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Ε.Φ.Κ.Α. 
Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων ως «μπλοκάκια» 

 
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξέδωσε 

διευκρινιστική εγκύκλιο που αφορά το νέο τρόπο ασφάλισης από 1/1/2017 των 

αυτοαπασχολούμενων που υπάγονται στο άρθρο 39 του Ν. 4387/2016 και ασκούν επιχειρηματική 

δραστηριότητα πληρώντας τις προϋποθέσεις ασφάλισης ως «μπλοκάκι». 

 

Έννοια ασφαλισμένου με βάση το «μπλοκάκι» 
 

Όταν ένας αυτοαπασχολούμενος – ελεύθερος επαγγελματίας πληροί τις κάτωθι 

προϋποθέσεις ταυτόχρονα και σωρευτικά τότε θα ασφαλιστεί ως μισθωτός σύμφωνα με το άρθρο 

38 του Ν. 4387/2016 με βάση την εγκύκλιο του εν λόγω Υπουργείου με Αρ. Πρωτ. 

Φ80000/οικ.2460/106: 

• Άσκηση διαρκούς και όχι ευκαιριακής επαγγελματικής δραστηριότητας (έναρξη στην εφορία)  

• Απασχόληση σε ένα ή μέχρι δύο εργοδότες αυστηρά, ανεξάρτητα της νομικής μορφής τους, 

δηλαδή ανεξάρτητα εάν πρόκειται για εταιρίες (ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΑΕ, ΕΠΕ) ή ατομικές επιχειρήσεις 

(φυσικά πρόσωπα). 

• Ύπαρξη υπογεγραμμένης σύμβασης από τα δύο μέρη για τη συνεργασία αυτή. 

 

Στην περίπτωση αυτή, η αμοιβή της σύμβασης διαιρείται δια τους 12 μήνες προκειμένου να 

βρεθεί η μηνιαία αμοιβή και στη συνέχεια επί της αμοιβής αυτής υπολογίζονται οι μηνιαίες εισφορές 

ασφάλισης για τον κλάδο κύριας σύνταξης 13,33%, κατανεμημένες κατά 4,45% σε βάρος του 
ασφαλισμένου – μισθωτού μπλοκάκι και κατά 8,88% σε βάρος του αντισυμβαλλομένου – 
εργοδότη, οι οποίες δεν μπορεί να υπολείπονται των 130€ ως ελάχιστο κατώτατο όριο 

ασφαλιστικών εισφορών για τον κλάδο της σύνταξης από 1/2/2019.  Η ίδια αναλογία εισφορών 

μισθωτού και εργοδότη υπάρχει και για τον κλάδο ασθενείας και επικουρικής ασφάλισης. 

 

 

Εφόσον ο ασφαλισμένος – μπλοκάκι αιτείται την ασφάλιση του ως μισθωτός  

εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να αναγράφει επάνω στο Τ.Π.Υ που εκδίδει  

«Υπαγωγή στην ασφάλιση της παρ. 9 του αρθ. 39 του Ν.4387/2016 ως μισθωτός». 
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Διευκρινίσεις – Ειδικές περιπτώσεις 
 

 Στην περίπτωση των δύο συμβάσεων, ο κάθε αντισυμβαλλόμενος - εργοδότης 
πληρώνει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές με βάση το μηνιαίο εισόδημα του 
απασχολούμενου – μπλοκάκι που προκύπτει από τη μεταξύ τους σύμβαση διακριτά και 
μεμονωμένα. 
 

Παράδειγμα προς κατανόηση Ι (παρ. 7α εγκυκλίου Αρ. Πρωτ. Φ80000/οικ.2460/106) 

 
Μηχανικός παρέχει υπηρεσίες σε μια τεχνική εταιρία και σε μια τράπεζα για διάστημα 10 μηνών. 

Για αυτές τις δύο δραστηριότητες εκδίδει δελτίο παροχής υπηρεσιών, 20.000€ και 10.000€ 

αντιστοίχως. Από τη διάρκεια και τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών προκύπτει ότι αυτές δεν 

είναι ευκαιριακής μορφής, αλλά αντιθέτως απαιτούν διαρκή απασχόληση. Ως εκ τούτου, ο ως άνω 

ασφαλισμένος υπάγεται στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39. 

Συνεπώς για κάθε μια από τις ως άνω δραστηριότητες υπολογίζονται εισφορές ως εξής: Για την 

πρώτη, το ποσό της συμφωνηθείσας αμοιβής επιμερίζεται στους μήνες που διαρκεί η σύμβαση 

επομένως σε κάθε μήνα αντιστοιχεί αμοιβή ύψους 2000€. Επ’ αυτής υπολογίζονται εισφορές 

ύψους 13,33% για τον κλάδο κύριας σύνταξης, κατανεμημένο κατά 4,45% σε βάρος του 

ασφαλισμένου και κατά 8,88% σε βάρος του αντισυμβαλλομένου (τεχνικής εταιρίας). 

