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Ι. ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ 

1.Προθεσμία επιλογής α.κ.: έως 12.2.2023 (Μέχρι τότε ο ασφαλισμένος μπορεί να αλλάξει 

την επιλογή του). 

2. Εφόσον δεν γίνει επιλογή, ο ασφαλισμένος παραμένει στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία 

που έχει επιλέξει (αν δεν είχε ποτέ επιλέξει παραμένει στην ίδια). 

3.Για τα επόμενα έτη: ελεύθερη επιλογή α.κ. (ανώτερης ή κατώτερης) οποτεδήποτε εντός 

του έτους, με ισχύ για ολόκληρο το επόμενο έτος. 

4. Εσφαλμένη επιλογή α.κ. δεν έχει δυσμενείς συνέπειες στη σύνταξη, αφού σε περίπτωση 

40ετούς ασφάλισης θα αποτελεί το 1/40 του υπολογισμού αυτής, ενώ μπορεί να διορθωθεί 

με την επιλογή του επομένου έτους. 

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 και έχουν προσαυξήσεις. 

6. Πλέον παρέχεται η δυνατότητα επιλογής α.κ. και για την επικουρική ασφάλιση και για την 

πρόνοια (εφάπαξ), ενώ ο ασφαλισμένος μπορεί να κάνει διαφορετικές επιλογές. Πχ. 2η Κύρια 

Ασφάλιση και Υγεία 1η Επικουρική και 3η Πρόνοια.  

7. Εξακολουθεί ο συμψηφισμός των γραμματίων προκαταβολής εισφορών δικηγόρων, ενώ 

τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα κατ’επιλογή του δικηγόρου είτε συμψηφίζονται με μελλοντικές 

οφειλές, είτε επιστρέφονται. Προσοχή από φέτος πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονική 

αίτηση επιστροφής εισφορών. 

8. Ασφαλισμένοι που δεν θα επιλέξουν εν 

τάσσονται σε όποια ασφαλιστική κατηγορία είχαν ενταχθεί στο προηγούμενο έτος. 

9. Οι νέοι ασφαλισμένοι (της πρώτης πενταετίας) εντάσσονται κατ’επιλογή τους (κατά την 

εγγραφή τους στον ΕΦΚΑ) στην ειδική ασφαλιστική κατηγορία με μειωμένες εισφορές 

κύριας σύνταξης και υγείας. Η επιλογή αυτή μπορεί να γίνει άπαξ, γι’αυτό συνιστούμε σε 

όσους συναδέλφους είναι στην ειδική, να μην κάνουν καμία επιλογή. Άλλωστε το σύστημα  

 

10. Κατά την επιλογή λαμβάνουμε υπόψη ότι 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  
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11. Έμμισθοι δικηγόροι (μετακλητοί, ειδικοί συνεργάτες, καθηγητές κλπ.) επιλέγουν 

υποχρεωτικά. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή ως προς την επικουρική και πρόνοια θα πρέπει 

να συμπίπτει με αυτήν που έχουν δηλώσει ήδη στον εντολέα τους.  

12. Γενικός Κανόνας: Νέοι ασφαλισμένοι προτιμότερο είναι να επιλέξουν τις πιο χαμηλές 

α.κ., ενώ ασφαλισμένοι με πολλά έτη ασφάλισης μεσαίες α.κ. και άνω. 

13. Παραμένουν οι μειώσεις των μητέρων για ένα χρόνο μετά τον τοκετό (141 ν.3655/08). 

14. Ασκούμενοι δικηγόροι: Δεν προκύπτει αλλαγή του ασφαλιστικού τους καθεστώτος, 

καθόσον υπάρχει υποχρεωτική υπαγωγή τους στην ασφάλιση μόνο του Κλάδου Υγείας και 

μάλιστα εκ του νόμου στην ειδική ασφαλιστική κατηγορία. Το σύστημα τους εντάσσει 

αυτόματα με την εγγραφή τους στην ειδική κατηγορία, οπότε δεν χρειάζεται να κάνουν 

κάποια επιλογή. 

