
 

Ανακοίνωση ΤΕΕ: ενηµερωτικός οδηγός για τις ασφαλιστικές εισφορές 
ελευθέρων επαγγελµατιών µηχανικών  

 Το ΤΕΕ δίνει στη δηµοσιότητα ανακοίνωση – ενηµερωτικό οδηγό για τις ασφαλιστικές 
εισφορές ελευθέρων επαγγελµατιών µηχανικών µε βάση το νόµο 4670/2020: 
«Ασφαλιστική µεταρρύθµιση και ψηφιακός µετασχηµατισµός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» 

 

Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό, «µε τους διαχρονικούς, 
συστηµατικούς, αλλά και επίµονους αγώνες και παρεµβάσεις του ΤΕΕ δεν µπορούµε να 
παραβλέπουµε το γεγονός ότι, µεταξύ άλλων, πετύχαµε τη σηµαντική µείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών, την κατάργηση της ασφάλισης της ιδιότητας, την 6µηνη 
διάρκεια της ασφαλιστικής ενηµερότητας, τη δυνατότητα αναδροµικής διαγραφής, την 
απρόσκοπτη συνέχιση της εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας. Είναι πλέον παραδεκτό από 
όλους ότι οι νοµικά τεκµηριωµένες προτάσεις του ΤΕΕ, κατά του Ν.4387/2016 (Νόµος 
Κατρούγκαλου), συνετέλεσαν καθοριστικά στο να κριθεί αντισυνταγµατικός σε µεγάλο µέρος 
του. Σήµερα, σε συνέχεια όλων αυτών των προσπαθειών, ο νέος ασφαλιστικός νόµος 
αποκαθιστά σηµαντικές αδικίες για τον Τεχνικό Κόσµο σε µία συνεχή προσπάθεια της 
Πολιτείας να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας.» 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον νόµο 4670/2020 (ΦΕΚ Α 43 / 
28.02.2020), «Ασφαλιστική µεταρρύθµιση και ψηφιακός µετασχηµατισµός Εθνικού Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις»: 

·         Αποσυνδέονται οι ασφαλιστικές εισφορές από το εισόδηµα των ελεύθερων 
επαγγελµατιών 

·         Θεσπίζεται σταθερό ποσό για τις εισφορές προς τον κλάδο υγείας. 

·         Για τους νέους ασφαλισµένους, διατηρούνται οι µειωµένες εισφορές για την 
1η πενταετία, χωρίς η διαφορά από την υποχρεωτική κατηγορία να είναι οφειλή και 
η διαγραφή των οφειλών της τριετίας 2017-2019. 

·         Βελτιώνονται σηµαντικά τα ποσοστά αναπλήρωσης, µετά από τα 30 χρόνια 
ασφαλιστικού βίου και µέχρι τα 40 µε αποτέλεσµα το ποσοστό αναπλήρωσης να 
φθάνει το 50% του τεκµαρτού εισοδήµατος της αναλογικής σύνταξης. 

  

  

  



Το νέο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό σύστηµα βασίζεται σε µία λογική διανεµητικού 
χαρακτήρα και αναλογιστικής ανταποδοτικότητας. Οι αυτοτελώς απασχολούµενοι και οι 
ελεύθεροι επαγγελµατίες ασφαλισµένοι του ΕΦΚΑ µπορούν να καταταγούν µε ελεύθερη 
επιλογή σε µία από τις έξι ασφαλιστικέςκατηγορίες: 

  

Κλάσεις Σύνταξη Υγεία Κύριο 

Σύνολο 
Κλάδος 

Ανεργίας 

(Ο.Α.Ε.∆.) 
Επικούρηση Εφάπαξ 

Νέα 

κατώτατη 

µηνιαία 

εισφορά 

Κατώτατη 

µηνιαία 

εισφορά µε 

650*12=7.800 

Μηνιαίο 

Τεκµαρτό 

Εισόδηµα 

Ετήσιο 

Τεκµαρτό 

Εισόδηµα 
 

1η € 155 
€ 

55 
€ 

210 
€ 10 € 42 € 26 € 288 € 257 € 775 € 9.300  

2η € 186 
€ 

66 
€ 

252 
€ 10 € 51 € 31 € 344 € 257 € 930 

€ 

11.160 
 

3η € 236 
€ 

66 
€ 

302 
€ 10 € 61 € 37 € 410 € 257 € 1.180 

€ 

14.160 
 

4η € 297 
€ 

66 
€ 

363 
€ 10 € 61 € 37 € 471 € 257 € 1.458 

€ 

17.496 
 

5η € 369 
€ 

66 
€ 

435 
€ 10 € 61 € 37 € 543 € 257 € 1.845 

€ 

22.140 
 

6η € 500 
€ 

66 
€ 

566 
€ 10 € 61 € 37 € 674 € 257 € 2.500 

€ 

30.000 
 

* Νέοι 

Ε.Ε. 