Για τη δεύτερη, το αντίστοιχο ποσό της μηνιαίας αμοιβής ανέρχεται σε 1000€, στο οποίο και θα 

υπολογιστούν εισφορές κατά όμοιο τρόπο. Είναι ευνόητο ότι κατά τον ίδιο τρόπο επιμερίζονται οι 

εισφορές για τον κλάδο περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής.  

 

 Σε κάθε περίπτωση, η μηνιαία αμοιβή συγκρίνεται με το ανώτατο και κατώτατο όριο 
εισοδήματος που οι διατάξεις του ΕΦΚΑ Ν. 4387/2016 δέχονται ως εισοδηματική βάση 
ασφάλισης. Συνεπώς: 

• Οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται ανά μήνα μέχρι το μηνιαίο ποσό 

εισοδήματος των 6500,00 € που είναι η ανώτερη εισοδηματική βάση εισφορών ΕΦΚΑ από 

1/2/2019.  (650,00*10) 

 

Παράδειγμα προς κατανόηση ΙΙ (παρ. 7β εγκυκλίου Αρ. Πρωτ. Φ80000/οικ.2460/106) 

 

Γιατρός παρέχει υπηρεσίες σε ιδιωτική κλινική με σύμβαση ετήσιας διάρκειας και αμοιβή ύψους 

80.000€, για την οποία εκδίδει τρία ΔΠΥ (δελτία παροχής υπηρεσιών). Η εν λόγω κλινική αποτελεί 

τον μόνο αντισυμβαλλόμενο του συγκεκριμένου ασφαλισμένου – ιατρού, επομένως αυτός υπάγεται 
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στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39. Ανεξαρτήτως του αριθμού των ΔΠΥ στις οποίες 

επιμερίζεται η συμφωνηθείσα αμοιβή, καταβάλλονται εισφορές με βάση το ανώτατο ετήσιο όριο 

των 70320€, με δεδομένο ότι η οικεία σύμβαση είναι ετήσιας διάρκειας. 

Αν η ως άνω σύμβαση ήταν διάρκειας 10 μηνών, τότε η συμφωνηθείσα αμοιβή θα αντιστοιχούσε 

σε 8000€/μήνα, συνεπώς οι εισφορές θα υπολογίζονται επί της ανώτατης μηνιαίας βάσης 

υπολογισμού των 6500,00€. Στην τελευταία περίπτωση και με δεδομένο ότι δεν πληροί πλέον τις 

προϋποθέσεις της παρ. 9 του άρθρου 39, ο εν λόγω ασφαλισμένος θα καταβάλει κανονικά 

εισφορές με βάση το άρθρο 39 (ως μη μισθωτός) για τους υπόλοιπους δύο μήνες του έτους. 

 

• Σε περίπτωση που η μηνιαία αμοιβή βάσει της σύμβασης είναι μικρότερη από το 

ελάχιστο επιτρεπτό όριο των 650,00€ ως βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών 

εισφορών, τότε ο  αντισυμβαλλόμενος – εργοδότης πληρώνει τις εισφορές που του 

αναλογούν μέχρι το συμφωνηθέν μηνιαίο τίμημα βάσει σύμβασης και για την υπερβάλλουσα 

διαφορά μέχρι τα 650,00€, ο αυτοαπασχολούμενος – μπλοκάκι πληρώνει εισφορές ως μη 

μισθωτός με βάση τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4387/2016. 

 

 Σε περίπτωση που η σύμβαση διαρκεί λιγότερο από 12 μήνες, τότε το συνολικό ποσό 
της σύμβασης διαιρείται δια τον αριθμό των μηνών που αυτή διαρκεί, προκειμένου να 
προσδιοριστεί η βάση εισοδήματος στην οποία θα υπολογιστούν οι άνω εισφορές. Για το 
υπόλοιπο διάστημα που δεν υπάρχει σύμβαση, οι εισφορές που θα καταβάλλει ο 
αυτοαπασχολούμενος θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 
ως μη μισθωτού.  
 

Παράδειγμα προς κατανόηση ΙΙΙ (παρ. 7γ εγκυκλίου Αρ. Πρωτ. Φ80000/οικ.2460/106) 

 

Γιατρός παρέχει υπηρεσίες σε ιδιωτική κλινική με σύμβαση διάρκειας 10 μηνών για την οποία 

εκδίδει ΔΠΥ αξίας 5000€. Με δεδομένο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 9 του άρθρου 

39, το ποσό της συμφωνηθείσας αμοιβής επιμερίζεται στους μήνες που διαρκεί η σύμβαση, 

επομένως σε κάθε μήνα αντιστοιχεί αμοιβή 500€. Επ’ αυτής υπολογίζονται εισφορές αντιστοίχως 

κατανεμημένες σε βάρος του ασφαλισμένου και σε βάρος του αντισυμβαλλομένου κατά τα ως άνω 

αναφερθέντα. 

