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ΕΙΣΦΟΡΕΣ στον ΟΑΕΕ από 1/1/2017  

για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα  (Άρθρο 39 Ν. 4387/2016) 

 

Από 1/1/2017 αλλάζει ριζικά ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής των εισφορών των 

επαγγελματιών στον ΟΑΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4387/2016, με στόχο να δημιουργηθεί 

ένας ενιαίος φορέας ασφάλισης καλούμενος ως Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΕΦΚΑ), ο οποίος στην ουσία απορροφά τα επιμέρους ταμεία ασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 

53. Στον νέο τρόπο υπολογισμού εντάσσονται κατά την παρ. 7 του άρθρου 39 του εν λόγω Νόμου: 

 Αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες όπως οικονομολόγοι, δικηγόροι, 

μηχανικοί, ιατροί κτλ, και οι ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα εμπορικής και βιοτεχνικής 

φύσης ή παροχής υπηρεσιών, 

 Εταίροι σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, κοινοπραξίες, διαχειριστές και μοναδικός εταίρος σε μονοπρόσωπη 

ΙΚΕ, που έτσι κι αλλιώς υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, 

 Μέλη ΔΣ των ΑΕ εφόσον διατηρούν και την ιδιότητα του μετόχου σε ποσοστό 3%.  

Το πνεύμα της αλλαγής του υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ 

βασίζεται στο γεγονός ότι ανέκαθεν το ποσό της ασφάλισης των ατόμων που ασκούν 

επιχειρηματική δραστηριότητα ήταν σταθερό σε μηνιαία βάση και ακολουθούσε τις κλάσεις του 

ΟΑΕΕ, χωρίς να συνδέεται με το πραγματικό εισόδημα που κάποιος επαγγελματίας δήλωνε. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα, επαγγελματίες που επηρεάστηκαν σημαντικά από την οικονομική κρίση, 

όπως ο κλάδος της κατασκευής στο σύνολό του, να αδυνατούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές 

τους εισφορές στον ΟΑΕΕ ανά δίμηνο, καθώς ήταν υπέρογκα τα ποσά της ασφάλισης αναλογικά 

των εισοδημάτων τους, που συρρικνώθηκε σε πολύ σημαντικό βαθμό.  

 

Τρόπος υπολογισμού 

 

Με τις νέες διατάξεις, το ποσό που θα πληρώνει κάθε χρόνο ένας επαγγελματίας που 

εντάσσεται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ θα είναι αναλογικό του φορολογητέου κέρδους του από 

επιχειρηματική δραστηριότητα όπως θα δηλώνεται στην ετήσια δήλωση φόρου εισοδήματος του 

προηγούμενου έτους και θα είναι: 

 

Φορολογητέα Κέρδη * 26,95% = (Έσοδα – Έξοδα)*26,95% 

 

Εισφορά στην κύρια σύνταξη 20,00% 

Εισφορά στον κλάδο υγείας  6,95% 

Σύνολο εισφοράς στον ΟΑΕΕ 26,95% 
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Να σημειωθεί ότι στις καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές υπάρχει επιπλέον ετήσια 

προσαύξηση 120€ από τον ΕΦΚΑ υπέρ ΟΑΕΔ για τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των 

Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 39 

του Ν.4387/2016, όπως αρχικά ορίστηκε από τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.3896/2011 και 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του Ν. 4144/2013. 

Επίσης, σε περίπτωση επικουρικής ασφάλισης ταμείων που εντάσσονται πλέον στον 

ΕΦΚΑ, υπάρχει επιπλέον ασφαλιστική εισφορά 7% επί του φορολογητέου εισοδήματος, με τον 

τρόπο που ορίστηκε προηγουμένως στο άρθρο 39 των υπό εξέταση διατάξεων. Πχ Δικηγόροι. 

(παρ 2 άρθρο 97 Ν. 4387/2016) 

 

Τρόπος πληρωμής  

 

Οι πληρωμές στον ΟΑΕΕ από 1/1/2017 θα γίνονται μηνιαία σε κάποια Τράπεζα, διαιρώντας 

το ποσό των εισφορών που βρίσκονται παραπάνω με τους 12 μήνες. 

 

Παράδειγμα προς κατανόηση Ι 

 

Ένας οικονομολόγος για τη χρήση 2016 εμφανίζει σύνολο εσόδων 36.000€ και σύνολο 

εξόδων 20.000€. Τότε η εισφορές που θα πληρώσει για το 2017 είναι: 

 

Εισφορές ΟΑΕΕ = Φορολογητέα Κέρδη * 26,95% = (36.000-20.000)*26,95% = 4.312€ 

 

Το ποσό των 4.312€ θα πληρωθεί σε 12 δόσεις (4.312€/12) για το έτος 2017,  

καταβάλλοντας 359,33€ μέχρι το τέλος κάθε μήνα στην Τράπεζα.  

