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Το ΤΕΕ δίνει στη δημοσιότητα ανακοίνωση – ενημερωτικό οδηγό για τις 
ασφαλιστικές εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών με βάση το νόμο 
4670/2020: «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός 
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» 
 
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό, «με τους διαχρονικούς, 
συστηματικούς, αλλά και επίμονους αγώνες και παρεμβάσεις του ΤΕΕ δεν 
μπορούμε να παραβλέπουμε το γεγονός ότι, μεταξύ άλλων, πετύχαμε τη 
σημαντική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την κατάργηση της 
ασφάλισης της ιδιότητας, την 6μηνη διάρκεια της ασφαλιστικής ενημερότητας, 
τη δυνατότητα αναδρομικής διαγραφής, την απρόσκοπτη συνέχιση της 
εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας. Είναι πλέον παραδεκτό από όλους ότι οι νομικά 
τεκμηριωμένες προτάσεις του ΤΕΕ, κατά του Ν.4387/2016 (Νόμος 
Κατρούγκαλου), συνετέλεσαν καθοριστικά στο να κριθεί αντισυνταγματικός, σε 
μεγάλο μέρος του. Σήμερα, σε συνέχεια όλων αυτών των προσπαθειών, ο 
νέος ασφαλιστικός νόμος αποκαθιστά σημαντικές αδικίες για τον Τεχνικό 
Κόσμο σε μία συνεχή προσπάθεια της Πολιτείας να διασφαλιστεί η 
βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας.» 
 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον νόμο 4670/2020 (ΦΕΚ Α 
43 / 28.02.2020), «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός 
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις»: 

 Αποσυνδέονται οι ασφαλιστικές εισφορές από το εισόδημα των 
ελεύθερων επαγγελματιών 

 Θεσπίζεται σταθερό ποσό για τις εισφορές προς τον κλάδο υγείας. 
 Για τους νέους ασφαλισμένους, διατηρούνται οι μειωμένες εισφορές για 

την 1η πενταετία, χωρίς η διαφορά από την υποχρεωτική κατηγορία να 
είναι οφειλή και η διαγραφή των οφειλών της τριετίας 2017-2019. 

 Βελτιώνονται σημαντικά τα ποσοστά αναπλήρωσης, μετά από τα 30 
χρόνια ασφαλιστικού βίου και μέχρι τα 40 με αποτέλεσμα το ποσοστό 
αναπλήρωσης να φθάνει το 50% του τεκμαρτού εισοδήματος της 
αναλογικής σύνταξης. 

 
 
Το νέο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό σύστημα βασίζεται σε μία λογική 
διανεμητικού χαρακτήρα και αναλογιστικής ανταποδοτικότητας. Οι αυτοτελώς 
απασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ 
μπορούν να καταταγούν με ελεύθερη επιλογή σε μία από τις έξι ασφαλιστικές 
κατηγορίες: 
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Κλάσεις Σύνταξη Υγεία 
Κύριο 

Σύνολο 

Κλάδος 
Ανεργίας 
(Ο.Α.Ε.Δ.

) 

Επικούρηση Εφάπαξ 
Νέα κατώτατη 

μηνιαία 
εισφορά 

Μηνιαίο 
Τεκμαρτό 
Εισόδημα 

Ετήσιο 
Τεκμαρτό 
Εισόδημα 

1η € 155 € 55 € 210 € 10 € 42 € 26 € 288 € 775 € 9.300 

2η € 186 € 66 € 252 € 10 € 51 € 31 € 344 € 930 € 11.160 

3η € 236 € 66 € 302 € 10 € 61 € 37 € 410 € 1.180 € 14.160 

4η € 297 € 66 € 363 € 10 € 61 € 37 € 471 € 1.458 € 17.496 

5η € 369 € 66 € 435 € 10 € 61 € 37 € 543 € 1.845 € 22.140 

6η € 500 € 66 € 566 € 10 € 61 € 37 € 674 € 2.500 € 30.000 

* Νέοι 
Ε.Ε. 

