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Ε.Φ.Κ.Α. 

Ασφαλιστικές εισφορές παράλληλης απασχόλησης (άρθρο 36 Ν.4387/2016) 

 

Σε συνέχεια της επίλυσης των εκκρεμών θεμάτων που αφορούν την ασφάλιση μέσω ΕΦΚΑ 

από 1/1/2017, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

εξέδωσε τη διευκρινιστική εγκύκλιο Φ.10043/οικ.14226/431/24-3-2017 που αφορά τον 

προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών σε περίπτωση πολλαπλής και παράλληλης 

ασφάλισης, περιλαμβάνοντας αυτές που θα πρέπει να καταβάλλουν τα άτομα: 

 Που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε πολλαπλά αντικείμενα που ασφαλιστικά 

υπάγονταν σε περισσότερους του ενός παλαιούς φορείς κύριας ασφάλισης, δηλαδή για 

διαφορετικές δραστηριότητες που υπάγονταν στο ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ κτλ. 

 Που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε παράλληλα αντικείμενα που ασφαλιστικά 

υπάγονταν στον ίδιο κύριο ασφαλιστικό φορέα, όπως για παράδειγμα ιατρός που εργάζεται 

ως μισθωτός σε ιδιωτική κλινική και διατηρεί ταυτόχρονα και ιδιωτικό ιατρείο, συνεπώς και για τις 

δύο παράλληλες δραστηριότητες υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ. 

 

Αναζήτηση εισοδήματος που υπάγεται σε ασφαλιστική εισφορά του ΕΦΚΑ 

 

Για να εξακριβωθεί ποιο εισόδημα εντάσσεται σε ποια ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών του 

ΕΦΚΑ βάσει των άρθρων 38, 39 και 40 του Ν.4387/2016, διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις: 

 

Πηγή Εισοδήματα από 
Ανώτατα και κατώτατα 

όρια ασφάλισης μηνιαία 

Διατάξεις 

Ν. 4387/2016 

Α 

Επιχειρηματική δραστηριότητα, παροχή 

υπηρεσιών, αμοιβές ΔΣ, αμοιβές διαχειριστή 

ΙΚΕ, μερίσματα μετόχων ΑΕ, απόδειξη δαπάνης 

και αυτοαπασχόληση 

 

Ανώτατο όριο: 5860,80€ 

Κατώτατο όριο: 586,08€ 

Αρθ 39 

(πρώην λοιπά 
ταμεία όπως 
ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ 

κτλ) 

Β Αγροτική δραστηριότητα 
Ανώτατο όριο: 5860,80€ 

Κατώτατο όριο: 410,26€ 

Αρθ 40 

(πρώην ΟΓΑ) 

Γ 
Μισθωτές υπηρεσίες και αμοιβές μελών ΔΣ 

(εξαρτημένη εργασία) 

Ανώτατο όριο: 5860,80€ 

Κατώτατο όριο: 

 586,08€ για >25 ετών 

 510,95€ για <25 ετών 

Αρθ 38 

(πρώην ΙΚΑ) 
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Διευκρινιστικά σημεία: 

1. ΕΤΑΑ (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων): Περιλαμβάνει τους πρώην φορείς 

ασφάλισης ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, Ταμείο Νομικών και Προνοίας, ΤΠΕΔΕ. 

2. Αυτοαπασχολούμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις καλούνται τα άτομα που ανήκουν στην 

ασφάλιση του πρώην ΕΤΑΑ. (γιατροί, φαρμακοποιοί, κτηνίατροι, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, 

μηχανικοί κτλ). Για συγκεκριμένες κατηγορίες αυτών των ασφαλισμένων το κατώτατο όριο 

διαμορφώνεται στα 410,25€ για τα πρώτα 5 χρόνια ασφάλισης (Α πηγή)1. 

Επίσης, οι ασφαλιστικές εισφορές που θα καταβάλλουν το διάστημα 1/1/2017-31/12/2020 

έχουν κάποιες μειώσεις σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4387/2016. 

3. ΟΑΕΕ: Στο φορέα αυτό ανήκει και η ασφάλιση των ελευθέρων επαγγελματιών. 