 

Ασφαλισμένοι που έχουν αποφασίσει ήδη και επιθυμούν να επιλέξουν ασφαλιστική 

κατηγορία, ακολουθούν τα ακόλουθα βήματα: 

1ο ΒΗΜΑ 

Εισέρχονται στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΦΚΑ και επιλέγουν το σύνδεσμο που 

επισημαίνουμε: 
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2ο ΒΗΜΑ 

Εισάγουμε κωδικούς TAXIS και στη συνέχεια ΑΜΚΑ και εμφανίζεται η ακόλουθη εικόνα: 
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Αφού επιλέξω την Α.Κ. που επιθυμώ, πατώ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ 

Η διαδικασία έχει πλέον ολοκληρωθεί, ο ασφαλισμένος λαμβάνει αριθμό υποβολής (συστήματος)  

και μετά τις 12.2.2023 θα αναρτηθεί το σχετικό ειδοποιητήριο ΕΦΚΑ Ιανουαρίου 2023 με τις επιλογές 

μας. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΧΡΙ 

12.2.2023. 
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ΙΙ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ- ΑΥΞΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2023 

 

Ι. Με την με Αριθ. Πρωτ. : Δ.15 / Δ΄ / 980130 / 1 / 2023 Πράξη του Υφυπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων διαπιστώθηκε η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2023 και 

ειδικότερα: 

 

Άρθρο 1  

Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών 

 

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών της παρ. 2.α του άρθρου 5 και της παρ. 2 του άρθρου 

38 του ν. 4387/2016 για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών 

και των εργοδοτών προσαυξάνεται κατά 9,6452611330377% και διαμορφώνεται στο ποσό των 

7.126,94 ευρώ.  

 

Άρθρο 2 

Ασφαλιστικές κατηγορίες αυτοτελώς απασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών 

 

Τα προβλεπόμενα από τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 ποσά των ασφαλιστικών 

κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης των 

αυτοτελώς απασχολουμένων και των ελευθέρων επαγγελματιών ασφαλισμένων του e-

Ε.Φ.Κ.Α. προσαυξάνονται κατά 9,6452611330377% και διαμορφώνονται ως εξής: 

 

Ασφαλιστικές 

Κατηγορίες 

Ποσά εισφορών 

κύριας σύνταξης σε ευρώ 

 από 1.1.2023  

1η κατηγορία 169,95 

2η κατηγορία 203,94 

3η κατηγορία 258,76 

4η κατηγορία 325,65 

5η κατηγορία 404,59 

6η κατηγορία 548,23 

Ειδική κατηγορία 101,97 
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Άρθρο 3 

Ασφαλιστικές κατηγορίες ασφαλισμένων του πρώην Οργανισμού Γεωργικών 

Ασφαλίσεων (πρ. ΟΓΑ) 

 

Τα προβλεπόμενα από τις παρ. 1 και 6 του άρθρου 40 του ν.4387/2016 ποσά των ασφαλιστικών 

κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης και υπέρ 

αγροτικής εστίας των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ προσαυξάνονται κατά 

9,6452611330377% και διαμορφώνονται ως εξής: 

 

Ασφαλιστικές 

κατηγορίες 

Ποσά εισφορών 

κύριας σύνταξης σε 

ευρώ 

 από 1.1.2023 

Ποσά εισφορών 

Αγροτικής Εστίας  

σε ευρώ 

 από 1.1.2023 

1η κατηγορία 99,78 2,19 

2η κατηγορία 120,61 2,19 

3η κατηγορία 152,41 3,29 

4η κατηγορία 191,88 3,29 

5η κατηγορία 239,03 4,39 

6η κατηγορία 323,45 6,58 

 

Άρθρο 4 

Ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές κλάδου υγείας  

 

Τα προβλεπόμενα από τις παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 41 του ν.4387/2016 ποσά των 

ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κλάδου 

υγείας των αυτοτελώς απασχολουμένων και των ελευθέρων επαγγελματιών και υπέρ 

υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ προσαυξάνονται κατά 

9,6452611330377% και διαμορφώνονται ως εξής: 

 

Αυτοτελώς απασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες 

Ασφαλιστικές 

κατηγορίες 

Ποσά εισφορών 

υγειονομικής περίθαλψης σε ευρώ 

 από 1.1.2023 

 Υγείας σε χρήμα Υγείας σε είδος 

1η κατηγορία 5,48 54,82 

2η κατηγορία 6,58 65,79 

3η κατηγορία 6,58 65,79 

4η κατηγορία 6,58 65,79 

5η κατηγορία 6,58 65,79 

6η κατηγορία 6,58 65,79 
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Ειδική κατηγορία 3,29 32,89 

