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2. e-ΕΦΚΑ
Γενική Διεύθςνζη Ειζθοπών
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Μη Μιζθυηών
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ΘΕΜΑ : «Εκκαθάπιζη αζθαλιζηικών ειζθοπών επγαηών γηρ πος αμείβονηαι με
επγόζημο – Γνυζηοποίηζη ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 38 ηος ν.4670/2020 (Α΄
43)»

αο γλσξίδνπκε όηη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4670/2020 (Α΄ 43)
αληηθαζίζηαηαη ην άξζξν 42 ηνπ λ.4387/2016, πνπ αθνξνύζε ζηε ζέζπηζε εηδηθνύ
παξαβόινπ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο εξγαηώλ γεο, θαη ηζρύνπλ, ηξνπνπνηνύκελεο, νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.3863/2010, κε ηηο νπνίεο ξπζκίδνληαη ζέκαηα
θαζνξηζκνύ ρξόλνπ αζθάιηζεο θαη εθθαζάξηζεο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ γηα ηνπο
εξγάηεο γεο πνπ ακείβνληαη κε εξγόζεκν.
εκεηώλνπκε όηη νη θνηλνπνηνύκελεο ξπζκίζεηο έσοςν αναδπομική ιζσύ από
1/1/2017, ώζηε λα επηιπζνύλ ηα δεηήκαηα πνπ έρνπλ πξνθύςεη κεηά ηελ ηζρύ ηνπ
άξζξνπ 40 ηνπ λ.4387/2016 θαη ηελ θαηάξγεζε από ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία ησλ
αζθαιηζηηθώλ θαηεγνξηώλ πνπ πξνβιέπνληαλ από ην άξζξν 4 παξ. 1 ηνπ
λ.2458/1997. Δηδηθά νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 6, νη νπνίεο αθνξνύλ ζηε δηαδηθαζία
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εθθαζάξηζεο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, έρνπλ εθαξκνγή κόλν γηα ηα έηε 2017,
2018 θαη 2019 (παξ. 8 ηεο θνηλνπνηνύκελεο ξύζκηζεο).

πγθεθξηκέλα, πξνβιέπνληαη ηα αθόινπζα:

1. Τπαγόμενα ππόζυπα (παπ. 1)
ηηο θνηλνπνηνύκελεο δηαηάμεηο ππάγνληαη ηα πξόζσπα ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 1
πεξίπησζε Γ ηνπ λ.3863/2010, δειαδή νη απαζρνινύκελνη σο εξγάηεο γεο ζε εξγαζίεο
θαιππηόκελεο από ηελ αζθάιηζε ηνπ πξώελ ΟΓΑ θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 27
ηνπ λ.2639/1998 (εξγάηεο γεο πνπ ακείβνληαη κε εξγόζεκν).
Σα αλσηέξσ πξόζσπα ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ e-ΔΦΚΑ (πξώελ ΟΓΑ),
αλεμαξηήησο ησλ εκεξώλ εξγαζίαο ηνπο αλά έηνο.

2. Ύτορ παπακπαηούμενηρ ειζθοπάρ (παπ. 2)
Καηά ηελ εμαξγύξσζε ηνπ εξγνζήκνπ εμαθνινπζεί λα παξαθξαηείηαη πνζό
ίζν κε ην 10% επί ηεο αμίαο ησλ θαηαβαιιόκελσλ ακνηβώλ, γηα ηελ θάιπςε ησλ
εηζθνξώλ γηα θύξηα ζύληαμε, πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ηνλ Λνγαξηαζκό Αγξνηηθήο
Δζηίαο (ΛΑΔ).
Σν αλσηέξσ πνζνζηό κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ.

3. Καθοπιζμόρ σπόνος αζθάλιζηρ (παπ. 3, 4 και 5)
Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ εκεξώλ αζθάιηζεο εμαθνινπζεί λα γίλεηαη κε βάζε ην
εκεξνκίζζην ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε.
πγθεθξηκέλα, γηα ηα έηε 2017 θαη 2018 ν ρξόλνο αζθάιηζεο πξνθύπηεη από
ηε δηαίξεζε ηνπ πνζνύ ησλ ακνηβώλ πνπ έρεη ν αζθαιηζκέλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπο
έηνπο πξνο ην εκεξνκίζζην ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, ειηθίαο άλσ ησλ 25 εηώλ, ηεο
31εο Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. Από 1/1/2019 θαη κεηά, ε σο άλσ δηαίξεζε
γίλεηαη κε βάζε ην θαηώηαην εκεξνκίζζην εξγαηνηερλίηε, όπσο απηό πξνβιέπεηαη
ζηελ αξηζ. νηθ.4241/127/30-1-2019 Τπνπξγηθή Απόθαζε (Β΄ 173).
Οη εκέξεο εξγαζίαο πνπ πξνθύπηνπλ ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζεσξνύληαη όηη
έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηνλ κήλα εμόθιεζεο ησλ εξγνζήκσλ.
εκεηώλνπκε όηη ζε πεξίπησζε πνπ από ηελ σο άλσ δηαίξεζε πξνθύπηνπλ
εκέξεο εξγαζίαο άλσ ησλ 300 θαηά έηνο, νη επηπιένλ εκέξεο εξγαζίαο δελ
ιακβάλνληαη ππόςε θαη δελ κεηαθέξνληαη ζε άιιν έηνο.
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Δάλ από ηελ αλσηέξσ δηαίξεζε πξνθύπηεη ρξόλνο αζθάιηζεο άλσ ησλ 150
εκεξώλ αζθάιηζεο, ν αζθαιηζκέλνο ζεσξείηαη όηη έρεη πιήξεο έηνο αζθάιηζεο. ε
αληίζεηε πεξίπησζε, ν ρξόλνο αζθάιηζεο ινγίδεηαη ζε κήλεο, θαη ν αξηζκόο ηνπο
πξνθύπηεη από ηε δηαίξεζε ησλ εκεξώλ αζθάιηζεο κε ην 25. Τπόινηπν εκεξώλ
εξγαζίαο άλσ ησλ 12, αλά έηνο, ζεσξείηαη σο κήλαο.