 

Τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ανά πηγή εισοδήματος 

 

Όπως γίνεται κατανοητό, κάθε διαφορετική πηγή εισοδήματος υπάγεται σε διαφορετικές 

ασφαλιστικές εισφορές. Λαμβανομένου υπόψη ότι από 1/1/2017, όλοι οι ασφαλισμένοι θα πρέπει 

να καταβάλλουν εισφορές στον ΕΦΚΑ για τα εισοδήματα που αποκτούν από όλες τις 

επαγγελματικές δραστηριότητες, χωρίς εξαιρέσεις και απαλλαγές, στην περίπτωση της πολλαπλής 

και παράλληλης ασφάλισης όπως ορίζονται στο άρθρο 36 του Ν.4387/2016, θα πρέπει να 

προσδιοριστεί αρχικά η ασφαλιστέα ιδιότητα και μετά τα ποσοστά ασφάλισης με βάση το άρθρο το 

οποίο ανήκει αυτή, υπό τις κάτωθι προδιαγραφές: 

 Τα ανώτατα και κατώτατα όρια ισχύουν για όλες τις πηγές εισοδήματος αθροιστικά και 

σωρευτικά. Συνεπώς, θα πρέπει να προσδιοριστεί ποιο εισόδημα από όλα προηγείται στην 

ασφάλιση, για να ακολουθήσουν οι άλλες πηγές εισοδήματος κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους 

και να συμπληρώσουν το ανώτατο ή κατώτατο όριο αυτών. 

 Εάν υπάρχει εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία πάντα προηγείται στον υπολογισμό των 

ασφαλιστικών εισφορών έναντι των άλλων πηγών εισοδήματος, που κατατάσσονται κατά 

φθίνουσα τάξη μεγέθους. (από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο) 

 Εάν δεν υπάρχει εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία, προηγείται πάντα το μηνιαίο εισόδημα 

από τη βασική πηγή βιοπορισμού, που είναι και το υψηλότερο, και μετά ακολουθούν τα 

εισοδήματα από άλλες πηγές κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους. 

 

Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται σε μηνιαία βάση και  

τα εισοδήματα αντλούνται από τα αρχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 

όπως διαμορφώνονται με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. 

                                                           

1
 βλ σελ 3 της εγκυκλίου Φ.10043/οικ.14226/431/24-3-2017 
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Παράδειγμα προς κατανόηση Ι (μισθωτές υπηρεσίες (ΙΚΑ) και επιχειρηματική δραστηριότητα (ΟΑΕΕ) 

 

Α) Μισθωτός πλήρους απασχόλησης με μηνιαίες αποδοχές 4000,00€ και μηνιαίο εισόδημα από 

άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος 3000,00€. 

 

Ασφαλιστικές Εισφορές ΕΦΚΑ Σχόλια 

 Για τις μισθωτές υπηρεσίες 4000,00€ με βάση το 

άρθ 38 (<max 5860,80€)  

 Ως ελεύθερος επαγγελματίας για το υπόλοιπο ποσό, 

ήτοι 5860,80-4000,00= 1860,80€, δηλαδή μέχρι να 

συμπληρωθεί το ανώτατο όριο ασφάλισης, με το άρθ 39. 

 Πάντα προηγείται το εισόδημα από μισθωτές 

υπηρεσίες στον υπολογισμό του ΕΦΚΑ. 

 Δεν υπολογίζεται ΕΦΚΑ για το σύνολο των 

3000,00€ γιατί αθροιστικά τα εισοδήματα έχουν 

καλύψει το ανώτατο όριο των 5860,80€. 

 

 

Β) Μισθωτός πλήρους απασχόλησης με μηνιαίες αποδοχές 2000,00€ και μηνιαίο εισόδημα από 

άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος 1000,00€. 

 

Ασφαλιστικές Εισφορές ΕΦΚΑ Σχόλια 

 Για τις μισθωτές υπηρεσίες 2000,00€ με βάση το 

άρθ 38 (<max 5860,80€)  

 Ως ελεύθερος επαγγελματίας για όλο το ποσό των 

1000€ με το άρθ 39. 

 Υπολογίζεται ΕΦΚΑ κανονικά ανά πηγή 

εισοδήματος, διότι αθροιστικά δεν έχουν 

καλύψει το ανώτατο όριο των 5860,80€. 

 

 

Γ) Μισθωτός πλήρους απασχόλησης με μηνιαίες αποδοχές 1500,00€ και κανένα μηνιαίο εισόδημα 

από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, λόγω εμφάνισης ζημιών το προηγούμενο έτος. 