 

 

Ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ 

Ασφαλιστικές 

κατηγορίες 

Ποσά εισφορών 

υγειονομικής περίθαλψης σε ευρώ 

 από 1.1.2023 

 Υγείας σε χρήμα Υγείας σε είδος 

1η κατηγορία 3,29 31,80 

2η κατηγορία 3,29 38,38 

3η κατηγορία 3,29 38,38 

4η κατηγορία 3,29 38,38 

5η κατηγορία 3,29 38,38 

6η κατηγορία 3,29 38,38 

 

Άρθρο 5 

Ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές κλάδου εφάπαξ παροχών 

 

Τα προβλεπόμενα από την παρ. 2.γ του άρθρου 35 του ν.4387/2016 ποσά των ασφαλιστικών 

κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εφάπαξ παροχής των 

αυτοτελώς απασχολουμένων, των ελευθέρων επαγγελματιών και όλων των πριν και μετά την 

01.01.1993 ασφαλισμένων εμμίσθων δικηγόρων και μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών 

του  Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. προσαυξάνονται κατά 9,6452611330377% και 

διαμορφώνονται ως εξής: 

 

Ασφαλιστικές 

Κατηγορίες 

Ποσά εισφορών 

εφάπαξ παροχής σε ευρώ 

 από 1.1.2023  

1η κατηγορία 28,51 

2η κατηγορία 33,99 

3η κατηγορία 40,57 

 

 

Άρθρο 6  

Ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές κλάδου επικουρικής 

 

Τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 97 του ν.4387/2016 ποσά των ασφαλιστικών 

κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επικουρικής ασφάλισης  

των αυτοτελώς απασχολουμένων, των ελευθέρων επαγγελματιών, των εμμίσθων δικηγόρων 

και των μισθωτών μηχανικών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. και του 

Τ.Ε.Κ.Α. προσαυξάνονται κατά 9,6452611330377% και διαμορφώνονται ως εξής: 
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Ασφαλιστικές 

Κατηγορίες 

Ποσά εισφορών 

επικουρικής σύνταξης σε 

ευρώ 

 από 1.1.2023  

1η κατηγορία 42,76 

2η κατηγορία 51,53 

3η κατηγορία 61,40 

 

 

Άρθρο 6 

Έναρξη ισχύος 

 

Τα ανωτέρω προσαυξημένα ποσά ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2023.  

   

Α. Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενοι 

Mετά την έκδοση της διαπιστωτικής Με το νέο ασφαλιστικό αποσυνδέονται οι εισφορές από το 

φορολογητέο εισόδημα και παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ  έξι (6) 

ασφαλιστικών κατηγοριών ως εξής:  

Ασφαλιστικές 

Κατηγορίες 

Κλάδος Κύριας Σύνταξης 

(€) 

Κλάδος  Υγειονομικής Περίθαλψης 

(€) 

Συνολικό 

ποσό (€) 

1η 169,95 60,30 230,25 

2η 203,94 72,37 276,31 

3η 258,76 72,37 331,13 

4η 325,65 72,37 398,02 

5η 404,59 72,37 476,96 

6η 548,23 72,37 620,66 

  

Οι ασφαλιστικές κατηγορίες περιλαμβάνουν εισφορές Κλάδων Σύνταξης και Υγείας. Με τις 

ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται, επιπλέον εισφορές υπέρ του Κλάδου Ανεργίας (ΟΑΕΔ) 

ύψους 10€ και για τους Υγειονομικούς υπέρ της  Στέγης Υγειονομικών, ύψους 2€. 

Με το νέο σύστημα η επιλογή υψηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας οδηγεί σε υψηλότερη σύνταξη. 

Ειδικά από την 3η ασφαλιστική κατηγορία η ανταποδοτικότητα αυξάνεται ακόμα περισσότερο καθώς 

η εισφορά του κλάδου υγειονομικής περίθαλψης παραμένει σταθερή.  

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΑΚΟΜΗ: 
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• Η κατάταξη σας σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική.  

• Η επιλογή σας θα ισχύει δεσμευτικά για όλο το έτος 2023.    

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

• Η αίτηση επιλογής πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά έως και 12/2/2023. 