4. Διαδικαζία εκκαθάπιζηρ αζθαλιζηικών ειζθοπών (παπ. 6)

Ι. Επγάηερ γηρ πος αμείβονηαι μόνο με επγόζημο

α. Υπόνορ αζθάλιζηρ άνυ ηυν 150 ημεπών
Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν αζθαιηζκέλνο κε ρξόλν αζθάιηζεο άλσ ησλ 150
εκεξώλ ζεσξείηαη όηη έρεη αζθάιηζε γηα ην ζύλνιν ηνπ έηνπο. πλεπώο, νη
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί κέζσ εξγνζήκνπ πξέπεη λα θαιύπηνπλ
ηελ πξνβιεπόκελε εηήζηα ειάρηζηε εηζθνξά, γηα θύξηα ζύληαμε, πγεηνλνκηθή
πεξίζαιςε θαη Λνγαξηαζκό Αγξνηηθήο Δζηίαο (ΛΑΔ), όπσο απηή δηακνξθώλεηαη αλά
έηνο γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ πξώελ ΟΓΑ.
Δάλ δελ θαιύπηεηαη, ε ζρεηηθή δηαθνξά αλαδεηείηαη ζε ηζόπνζεο δόζεηο,
ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα γηα ηελ εηήζηα εθθαζάξηζε αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ κε
κηζζσηώλ.
Δάλ ππεξθαιύπηεηαη, ην επηπιένλ πνζό εηζθνξάο δελ επηζηξέθεηαη, θαη
αμηνπνηείηαη θαηά ηε ιήςε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο παξνρήο.

Παπάδειγμα 1
Δξγάηεο γεο γηα ην 2017 εηζέπξαμε κέζσ ηνπ εξγνζήκνπ €4.400,00 θαη θαηέβαιε γηα
ην ίδην έηνο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζηνλ e-ΔΦΚΑ, γηα θύξηα ζύληαμε, πγεηνλνκηθή
πεξίζαιςε θαη ΛΑΔ, ζπλνιηθνύ ύςνπο €440,00 (€4.400,00 x 10% = €440,00).
Ο ελ ιόγσ εξγάηεο γεο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη πεξηζζόηεξεο από 150 εκέξεο
αζθάιηζεο (€4.400,00 / €26,18 = 168,06 εκέξεο αζθάιηζεο), θαη ζπλεπώο έρεη πιήξεο
έηνο αζθάιηζεο.
Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ έρεη θαηαβάιεη ζπλνιηθά ν αζθαιηζκέλνο (€440,00)
δελ θαιύπηνπλ ηελ εηήζηα ειάρηζηε εηζθνξά γηα ην έηνο 2017 ύςνπο €1.043,76 [(14%
γηα θύξηα ζύληαμε + 6,95% γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε + 0,25% γηα ΛΑΔ) x €410,26
ειάρηζην κεληαίν εηζόδεκα x 12 κήλεο = €1.043,76].
Η ζρεηηθή δηαθνξά ύςνπο €603,76 (€1.043,76 – €440,00 = €603,76) θαηαβάιιεηαη ζε
δόζεηο από ηνλ αζθαιηζκέλν.
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Παπάδειγμα 2
Δξγάηεο γεο γηα ην 2017 εηζέπξαμε κέζσ ηνπ εξγνζήκνπ €11.000,00 θαη θαηέβαιε γηα
ην ίδην έηνο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζηνλ e-ΔΦΚΑ, γηα θύξηα ζύληαμε, πγεηνλνκηθή
πεξίζαιςε θαη ΛΑΔ, ζπλνιηθνύ ύςνπο €1.100,00 (€11.000,00 x 10% = €1.100,00).
Ο ελ ιόγσ εξγάηεο γεο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη πεξηζζόηεξεο από 150 εκέξεο
αζθάιηζεο (€11.000,00 / €26,18 = 420,17 εκέξεο αζθάιηζεο), θαη ζπλεπώο έρεη
πιήξεο έηνο αζθάιηζεο.
Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ έρεη θαηαβάιεη ζπλνιηθά ν αζθαιηζκέλνο (€1.100,00)
θαιύπηνπλ ηελ ειάρηζηε εηήζηα εηζθνξά γηα ην έηνο 2017 ύςνπο €1.043,76.
πλεπώο, δελ πξνθύπηεη δηαθνξά πνπ πξέπεη λα αλαδεηεζεί.
Η επηπιένλ θαηαβιεζείζα αζθαιηζηηθή εηζθνξά ύςνπο €56,24 (€1.100,00 €1.043,76) ζα αμηνπνηεζεί γηα ηε ιήςε παξνρώλ.

