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Δημιουργήθηκε ένα ταμείο ασφάλισης για 

όλους, με κορμό το ΙΚΑ και ενιαίους κανόνες 

υπολογισμού των εισφορών και παροχής 

σύνταξης, ο Εθνικός Φορέας Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Καταργήθηκε η διάκριση παλαιών και νέων 

ασφαλισμένων.
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Aφορά κυρίως τους ιατρούς του Δημοσίου 

(π.χ. ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ.), που είχαν 

παράλληλη ασφάλιση στο ΤΣΑΥ.

Ο ιατρός ασφαλίζεται πλέον σε ένα φορέα 

τον ΕΦΚΑ. Μετά τη διακοπή της απασχόλησης 

του στο Δημόσιο ως μισθωτός, μπορεί να 

συνεχίσει την ασφάλιση του ως ελεύθερος 

επαγγελματίας στον ίδιο φορέα, οπότε και 

αρχίζει να επιβαρύνεται με το σύνολο των 

εισφορών.
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 Εφόσον ο ιατρός του Δημοσίου επιθυμεί να 

λάβει δεύτερη σύνταξη κατά τη συμπλήρωση 

του ορίου ηλικίας, έχει το δικαίωμα να 

δηλώσει ότι επιθυμεί να διατηρήσει την 

προαιρετική δεύτερη ασφάλιση, πλην όμως 

βαρύνεται πλέον ο ίδιος για το σύνολο της 

εισφοράς υπέρ σύνταξης 20%. 
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Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής 

εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης 

ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 20% και 

βαρύνει κατά το 1/3 τον ιατρό (6,67%) 

και κατά 2/3 τον εργοδότη (13,3%).
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 Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής 

εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των 

υπαγομένων πλέον στον ΕΟΠΥΥ

ιατρών, ορίζεται σε ποσοστό 7,10% και 

βαρύνει σε ποσοστό 4,55% τον εργοδότη 

και σε ποσοστό 2,55% τους ασφαλισμένους.

 Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής 

εισφοράς για την πρόνοια, το οποίο 

ενδέχεται να είναι προαιρετικό, ανέρχεται σε 

ποσοστό 4% και βαρύνει τον ασφαλισμένο.
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 Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής 

εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης 

ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 20% και 

βαρύνει εξ ολοκλήρου τους ασφαλισμένους.

 Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής 

εισφοράς υπέρ υγειονομικής 

περίθαλψης ανέρχεται σε 6,95% και βαρύνει 

τους ασφαλισμένους.
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 Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής 

εισφοράς υπέρ πρόνοιας ανέρχεται σε 4% 

(ενδέχεται να μην είναι υποχρεωτική) και 

βαρύνει τους ασφαλισμένους ιατρούς.

Το ΣΥΝΟΛΟ των εισφορών ανέρχεται σε 

ποσοστό  30,95%.
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Με βάση το άρθρο 39 του Ν. 4387/2016 τα 

ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών θα 

υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, 

όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό 

φορολογητέο αποτέλεσμα, από την ασκούμενη 

δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο 

οικονομικό έτος. 

9



Συνέπεια :

Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών θα 

πρέπει να γίνεται με βάση εκκαθαρισμένες 

δηλώσεις εισοδήματος.

Με δεδομένο ότι η εκκαθάριση των δηλώσεων 

γίνεται μέχρι σήμερα τους καλοκαιρινούς μήνες, 

έχει ανακοινωθεί ότι η εκκαθάριση θα γίνεται με 

βάση το εισόδημα του προ-προηγούμενου έτους.

Δηλαδή για το 2017 με βάση το εισόδημα του 

2015.

Θα ακολουθήσει διόρθωση/τελικός 

προσδιορισμός μετά την εκκαθάριση των 

δηλώσεων για το έτος 2016.
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Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για όλους 

τους υγειονομικούς που αμείβονται κατά 

πράξη και περίπτωση.
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Η ελάχιστη βάση επί της οποίας υπολογίζεται 

το ποσοστό μηνιαίας εισφοράς υπέρ σύνταξης 

ορίζεται στο 70% του εκάστοτε κατώτατου 

βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 

25 ετών. Υπολογίζεται σήμερα σε 586,08 

ευρώ μηνιαίως (7.032,96 ετησίως).
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Ως το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου 

εισοδήματος ορίζεται το δεκαπλάσιο του 

κατώτατου βασικού μισθού άγαμου 

μισθωτού άνω των 25 ετών. 

Σήμερα ανέρχεται σε 586,08 x 10=5.860,8 

ευρώ μηνιαίως (70.329,60 ετήσιο 

εισόδημα), η δε ανωτάτη μηνιαία 

ασφαλιστική εισφορά υπέρ σύνταξης 

σε 5.860,8 x 20% =1.172,16 ευρώ 

(14.065,92 ευρώ ετήσια εισφορά για 

σύνταξη).