 

Στις ανωτέρω εισφορές πρέπει να προσθέσουμε και τις εισφορές επικουρικής (όλοι οι 

δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι) και της πρόνοιας (δικηγόροι Αθηνών και 

Συμβολαιογράφοι), ώστε η συνολική εικόνα των υποχρεώσεων να είναι η εξής: 

 

 

Σημ: Οι εισφορές επικουρικής και εφάπαξ είναι πάντα της 1ης α.κ.. Ο ασφαλισμένος 

μπορεί να επιλέξει και μια από τις τρεις α.κ. επικουρικής και πρόνοιας (βλ.ανωτέρω 

διαπιστωτική). 

 

Β. Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι 

Στο νέο ασφαλιστικό σύστημα έχει προβλεφθεί ειδική κατηγορία με χαμηλότερες εισφορές 

για νέους ασφαλισμένους. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής της 

κατηγορίας που ταιριάζει στις οικονομικές σας δυνατότητες. 

Σημειώνεται πως η επιλογή ειδικής κατηγορίας γίνεται μόνο μία φορά και μάλιστα κατά 

την εγγραφή μας στον ΕΦΚΑ, κατά συνέπεια όσοι ασφαλισμένοι είναι ήδη στην ειδική 

κατηγορία δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι. Το σύστημα με τη συμπλήρωση της πενταετίας θα 

τους κατατάξει αυτόματα στην 1η α.κ. 
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 Πιο συγκεκριμένα: 

• Πίνακας εισφορών Ειδικής κατηγορίας 

  Κλάδος Κύριας Σύνταξης (€) Κλάδος  Υγειονομικής Περίθαλψης (€) Συνολικό ποσό (€) 

Ειδική 101,97 36,18 138,15 

  

  

• Οι ασφαλιστικές κατηγορίες -και στις δύο περιπτώσεις- περιλαμβάνουν εισφορές 

Κλάδων Σύνταξης και Υγείας. Με τις ασφαλιστικές εισφορές 

συνεισπράττονται,  επιπλέον εισφορές υπέρ του Κλάδου Ανεργίας (ΟΑΕΔ) ύψους 10€ 

και για τους Υγειονομικούς υπέρ της  Στέγης Υγειονομικών, ύψους 2€. 

 

Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 

ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΠΧ. ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΝΩ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, 

ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ ΚΛΠ.). 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ: 

Έμμισθος δικηγόρος που δεν επιθυμεί να καταβάλλει επιπλέον εισφορές με 

ειδοποιητήριο (πλην των 10 ευρώ υπέρ ΟΑΕΔ όπου απαιτείται) δηλώνει την υποχρεωτική 

για μας 2η Α.Κ.. Αν και εφόσον την υπερκαλύπτει από τις εισφορές (δικηγόρου και 

εντολέα) λαμβάνει ειδοποιητήριο μηδενικών εισφορών υπέρ κύριας ασφάλισης και 

υγείας. 

Όλοι αναμένουν την ετήσια εκκαθάριση που γίνεται μετά το πρώτο εξάμηνο του επομένου 

έτους, ώστε να έχουν υποβληθεί οι ΑΠΔ από τη μισθωτή απασχόληση και να ξεκινήσουν 

οι σχετικές διασταυρώσεις. 

 

ΧΡΗΣΙΜΑ:  

Έμμισθος δικηγόρος με αποδοχές μικτές 2.800 ευρώ και άνω καλύπτει ή υπερκαλύπτει την 

ανώτατη Α.Κ. οπότε ακόμη και αν την επιλέξει πρακτικά θα λάβει μηδενικό ειδοποιητήριο. 

Συνιστάται προς αποφυγή λαθών κατά την πρώτη εφαρμογή, η επιλογή της υποχρεωτικής 

2ης Α.Κ. ώστε να μην υπάρχουν αδικαιολόγητες χρεώσεις, λόγω της ελλιπούς επικοινωνίας 

των συστημάτων του ΕΦΚΑ σε πραγματικό χρόνο. 

Σε περίπτωση διακοπής της έμμισθης απασχόλησης ο ασφαλισμένος καταβάλει εξ ιδίων το 

σύνολο της Α.Κ. που έχει επιλέξει. 
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Προθεσμία επιλογής μέχρι 12.2.2023 

Έμμισθοι δικηγόροι με κλειστά βιβλία δεν επιλέγουν, ενώ λογικά το σύστημα δεν θα τους 

παρέχει αντίστοιχη επιλογή. 