Επομένως, για το ποσό που υπολείπεται της ελάχιστης μηνιαίας βάση υπολογισμού των 

αυτοαπασχολούμενων (650-500=150 ευρώ), ο ασφαλισμένος καταβάλλει εισφορές με βάση το 

άρθρο 39 (ως μη μισθωτός). 
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 Εάν κάποιος απασχολούμενος – μπλοκάκι παρέχει υπηρεσίες και σε άλλη εταιρία 
χωρίς να πληροί τις προδιαγραφές της παρ. 9 του άρθρου 39, τότε πρόκειται για 
παράλληλη ασφάλιση και υπάγεται στο άρθρο 36 του ΕΦΚΑ. Πιο συγκεκριμένα, για τις 

αποδοχές του από τη μισθωτή υπηρεσία με την ιδιότητα του ασφαλισμένου – μπλοκάκι θα 

υπολογίζονται εισφορές ως μισθωτός (άρθρο 38) και για την άλλη συνεργασία που δεν διαθέτει την 

ιδιότητα του «μπλοκάκι» θα καταβάλλει ο ίδιος τις ασφαλιστικές του εισφορές ως μη μισθωτός 

(άρθρο 39). 

 

Παράδειγμα προς κατανόηση IV (παρ. 7δ1 εγκυκλίου Αρ. Πρωτ. Φ80000/οικ.2460/106) 

 

Λογιστής εργάζεται ως μισθωτός σε εταιρία και παρέχει παράλληλα υπηρεσίες σε άλλη 

εταιρία με ΔΠΥ. Ο εν λόγω ασφαλισμένος δεν υπάγεται στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39, 

αλλά σε αυτή του άρθρου 36 περί πολλαπλής δραστηριότητας. Επομένως, για τις αποδοχές του 

από τη μισθωτή εργασία υπολογίζονται εισφορές με βάση το άρθρο 38, για το δε εισόδημα του 

από την ελεύθερη άσκηση επαγγέλματος (ΔΠΥ) καταβάλλει εισφορές με βάση το άρθρο 39 (ως μη 

μισθωτός). 

 

 Στην περίπτωση που ένας αυτοαπασχολούμενος – μπλοκάκι εργάζεται ως μισθωτός 
σε μια επιχείρηση και παρέχει στην ίδια εταιρία επιπλέον αποδοχές για τις οποίες εκδίδει 
ΔΠΥ, τότε για το σύνολο των εισοδημάτων αυτών θα καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές ως 
μπλοκάκι (άρθρο 38) καθώς πρόκειται για την ίδια επιχείρηση – εργοδότη. 
 

Εισφορές στο Δελτίο Επαγγελματικής Δαπάνης 
 

Όσα άτομα εργάζονται ευκαιριακά και αμείβονται με απόδειξη δαπάνης, στο καθορισμό της 

μηνιαίας βάσης υπολογισμού συνυπολογίζονται τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί με δελτίο 

επαγγελματικής δαπάνης και συνεπώς υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ. (παρ 3 άρθρου 2 

εγκυκλίου Υπουργείου εργασίας με Αρ. Πρωτ 61502/3399) 

 

Δικηγόροι 
 

 Όσοι δικηγόροι είναι εταίροι και συνεργάτες δικηγορικών εταιριών, δεν υπάγονται στις 

διατάξεις περί ασφάλισης ως μισθωτοί – μπλοκάκι και συνεπώς καταβάλουν ασφαλιστικές 

εισφορές ως μη μισθωτοί σύμφωνα με το άρθρο 39. (παρ 6 εγκυκλίου Αρ. Πρωτ. 

Φ80000/οικ.2460/106) 
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 Δικηγόροι που πληρούν τις προϋποθέσεις ασφάλισης ως μισθωτοί – μπλοκάκι είναι αυτοί 

που -προφανώς- δεν εργάζονται σε δικηγορικά γραφεία αλλά σε άλλα νομικά πρόσωπα με 

έμμισθη εντολή όπως τα Τραπεζικά Ιδρύματα και συνεπώς εντάσσονται στις εν λόγω διατάξεις.  

 

Διαδικασία ασφάλισης 
 

Η εγκύκλιος αναφέρει ότι ο αντισυμβαλλόμενος - εργοδότης οφείλει να υποβάλλει Αναλυτική 

Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) με όλα τα στοιχεία ασφάλισης του αυτοαπασχολούμενου – μπλοκάκι 

όπως ακριβώς πραγματοποιεί και για τους υπόλοιπους μισθωτούς υπαλλήλους του. 

Εάν ο αντισυμβαλλόμενος – εργοδότης δεν υποβάλει ΑΠΔ, με αποτέλεσμα ο 

αυτοαπασχολούμενος – μπλοκάκι να μην υπαχθεί στην οικεία ρύθμιση, τότε ο τελευταίος 

ενημερώνει την υπηρεσία του ΕΦΚΑ με μια υπεύθυνη δήλωση περί πλήρωσης των νόμιμων 

προϋποθέσεων, προκειμένου στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία να έρθει σε επαφή με τον 

αντισυμβαλλόμενο – εργοδότη και να τακτοποιήσει την υπόθεση. 