Προσθέτοντας δε την αναλογούσα εισφορά 

για περίθαλψη και πρόνοια, η ανώτατη 

ετήσια ασφαλιστική εισφορά αγγίζει το 

ποσό των 21.828,00 ευρώ.
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Όσοι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν 40 χρόνια 

ασφάλισης, με αίτησή τους μπορούν να 

καταβάλλουν, μειωμένη κατά το 50%, 

ασφαλιστική εισφορά, παραιτούμενοι από την 

προσαύξηση της σύνταξής τους ως προς τα 

επόμενα έτη ασφάλισης.
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«Γκρίζα» αποδεικνύεται η διάταξη που προβλέπει 

ότι «στους ασφαλισμένους που αμείβονται με 

δελτίο παροχής υπηρεσιών, για τους οποίους 

προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται μόνο 

από την απασχόληση σε ένα ή και δύο πρόσωπα 

(φυσικά ή νομικά) εφαρμόζονται ως προς το ύψος, 

τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο 

καταβολής της εισφοράς οι διατάξεις του άρθρου 

38», δηλαδή ο επιμερισμός της εισφοράς για 

σύνταξη (20%) μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, ο 

οποίος θα καταβάλει το 6,67% για την απασχόλησή 

του και ο εργοδότης το 13,33%. 
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Η ειδική επιτροπή που έχει συγκροτηθεί στο

υπουργείο δεν έχει βρει τρόπο εφαρμογής

στην πράξη της σχετικής ευνοϊκής διάταξης,

για τις περιπτώσεις πέραν του ενός εργοδότη,

εφόσον δεν κατατίθεται σύμβαση παροχής

εξαρτημένης σχέσης εργασίας.
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 Στα μέλη του Δ.Σ. των Α.Ε., εφόσον αυτά 

είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον

 Στους διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής 

Εταιρείας που ορίστηκαν με το καταστατικό ή 

με απόφαση των εταίρων

 Στον μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης 

Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

 Στους εταίρους προσωπικών εταιρειών.
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 Τα μέλη του Δ.Σ., αν είναι μέτοχοι σε ποσοστό 

3% τουλάχιστον, υποχρεούνται σε 

ασφαλιστικές εισφορές ως οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες.

Αντίθετα τα μέλη του Δ.Σ. που το ποσοστό 

συμμετοχής τους είναι κάτω από 3% έχουν τις 

φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις 

των μισθωτών μόνον εάν λαμβάνουν αμοιβή.

Μέτοχος κάτω του 3%, που δεν ανήκει στο Δ.Σ. 

ή ανήκει στο Δ.Σ. αλλά δεν λαμβάνει αμοιβή, 

δεν έχει ασφαλιστική υποχρέωση. 
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Οι αμοιβές που λαμβάνουν μέλη ΔΣ Α.Ε. που δεν 

ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν 

συμμετέχουν στο κεφάλαιο των συγκεκριμένων 

εταιρειών θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτές 

υπηρεσίες, οπότε θα δηλωθούν από τα φυσικά 

πρόσωπα στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός 

τους (Ε1) και οι ασφαλιστικές εισφορές θα 

εκπίπτουν από το εισόδημά τους από μισθωτές 

υπηρεσίες. 
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Επί ποίου ποσού θα υπολογίζονται οι εισφορές 

των μελών του Δ.Σ. Α.Ε., που είναι και μέτοχοι σε 

περίπτωση που λαμβάνουν μηνιαία αμοιβή;   

 επί των μερισμάτων - κερδών της Α.Ε. ;

 επί τυχόν ορισθείσας αμοιβής ;

 και επί της αμοιβής και επί των κερδών ;
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 Στην περίπτωση που κάποιος είναι μέτοχος 

Α.Ε. και δεν είναι μέλος του Δ.Σ., πλην όμως 

λαμβάνει συγκεκριμένη πάγια αμοιβή για 

παροχή υπηρεσιών, θα πληρώνει ως 

μισθωτός τις ασφαλιστικές του εισφορές ;

Αντίστοιχα, εάν δε λαμβάνει αμοιβή ο 

μέτοχος Α.Ε., ο οποίος δεν είναι μέλος του 

Δ.Σ., θα απαλλάσσεται από τις ασφαλιστικές 

εισφορές, ανεξαρτήτως αν παρέχει υπηρεσίες 

στην Α.Ε. ;
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Εισφορά ως ελεύθεροι επαγγελματίες θα 

καταβάλλουν και :

Ο διαχειριστής ΙΚΕ που ορίστηκε με το 

καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων.

Ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης ΙΚΕ 
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Επί ποίου ποσού θα υπολογίζεται η εισφορά του 

διαχειριστή και του μοναδικού εταίρου ;

 επί των μερισμάτων - κερδών της I.K.Ε. ;

 επί τυχόν ορισθείσας αμοιβής ;
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Αν οι εταίροι Ι.Κ.Ε. λαμβάνουν πάγιες αμοιβές 

από την εταιρεία, αυτές θα θεωρούνται 

εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, οπότε θα 

δηλώνουν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 

ως φυσικά πρόσωπα στη δήλωση φορολογίας 

εισοδήματός Ε1 και οι ασφαλιστικές εισφορές 

θα εκπίπτουν από το εισόδημά τους ; 

Οι εταίροι συλλογικής Ι.Κ.Ε. που δεν 

λαμβάνουν αμοιβή, πλην όμως λαμβάνουν 

μερίσματα θα απαλλάσσονται από 

ασφαλιστικές εισφορές και θα παραμένουν 

ανασφάλιστοι ;

24



 Υποχρέωση ασφάλισης κατά τις διατάξεις για 

τους ελεύθερους επαγγελματίες  έχουν τόσο 

οι ομόρρυθμοι όσο και οι ετερόρρυθμοι 

εταίροι των προσωπικών εταιρειών.
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Οι ομόρρυθμοι εταίροι οφείλουν στο εξής 
ασφαλιστικές εισφορές που υπολογίζονται επί 
των καθαρών κερδών της εταιρείας. Για πρώτη 
φορά ο υπολογισμός θα γίνει επί των κερδών 
του 2016 με συντελεστή 20% για τη σύνταξη και 
6,95% για την περίθαλψη.

 Σε περίπτωση ζημιών ή μηδενικών κερδών τα 
μέλη των προσωπικών εταιριών καταβάλλουν 
εισφορές, σύμφωνα με τη μηνιαία ελάχιστη 
βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται 
το εκάστοτε προβλεπόμενο 1 ποσοστό εισφοράς 
καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί 
στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού 
άνω των 25 ετών. 
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Ως προς τις εισφορές που θα οφείλει ο ιατρός 

ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος έχει 

εισόδημα και από μισθωτές υπηρεσίες, ορίστηκε 

με πρόσφατη εγκύκλιο ότι μηνιαία βάση 

υπολογισμού των εισφορών θα αποτελεί το 

άθροισμα του εισοδήματος από την παροχή 

των μισθωτών υπηρεσιών και του καθαρού 

φορολογητέου αποτελέσματος. 
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 Επίσης, για το εισόδημα που αποκομίζει ο 

ιατρός ως μισθωτός θα καταβάλλονται οι 

εισφορές που προσιδιάζουν στους έμμισθους 

(επιμερισμός εισφορών μεταξύ εργοδότη και 

εργαζομένου).

 Το ανώτατο πλαφόν των 70.000 ετησίως θα 

ισχύει επί του συνόλου των εισοδημάτων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ & ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΗΣ / ΥΓΕΙΑΣ / ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Φορολογητέο εισόδημα Εισφορά σύνταξης (20%) Εισφορά Υγείας (6.95%) Εισφορά πρόνοιας (4%) 

Μηνιαίο Ετήσιο Μηνιαία Ετήσια Μηνιαία Ετήσια Μηνιαία Ετήσια Σύνολο 

Μηνιαίων 

εισφορών 

Σύνολο 

ετήσιων 

εισφορών 

4300 51.600 860 10.320 299 3.586 172 2.064 1.331,00 15.972,00

4400 52.800 880 10.560 306 3.670 176 2.112 1.362,00 16.344,00

4500 54.000 900 10.800 313 3.753 180 2.160 1.393,00 16.716,00

4600 55.200 920 11.040 320 3.836 184 2.208 1.424,00 17.088,00

4700 56.400 940 11.280 327 3.920 188 2.256 1.455,00 17.460,00

4800 57.600 960 11.520 334 4.003 192 2.304 1.486,00 17.832,00

4900 58.800 980 11.760 341 4.087 196 2.352 1.517,00 18.204,00

5000 60.000 1.000 12.000 348 4.170 200 2.400 1.548,00 18.576,00

5100 61.200 1.020 12.240 354 4.253 204 2.448 1.578,00 18.936,00

5200 62.400 1.040 12.480 361 4.337 208 2.496 1.609,00 19.308,00

5300 63.600 1.060 12.720 368 4.420 212 2.544 1.640,00 19.680,00

5400 64.800 1.080 12.960 375 4.504 216 2.592 1.671,00 20.052,00

5500 66.000 1.100 13.200 382 4.587 220 2.640 1.702,00 20.424,00

5600 67.200 1.120 13.440 389 4.670 224 2.688 1.733,00 20.796,00

5700 68.400 1.140 13.680 396 4.754 228 2.736 1.764,00 21.168,00

5800 69.600 1.160 13.920 403 4.837 232 2.784 1.795,00 21.540,00

5900 70.800 1.172 14.066 407 4.888 236 2.832 1.815,00 21.780,00

6000 72.000 1.172 14.066 407 4.888 240 2.880 1.819,00 21.828,00

ΥΠΕΡΒΑΛΟΝ 1.819,00

21.828,00
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