηηθό ή 

κεδεληθό ή πηζησηηθό ππόινηπν. Γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξεσζηηθνύ ή πηζησηηθνύ 

ππνινίπνπ ζα εθαξκνζηνύλ αλαιόγσο νη νδεγίεο ηελ ππ’ αξηζ. 

Γ.15/Γ΄/νηθ.9290/183/14-2-2018 εγθπθιίνπ (ΑΓΑ : Ω80Π465Θ1Ω-Ο4Κ) γηα ηε 

δηαρείξηζε ηνπ ρξεσζηηθνύ ή πηζησηηθνύ ππνινίπνπ γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ 

αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ κε κηζζσηώλ γηα ην έηνο 2017. Οη θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο 

εμόθιεζεο ησλ δόζεσλ νθεηιήο θαη επηζηξνθήο ή ζπκςεθηζκνύ πηζησηηθνύ ππνινίπνπ 

ζα θαζνξηζηνύλ από ηνλ ΔΦΚΑ. 

 

 

Β. Δκκαθάριζη αζθαλιζηικών ειζθορών σπαγόμενων ζηο άρθρο 39 παρ. 9  

ηοσ ν.4387/2016 

 

 Από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 παξ. 9 ηνπ λ.4387/2016 πξνβιέπεηαη ν 

επηκεξηζκόο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ κεηαμύ αζθαιηζκέλνπ θαη 

αληηζπκβαιιόκελνπ ζε πεξηπηώζεηο ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ (αζθαιηζκέλσλ ηνπ 

πξώελ ΟΑΔΔ) θαη απηναπαζρνινύκελσλ (αζθαιηζκέλσλ ηνπ πξώελ ΔΤΑΑ) πνπ 

ακείβνληαη κε Γειηίν Παξνρήο Υπεξεζηώλ (ΓΠΥ) παξέρνληαο ππεξεζίεο ζε κέρξη θαη 2 

αληηζπκβαιιόκελνπο. 
 

 Τα αλσηέξσ πξόζσπα, παξά ηνλ σο άλσ πξνβιεπόκελν επηκεξηζκό 

αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, εμαθνινπζνύλ λα είλαη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο θαη 

απηναπαζρνινύκελνη, θαη σο εθ ηνύηνπ εθαξκόδνληαη νη πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 39 σο 

πξνο ην αλώηαην θαη θαηώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο (ζρεηηθή ε αξηζ. ππ’ αξηζκ. 

Φ80000/νηθ.5547/248/7-2-2017 εγθύθιηνο, ΑΓΑ : ΩΥ1Ο465Θ1Ω-4ΣΜ). 
 

 Ωο εθ ηνύηνπ, βάζεη ησλ πξνβιεπόκελσλ από ην άξζξν 39 ηνπ λ.4387/2016, 

όπσο ηζρύεη, νη Υπεξεζίεο ζαο ζα πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ ζε έιεγρν σο πξνο ην 

αλώηαην θαη θαηώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο. 
 

 Σπγθεθξηκέλα, ζα ειέγρεηαη εάλ ππάξρεη ππέξβαζε ηνπ αλώηαηνπ νξίνπ 

κεληαίνπ εηζνδήκαηνο (€5.860,80) θαη ζε πεξίπησζε πνπ πξνθύπηεη όηη έρνπλ 
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θαηαβιεζεί αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο επί πςειόηεξνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο, ην ζρεηηθό 

επηπιένλ πνζό ζα επηζηξέθεηαη σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλ.  
 

Ωο πξνο ην θαηώηαην όξην κεληαίνπ εηζνδήκαηνο, όπσο απηό ηζρύεη θαηά 

πεξίπησζε αζθαιηζκέλνπ (αζθαιηζκέλνο άλσ ή θάησ 5εηίαο) ζε πεξίπησζε πνπ 

πξνθύπηεη όηη ν αζθαιηζκέλνο έρεη θαηαβάιεη ρακειόηεξε ηεο πξνβιεπόκελεο 

ειάρηζηε εηζθνξά, ε πξνθύπηνπζα δηαθνξά θαηαβάιιεηαη από ηνλ αζθαιηζκέλν, 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ππ’ αξηζκ. Γ.15/Γ΄/νηθ.9290/183/14-2-2018 εγθύθιην 

(ΑΓΑ: Ω80Π465Θ1Ω-Ο4Κ).  
 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί θαη ε πξνβιεπόκελε εηζθνξά γηα ηνλ Δηδηθό 

Λνγαξηαζκό Αλεξγίαο Απηνηειώο θαη Αλεμάξηεηα Απαζρνινύκελσλ. Ωο πξνο ηελ 

εμόθιεζε ηεο νθεηιήο, ζα εθαξκνζηνύλ αλαιόγσο νη νδεγίεο ηεο ππ’  αξηζκ. 

Γ.15/Γ΄/νηθ.9290/183/14-2-2018 εγθπθιίνπ (ΑΓΑ : Ω80Π465Θ1Ω-Ο4Κ) γηα ηε 

δηαρείξηζε ηνπ ρξεσζηηθνύ ή πηζησηηθνύ ππνινίπνπ γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ 

αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ κε κηζζσηώλ γηα ην έηνο 2017. 
 