β. Υπόνορ αζθάλιζηρ κάηυ ηυν 150 ημεπών
Γηα ηνλ αζθαιηζκέλν κε ρξόλν αζθάιηζεο θάησ ησλ 150 εκεξώλ αζθάιηζεο,
ειέγρεηαη εάλ νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί κέζσ ηνπ εξγνζήκνπ
θαιύπηνπλ ηελ πξνβιεπόκελε ειάρηζηε εηζθνξά γηα ηνπο κήλεο αζθάιηζεο πνπ έρνπλ
πξνθύςεη.
Δάλ δελ θαιύπηεηαη ε πξνβιεπόκελε ειάρηζηε εηζθνξά γηα ην ζύλνιν ησλ
κελώλ αζθάιηζεο, πεξηνξίδεηαη αληίζηνηρα ν ρξόλνο αζθάιηζεο, θαη ηπρόλ επηπιένλ
πνζό εηζθνξάο επηκεξίδεηαη ηζνκεξώο ζηνπο κήλεο αζθάιηζεο πξνθύπηνπλ κεηά ηνλ
πεξηνξηζκό.
Δλαιιαθηηθά, ν αζθαιηζκέλνο, κεηά από ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο εληόο
δηκήλνπ από ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εθθαζάξηζεο εηζθνξώλ εξγνζήκνπ,
κπνξεί λα θαηαβάιιεη ηε ζρεηηθή δηαθνξά ζε ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο, ζύκθσλα κε
ηα πξνβιεπόκελα γηα ηελ εηήζηα εθθαζάξηζε αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ κε κηζζσηώλ.
ηελ πεξίπησζε απηή δελ πεξηνξίδεηαη ν ρξόλνο αζθάιηζεο.
Δάλ ην πνζό πνπ έρεη θαηαβιεζεί κέζσ εξγνζήκνπ θαιύπηεη ηελ
πξνβιεπόκελε ειάρηζηε εηζθνξά γηα ηνπο κήλεο αζθάιηζεο πνπ έρνπλ πξνθύςεη
βάζεη ηεο δηαδηθαζίαο θαζνξηζκνύ ηνπ ρξόλνπ αζθάιηζεο, ην επηπιένλ πνζό πνπ έρεη
θαηαβιεζεί δελ επηζηξέθεηαη θαη αμηνπνηείηαη θαηά ηε ιήςε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο
παξνρήο.

Παπάδειγμα 3
Δξγάηεο γεο γηα ην 2017 εηζέπξαμε κέζσ ηνπ εξγνζήκνπ €3.200,00 θαη θαηέβαιε γηα
ην ίδην έηνο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζηνλ e-ΔΦΚΑ, γηα θύξηα ζύληαμε, πγεηνλνκηθή
πεξίζαιςε θαη ΛΑΔ, ζπλνιηθνύ ύςνπο €320,00 (€3.200,00 x 10% = €320,00).
Ο ελ ιόγσ εξγάηεο γεο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ιηγόηεξεο από 150 εκέξεο αζθάιηζεο
(€3.200,00 / €26,18 = 122,23 εκέξεο αζθάιηζεο).
4

ΑΔΑ: ΩΗΕ946ΜΤΛΚ-Κ1Υ

πγθεθξηκέλα, ν ρξόλνο αζθάιηζεο δηακνξθώλεηαη ζε 5 κήλεο (€3.200,00 / €26,18 =
122,23 εκέξεο αζθάιηζεο, 122,23 εκέξεο αζθάιηζεο / 25 εκέξεο = 4,89 κήλεο,
δειαδή 4 κήλεο θαη 22 εκέξεο αζθάιηζεο, θαη, δεδνκέλνπ όηη ππόινηπν εκεξώλ
εξγαζίαο είλαη άλσ ησλ 12 αλά έηνο ινγίδεηαη σο κήλαο, ελ ηέιεη πξνθύπηεη ρξόλνο
αζθάιηζεο 5 κελώλ).
Η ειάρηζηε κεληαία εηζθνξά δηακνξθώλεηαη ζε €86,98 [(14% γηα θύξηα ζύληαμε +
6,95% γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε + 0,25% γηα ΛΑΔ) x €410,26 ειάρηζην κεληαίν
εηζόδεκα = €86,98].
Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ έρεη θαηαβάιεη ζπλνιηθά ν αζθαιηζκέλνο (€320,00)
θαιύπηνπλ 3 κήλεο αζθάιηζεο (3 κήλεο x €86,98 = €260,94 θαη πξνθύπηεη ππόινηπν
ύςνπο €59,06).
πλεπώο, ν αζθαιηζκέλνο έρεη 3 κήλεο αζθάιηζεο, θαη ε εηζθνξά πνπ έρεη
θαηαβιεζεί γηα θάζε κήλα αλέξρεηαη €106,67 (€86,98 + €59,06/3).
Δλαιιαθηηθά, ν αζθαιηζκέλνο κπνξεί λα θαηαβάιεη ηε ζρεηηθή δηαθνξά, ώζηε λα έρεη
5 κήλεο αζθάιηζεο. πγθεθξηκέλα, ε ειάρηζηε εηζθνξά γηα 5 κήλεο αζθάιηζεο
αλέξρεηαη ζε €434,90 (5 κήλεο x €86,98) θαη κέζσ εξγνζήκνπ έρεη θαηαβιεζεί ην
πνζό ησλ €320,00. Η δηαθνξά ύςνπο €114,90 (€434,90 - €320,00) ζα θαηαβιεζεί ζε
ηζόπνζεο δόζεηο από ηνλ αζθαιηζκέλν.