Προσοχή κατά την επιλογή α.κ. για επικουρική και εφάπαξ (πρόνοια) μεριμνούμε ώστε η 

επιλογή μας να συμπίπτει με αυτή που έχουμε δηλώσει στον εντολέα μας, ώστε να μας 

γίνονται οι ορθές κρατήσεις και επί της αντιμισθίας. 

Ερώτημα: Το βασικό ερώτημα των συναδέλφων είναι ότι αφού καλύπτω πχ. τις εισφορές της 

5ης α.κ. γιατί μου λέτε να επιλέξω δεύτερη. Απάντηση: Εφόσον ο ασφαλισμένος έμμισθος 

καλύπτει ή υπερκαλύπτει την εισφορά της ασφαλιστικής κατηγορίας είναι αδιάφορη η 

επιλογή για κύρια σύνταξη, αφού η σύνταξή του θα υπολογιστεί με βάση τις κρατήσεις επί 

της αντιμισθίας. Για το λόγο αυτό και για αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών σε περίπτωση 

λύσης της σχέσης, συνιστούμε την επιλογή της 2ης α.κ. που ούτως ή άλλως σε κατατάσσει 

αυτόματα το σύστημα. Το ίδιο συνιστούμε στους νέους συναδέλφους πενταετίας, να μην 

αλλάξουν την επιλογή από την ειδική α.κ. 

 

 

ΙΙΙ. ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ 

(Η παράγραφος αυτή έχει γραφεί και αφορά τις προηγούμενες ασφαλιστικές κατηγορίες, 

αλλά παρέχει μια εικόνα. Στο μέλλον θα διορθωθεί με τις νέες ασφαλιστικές εισφορές. 

Συνιστώ στους συναδέλφους να ανατρέχουν και στον οδηγό συνταξιοδότησης). 

Στην παρούσα φάση το μεγαλύτερο μέρος των ασφαλισμένων θα επιλέξει ή θα καταταγεί 

αυτόματα (δια της μη επιλογής) στην υποχρεωτική 1η  ασφαλιστική κατηγορία των 210 ευρώ 

(+10 ευρώ ΟΑΕΔ). Υπάρχει όμως και μια μερίδα ασφαλισμένων που την απασχολεί ποια 

ασφαλιστική κατηγορία να επιλέξει.  

Ο κύριος λόγος που μας ενδιαφέρει η επιλογή της κατάλληλης Α.Κ. είναι η κύρια σύνταξη 

που θα λάβουμε. Φυσικά, λόγω της τελικής αναξιοπιστίας του συστήματος (τεράστιες 

αλλαγές επί σειρά ετών), είναι δύσκολη η πρόβλεψη και η επιλογή. Αλλά εμείς είμαστε 

υποχρεωμένοι να κάνουμε μια προσπάθεια. 

Επίσης ο ασφαλισμένος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα συνολικά του έσοδα από τη 

δικηγορία, τα γραμμάτια προκαταβολής εισφορών καθώς και τις λοιπές υποχρεώσεις του, 

μεταξύ των οποίων και αυτές του ΕΤΕΑΕΠ που ανέρχονται σε 42,76 ευρώ το μήνα για 

επικουρική και 28,51 ευρώ πρόνοια (εφάπαξ) καθώς και τα αναδρομικά που θα καλείται να 

πληρώσει μέχρι και το 2021. 

Θα πρέπει να επαναλάβουμε πως με το σχέδιο νόμου δεν αλλάζει το καθεστώς των κυρίων 

συντάξεων (πλην των ποσοστών αναπλήρωσης) και έτσι η κύρια σύνταξη αποτελείται από 

το σύνολο δύο τμημάτων, ήτοι της εθνικής (384 ευρώ με 20 έτη ασφάλισης) και της 
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ανταποδοτικής, η οποία υπολογίζεται με βάση της καταβληθείσες εισφορές από 1.1.2002 

έως και την έξοδο από την ασφάλιση, υπολογιζόμενες με ένα ποσοστό αναπλήρωσης το 

οποίο εξαρτάται από τα έτη ασφάλισης. 