5ετίας 
€ 93 

€ 

33 
€ 

126 
€ 10 € 42 € 26 € 204    -        -         -       

* Ειδική ασφαλιστική κατηγορία αποτελούν οι νέοι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι αυτοτελώς απασχολούµενοι για (5) έτη από την έναρξη ασκήσεως 

του επαγγέλµατος 
Η συνέχιση ή επανέναρξη του ως άνω ευεργετήµατος, σε περίπτωση παύσης του επαγγέλµατος, δεν είναι εφικτή. Η δυνατότητα καταβολής µειωµένης 
εισφοράς κατά την 5ετία των νέων επαγγελµατιών, δεν αποτελεί ασφαλιστική οφειλή και δεν αναζητείται. 
             

Επισηµαίνεται ότι: 

1. Αν ο ασφαλισµένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία, κατατάσσεται 
υποχρεωτικά στην πρώτη. 

2. Η Παρασκευή 13 Μαρτίου είναι η καταληκτική ηµεροµηνία πρώτης επιλογής 
ασφαλιστικής κατηγορίας. Μέχρι τότε ο ασφαλισµένος µπορεί να αλλάξει την 
επιλογή του. 

3. Την Παρασκευή 20 Μαρτίου είναι η καταληκτική ηµεροµηνία 
πληρωµής των ασφαλιστικών εισφορών, που θα έχουν αναρτηθεί µέχρι τις 
16.3.2020. 

4. Αίτηση για µεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να 
υποβάλλεται οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όµως, η µετάταξη από 
µία κατηγορία σε άλλη θα γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του επόµενου 
έτους από την υποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά για όλο 
το επόµενο έτος από την υποβολή της αίτησης. 



5. Η επιλογή πρέπει να γίνεται µε προσοχή, γιατί µετά την οριστικοποίησή της, 
οι εισφορές καθίστανται υποχρεωτικές για όλο το 2020 και ο ασφαλισµένος 
πρέπει να τις πληρώσει, αλλιώς βεβαιώνονται. 

6. Οι εισφορές ΕΤΕΑΕΠ εξακολουθούν να καταβάλλονται στην 
πλατφόρµα του. Η δε ενοποίηση των εισφορών στο ειδοποιητήριο του ΕΦΚΑ 
προβλέπεται από την1.7.2020 και µετά. 

7. Ειδική κατηγορία νέων ασφαλισµένων (για τα πρώτα πέντε έτη 
ασφάλισης): Από την 1η Ιανουαρίου 2020, θεσπίζεται ειδική ασφαλιστική 
κατηγορία για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, της οποίας το ποσό 
της µηνιαίας εισφοράς αντιστοιχεί σε 93 ευρώ για την κύρια σύνταξη. Στην 
ειδική κατηγορία κατατάσσονται οι νέοι ελεύθεροι επαγγελµατίες και αυτοτελώς 
απασχολούµενοι για πέντε έτη από την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλµατος, 
κατόπιν αιτήσεώς τους. Χρήση του ευεργετήµατος αυτού είναι δυνατή µόνο µία 
φορά. Σε περίπτωση διακοπής της ασκήσεως του επαγγέλµατος του ελεύθερου 
επαγγελµατία ή αυτοτελώς απασχολούµενου, δεν είναι δυνατή η συνέχιση ή 
επανέναρξη του ως άνω ευεργετήµατος. Η δυνατότητα καταβολής µειωµένης 
εισφοράς έως και µιας πενταετίας των νέων επαγγελµατιών δεν αποτελεί 
ασφαλιστική οφειλή και δεν αναζητείται. ∆εν αναζητείται επίσης ως ασφαλιστική 
οφειλή και η χρήση του ευεργετήµατος των άρθρων 39 και 39Α του 
ν.4387/2016 για τους ασφαλισµένους της ανωτέρω κατηγορίας. 

Συνιστάται - προς αποφυγή λαθών – η επιλογή της υποχρεωτικής ασφαλιστικής 
κατηγορίας και της υποκατώτατης ειδικής των 136 ευρώ για τους νέους ασφαλισµένους 
της πρώτης πενταετίας. 

8. Υπογραµµίζεται ότι κατά την επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας οι 
ασφαλιστικές εισφορές καταχωρούνται στα έξοδα της επιχείρησης και 
άρα µειώνουν το φορολογητέο εισόδηµα. Ασφαλισµένοι µε υψηλό συντελεστή 
φορολογίας θα πρέπει να συνυπολογίσουν την ωφέλεια που θα έχουν από τη 
µείωση του φόρου και της εισφοράς αλληλεγγύης κατά την επιλογή ανώτερης 
ασφαλιστικής κατηγορίας. 

