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ΠΡΟ : ΕΦΚΑ 
 

               Γενική Διεύθςνζη Ειζθοπών 
 

               Διεύθςνζη Ειζθοπών Μη 

               Μιζθωηών 
 

               αηωβπιάνδος 18 

               104 32 Αθήνα 

 
 

 

 

ΘΕΜΑ : «Αζθαλιζηικέρ ειζθοπέρ απαζσολούμενων ζςνηαξιούσων και μηηέπων πος 

ςπάγονηαι ζηιρ πςθμίζειρ ηος άπθπος 39 παπ. 9 ηος ν.4387/2016» 

 

 

 Απαληώληαο ζην αξηζ. ΔΙΕΙΣΦ.ΜΜ/159/265804/1-3-2019 έγγξαθό ζαο, ζρεηηθά 

κε ην ύςνο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ γηα πξόζσπα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηηο ξπζκίζεηο 

ηνπ άξζξνπ 39 παξ. 9 ηνπ λ.4387/2016 ζε πεξηπηώζεηο απαζρνινύκελσλ ζπληαμηνύρσλ 

πνπ εκπίπηνπλ ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ.2676/1999 θαη κεηέξσλ πνπ απνθηνύλ 

ηέθλν, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: 

 

 1. Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 παξ. 9 ηνπ λ.4387/2016 νη 

αζθαιηζκέλνη ηνπ πξώελ ΟΑΕΕ θαη ηνπ πξώελ ΕΤΑΑ, νη νπνίνη ακείβνληαη κε δειηίν 

παξνρήο ππεξεζηώλ (ΔΠΥ) θαη γηα ηνπο νπνίνπο πξνθύπηεη όηη ην εηζόδεκά ηνπο 

πξνέξρεηαη από ηελ απαζρόιεζή ηνπο ζε έλα ή θαη δύν πξόζσπα (θπζηθά θαη λνκηθά) 

εθαξκόδνληαη αλαινγηθά σο πξνο ην ύςνο, ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ θαη ηνλ ππόρξεν 

θαηαβνιήο ηεο εηζθνξάο, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ αλσηέξσ λόκνπ. 
 

 Σπλεπώο, γηα ηα αλσηέξσ πξόζσπα νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θύξηαο ζύληαμεο 

ύςνπο 20% επηκεξίδνληαη κεηαμύ αζθαιηζκέλνπ θαη αληηζπκβαιιόκελσλ θαηά 6,67% θαη 

13,33% αληίζηνηρα (ζρεηηθή ε αξηζ. Φ.80000/νηθ.5547/248/7-2-2017 εγθύθιηνο, ΑΔΑ: 

ΩΥ1Ο465Θ1Ω-4ΣΜ). 

 

 2. α. Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 παξ. 1 ηνπ λ.2676/1999, όπσο απηό 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 16 παξ. 1 ηνπ λ.3863/2010, γηα ηνπο ζπληαμηνύρνπο ιόγσ 

γήξαηνο πνπ αλαιακβάλνπλ κηζζσηή εξγαζία, πέξαλ ηεο αλαζηνιήο ή πεξηθνπήο ηεο 

ζύληαμεο, θαηαβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο από ηηο νηθείεο δηαηάμεηο εηζθνξέο 
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αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδόηε, νη νπνίεο βαξύλνπλ ηνλ αζθαιηζκέλν θαη ηνλ εξγνδόηε 

αληίζηνηρα. 
 

 Σύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ γηα ηνπο ζπληαμηνύρνπο ιόγσ 

γήξαηνο πνπ αζθνύλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα ππαθηέα ζηελ αζθάιηζε ηνπ πξώελ 

ΟΑΕΕ θαη ηνπ ΕΤΑΑ, πέξαλ ηεο αλαζηνιήο ή πεξηθνπήο ηεο ζύληαμεο, γηα ηνπο 

ζπληαμηνύρνπο ειηθίαο έσο 55 εηώλ θαηαβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο, ελώ γηα ζπληαμηνύρνπο ειηθίαο άλσ ησλ 55 εηώλ θαηαβάιινληαη νη 

πξνβιεπόκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πξνζαπμεκέλεο θαηά 50%. 

 

 β. Η αλσηέξσ ξύζκηζε γηα θαηαβνιή πξνζαπμεκέλσλ θαηά 50% αζθαιηζηηθώλ 

εηζθνξώλ αθνξά απνθιεηζηηθά απαζρνινύκελνπο ζπληαμηνύρνπο πνπ αζθνύλ ειεύζεξν 

επάγγεικα ή απηναπαζρνινύληαη. Σηελ πεξίπησζε ησλ ππαγόκελσλ ζην άξζξν 39 παξ. 9 

ηνπ λ.4387/2016, σο πξνο ηελ αζθαιηζηηθή ηνπο αληηκεηώπηζε έρνπλ εθαξκνγή ηα 

πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 38 ηνπ λ.4387/2016 γηα ηνπο κηζζσηνύο αζθαιηζκέλνπο.  
 

 Ωο εθ ηνύηνπ γηα ηνπο απαζρνινύκελνπο ζπληαμηνύρνπο ιόγσ γήξαηνο πνπ 

ππνρξενύληαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 63 παξ. 2 ηνπ λ.2676/1999, όπσο ηζρύεη, ζε θαηαβνιή 

πξνζαπμεκέλσλ θαηά 50% αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, εθόζνλ ππαρζνύλ ζην άξζξν 39 παξ. 

9 ηνπ λ.4387/2016, όπσο ηζρύεη, δελ έρεη εθαξκνγή ε αλσηέξσ πξόβιεςε γηα θαηαβνιή 

πξνζαπμεκέλσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, θαη θαηαβάιινπλ εηζθνξέο βάζεη ηνπ άξζξνπ 

38 ηνπ λ.4387/2016 (6,67% ν αζθαιηζκέλνο θαη 13,33% ν αληηζπκβαιιόκελνο).   

 

 3. α. Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 141 παξ. 2 ηνπ λ.3655/2008, νη 

εηζθνξέο ηνπ θιάδνπ θύξηαο ζύληαμεο κε ηηο νπνίεο βαξύλνληαη νη γπλαίθεο αζθαιηζκέλεο 

πξώελ θνξέσλ θύξηαο αζθάιηζεο κεηώλνληαη θαηά 50% θαηά ην δσδεθάκελν 

απαζρόιεζεο πνπ αθνινπζεί ην κήλα ηνθεηνύ. 
 

 β. Η αλσηέξσ ξύζκηζε αθνξά ηόζν κηζζσηνύο όζν θαη κε κηζζσηνύο, σο εθ 

ηνύηνπ εθαξκόδεηαη θαη ζε πεξηπηώζεηο γπλαηθώλ πνπ ππάγνληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ 

άξζξνπ 39 παξ. 9 ηνπ λ.4387/2016, όπσο ηζρύεη, δεδνκέλνπ όηη αζθαιηζηηθά 

αληηκεησπίδνληαη όπσο νη κηζζσηνί αζθαιηζκέλνη. 

 

 

                         Ο Τθςποςπγόρ Επγαζίαρ, Κοινωνικήρ 

                  Αζθάλιζηρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ 

                             

   

 

            Α. Πεηπόποςλορ 
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