 

Περίπτωση ζημιών χρήσης ή φορολογητέων κερδών έως 7.032,96€ 

 

Οι εν λόγω διατάξεις προβλέπουν ότι στις περιπτώσεις που την προηγούμενη χρήση: 

 Πραγματοποιηθούν ζημίες χρήσης από επιχειρηματική δραστηριότητα, ή 

 Τα φορολογητέα κέρδη είναι μικρότερα ή ίσα του ποσού των 7.032,96€, που αντιστοιχεί στην 

ελάχιστη ετήσια αμοιβή ενός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (586,08€*12), τότε οι ελάχιστες 

εισφορές που καταβάλλονται στον ΟΑΕΕ θα είναι: 

 

Εισφορές ΟΑΕΕ = 7.032,96€*26,95% = 1.895,38€     (κατώτατο όριο εισφορών) 
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Εξυπακούεται ότι το ποσό αυτό καταβάλλεται σε 12 μηνιαίες δόσεις από 1/1/2017, που 

αντιστοιχεί σε 157,95€ το μήνα (1895,38€/12) και είναι σημαντικά μειωμένο εάν συγκριθεί με την 

πρώτη κλάση του ΟΑΕΕ όπως ισχύει έως 31/12/2016 που ανέρχεται στο ποσό των 250€  περίπου 

μηνιαία για τους ενεργούς ασφαλισμένους. 

 

Παράδειγμα προς κατανόηση ΙΙ 

 

Έστω λογιστής για τη χρήση 2016 εμφανίζει σύνολο εσόδων 12.000€ και σύνολο εξόδων 

8.000€. Επειδή τα φορολογητέα του κέρδη ανέρχονται σε 4000€ που είναι μικρότερα του 

χαμηλότερου ορίου κερδών 7.032,96€, οι εισφορές που θα πληρώσει πλέον στον ΟΑΕΕ  (νυν 

ΕΦΚΑ) προσαρμόζονται ανάλογα για ασφαλιστικούς σκοπούς και συμπίπτουν με το χαμηλότερο 

νόμιμο ποσό, ήτοι 1.895,38€ σε 12 μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από 1/1/2017. 

 

Παράδειγμα προς κατανόηση ΙΙΙ 

 

Έστω υδραυλικός για τη χρήση 2016 εμφανίζει σύνολο εσόδων 9.000€ και σύνολο εξόδων 

11.000€. Επειδή για τη χρήση 2016 εμφανίζει ζημίες 2.000€, τότε θα πληρώσει το κατώτατο όριο 

εισφορών στον ΟΑΕΕ ήτοι 1.895,38€ και όχι μηδέν, αρχής γενομένης από 1/1/2017. 

 

Περίπτωση φορολογητέων κερδών άνω των  70.329,60€ 

 

Στην ίδια λογική με το κατώτατο όριο εισφορών, οι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4386/2016 

προβλέπουν αντίστοιχα και ένα ανώτατο όριο εισφορών, εφόσον τα φορολογητέα κέρδη από 

επιχειρηματική δραστηριότητα ξεπερνούν το 10πλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού ενός 

άγαμου άνω των 25 ετών, δηλαδή το ποσό των (586,08€*12)*10 = 70.329,60€. 

 

Εισφορές ΟΑΕΕ = Ανώτατα Φορολογητέα Κέρδη  για ασφαλιστικές εισφορές* 26,95%=                        

                           = 70.329,60€*26,95% = 18.953,83€                           (ανώτατο όριο εισφορών) 

 

Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση που τα φορολογητέα κέρδη υπερβαίνουν τις 70.329,60€, τότε 

το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ προσαρμόζεται σε 18.953,83€. 

 

Μέλη προσωπικών εταιριών ΟΕ, ΕΕ 

 

Όσον αφορά την καταβολή  των εισφορών για τα μέλη των προσωπικών εταιριών, και αυτή 

θα γίνεται ποσοστιαία και αναλογικά των φορολογητέων κερδών της εταιρίας, διαχωρίζοντας τις 
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ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ σύμφωνα με το ποσοστό του μεριδίου κάθε εταίρου αναλογικά. 

Επομένως: 

 

Εισφορές ΟΑΕΕ κάθε εταίρου = (Φορολογητέα Κέρδη * 26,95%)  * Ποσοστό μεριδίου εταίρου 

 

► Σε περίπτωση ζημιών ή μηδενικών κερδών, τα μέλη της εταιρίας καταβάλλουν τις ελάχιστες 

εισφορές που ορίζει ο Νόμος, ήτοι 1.895,38€ έκαστος. 