Aς δούμε πως διαμορφώνονται τα ποσοστά αναπλήρωσης με το νέο Σχέδιο Νόμου, σε σχέση 

με το προηγούμενο καθεστώς: 

Πίνακας Α΄ 

Ποσοστά  Αναπλήρωσης πριν και μετά το Σχέδιο Νόμου 

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ % 
Ν.4387/2016 

 

ΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ 

15 11,55 11,55 

16 12,39 12,39 

17 13,23 13,23 

18 14,07 14,07 

19 14,97 14,97 

20 15,87 15,87 

21 16,77 16,77 

22 17,73 17,73 

23 18,69 18,69 

24 19,65 19,65 

25 20,68 20,68 

26 21,71 21,71 

27 22,74 22,74 

28 23,95 23,95 

29 25,16 25,16 

30 26,37 26,37 

31 27,79 28.35 

32 29,21 30,33 

33 30,63 32,31 

34 32,22 34,81 

35 33,81 37,31 

36 35,4 39,81 

37 37,2 42,36 

38 39 44,91 

39 40,8 47,46 

40 42,8 50,01 

41 44,8 50,51 

42 46,8 51,01 

43 48,8 51,51 

44 50,8 52,01 
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45 52,8 52,51 

46 54,8 53,01 

47 56,8 53,51 

48 58,8 54,01 

49 60,8 54,51 

50 62,8 55,01 

 

 

Σημ: Διαπιστώνεται μείωση των ποσοστών αναπλήρωσης και άρα αναδρομική και στο 

μέλλον μείωση σύνταξης για όσους έχουν χρόνο ασφάλισης άνω των 45 ετών. Προφανώς 

η ρύθμιση αυτή δεν αποτελεί συμμόρφωση σε όσα ορίζουν οι πρόσφατες αποφάσεις του 

Συμβουλίου της Επικρατείας 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΝΑ Α.Κ. 

Επειδή σύντομα θα κληθούμε όλοι να επιλέξουμε ασφαλιστικές κατηγορίες, καλό θα είναι 

να γνωρίζουμε τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στην ασφάλισή της. Για το σκοπό αυτό φτιάξαμε 

έναν πίνακα που επεξηγεί τι συντάξεις δίνει κάθε ασφαλιστική κατηγορία, ποια η διαφορά 

μεταξύ των συντάξεων ανά α.κ. (σε παρένθεση) και το συνολικό ποσόν που θα έχουμε 

εκταμιεύσει κατά το χρόνο υπολογισμού της σύνταξης (μπλε στήλες). 
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Σημ:Οι υπολογισμοί έχουν γίνει με τις προηγούμενες α.κ. και  αφορούν ασφαλισμένο που 

διατηρεί την ίδια ασφαλιστική κατηγορία σε όλη τη διάρκεια της ασφάλισης, ενώ δεν 

προστίθενται τυχόν αυξήσεις του δείκτη τιμών καταναλωτή. Στο ποσόν της σύνταξης 

περιλαμβάνεται το σύνολο εθνικής και ανταποδοτικής. 

Σημ2: Ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται οι πλασματικές αποδοχές που αντιστοιχούν στις 

εισφορές που καταβάλλουμε. 

Σημ3: Στις στήλες συνολική πληρωμή εισφορών είναι το σύνολο εισφορών που θα έχει 

καταβάλει ο ασφαλισμένος στην ίδια α.κ. κατά το χρόνο λήψης της σύνταξης (με 20, με 30 ή με 

40 έτη ασφάλισης). 

Σημ4: Στα ποσά των συντάξεων εντός παρενθέσεων είναι οι διαφορές της σύνταξης από την 

αμέσως προηγούμενη α.κ. 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 

Για να δούμε την διαφορά μεταξύ πρώτης και δεύτερης κατηγορίας στα 40 έτη ασφάλισης, 

παρατηρούμε τα εξής:  

Συνολική καταβολή 1ης α.κ. 100.800 και  σύνταξη 761 ευρώ 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

/ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

20 ΕΤΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

30 ΕΤΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΣΥΝΤΑΞΗ  

40 ΕΤΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

210 755 504 50.400 583 75.600 761 100.800 

252 930 532 (+28) 60.480 629(+46) 90.720 849(+88) 120.960 

302 1180 571(+39) 72.480 695(+66) 108,720 974(+125) 144.960 

363 1485 619(+48) 87.120 775(+80) 130,680 1127(+153) 174.240 

435 1845 677(+58) 104.400 871(+96) 156,600 1307(+180) 208.800 

566 2500 781(+104) 135.840 1043(+172) 203,760 1634(+327) 271.680 
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Συνολική καταβολή 2ης α.κ. 120.960 και σύνταξη 849 ευρώ (ήτοι +88). 