Σεκεηώλνπκε όηη ν αλσηέξσ έιεγρνο αθνξά ζε ππνβιεζείζεο Αλαιπηηθέο 

Πεξηνδηθέο Γειώζεηο (ΑΠΓ). Γηα κήλεο πνπ δελ έρνπλ ππνβιεζεί ΑΠΓ ν 

αζθαιηζκέλνο θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ειεύζεξνπ επαγγεικαηία ή 

απηναπαζρνινύκελνπ βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4387/2016, όπσο ηζρύεη.  
 

Όζνλ αθνξά ζηνλ έιεγρν πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί όηη ην 

εηζόδεκα ηνπ αζθαιηζκέλνπ πνπ έρεη ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 παξ. 9 ηνπ 

λ.4387/2016 πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά από ηνπο δύν, θαη’ αλώηαην όξην, 

αληηζπκβαιιόκελνπο, θαη ζπλεπώο δελ αζθείηαη παξάιιεια ειεύζεξν επάγγεικα ή 

απηναπαζρόιεζε,  απηόο ζα δηελεξγεζεί κεηαγελέζηεξα. 

 

 

Γ. Αζθαλιζηικές ειζθορές σγειονομικών αμειβόμενων με ΓΠΤ 

 

 Από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 παξ. 9 ηνπ λ.4387/2016 εμαηξνύληαη νη 

πγεηνλνκηθνί (αζθαιηζκέλνη ηνπ πξώελ ΔΤΑΑ – ΤΣΑΥ) πνπ ακείβνληαη κε ΓΠΥ, γηα 

ηνπο νπνίνπο εμαθνινπζεί λα εθαξκόδεηαη ην άξζξν 4 ηνπ λ.982/1979, Α΄ 239 

(ζρεηηθό ην ππ’ αξηζκ. Φ.10042/52063/1273/7-11-2017 έγγξαθό καο). 
 

 Σπγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ δηάηαμε, ηα θπζηθά ή λνκηθά 

πξόζσπα πνπ απαζρνινύλ πγεηνλνκηθνύο, θαζώο θαη νη επηρεηξήζεηο θαη ηα λνκηθά 

πξόζσπα πνπ εμνκνηώλνληαη κε ην Γεκόζην, ππνρξενύληαη ζε θαηαβνιή εξγνδνηηθήο 

εηζθνξάο, ππνινγηδόκελε επί ησλ απνδνρώλ. Σηηο απνδνρέο ππνινγίδεηαη θαη θάζε 

πνζό πνπ θαηαβάιιεηαη από ηνλ εξγνδόηε, αζρέησο εμαξηεκέλεο ή κε ζρέζεο πξνο ην 

πξόζσπν πνπ ιακβάλεη ηελ ακνηβή θαη αλεμαξηήησο ηνπ ηξόπνπ πιεξσκήο ηνπ θαηά 

ρξνληθή κνλάδα ή θαη’ επίζθεςε ή ζε πνζνζηό ή κε νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή. 
 

 Με βάζε ηελ αλσηέξσ θαηαζηαηηθή δηάηαμε ηνπ πξώελ ΔΤΑΑ – ΤΣΑΥ, γηα 

ηνπο πγεηνλνκηθνύο πνπ απαζρνινύληαη κε ΓΠΥ πξνβιέπεηαη επηκεξηζκόο ηεο 

αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο κεηαμύ αζθαιηζκέλνπ θαη αληηζπκβαιιόκελνπ. Σηελ 

ΑΔΑ: 6Ρ5Ι465Θ1Ω-ΙΞΒ



6 

 

πεξίπησζε απηή όκσο δελ ηίζεηαη πεξηνξηζκόο σο πξνο ηνλ αξηζκό 

αληηζπκβαιιόκελσλ θαη σο πξνο ηελ ύπαξμε ή κε εηζνδήκαηνο από άζθεζε άιιεο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Σε θάζε όκσο πεξίπησζε ειέγρεηαη ε θαηαβνιή ηεο 

ειάρηζηεο κεληαίαο εηζθνξάο απηναπαζρνινύκελνπ, θαη εάλ απηή δελ έρεη θαιπθζεί ε 

ζρεηηθή δηαθνξά θαηαβάιιεηαη από ηνλ αζθαιηζκέλν. Δπίζεο ζα πξέπεη λα 

θαηαβιεζεί θαη ε πξνβιεπόκελε εηζθνξά γηα ηελ Σηέγε Υγεηνλνκηθώλ θαη γηα ηνλ 

Δηδηθό Λνγαξηαζκό Αλεξγίαο Απηνηειώο θαη Αλεμάξηεηα Απαζρνινύκελσλ – 

Κιάδνο αζθαιηζκέλσλ ηνπ πξώελ ΔΤΑΑ. 

 

  

 

 

                           Ο Τθσποσργός Δργαζίας, Κοινωνικής 

       Αζθάλιζης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
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