► Σε περίπτωση συμμετοχής ενός εταίρου σε περισσότερες από μια προσωπικές εταιρίες, οι 

ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από την εταιρία που λαμβάνει το μεγαλύτερο φορολογητέο 

εισόδημα. 

 

Παράδειγμα προς κατανόηση ΙV 

 

Έστω ΟΕ, στην οποία συμμετέχουν οι Α με 30% και Β με 70%, εμφανίζει σύνολο 

ακαθαρίστων εσόδων 150.000€ και έξοδα 120.000€ για τη χρήση 2016. Από 1/1/2017 οι 

ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ των δύο εταίρων θα είναι: 

 

Εισφορές ΟΑΕΕ συνολικά = (150.000-120.000) * 26,95% = 8.085€, τα οποία αναλογούν: 

 

 Στον Α:   8.085€ * 30% = 2425,50€ 

 Στον Β:   8.085€ * 70% = 5659,50€ 

 

Παράδειγμα προς κατανόηση V 

 

Έστω ΟΕ, στην οποία συμμετέχουν οι Γ με 60% και Δ με 40%, εμφανίζει σύνολο 

ακαθαρίστων εσόδων 120.000€ και έξοδα 110.000€ για τη χρήση 2016.  

 

Επειδή τα φορολογητέα κέρδη ανέρχονται σε 10.000€ με αποτέλεσμα οι συνολικές 

ασφαλιστικές εισφορές και για τους δύο εταίρους να είναι 2.695€, δηλαδή κατώτερες του ελαχίστου 

ορίου που αναφέρει η παρ. 3 του άρθρου 39 για κάθε εταίρο, οι ασφαλιστικές εισφορές προς τον 

ΕΚΦΑ από 1/1/2017 προσαρμόζονται ως εξής: 
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Εταίροι 

Ασφαλιστικές εισφορές 

βάσει μεριδίου από τα 

φορολογητέα κέρδη 

Ελάχιστη καταβαλλόμενη 

ασφαλιστική εισφορά βάσει 

κατώτατου ορίου 

Γ 
2.695*60%=1.617€ 

Μικρότερη του κατώτατου ορίου 
1.895,38€ 

Δ 
2.695*40%=1.078€ 

Μικρότερη του κατώτατου ορίου 
1.895,38€ 

 

Εταίροι ΕΠΕ – Μέλη ΔΣ μιας ΑΕ με συμμετοχή στο κεφάλαιο άνω του 3% 

 

Σχετικά με την ασφάλιση των εταίρων σε μια Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, ο υπολογισμός 

των ασφαλιστικών εισφορών θα υπολογίζεται πάνω στα διανεμόμενα κέρδη που αντιστοιχούν στο 

ποσοστό συμμετοχής του εταίρου, καταβάλλοντας το ελάχιστο 1.895,38€ σε περίπτωση μη 

διανομής κερδών ή ζημιών. 

 

Εισφορές ΟΑΕΕ κάθε εταίρου = Διανεμόμενα κέρδη εταίρου* 26,95% 

 

Ο ίδιος ακριβώς τρόπος ασφάλισης θα ισχύσει και για τα μέλη ενός Διοικητικού Συμβούλιου 

μιας Ανώνυμης εταιρίας, εφόσον διαθέτουν και την ιδιότητα του μετόχου, με ποσοστό άνω του 3% 

στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο. 

 

Μισθωτοί υπαγόμενοι στο ΙΚΑ που παράλληλα εξασκούν επαγγελματική δραστηριότητα 

που υπάγεται στον ΟΑΕΕ (παράλληλη δραστηριότητα) 

 

Το άρθρο 39 του Ν. 2084/1992 που προέβλεπε τη διάκριση μεταξύ νέων και παλαιών 

ασφαλισμένων με βάση εάν η πρώτη ασφάλιση ήταν προ ή μετά την 1/1/1993 καταργήθηκε με το 

άρθρο 17 του νέου Ν.4387/2016. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσοι μισθωτοί του ΙΚΑ ασκούν 

παράλληλα επιχειρηματική δραστηριότητα και έπαιρναν απαλλαγή από τις εισφορές του ΟΑΕΕ 

έως 31/12/2016, από 1/1/2017 είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν ταυτόχρονα τις εισφορές τους 

στο ΙΚΑ λόγω μισθωτής εργασίας και αντίστοιχα τις εισφορές στον ΟΑΕΕ λόγω της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τον τρόπο υπολογισμού που αναφέρθηκε 

προηγουμένως.  