Διαφορά συνολικών καταβολών (120.960-100.800)= 20.160 ευρώ. Διαιρώντας με τη 

διαφορά των 88 ευρώ, βλέπουμε απόσβεση σε 229 μήνες, ήτοι σε 19 περίπου χρόνια. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 

Για να δούμε την διαφορά μεταξύ τρίτης και τέταρτης κατηγορίας στα 30 έτη ασφάλισης, 

παρατηρούμε τα εξής:  

Συνολική καταβολή 3ης α.κ. 108.720 και  σύνταξη 695 ευρώ 

Συνολική καταβολή 2ης α.κ. 130.680 και σύνταξη 775 ευρώ (ήτοι +80). 

Διαφορά συνολικών καταβολών (130.680-108.720)= 21.960 ευρώ. Διαιρώντας με τη 

διαφορά των 80 ευρώ, βλέπουμε απόσβεση σε 274,5 μήνες, ήτοι σε 23 περίπου χρόνια. 

Κάνοντας αντίστοιχες πράξεις, μπορούμε να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα, ως προς 

τα συνολικά ποσά που θα έχουμε δαπανήσει και τα ποσά της σύνταξης που θα έχουμε 

λάβει. 

Επίσης αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι αυτός που καταβάλλει την κατώτατη εισφορά (έχει 

δηλαδή συντάξιμες αποδοχές 755 ευρώ), λαμβάνει συνολική σύνταξη με 40 έτη 761 ευρώ, 

ήτοι λαμβάνει το 100,8% των αποδοχών του ως σύνταξη. 

Αντίθετα αυτός που καταβάλλει την ανώτατη εισφορά (έχει δηλαδή συντάξιμες αποδοχές 

2.500 ευρώ, λαμβάνει συνολική σύνταξη με 40 έτη 1634 ευρώ, ήτοι λαμβάνει το 65,36% των 

αποδοχών του ως σύνταξη. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄  

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε οι ασφαλιστικές εισφορές των επαγγελματιών καταχωρούνται 

στα έξοδα της ατομικής τους επιχείρησης (ΠΟΛ 1219/2018). Όσο λοιπόν αυτές αυξάνονται 

αυτονόητο είναι να αυξάνονται και τα έξοδα που θα μπορούν να μειώσουν τα κέρδη. Είναι 

προφανές πως πληρώνοντας υψηλότερες εισφορές αυξάνεται η δαπάνη που καταχωρείται 

στα βιβλία μας και κατά συνέπεια, μέρος της επιβάρυνσης αυτής θα μας «επιστραφεί» 

μέσω της μείωσης φόρου. 

Η μείωση του φόρου εξαρτάται από το συνολικό ύψος των κερδών που έχει ο 

ασφαλισμένος σε συνδυασμό με τον συντελεστή φόρου που εφαρμόζεται. Όσο αυτά είναι 

υψηλότερα, τόσο η μείωση φόρου θα αυξάνεται και αυτή. 

Αυτές τις διαφορές του φόρου μπορούμε να τις δούμε στον παρακάτω πίνακα: 
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Σημ: Ο πίνακας είναι από άρθρο του Φοροτεχνικού κ. Παντελή στο e-forologia. 

Εάν στα ανωτέρω προσθέσουμε στη συνάρτηση και το κέρδος από τη μείωση της εισφοράς 

αλληλεγγύης, καταλαβαίνουμε ότι η διαφορά του φόρου αυξάνεται, άρα η τελική 

πραγματική επιβάρυνση των ασφαλιστικών εισφορών αντίστοιχα μειώνεται. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 

Σε ένα περιβάλλον που δεν είναι καθόλου ασφαλές και βέβαιο, καλείται ο ασφαλισμένος και 

μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα να επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία, από την οποία 

θα εξαρτηθεί το ασφαλιστικό του μέλλον. Θυμίζουμε πως το καθεστώς  των κυρίων 

συντάξεων έχει αλλάξει αρκετά τα τελευταία χρόνια (Μνημονιακές περικοπές, νόμοι 

3863/2010 και 4387/2016 κλπ.) με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι να έχουν απωλέσει την 

εμπιστοσύνη τους στο σύστημα της Κοινωνικής Ασφάλισης και ιδίως οι νεότερες γενιές. 