5ετίας 
€ 93 € 33 € 126 € 10 € 42 € 26 € 204    -        -     

* Ειδική ασφαλιστική κατηγορία αποτελούν οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοτελώς απασχολούμενοι για (5) έτη από την 
έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματος 
Η συνέχιση ή επανέναρξη του ως άνω ευεργετήματος, σε περίπτωση παύσης του επαγγέλματος, δεν είναι εφικτή. Η δυνατότητα 
καταβολής μειωμένης εισφοράς κατά την 5ετία των νέων επαγγελματιών, δεν αποτελεί ασφαλιστική οφειλή και δεν αναζητείται. 
      

 

Επισημαίνεται ότι: 

1. Αν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία, 
κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη. 

2. Η Παρασκευή 13 Μαρτίου είναι η καταληκτική ημερομηνία πρώτης 
επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας. Μέχρι τότε ο ασφαλισμένος 
μπορεί να αλλάξει την επιλογή του. 

3. Την Παρασκευή 20 Μαρτίου είναι η καταληκτική ημερομηνία 
πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών, που θα έχουν αναρτηθεί 
μέχρι τις 16.3.2020. 

4. Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να 
υποβάλλεται οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως, η 
μετάταξη από μία κατηγορία σε άλλη θα γίνεται από την 1η 
Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης 
και θα ισχύει υποχρεωτικά για όλο το επόμενο έτος από την 
υποβολή της αίτησης. 

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. 

6. Οι εισφορές ΕΤΕΑΕΠ εξακολουθούν να καταβάλλονται στην 
πλατφόρμα του. Η δε ενοποίηση των εισφορών στο ειδοποιητήριο 
του ΕΦΚΑ προβλέπεται από την1.7.2020 και μετά. 

7. Ειδική κατηγορία νέων ασφαλισμένων (για τα πρώτα πέντε έτη 
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ασφάλισης): Από την 1η Ιανουαρίου 2020, θεσπίζεται ειδική 
ασφαλιστική κατηγορία για την καταβολή των ασφαλιστικών 
εισφορών, της οποίας το ποσό της μηνιαίας εισφοράς αντιστοιχεί σε 
93 ευρώ για την κύρια σύνταξη. Στην ειδική κατηγορία κατατάσσονται 
οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι για 
πέντε έτη από την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματος, κατόπιν 
αιτήσεώς τους. Χρήση του ευεργετήματος αυτού είναι δυνατή μόνο 
μία φορά. Σε περίπτωση διακοπής της ασκήσεως του επαγγέλματος 
του ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς απασχολούμενου, δεν 
είναι δυνατή η συνέχιση ή επανέναρξη του ως άνω ευεργετήματος. Η 
δυνατότητα καταβολής μειωμένης εισφοράς έως και μιας πενταετίας 
των νέων επαγγελματιών δεν αποτελεί ασφαλιστική οφειλή και δεν 
αναζητείται. Δεν αναζητείται επίσης ως ασφαλιστική οφειλή και η 
χρήση του ευεργετήματος των άρθρων 39 και 39Α του ν.4387/2016 
για τους ασφαλισμένους της ανωτέρω κατηγορίας. 

Συνιστάται - προς αποφυγή λαθών – η επιλογή της υποχρεωτικής 
ασφαλιστικής κατηγορίας και της υποκατώτατης ειδικής των 136 ευρώ για 
τους νέους ασφαλισμένους της πρώτης πενταετίας. 

8. Υπογραμμίζεται ότι κατά την επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας 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 από τη μείωση του 
φόρου και της εισφοράς αλληλεγγύης κατά την επιλογή ανώτερης 
ασφαλιστικής κατηγορίας. 