ΙΙ. Επγάηερ γηρ πος αμείβονηαι με επγόζημο
και παπάλληλα αζκούν αγποηική δπαζηηπιόηηηα
ηελ πεξίπησζε απηή, ν αζθαιηζκέλνο, γηα ηα έηε 2017, 2018 θαη 2019, έρεη
θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, γηα θύξηα ζύληαμε, πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη
Λνγαξηαζκό Αγξνηηθήο Δζηίαο (ΛΑΔ):
α) γηα ηελ αζθνύκελε αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα, θαζώο θαη γηα θάζε άιιε
δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ νπνία πξνθύπηεη ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζηνλ πξώελ ΟΓΑ, επί
ηνπ θαζαξνύ θνξνινγεηένπ απνηειέζκαηνο ηνπ πξνεγνύκελνπ θνξνινγηθνύ έηνπο.
ε θάζε πεξίπησζε ε πξνθύπηνπζα εηζθνξά δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ηεο
πξνβιεπόκελεο αλά έηνο ειάρηζηεο εηζθνξάο, θαη
β) 10% επί ησλ ακνηβώλ κέζσ εξγνζήκνπ.
Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί εάλ έρεη θαηαβιεζεί ε πξνβιεπόκελε εηήζηα
ειάρηζηε αζθαιηζηηθή εηζθνξά, γηα όζνπο έρνπλ πιήξεο έηνο αζθάιηζεο είηε από ηελ
αζθνύκελε αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα είηε κέζσ εξγνζήκνπ, ή ε πξνβιεπόκελε
ειάρηζηε εηζθνξά γηα ηνπο κήλεο αζθάιηζεο πνπ πξνθύπηνπλ ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ
δελ ζπκπιεξώλεηαη πιήξεο έηνο αζθάιηζεο είηε από ηελ αζθνύκελε αγξνηηθή
δξαζηεξηόηεηα είηε κέζσ εξγνζήκνπ, αζξνίδνληαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ
έρνπλ θαηαβιεζεί ιόγσ ηεο αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηνπ εξγνζήκνπ.
ε πεξίπησζε πνπ δελ θαιύπηεηαη ε θαηά πεξίπησζε ειάρηζηε εηζθνξά, ε
ζρεηηθή δηαθνξά αλαδεηείηαη ζε δόζεηο ζύκθσλα κε ηα πξναλαθεξόκελα γηα όζνπο
αζθαιίδνληαη απνθιεηζηηθά κέζσ εξγνζήκνπ.
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ε πεξίπησζε πνπ ππεξθαιύπηεηαη ε εηήζηα ειάρηζηε εηζθνξά, ην επηπιένλ
θαηαβιεζέλ πνζό δελ επηζηξέθεηαη, θαη αμηνπνηείηαη γηα ηε ιήςε παξνρώλ από ηνλ eΔΦΚΑ.
εκεηώλνπκε όηη ζε πεξίπησζε πνπ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο
εθθαζάξηζεο ησλ εηζθνξώλ από εξγόζεκν έρεη θαηαβιεζεί γηα ηελ αζθνύκελε
αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα ε πξνβιεπόκελε ειάρηζηε εηζθνξά, θαη κεηά από ηνλ
ζπλππνινγηζκό ησλ εηζθνξώλ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί κέζσ εξγνζήκνπ πξνθύπηεη όηη
ν αζθαιηζκέλνο δελ νθείιεη λα θαηαβάιεη ηελ ειάρηζηε εηζθνξά αιιά εηζθνξά βάζεη
ηνπ θαζαξνύ θνξνινγεηένπ απνηειέζκαηνο, ηπρόλ κε νθεηιόκελα πνζά πνπ έρνπλ
θαηαβιεζεί από ηνλ αζθαιηζκέλν επηζηξέθνληαη σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα.

Παπάδειγμα 4
α. Αζθαιηζκέλνο ηνπ πξώελ ΟΓΑ, βάζεη ηνπ εηζνδήκαηνο, θαηά ην πξνεγνύκελν
θνξνινγηθό έηνο, γηα ηελ αζθνύκελε αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα, ύςνπο €300,00
κεληαίσο, έπξεπε λα θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ην ζύλνιν ηνπ έηνπο ύςνπο
€763,20 [(14% γηα θύξηα ζύληαμε + 6,95% γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε + 0,25% γηα
ΛΑΔ) x €300,00 x 12 κήλεο = €763,20].
Γεδνκέλνπ όκσο όηη ε αλσηέξσ εηζθνξά ππνιεηπόηαλ ηεο πξνβιεπόκελεο ειάρηζηεο
εηζθνξάο, θαηέβαιε ζπλνιηθά γηα ην έηνο 2017 ηελ ειάρηζηε εηήζηα εηζθνξά
ζπλνιηθνύ ύςνπο €1.043,76.
β. πγρξόλσο ν αλσηέξσ αζθαιηζκέλνο εηζέπξαμε κέζσ ηνπ εξγνζήκνπ €5.000,00
θαη θαηέβαιε γηα ην ίδην έηνο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζηνλ E-ΔΦΚΑ, γηα θύξηα
ζύληαμε, πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ΛΑΔ, ζπλνιηθνύ ύςνπο €500,00 (€5.000,00 x
10% = €500,00), θαη ζπκπιεξώλεη ρξόλν αζθάιηζεο άλσ ησλ 150 εκεξώλ αζθάιηζεο
(€5.000,00 / €26,18 = 190,99 εκέξεο αζθάιηζεο).
γ. Ο ελ ιόγσ αζθαιηζκέλνο έρεη αζθάιηζε γηα πιήξεο έηνο, θαη ζπλεπώο πξέπεη λα
ειεγρζεί εάλ ην άζξνηζκα ησλ θαηαβιεζεηζώλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαιύπηεη ηελ
πξνβιεπόκελε εηήζηα ειάρηζηε εηζθνξά.
Γηα ηηο δύν δξαζηεξηόηεηεο ν ελ ιόγσ αζθαιηζκέλνο έρεη ππνρξέσζε, βάζεη
εηζνδήκαηνο γηα ηελ αζθνύκελε αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα, λα θαηαβάιεη ζπλνιηθά
€1.263,20 (€763,20 βάζεη ηνπ θαζαξνύ θνξνινγεηένπ απνηειέζκαηνο θαηά ην
πξνεγνύκελν θνξνινγηθό έηνο + €500,00 από ην εξγόζεκν).
Η αλσηέξσ εηζθνξά ύςνπο €1.263,20 ππεξθαιύπηεη ηελ πξνβιεπόκελε ειάρηζηε
εηήζηα εηζθνξά ύςνπο €1.043,76, θαη δελ πξνθύπηεη δηαθνξά πνπ πξέπεη λα
αλαδεηεζεί. Η εηζθνξά πνπ έρεη θαηαβιεζεί πέξαλ ηεο ειάρηζηεο ζα αμηνπνηεζεί γηα
ηε ιήςε παξνρώλ.
δ. Δάλ ν αζθαιηζκέλνο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εθθαζάξηζεο έρεη
θαηαβάιεη ηελ πξνβιεπόκελε ειάρηζηε εηήζηα εηζθνξά (€1.043,76), ηόηε ζπλνιηθά
έρεη πξαγκαηηθά θαηαβάιεη εηζθνξά ύςνπο €1.543,76 (€1.043,76 + €500,00).
Η νθεηιόκελε εηζθνξά είλαη €1.263,20 (€763,20 βάζεη ηνπ θαζαξνύ θνξνινγεηένπ
απνηειέζκαηνο θαηά ην πξνεγνύκελν θνξνινγηθό έηνο + €500,00 από ην εξγόζεκν).
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πλεπώο, ε επηπιένλ εηζθνξά πνπ έρεη θαηαβιεζεί πέξαλ ηεο νθεηιόκελεο, ύςνπο
€280,56 (€1.543,76 - 1.263,20), επηζηξέθεηαη σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζείζα.