Από τη δική μας πλευρά θα συνεισφέρουμε στο διάλογο μερικούς βασικούς και απλούς 

κανόνες, προς διευκόλυνση των ασφαλισμένων: 

1. Από την παράθεση των παραδειγμάτων σαφώς προκύπτει ότι δεν υφίσταται 

αναλογία μεταξύ εισφορών και συντάξεων και τούτο οφείλεται στο πάγιο ποσόν της 

εθνικής σύνταξης. Έτσι ασφαλισμένοι με χαμηλές εισφορές και λίγα έτη ασφάλισης 

ευνοούνται αφού λαμβάνουν ολόκληρη την εθνική σύνταξη, η οποία καλύπτει σε 

μεγάλο μέρος τις συντάξιμες αποδοχές. Αντίθετα ασφαλισμένοι που καταβάλλουν 

υψηλότερες εισφορές και έχουν αρκετά έτη ασφάλισης, θα χρειαστούν πολλά έτη 

λήψης σύνταξης, ώστε να αποσβέσουν τις υψηλότερες εισφορές που κατέβαλαν. 

2. Ασφαλισμένοι που έχουν λίγα έτη ασφάλισης (ηλικίας 30 έως 45 ετών) δεν έχουν 

κανένα λόγο στην παρούσα φάση να επιλέξουν άλλη πλην της πρώτης ή δεύτερης 

Α.Κ. και αφού παγιωθεί το σύστημα να επιλέξουν, μετά από μελέτη, σταδιακά 

ανώτερες. Όσοι έχουν φυσικά την οικονομική άνεση, μπορούν να επιλέξουν την 3η ή 

4η Α.Κ. προκειμένου να λάβουν μια πιο ικανοποιητική σύνταξη, μειώνοντας 

παράλληλα τη φορολογία τους, αφού οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν, όπως 

αναλύθηκε. 

3. Οι παλιότεροι ασφαλισμένοι, που διαθέτουν χρόνο ασφάλισης από 1.1.2002 και άρα 

σ’αυτόν συμπεριλαμβάνονται οι παλιότερες ασφαλιστικές εισφορές, τυχόν 

κοινωνικοί πόροι ή και άλλες παράμετροι (πχ. ειδική προσαύξηση μηχανικών ή 

μονοσυνταξιούχοι ΤΣΑΥ ή ακόμη και μισθωτή απασχόληση) θα πρέπει να γνωρίζουν 

https://www.e-forologia.gr/cms/uploads/0_1367.png
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ότι η σύνταξη τους θα υπολογιστεί κατά ένα μέρος με τις παλαιές εισφορές και κατά 

ένα μέρος με τις νέες. 

ΠΧ. Δικηγόρος που θα συνταξιοδοτηθεί το 2030 (ήτοι μετά από 10 έτη), η 

ανταποδοτική του σύνταξή του θα υπολογιστεί για μεν τα χρόνια 2002-2016 με τις 

παλαιές εισφορές και για τα χρόνια από 2017 έως 2030 με τις νέες εισφορές (ήτοι 

15/29 με τις παλαιές και 14/29 με τις νέες εισφορές). Θεωρούμε πως ασφαλισμένοι 

που είναι σ’αυτήν την κατηγορία θα πρέπει να μελετήσουν αναλυτικά τον ανωτέρω 

πίνακα και να επιλέξουν, εφόσον έχουν τη δυνατότητα, μία από τις μεσαίες και 

ανώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες.  

Αυτονόητο είναι πως πάντα θα πρέπει να εξετάζονται και άλλες παράμετροι, όπως η τυχόν 

αποταμίευση, ή η τυχόν συμμετοχή σε επαγγελματικά ταμεία καθώς και η φορολογική 

παράμετρος που αναλύθηκε ανωτέρω. 

         Αθήνα 31.1.2023 

         Ανδρέας Κουτσόλαμπρος 

 

 

 