9. Για τις περιπτώσεις που υπάρχει μικτό εισόδημα από μισθωτή 
εργασία, αλλά και ελευθέριο επάγγελμα και ο μισθός ανέρχεται άνω 
των 950 ευρώ περίπου, επομένως καλύπτει τη 2η ασφαλιστική 
κατηγορία, τότε δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση ασφαλιστικής 
εισφοράς για τα εισοδήματα από το ελευθέριο επάγγελμα. Στην 
περίπτωση αυτή, θα πρέπει οι μισθωτοί μηχανικοί να επιλέγουν 
υποχρεωτικά με κλικ το πεδίο «Δηλώνω ότι έχω παράλληλη μισθωτή 
απασχόληση». 

10. Οι υπαγόμενοι στην παράγραφο 9 του άρθρου 39 του Νόμου 4387, 
θα πρέπει να επιλέγουν υποχρεωτικά το πεδίο «Δηλώνω ότι έχω 
παράλληλη μισθωτή απασχόληση», προκειμένου ο ΕΦΚΑ να 
συνυπολογίζει τις ασφαλιστικές εισφορές μέσω τις ΑΠΔ του 
εργοδότη.  

11. Είναι γεγονός ότι πολλοί συνάδελφοι θα δουν αύξηση στις εισφορές 
τους της τάξης των 31 ευρώ μηνιαίως μεταξύ της 1ης ασφαλιστικής 
κατηγορίας (288 ευρώ) και της κατώτατης μηνιαίας ασφαλιστικής 
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εισφοράς του προηγούμενου νόμου (257 ευρώ).Η διαφορά αυτή 
ωστόσο υπερκαλύπτεται από τη μείωση του συντελεστή του φόρου 
εισοδήματος (από 22% σε 9%), με αποτέλεσμα το νέο συνολικό 
ετήσιο καθαρό πλεόνασμα στο εισόδημα του μηχανικού 928 ευρώ 
(1300 – (31*12). 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό «μένουν ακόμα πολλά να 
γίνουν. Ιδιαίτερα, απαιτούνται σημαντικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της 
καθημερινότητας των ασφαλισμένων, καθώς παρατηρούνται μεγάλες 
καθυστερήσεις στην εγγραφή των νέων ασφαλισμένων ελεύθερων 
επαγγελματιών, στις αιτήσεις διαγραφής και αποχαρακτηρισμού από την 
ιδιότητα του μη Μισθωτού, στις βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης και στις 
αναδρομικές διαγραφές, αλλά και στις βεβαιώσεις ασφαλιστικής 
ενημερότητας, μέσω της ταχείας και αποτελεσματικής δημιουργίας του e- 
Ε.Φ.Κ.Α., που πλέον θεσμοθετείται, προκειμένου η χώρα να αποκτήσει ένα 
σύγχρονο και ευρωπαϊκό ασφαλιστικό σύστημα. 

Η ανάσχεση του brain drain, η αποτελεσματική αντιμετώπιση των υψηλών 
ποσοστών ανεργίας, αλλά και οι δράσεις για την ουσιαστική τόνωση της 
αγοράς και των ελεύθερων επαγγελματιών, αποτελούν απόλυτη 
προτεραιότητα του ΤΕΕ και στόχους εθνικής σημασίας για τη δυναμική 
επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας, το οριστικό ξεπέρασμα της κρίσης 
και την επιστροφή των χιλιάδων Ελλήνων επιστημόνων στην πατρίδα.  

Το ΤΕΕ σε συνεργασία με την πολιτεία και όλους τους συναρμόδιους φορείς, 
θα συνεχίσει να διεκδικεί και να συμβάλει θετικά στη δημιουργία των 
προϋποθέσεων για στιβαρή, βιώσιμη, πραγματική ανάπτυξη, μέσα από τη 
δυναμική ανάκαμψη του Τεχνικού Κόσμου. 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τα Περιφερειακά Τμήματα, μετά τη 
λήξη των έκτακτων προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της εξάπλωσης 
του Covid - 19, θα διοργανώσει, όπως άλλωστε προγραμμάτιζε, ενημερωτικές 
εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα για την πληρέστερη ενημέρωση και κατάρτιση 
των μελών του, τόσο για ζητήματα που αφορούν στις ασφαλιστικές εισφορές 
όσο και τις συντάξιμες αποδοχές.» 