Παπάδειγμα 5
α. Αζθαιηζκέλνο ηνπ πξώελ ΟΓΑ, βάζεη ηνπ εηζνδήκαηνο, θαηά ην πξνεγνύκελν
θνξνινγηθό έηνο, γηα ηελ αζθνύκελε αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα, ύςνπο €300,00
κεληαίσο, έπξεπε λα θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ην ζύλνιν ηνπ έηνπο ύςνπο
€763,20 [(14% γηα θύξηα ζύληαμε + 6,95% γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε + 0,25% γηα
ΛΑΔ) x €300,00 x 12 κήλεο = €763,20].
Γεδνκέλνπ όκσο όηη ε αλσηέξσ εηζθνξά ππνιεηπόηαλ ηεο πξνβιεπόκελεο ειάρηζηεο
εηζθνξάο, θαηέβαιε ζπλνιηθά γηα ην έηνο 2017 ηελ ειάρηζηε εηήζηα εηζθνξά
ζπλνιηθνύ ύςνπο €1.043,76.
β. πγρξόλσο ν αλσηέξσ εηζέπξαμε κέζσ ηνπ εξγνζήκνπ €1.000,00 θαη θαηέβαιε γηα
ην ίδην έηνο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζηνλ e-ΔΦΚΑ, γηα θύξηα ζύληαμε, πγεηνλνκηθή
πεξίζαιςε θαη ΛΑΔ ζπλνιηθνύ ύςνπο €100,00 (€1.000,00 x 10% = €100,00).
Ο ελ ιόγσ εξγάηεο γεο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ιηγόηεξεο από 150 εκέξεο αζθάιηζεο.
γ. Ο ελ ιόγσ αζθαιηζκέλνο έρεη αζθάιηζε γηα πιήξεο έηνο κέζσ ηεο αζθνύκελεο
αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, θαη ζπλεπώο πξέπεη λα ειεγρζεί εάλ ην άζξνηζκα ησλ
θαηαβιεζεηζώλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαιύπηεη ηελ πξνβιεπόκελε εηήζηα ειάρηζηε
εηζθνξά.
Γηα ηηο δύν δξαζηεξηόηεηεο ν ελ ιόγσ αζθαιηζκέλνο, βάζεη εηζνδήκαηνο από ηελ
αζθνύκελε αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ηνπ εξγνζήκνπ, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα
θαηαβάιεη ζπλνιηθά αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ύςνπο €863,20 (€763,20 βάζεη
εηζνδήκαηνο + €100,00 πνπ έρνπλ κέζσ εξγνζήκνπ).
Η σο άλσ εηζθνξά δελ επαξθεί γηα λα θαιπθζεί ε πξνβιεπόκελε εηήζηα ειάρηζηε
εηζθνξά. πλεπώο, ε ζρεηηθή δηαθνξά ύςνπο €180,56 (€1.043,76 - €863,20) πξέπεη λα
αλαδεηεζεί.
δ. Δάλ ν αζθαιηζκέλνο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εθθαζάξηζεο έρεη
θαηαβάιεη γηα ηελ αζθνύκελε αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα ηελ πξνβιεπόκελε ειάρηζηε
εηήζηα εηζθνξά (€1.043,76), ηόηε ζπλνιηθά έρεη πξαγκαηηθά θαηαβάιεη εηζθνξά
ύςνπο €1.143,76 (€1.043,76 + €100,00 από ην εξγόζεκν).
Γεδνκέλνπ όκσο όηη ε πξαγκαηηθά νθεηιόκελε εηζθνξά είλαη €1.043,76, ην επηπιένλ
πνζό ύςνπο €100,00 (€1.143,76 - €1.043,76) επηζηξέθεηαη ζηνλ αζθαιηζκέλν σο
αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλ.