Να σημειωθεί ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν διευκρινίσεις: 

 Για τυχόν διπλή καταβολή για υγειονομική περίθαλψη τόσο μέσω του ΙΚΑ από τη μισθωτή 

εργασία όσο και του ΟΑΕΕ μέσω της παράλληλης επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
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 Για τον υπολογισμό του ασφαλιστικού χρόνου που θα είναι παράλληλος και διπλός και  θα 

αφορά την έκδοση της κύριας σύνταξης στο μέλλον. 

 

Ασφάλιση Δικηγόρων 

 

Όσον αφορά την ασφάλιση των δικηγόρων στον ΕΦΚΑ, επειδή ο κλάδος διαθέτει επικουρικά 

ταμεία, το ποσό των εισφορών διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Εισφορά στην κύρια σύνταξη 20,00% 

Εισφορά στον κλάδο υγείας  6,95% 

Εισφορά στην επικουρική ασφάλιση 7,00% 

Εισφορά στην εφάπαξ παροχή 4,00% 

Σύνολο εισφοράς στον ΟΑΕΕ 37,95% 

 

Κατώτατο όριο ασφαλιστικής εισφοράς δικηγόρων 

 

Όπως ισχύει και με τους υπόλοιπους κλάδους, κατώτατο όριο ασφαλιστικών εισφορών 

ορίζεται το 37,95% των φορολογητέων κερδών της προηγούμενης χρήσης, που ισοδυναμεί με τον 

ετήσιο βασικό μισθό του άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ήτοι: 

 

Ελάχιστες ασφαλιστικές εισφορές δικηγόρων = (586,08*12)*37,95% = 7.032,96€ * 37,95% = 

2.669,01€ ετησίως. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 120€ ετησίως υπέρ ΟΑΕΔ, συνεπώς 

οριστικοποιείται σε 2789,01€ ως ελάχιστο κατώτατο όριο, που αντιστοιχεί σε 232,42€ μηνιαίες 

καταβολές (2.789,01€/12). 

 

Τρόπος πληρωμής των εισφορών 

 

Για τον τρόπο πληρωμής διακρίνονται δύο περιπτώσεις: 

 Δικηγόροι ελεύθεροι επαγγελματίες με δελτίο παροχής υπηρεσιών: Σύμφωνα με την 

παράγραφο 11α του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, υπέρ του νεοσύστατου ΕΦΚΑ καταβάλλεται 

ποσοστό 20% επί της ελάχιστης αμοιβής ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση, για την οποία 

απαιτείται η έκδοση γραμματίου προείσπραξης. Στη συνέχεια, ο αρμόδιος Δικηγορικός Σύλλογος 

αποστέλλει στον ΕΦΚΑ τη σχετικά συγκεντρωτική κατάσταση ασφαλιστικών πληρωμών ανά 

δικηγόρο. 
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 Δικηγόροι με πάγια αντιμισθία ή για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημα τους 

προέρχεται από την απασχόληση τους σε ένα ή δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά): Ειδικά για τους 

δικηγόρους που απασχολούνται με έμμισθη εντολή, τα ποσά των εισφορών αυτών αφαιρούνται 

από την εισφορά του ασφαλισμένου. 

 

Παρατηρήσεις: 

 Στην περίπτωση που τα ποσά που καταβάλλονται ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση 

υπολείπονται της εισφοράς όπως ορίζεται στο άρθρο 39, τότε ο ασφαλισμένος καταβάλει την 

προκύπτουσα διαφορά σε χρήμα. (παρ. 11β του άρθρου 39 του Ν.4387/2016) 

 Στην περίπτωση που τα ποσά που καταβλήθηκαν υπερβαίνουν την προβλεπόμενη μηνιαία 

εισφορά, δεν επιστρέφονται αλλά συμψηφίζονται με την ετήσια ασφαλιστική οφειλή του αντίστοιχου 

έτους. (παρ. 11γ του άρθρου 39 του Ν.4387/2016) 

 Δικηγόροι σε αναστολή καταβάλουν κανονικά ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το 

κατώτατο όριο, ήτοι 2.789,01€ ετησίως (παρ 3 και  5 άρθ. 39 Ν.4387/2016). 

