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Με τη ψήφιση του Νόμου 4670/2020, εισάγονται σημαντικές ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις αναφορικά με (i) την 
οργάνωση και τη λειτουργία του e-ΕΦΚΑ, (ii) την υποβολή ΑΠΔ, (iii) το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών τόσο 
για τους μισθωτούς όσο και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτο-απασχολούμενους καθώς και (iv) τους 
εργαζόμενους συνταξιούχους. Πιο αναλυτικά:

Δημοσιεύθηκε ο νέος ασφαλιστικός νόμος - Σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην 
ασφάλιση και στις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών 

Από 01.03.2020, ο ΕΤΕΑΕΠ εντάσσεται στον ΕΦΚΑ (ο οποίος μετονομάζεται σε e-
ΕΦΚΑ), όπου μεταφέρονται και θεωρούνται ασφαλισμένοι όλα τα ασφαλιστέα πρόσωπα 
του πρώτου. Αντίστοιχα, στους κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών 
του e-ΕΦΚΑ μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και 
συνταξιούχων του ΕΤΕΑΕΠ, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο ασφάλισής τους.

Ένταξη ΕΤΕΑΕΠ στον 
ΕΦΚΑ και μετονομασία 
αυτού σε e-ΕΦΚΑ

Κατηγορία εισφοράς Εισφορές Εργοδότη % Εισφορές Εργαζόμενου %

Κύρια Σύνταξη 13,33 6,67

Υγειονομική Περίθαλψη 4,55 2,55

Επικουρική Σύνταξη 3,25 3,25

Συνεισπραττόμενες Εισφορές 
(υπέρ ΟΑΕΔ, ΕΛΕΚΠ, κλπ.) 3,20 (από 3,68) 2,86 (από 3,28)

Σύνολο 24,33 (από 24,81) 15,33 (από 15,75)

Από 01.06.2020, τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών 
διαμορφώνονται ως εξής:

Μείωση εισφορών 
μισθωτών

Από 01.07.2020, όλοι οι υπόχρεοι εργοδότες σε υποβολή ΑΠΔ υποχρεούνται να την 
υποβάλλουν ηλεκτρονικά. Αντίστοιχα, οι πράξεις που εκδίδονται κατά τον μηχανογραφικό 
έλεγχο δηλωθεισών και καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών επιδίδονται
ηλεκτρονικά μέσω ανάρτησης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, στις οποίες 
έχουν πρόσβαση οι εργοδότες κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών. Ως 
ημερομηνία γνωστοποίησης των πράξεων θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής 
πρόσβασης του εργοδότη στην εφαρμογή, η οποία καταγράφεται ηλεκτρονικά και μπορεί 
να αποτυπωθεί εγγράφως.

Υποβολή ΑΠΔ –
Έκδοση πράξεων

Από 01.01.2020 τα ποσά των εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών και αυτο-
απασχολούμενων αποσυνδέονται πλήρως από τα έτη εργασίας, τα δηλωθέντα 
εισοδήματα και το ύψος του κατώτατου νομοθετημένου μισθού. 

Για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι 
αυτοτελώς απασχολούμενοι ασφαλισμένοι κατατάσσονται, βάσει δήλωσης που 
καλούνται να υποβάλλουν στην πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ μέχρι την 13.03.2020, σε 
έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες των οποίων το προβλεπόμενο ποσό μηνιαίας 
ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης και υγειονομικής περίθαλψης διαμορφώνεται 
ως ακολουθεί στον παρακάτω πίνακα. Αναφορικά δε, με τον κλάδο υγείας οι 
ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία που 
κατατάχθηκαν και στον κλάδο κύριας σύνταξης.

Αλλαγή συστήματος 
εισφορών ελεύθερων 
επαγγελματιών και 
αυτο-απασχολούμενων



Ασφαλιστικές 
κατηγορίες

Εισφορά κύριας 
σύνταξης

Εισφορά υγείας σε 
χρήμα

Εισφορά υγείας 
σε είδος

Εισφορά 
ανεργίας

Σύνολο

Κάτω 5ετίας 93 3 30 10 136
1η κατηγορία 155 5 50 10 220
2η κατηγορία 186 6 60 10 262
3η κατηγορία 236 6 60 10 312
4η κατηγορία 297 6 60 10 373
5η κατηγορία 369 6 60 10 445
6η κατηγορία 500 6 60 10 576

Από 01.01.2020, οι αυτο-απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι έμμισθοι 
δικηγόροι, μισθωτοί μηχανικοί και υγειονομικοί κατατάσσονται σε τρεις (3) ασφαλιστικές 
κατηγορίες για τον κλάδο επικουρικής σύνταξης καθώς και για τον κλάδο εφάπαξ ως 
ακολουθεί στους παρακάτω πίνακες. 

Εισφορές επικουρικής 
σύνταξης και εφάπαξ 
ελεύθερων 
επαγγελματιών, αυτο-
απασχολούμενων και 
εμμίσθων

Ασφαλιστικές 
κατηγορίες

Εισφορά 
επικούρησης από 

01.01.2020 έως 
31.05.2022

Εισφορά 
επικούρησης από 

01.06.2022 και εφεξής

1η κατηγορία 42 39

2η κατηγορία 51 47

3η κατηγορία 61 56

Ασφαλιστικές 
κατηγορίες

Εισφορά κλάδου 
εφάπαξ

1η κατηγορία 26

2η κατηγορία 31

3η κατηγορία 37

Ειδικά για τους έμμισθους δικηγόρους τα παρακάτω ποσά της μηνιαίας ασφαλιστικής 
εισφοράς επιμερίζονται κατά 50% για τον εντολέα και κατά 50% για τον ασφαλισμένο. 

Οι ασφαλισμένοι μισθωτοί που παράλληλα αυτό-απασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο 
επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ καταβάλλουν τις 
προβλεπόμενες εισφορές που προβλέπονται από τη μισθωτή τους απασχόληση ως 
μηναία εισφορά μισθωτού και εργοδότη και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται. 

Η ανωτέρω συνολική μηνιαία εισφορά δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού 
εισφοράς της 2ης κατηγορίας για τις εισφορές κλάδων κύριας σύνταξης και υγειονομικής 
περίθαλψης και της 1ης κατηγορίας για τις εισφορές κλάδων επικουρικής σύνταξης και 
εφάπαξ. Σε περίπτωση που τα εισφερόμενα από τη μισθωτή απασχόληση ποσά 
υπολείπονται των ανωτέρω, καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισμένο.

Καταβολή εισφορών επί 
μισθωτής απασχόλησης 
παράλληλα με 
ελεύθερο επάγγελμα ή 
αυτό-απασχόληση ή 
επάγγελμα υπαγόμενο 
στον πρώην ΟΓΑ

Εφόσον δεν υποβληθεί η ανωτέρω δήλωση, οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται 
αναγκαστικά στην πρώτη κατηγορία.

Για τους συνταξιούχους εξ ιδίου δικαιώματος του ΕΦΚΑ, οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή 
αναλαμβάνουν από 28.02.2020 εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα η οποία 
υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και 
επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες κατά ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστημα 
απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα.

Εργαζόμενοι 
συνταξιούχοι
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