Παπάδειγμα 6
α. Αζθαιηζκέλνο ηνπ πξώελ ΟΓΑ βάζεη ηνπ εηζνδήκαηνο θαηά ην πξνεγνύκελν
θνξνινγηθό έηνο γηα ηελ αζθνύκελε αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα, ύςνπο €300,00
κεληαίσο έπξεπε λα θαηαβάιεη γηα 3 κήλεο ηνπ 2017 αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ύςνπο
€190,80 [(14% γηα θύξηα ζύληαμε + 6,95% γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε + 0,25% γηα
ΛΑΔ) x €300,00 x 3 κήλεο = €190,80].
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Γεδνκέλνπ όκσο όηη ε αλσηέξσ εηζθνξά ππνιεηπόηαλ ηεο πξνβιεπόκελεο ειάρηζηεο
εηζθνξάο γηα ηνπο 3 κήλεο, θαηέβαιε ηελ ειάρηζηε εηζθνξά ζπλνιηθνύ ύςνπο €260,94
(€86,98 ειάρηζηε κεληαία εηζθνξά x 3 κήλεο).
β. πγρξόλσο ν αλσηέξσ αζθαιηζκέλνο εηζέπξαμε κέζσ ηνπ εξγνζήκνπ €5.000,00
θαη θαηέβαιε γηα ην ίδην έηνο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζηνλ e-ΔΦΚΑ, γηα θύξηα
ζύληαμε, πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ΛΑΔ ζπλνιηθνύ ύςνπο €500,00 (€5.000,00 x
10% = €500,00), θαη ζπκπιεξώλεη ρξόλν αζθάιηζεο άλσ ησλ 150 εκεξώλ αζθάιηζεο
(€5.000,00 / €26,18 = 190,99 εκέξεο αζθάιηζεο).
γ. Ο ελ ιόγσ αζθαιηζκέλνο έρεη αζθάιηζε γηα πιήξεο έηνο κέζσ ηνπ εξγνζήκνπ, θαη
ζπλεπώο πξέπεη λα ειεγρζεί εάλ ην άζξνηζκα ησλ θαηαβιεζεηζώλ αζθαιηζηηθώλ
εηζθνξώλ θαιύπηεη ηελ πξνβιεπόκελε εηήζηα ειάρηζηε εηζθνξά.
Γηα ηηο δύν δξαζηεξηόηεηεο ν ελ ιόγσ αζθαιηζκέλνο έρεη ππνρξέσζε, βάζεη
εηζνδήκαηνο γηα ηελ αζθνύκελε αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα, λα θαηαβάιεη ζπλνιηθά
€690,80 (€190,80 βάζεη ηνπ θαζαξνύ θνξνινγεηένπ απνηειέζκαηνο θαηά ην
πξνεγνύκελν θνξνινγηθό έηνο + €500,00 από ην εξγόζεκν).
Γεδνκέλνπ όηη ππνιείπεηαη ηεο πξνβιεπόκελεο ειάρηζηεο εηήζηαο αζθαιηζηηθήο
εηζθνξάο (€1.043,76), πξνθύπηεη δηαθνξά εηζθνξάο πνπ πξέπεη λα αλαδεηεζεί.
Ο αζθαιηζκέλνο έρεη πξαγκαηηθά θαηαβάιεη εηζθνξέο ύςνπο €760,94 (€260,94 βάζεη
ηεο ειάρηζηεο κεληαίαο εηζθνξάο γηα 3 κήλεο + €500,00 κέζσ εξγνζήκνπ). πλεπώο,
ν αζθαιηζκέλνο πξέπεη λα θαηαβάιεη ηε δηαθνξά ύςνπο €282,82 (€1.043,76 €760,94) ζε ηζόπνζεο δόζεηο.