9. Για τις περιπτώσεις που υπάρχει µικτό εισόδηµα από µισθωτή εργασία, αλλά και 
ελευθέριο επάγγελµα και ο µισθός ανέρχεται άνω των 950 ευρώ περίπου, εποµένως 
καλύπτει τη 2η ασφαλιστική κατηγορία, τότε δεν υπάρχει καµία επιβάρυνση ασφαλιστικής 
εισφοράς για τα εισοδήµατα από το ελευθέριο επάγγελµα. Στην περίπτωση αυτή, θα 
πρέπει οι µισθωτοί µηχανικοί να επιλέγουν υποχρεωτικά µε κλικ το πεδίο «∆ηλώνω ότι 
έχω παράλληλη µισθωτή απασχόληση». 

10. Οι υπαγόµενοι στην παράγραφο 9 του άρθρου 39 του Νόµου 4387, θα πρέπει να 
επιλέγουν υποχρεωτικά το πεδίο «∆ηλώνω ότι έχω παράλληλη µισθωτή απασχόληση», 
προκειµένου ο ΕΦΚΑ να συνυπολογίζει τις ασφαλιστικές εισφορές µέσω τις ΑΠ∆ του 
εργοδότη.  

11. Είναι γεγονός ότι πολλοί συνάδελφοι θα δουν αύξηση στις εισφορές τους 
της τάξης των 31 ευρώ µηνιαίως µεταξύ της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας (288 



ευρώ) και της κατώτατης µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς του προηγούµενου 
νόµου (257 ευρώ).Η διαφορά αυτή ωστόσο υπερκαλύπτεται από τη µείωση του 
συντελεστή του φόρου εισοδήµατος (από 22% σε 9%), µε αποτέλεσµα το νέο 
συνολικό ετήσιο καθαρό πλεόνασµα στο εισόδηµα του µηχανικού 928 ευρώ 
(1300 – (31*12). 

Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό «µένουν ακόµα πολλά να γίνουν. 
Ιδιαίτερα, απαιτούνται σηµαντικές παρεµβάσεις για τη βελτίωση της καθηµερινότητας 
των ασφαλισµένων, καθώς παρατηρούνται µεγάλες καθυστερήσεις στην εγγραφή των 
νέων ασφαλισµένων ελεύθερων επαγγελµατιών, στις αιτήσεις διαγραφής και 
αποχαρακτηρισµού από την ιδιότητα του µη Μισθωτού, στις βεβαιώσεις χρόνου 
ασφάλισης και στις αναδροµικές διαγραφές, αλλά και στις βεβαιώσεις ασφαλιστικής 
ενηµερότητας, µέσω της ταχείας και αποτελεσµατικής δηµιουργίας του e- Ε.Φ.Κ.Α., που 
πλέον θεσµοθετείται, προκειµένου η χώρα να αποκτήσει ένα σύγχρονο και ευρωπαϊκό 
ασφαλιστικό σύστηµα. 

Η ανάσχεση του brain drain, η αποτελεσµατική αντιµετώπιση των υψηλών ποσοστών 
ανεργίας, αλλά και οι δράσεις για την ουσιαστική τόνωση της αγοράς και των ελεύθερων 
επαγγελµατιών, αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα του ΤΕΕ και στόχους εθνικής 
σηµασίας για τη δυναµική επανεκκίνηση της πραγµατικής οικονοµίας, το οριστικό 
ξεπέρασµα της κρίσης και την επιστροφή των χιλιάδων Ελλήνων επιστηµόνων στην 
πατρίδα.  

Το ΤΕΕ σε συνεργασία µε την πολιτεία και όλους τους συναρµόδιους φορείς, θα συνεχίσει 
να διεκδικεί και να συµβάλει θετικά στη δηµιουργία των προϋποθέσεων για στιβαρή, 
βιώσιµη, πραγµατική ανάπτυξη, µέσα από τη δυναµική ανάκαµψη του Τεχνικού Κόσµου. 

Το Τεχνικό Επιµελητήριο σε συνεργασία µε τα Περιφερειακά Τµήµατα, µετά τη λήξη των 
έκτακτων προληπτικών µέτρων για την αποφυγή της εξάπλωσης του Covid - 19, θα 
διοργανώσει, όπως άλλωστε προγραµµάτιζε, ενηµερωτικές εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα 
για την πληρέστερη ενηµέρωση και κατάρτιση των µελών του, τόσο για ζητήµατα που 
αφορούν στις ασφαλιστικές εισφορές όσο και τις συντάξιµες αποδοχές.» 

  

--  

Ντζόιδου Χριστίνα 

Γραµµατεία Γρ. Τύπου 

Τµήµα ∆ηµοσιότητας και Επικοινωνίας 

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας 

τηλ. 210 3291 629 

 