Νέοι ασφαλισμένοι 

 

Ειδικά για τους αυτοαπασχολούμενους αποφοίτους της ανώτατης εκπαίδευσης, που έχουν 

κάνει έναρξη και είναι ταυτόχρονα εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια, 

υπάρχει μια γενική ελάφρυνση στις εισφορές: 

 Τόσο στο ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών που αφορούν την κύρια ασφάλιση τα 

πρώτα πέντε χρόνια από την έναρξη, ως ακολούθως: 

 

Τα πρώτα δύο έτη Ποσοστό 14% 

Τα επόμενα τρία έτη Ποσοστό 17% 

Από το τέλος του 5ου έτους και μετά Ποσοστό 20%  

 

 Όσο και στο ελάχιστο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα πάνω στο οποίο θα υπολογίζονται 

οι κατώτερες ασφαλιστικές εισφορές και αντιστοιχεί στο 70% του ελάχιστου κατώτατου ετήσιου 

βασικού μισθού για έναν άγαμο μισθωτό άνω των 25 ετών,  ήτοι: (586,08*12)*70% =4923,07€. 

(παρ 3  άρθ. 39 Ν.4387/2016) 

Να σημειωθεί ότι η μείωση αυτή στις ασφαλιστικές εισφορές δεν έχει χαριστικό χαρακτήρα, 

καθώς η διαφορά που υπολείπεται τα 5 πρώτα χρόνια επιχειρηματικής δραστηριότητας θα 

εξοφληθεί σε βάθος χρόνου έως 15 ετών, προσαυξάνοντας τις ετήσιες ασφαλιστικές καταβολές 

κατά 1/5 του ετήσιου καταβαλλόμενου ποσού ασφαλιστικών εισφορών, εφόσον τα φορολογητέα 

κέρδη του προηγούμενου έτους υπερβαίνουν τις 18.000€. (παρ 2 άρθρο 39 Ν.4387/2016) 
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Επίσης, να επισημανθεί ότι αναμένονται διευκρινίσεις ως προς το ποιος θεωρείται νέος 

ασφαλισμένος, δηλαδή ποια ημερομηνία πρώτης έναρξης λαμβάνουν υπόψη οι εν λόγω διατάξεις. 

 

Γενικό συμπέρασμα 

 

Ο νέος τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΟΑΕΕ προσπαθεί να 

συνδέσει το εισόδημα που δηλώνει και φορολογείται ο εκάστοτε επιχειρηματίας, με το 

συνταξιοδοτικό δικαίωμα του στο μέλλον. Συνεπώς, επιχειρηματίες που αντιμετωπίζουν σημαντικό 

πρόβλημα κερδοφορίας λόγω οικονομικής ύφεσης, θα δουν σημαντική και ίσως «ανακουφιστική» 

μείωση των εισφορών τους στον ΟΑΕΕ, γεγονός που θα τους βοηθήσει να περιορίσουν το 

λειτουργικό τους κόστος για το άμεσο μέλλον και να προσπαθήσουν να ορθοποδήσουν. 

Αντίθετα, όσο περισσότερο αυξάνονται τα φορολογητέα κέρδη ενός επιχειρηματία, τόσο 

γίνεται πιο έντονη η επιβάρυνση του 26,95% για την ασφαλιστική κάλυψη του ΟΑΕΕ, 

υπερβαίνοντας από ένα όριο και μετά την παρούσα ανώτατη ασφαλιστική κλάση του φορέα.  

Να σημειωθεί ότι αναμένονται διευκρινίσεις σχετικά με την πληρωμή των ασφαλιστικών 

εισφορών προς τον νεοσύστατο ΕΦΚΑ για το πρώτο εξάμηνο του 2017, καθώς τα φορολογητέα 

κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα για τη χρήση 2016 θα είναι γνωστά με την υποβολή των 

φορολογικών δηλώσεων έως 30/6/2017 όπως υποθέτεται. Συνεπώς, αναμένονται οδηγίες σχετικά 

με το μηνιαίο ποσό πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών του εκάστοτε επαγγελματία από 1/1/2017 

έως 30/6/2017. 

Τέλος, αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί και στο οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα 

είναι το γεγονός ότι το συνταξιοδοτικό δικαίωμα «χτίζεται» με βάση τις καταβληθείσες ασφαλιστικές 

εισφορές όλων των ετών. Συνεπώς, εάν ένας επιχειρηματίας εμφανίζει κατ’ εξακολούθηση χαμηλά 

φορολογητέα κέρδη και μάλιστα κάτω του ελαχίστου ορίου των 7.032,96€, τότε αυτόματα 

καταβάλει τις ελάχιστες ασφαλιστικές εισφορές με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το ποσό της σύνταξης 

που θα λάβει στο μακρινό μέλλον. Σαφέστατα βέβαια, η κατάσταση αυτή ανατρέπεται σε κάθε 

περίπτωση και προσαρμόζεται στις οικονομικές συνθήκες τις εκάστοτε εποχής. 