Παπάδειγμα 7
α. Αζθαιηζκέλνο ηνπ πξώελ ΟΓΑ, βάζεη ηνπ εηζνδήκαηνο θαηά ην πξνεγνύκελν
θνξνινγηθό έηνο γηα ηελ αζθνύκελε αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα ύςνπο €300,00
κεληαίσο, έπξεπε λα θαηαβάιεη γηα 3 κήλεο ηνπ 2017 (Ιαλνπάξηνο, Φεβξνπάξηνο,
Μάξηηνο) αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ύςνπο €190,80 [(14% γηα θύξηα ζύληαμε + 6,95%
γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε + 0,25% γηα ΛΑΔ) x €300,00 = €63,60 x 3 κήλεο =
€190,80].
Γεδνκέλνπ όκσο όηη ε αλσηέξσ εηζθνξά ππνιεηπόηαλ ηεο πξνβιεπόκελεο ειάρηζηεο
εηζθνξάο γηα ηνπο 3 κήλεο, θαηέβαιε ηελ ειάρηζηε εηζθνξά ζπλνιηθνύ ύςνπο €260,94
(€86,98 ειάρηζηε κεληαία εηζθνξά x 3 κήλεο).
β. πγρξόλσο ν αλσηέξσ αζθαιηζκέλνο εηζέπξαμε κέζσ ηνπ εξγνζήκνπ €2.000,00
θαη θαηέβαιε γηα ην ίδην έηνο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζηνλ e-ΔΦΚΑ, γηα θύξηα
ζύληαμε, πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ΛΑΔ ζπλνιηθνύ ύςνπο €200,00 (€2.000,00 x
10% = €500,00), θαη ζπκπιεξώλεη ρξόλν αζθάιηζεο θάησ ησλ 150 εκεξώλ
αζθάιηζεο (€2.000,00 / €26,18 = 76,39 εκέξεο αζθάιηζεο).
Με βάζε ηηο θαηαβιεζείζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πξνθύπηεη ρξόλνο αζθάιηζεο 2
κελώλ (€200,00 θαηαβιεζείζεο εηζθνξέο / €86,98 ειάρηζηε κεληαία εηζθνξά), θαη
ζπλεπώο γηα θάζε κήλα αζθάιηζεο ε θαηαβιεζείζα κεληαία εηζθνξά αλέξρεηαη ζε
€100,00.
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γ. Δάλ νη δύν κήλεο αζθάιηζεο κέζσ ηνπ εξγνζήκνπ αθνξνύλ ηνλ Ιαλνπάξην θαη
Φεβξνπάξην ηνπ έηνπο, ηόηε ν αζθαιηζκέλνο έρεη ζπλνιηθά 3 κήλεο αζθάιηζεο, βάζεη
ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ εξγνζήκνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ κήλεο Ιαλνπάξην,
Φεβξνπάξην θαη Μάξηην.
Γηα ηνπο κήλεο Ιαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην, ν αζθαιηζκέλνο έρεη ππνρξέσζε λα
θαηαβάιιεη γηα θάζε κήλα εηζθνξά ύςνπο €163,60 (€63,60 βάζεη ηνπ εηζνδήκαηνο
από ηελ αζθνύκελε αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα + €100,00 κέζσ εξγνζήκνπ). Η
αλσηέξσ εηζθνξά ππεξθαιύπηεη ηελ ειάρηζηε κεληαία εηζθνξά, θαη ζπλεπώο δελ
πξνθύπηεη δηαθνξά πνπ πξέπεη λα αλαδεηεζεί.
Πξαγκαηηθά ν αζθαιηζκέλνο έρεη θαηαβάιεη γηα θάζε κήλα ην πνζό ησλ €186,98
(€86,98 ειάρηζηε κεληαία εηζθνξά + €100,00 κέζσ εξγνζήκνπ), θαη σο εθ ηνύηνπ ε
επηπιένλ εηζθνξά ύςνπο €23,38 (€186,98 - €163,60) επηζηξέθεηαη σο αρξεσζηήησο
θαηαβιεζείζα.
Γηα ηνλ κήλα Μάξηην, ν αζθαιηζκέλνο δεδνκέλνπ όηη ε εηζθνξά πνπ πξνθύπηεη βάζεη
ηνπ εηζνδήκαηνο από ηελ αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα ππνιείπεηαη ηεο ειάρηζηεο
κεληαίαο εηζθνξάο, ν αζθαιηζκέλνο νθείιεη λα θαηαβάιεη ηελ ειάρηζηε κεληαία
εηζθνξά.
δ. Δάλ νη δύν κήλεο αζθάιηζεο κέζσ ηνπ εξγνζήκνπ αθνξνύλ ηνλ Απξίιην θαη ηνλ
Μάην ηνπ έηνπο, ηόηε ν αζθαιηζκέλνο έρεη ζπλνιηθά 5 κήλεο αζθάιηζεο (Ιαλνπάξην,
Φεβξνπάξην θαη Μάξηην από ηελ αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα, Απξίιην θαη Μάην κέζσ
εξγνζήκνπ).
Γηα ηνπο κήλεο Ιαλνπάξην, Φεβξνπάξην θαη Μάξηην, δεδνκέλνπ όηη ε εηζθνξά πνπ
πξνθύπηεη βάζεη ηνπ εηζνδήκαηνο από ηελ αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα ππνιείπεηαη ηεο
ειάρηζηεο κεληαίαο εηζθνξάο (€63,60), ν αζθαιηζκέλνο νθείιεη λα θαηαβάιεη ηελ
ειάρηζηε κεληαία εηζθνξά.
Γηα ηνπο κήλεο Απξίιην θαη Μάην, πνπ πξνθύπηεη αζθάιηζε κέζσ εξγνζήκνπ, έρεη
θαηαβιεζεί εηζθνξά ύςνπο €100,00, θαη ζπλεπώο έρεη θαιπθζεί ε ειάρηζηε κεληαία
εηζθνξά, θαη ην επηπιένλ πνζό πνπ έρεη θαηαβιεζεί, ζα αμηνπνηεζεί γηα ηε ιήςε
παξνρώλ.