 

Ασφαλιστικές Εισφορές ΕΦΚΑ Σχόλια 

 Για τις μισθωτές υπηρεσίες 1500,00€ 

με βάση το άρθ 38 (<max 5860,80€)  

 Καμία εισφορά για την επιχειρηματική 

δραστηριότητα με το άρθ 39. 

 Υπολογίζεται ΕΦΚΑ μόνο στις μισθωτές υπηρεσίες οι οποίες 

υπερβαίνουν το κατώτατο όριο των 586,08€ και όχι στην 

επιχειρηματική δραστηριότητα που είναι ζημιογόνα. 

 

 

Δ) Μισθωτός μερικής απασχόλησης και κάτω των 25 ετών με μηνιαίες αποδοχές 200,00€ και 

εισόδημα από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος 100,00€. 

 



 

 

 Λογιστής Φοροτεχνικός A’ Τάξης  

 
 Ειδικός Εισηγητής Λογιστικής 

 

ΥΜΗΤΤΟΥ 75, 11633 ΠΑΓΚΡΑΤΙ – Τ: 211.0149320 ,  Φ: 211.0122995 www.sotele.gr 

 

Ασφαλιστικές Εισφορές ΕΦΚΑ Σχόλια 

 Για τις μισθωτές υπηρεσίες 200,00€ με βάση 

το άρθ 38 (<min 510,95€ λόγω ηλικίας)  

 Ως ελεύθερος επαγγελματίας για το υπόλοιπο 

ποσό που πρέπει να συμπληρώσει το κατώτατο 

όριο, ήτοι 510,95-200,00= 310,95€ με το άρθ 39. 

 Στις μισθωτές υπηρεσίες λαμβάνεται υπόψη η ηλικία 

για το κατώτατο όριο εισφορών. 

 Επειδή τα εισοδήματα δεν έχουν καλύψει το 

κατώτατο όριο, θα υπολογιστεί ΕΦΚΑ στη διαφορά με 

βάση το άρθ 39 και όχι μόνο στα 100,00€. 

 

Παράδειγμα προς κατανόηση ΙΙ (μισθωτές υπηρεσίες (ΙΚΑ) και αγροτική δραστηριότητα (ΟΓΑ) 

 

Α) Μισθωτός πλήρους απασχόλησης με μηνιαίες αποδοχές 6000,00€ και μηνιαίο εισόδημα από 

αγροτική δραστηριότητα 1000,00€. 

 

Ασφαλιστικές Εισφορές ΕΦΚΑ Σχόλια 

 Για τις μισθωτές υπηρεσίες οι εισφορές θα 

υπολογιστούν στο ανώτατο όριο των 5860,80€ 

(<6000,00€) με βάση το αρθ. 38 

 Δεν υπάρχει υποχρέωση εισφοράς για τα 

εισοδήματα αγροτικής δραστηριότητας του αρθ 40 

 Από τη στιγμή που το εισόδημα από μισθωτές 

υπηρεσίες καλύπτει από μόνο του το ανώτατο 

εισοδηματικό όριο ασφάλισης, οι ασφαλιστικές 

εισφορές θα υπολογιστούν επ’ αυτού και μόνο με βάση 

το άρθ. 38
2
. 

 

Β) Μισθωτός μερικής απασχόλησης με μηνιαίες αποδοχές 300,00€ και μηνιαίο εισόδημα από 

αγροτική δραστηριότητα 4000,00€. 

 

Ασφαλιστικές Εισφορές ΕΦΚΑ Σχόλια 

 Για τις μισθωτές υπηρεσίες 300,00€ με βάση 

το άρθ 38 (<min 586,08€)  

 Για το ποσό των 4000,00€ με το άρθ 40. 

 Για κάθε πηγή εισοδήματος υπολογίζεται ΕΦΚΑ με 

τις αντίστοιχες εισφορές, καθώς δεν συμπληρώνουν 

αθροιστικά το ανώτατο όριο των 5860,80€. 

 

Γ) Μισθωτός μερικής απασχόλησης με μηνιαίες αποδοχές 200,00€ και μηνιαίο εισόδημα από 

αγροτική δραστηριότητα 100,00€. 

 

Ασφαλιστικές Εισφορές ΕΦΚΑ Σχόλια 

 Για τις μισθωτές υπηρεσίες 200,00€ 

με βάση το άρθ 38 (<min 586,08€)  

 Για τη διαφορά 410,26-

200,00=210,26€ με το άρθ 40. 

 Το συνολικό εισόδημα (200,00€+100,00€) δεν καλύπτει το 

κατώτατο όριο των 410,26€, συνεπώς αφού πληρωθούν οι 

εισφορές του αρθ 38 για τις μισθωτές υπηρεσίες, το υπόλοιπο 

υπάγεται στην ασφάλιση του αρθ 40.  

                                                           

2
 Το ίδιο ισχύει σε κάθε περίπτωση που η πρώτη και βασική πηγή εισοδήματος εξαντλεί το ανώτατο όριο 

εισοδήματος ως προς την ασφάλιση. 



 

 

 Λογιστής Φοροτεχνικός A’ Τάξης  

 
 Ειδικός Εισηγητής Λογιστικής 

 

ΥΜΗΤΤΟΥ 75, 11633 ΠΑΓΚΡΑΤΙ – Τ: 211.0149320 ,  Φ: 211.0122995 www.sotele.gr 

 

Παράδειγμα προς κατανόηση ΙΙΙ (επιχειρηματική (ΟΑΕΕ) και αγροτική δραστηριότητα (ΟΓΑ) 

 

Α) Ελεύθερος επαγγελματίας με μηνιαίο εισόδημα 4000,00€ και μηνιαίο εισόδημα από αγροτική 

δραστηριότητα 3000,00€. 

 

Ασφαλιστικές Εισφορές ΕΦΚΑ Σχόλια 

 Για το εισόδημα 4000€ με βάση το άρθ 

39 (<max 5860,80€) 

 Για το υπόλοιπο ποσό, ήτοι 5860,80-

4000,00= 1860,80€, δηλαδή μέχρι να 

συμπληρωθεί το ανώτατο όριο ασφάλισης, 

με το άρθ 40. 

 Όταν δεν υπάρχουν μισθωτές υπηρεσίες, ο ΕΦΚΑ 

υπολογίζεται αρχικά από την πηγή με το υψηλότερο εισόδημα 

και μετά ακολουθούν οι υπόλοιπες. 

 Οι εισφορές που αφορούν την αγροτική δραστηριότητα δεν 

καταβάλλονται στο ποσό των 3000,00€ γιατί αθροιστικά οι δύο 

πηγές υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 5860,80€. 

 

Β) Ελεύθερος επαγγελματίας με μηνιαίο εισόδημα 200,00€ και μηνιαίο εισόδημα από αγροτική 

δραστηριότητα 150,00€. 

 

Ασφαλιστικές 

Εισφορές ΕΦΚΑ 

Σχόλια 

  Για ποσό 586,08€ 

με το άρθ 39 μόνο. 

 Επειδή αθροιστικά και τα δύο εισοδήματα δεν καλύπτουν το κατώτατο όριο 

(200,00+150,00<586,08) και το εισόδημα από το ελευθέριο επάγγελμα υπερτερεί, 

οι εισφορές θα υπολογιστούν στο κατώτατο όριο αυτού με βάση το άρθ 39. 

 

 

Παράδειγμα προς κατανόηση ΙV (δύο δραστηριότητες που ανήκουν στην αυτοαπασχόληση (ΕΤΑΑ) 

 

Ιατρός έχει μηνιαίο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες σε ιδιωτική κλινική 4000,00€ και 

μηνιαίο εισόδημα από το ιδιωτικό ιατρείο που διατηρεί 2000,00€.  

 

Ασφαλιστικές Εισφορές ΕΦΚΑ Σχόλια 

 Για το εισόδημα 4000€ με βάση το άρθ 

38 (<max 5860,80€) 

 Για το υπόλοιπο ποσό, ήτοι 5860,80-

4000,00= 1860,80€, δηλαδή μέχρι να 

συμπληρωθεί το ανώτατο όριο ασφάλισης, 

με το άρθ 39, συνυπολογίζοντας τη μείωση 

που αναγνωρίζει το άρθ 98. 

 Ακόμα και εάν οι δραστηριότητες υπάγονταν στον ίδιο 

φορέα ασφάλισης (ΕΤΑΑ), οι εισφορές του ΕΦΚΑ θα 

υπολογίζονται με βάση την πηγή εισοδήματος.  

 Οι εισφορές που αφορούν την αυτοαπασχόληση δεν 

καταβάλλονται στο ποσό των 2000,00€ γιατί αθροιστικά οι δύο 

πηγές υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 5860,80€. 

 