ΙΙΙ. Επγάηερ γηρ πος αμείβονηαι με επγόζημο και παπάλληλα
αζκούν άλλη, πλην αγποηικήρ, δπαζηηπιόηηηα (μιζθυηή ή μη μιζθυηή)
ηελ πεξίπησζε απηή, ν αζθαιηζκέλνο ππάγεηαη σο εξγάηεο γεο ζηελ
αζθάιηζε ηνπ πξώελ ΟΓΑ, ελώ γηα ηελ παξάιιεια αζθνύκελε επαγγεικαηηθή
δξαζηεξηόηεηα, κηζζσηή ή κε κηζζσηή, ππάγεηαη ζηελ αζθάιηζε άιινπ πξώελ θνξέα
θύξηαο αζθάιηζεο (ΙΚΑ – ΔΣΑΜ, ΟΑΔΔ, ΔΣΑΑ).
Η εθθαζάξηζε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα
ζην άξζξν 36 παξ. 1 ηνπ λ.4387/2016, όπσο απηό ίζρπε κέρξη 31/12/2019, δειαδή
εθαξκόδνληαη αληίζηνηρα ηα πξνβιεπόκελα γηα ηηο πεξηπηώζεηο παξάιιειεο κηζζσηήο
θαη κε κηζζσηήο απαζρόιεζεο.
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Ωο εθ ηνύηνπ, ην άζξνηζκα ησλ θαηαβιεζεηζώλ εηζθνξώλ, αζθαιηζκέλνπ θαη
εξγνδόηε, όπνπ πξνβιέπεηαη εξγνδνηηθή εηζθνξά, από ηελ αζθνύκελε επαγγεικαηηθή
δξαζηεξηόηεηα θαη ησλ εηζθνξώλ κέζσ εξγνζήκνπ, πξέπεη λα ππεξθαιύπηεη ηελ
πξνβιεπόκελε γηα ηνλ ΟΓΑ ειάρηζηε εηζθνξά, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ γηα ηελ
παξάιιεια αζθνύκελε δξαζηεξηόηεηα πξνθύπηεη ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζηνλ πξώελ
ΟΑΔΔ ή ζην ΔΣΑΑ, ηελ πξνβιεπόκελε γηα απηνύο ηνπο πξώελ θνξείο ειάρηζηε
εηζθνξά.
εκεηώλνπκε όηη σο πξνο ηηο εηζθνξέο γηα ηελ αλεξγία, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ.
Γ.15/Γ΄/νηθ.61080/1692/5-12-2018 εγθύθιην (ΑΓΑ: 6Ρ5Ι465Θ1Ω-ΙΞΒ), ζηηο
πεξηπηώζεηο παξάιιειεο απαζρόιεζεο κηζζσηνύ θαη κε κηζζσηνύ, θαηαβάιιεηαη κία
εηζθνξά, θαη ζπγθεθξηκέλα ε πξνβιεπόκελε πνζνζηηαία εηζθνξά κηζζσηνύ.

Παπάδειγμα 9
α. Αζθαιηζκέλνο ηνπ πξώελ ΙΚΑ – ΔΣΑΜ, κε πιήξε αζθάιηζε θαη κεληαίεο
απνδνρέο €1.500,00 γηα ην έηνο 2017, θαηέβαιιε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα θύξηα
ζύληαμε θαη πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ύςνπο €5.691,00 [€1.500,00 x 14 κήλεο x (20%
γηα ηελ θύξηα ζύληαμε + 7,10% γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε)].
β. πγρξόλσο ν αλσηέξσ αζθαιηζκέλνο εηζέπξαμε κέζσ ηνπ εξγνζήκνπ €5.000,00
θαη θαηέβαιε γηα ην ίδην έηνο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζηνλ e-ΔΦΚΑ, γηα θύξηα
ζύληαμε, πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ΛΑΔ ζπλνιηθνύ ύςνπο €500,00 (€5.000,00 x
10% = €500,00), θαη ζπκπιεξώλεη ρξόλν αζθάιηζεο άλσ ησλ 150 εκεξώλ αζθάιηζεο
(€5.000,00 / €26,18 = 190,99 εκέξεο αζθάιηζεο).
γ. Γηα ηηο δύν δξαζηεξηόηεηεο ν ελ ιόγσ αζθαιηζκέλνο, γηα θύξηα ζύληαμε θαη
πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, έρεη θαηαβάιεη ζπλνιηθά εηζθνξέο ύςνπο €6.191,00
(€5.691,00 από ηε κηζζσηή εξγαζία + €500,00 κέζσ εξγνζήκνπ).
Η ειάρηζηε εηήζηα εηζθνξά γηα ηνλ πξώελ ΟΓΑ αλέξρεηαη ζε €1.031,39 (δελ
ζπλππνινγίδεηαη ε ειάρηζηε εηζθνξά γηα ηνλ ΛΑΔ, θαζώο έρνπλ θαηαβιεζεί
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ππέξ ΟΑΔΓ γηα ηε κηζζσηή απαζρόιεζε).
πλεπώο, ν αζθαιηζκέλνο έρεη θαιύςεη ηελ πξνβιεπόκελε εηήζηα ειάρηζηε εηζθνξά
ηνπ πξώελ ΟΓΑ, θαη δελ πξνθύπηεη δηαθνξά πνπ πξέπεη λα αλαδεηεζεί. Σν επηπιένλ
πνζό πνπ έρεη θαηαβιεζεί ζα αμηνπνηεζεί γηα ηε ιήςε παξνρώλ.

5. Έκδοζη Τ.Α. για ηην εθαπμογή ηυν πςθμίζευν (παπ. 7)
Δπαλαιακβάλεηαη ε πξνγελέζηεξε πξόβιεςε γηα ηε δπλαηόηεηα έθδνζεο
Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ ξύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ
ζηελ εθαξκνγή ησλ θνηλνπνηνύκελσλ ξπζκίζεσλ.
πγρξόλσο πξνβιέπεηαη όηη παξακέλνπλ ζε ηζρύ θαη νη ήδε εθδνζείζεο
Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο αξηζ. 14913/343/Φ10034/27.6.2011 (Β΄ 1586) κε ζέκα
«Πξνδηαγξαθέο Δξγνζήκνπ» θαη Φ.10034/4148/133/5.3.2013 (Β΄ 540) κε ζέκα
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«Έληαμε ζηα Μεηξώα Αζθαιηζκέλσλ ΟΓΑ ησλ εξγαηώλ γεο θαη έλαξμε εθαξκνγήο
εξγνζήκνπ γηα ηνλ ΟΓΑ».

Η Πποφζηαμένη ηηρ Γενικήρ
Διεύθςνζηρ Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ

Δπ. Π. Σζάμη
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