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ΘΕΜΑ : «Εισφορές ελευθέρων επαγγελµατιών που υπάγονται στην ασφάλιση 
του Ε.Τ.Α.Α.» 
 
Σας γνωρίζουµε ότι µε τις διατάξεις των παρ. 14 και 15 του άρθρου 44 του 
ν.3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου 
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 – 2015», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 152 Α΄/1-
7-2011, επέρχονται µεταβολές στις εισφορές που καταβάλλουν οι ελεύθεροι 
επαγγελµατίες που υπάγονται στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα 
Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.). 
 
Ειδικότερα, επί του θέµατος σας γνωρίζουµε τα εξής: 
 
1. Με τις διατάξεις της παρ. 14 του ανωτέρω άρθρου επιβάλλεται πρόσθετη εισφορά, 
πέραν της προβλεπόµενης, για τους µέχρι 31/12/1992 ασφαλισµένους (παλαιοί 
ασφαλισµένοι), οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α. ως ελεύθεροι 
επαγγελµατίες. 
 
Το ύψος της πρόσθετης εισφοράς για τους Τοµείς του κλάδου κύριας ασφάλισης 
(Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. – Τ.Σ.Α.Υ. – Τ.Α.Ν.) ανέρχεται σε 2% επί του ποσού της 1ης 
ασφαλιστικής κατηγορίας, όπως αυτή διαµορφώνεται κάθε φορά. Πρόσθετη εισφορά 
προβλέπεται και για την Ειδική Προσαύξηση του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε., ύψους 2% επί του 
ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, καθώς και για τον Κλάδο 
Μονοσυνταξιούχων του Τ.Σ.Α.Υ. ύψους 1% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής 
κατηγορίας. 
 
Αντίστοιχα, για τους Τοµείς των λοιπών κλάδων του Ε.Τ.Α.Α. καταβάλλεται 
πρόσθετη εισφορά 0,6 % για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, 0,4 % για τον κλάδο 
πρόνοιας και 0,65% για τον κλάδο ασθένειας επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής 
κατηγορίας όπως έχει διαµορφωθεί για το έτος 2011 (693,35 €). 
 
Ειδικότερα σε ότι αφορά την ειδική εισφορά υπέρ του κλάδου πρόνοιας 
επισηµαίνουµε ότι τούτο προφανώς εκ παραδροµής ορίζεται εσφαλµένως σε 4% αντί 



 

 

 του ορθού ποσοστού 0,4 %. 
 
Ήδη το Υπουργείο µας προωθεί άµεσα διάταξη, για την αντικατάσταση του 
εσφαλµένου ποσοστού από 4% στο ορθό 0,4%. 
 
2. Με τις διατάξεις της παρ. 15 του ανωτέρω άρθρου, προβλέπεται για τους από 
1/1/1993 και εφεξής ασφαλισµένους (νέοι ασφαλισµένοι), που υπάγονται στην 
ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α. ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, η υποχρεωτική υπαγωγή τους 
στην 1η ασφαλιστική κατηγορία κατά την πρώτη ασφάλισή τους στους Τοµείς του 
κλάδου κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., και η υποχρεωτική µετάταξή τους στην 
αµέσως επόµενη ασφαλιστική κατηγορία, ανά τριετία, και πάντα την 1η του 
εποµένου έτους στο οποίο συµπληρώθηκε η τριετία. 
 
Για παράδειγµα, ασφαλισµένος µετά την 1/1/1993 που ασφαλίστηκε στο 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ως µηχανικός από 8/5/2011 συµπληρώνει την πρώτη τριετία ασφάλισης 
το 2014, και συνεπώς από 1/1/2015 υπάγεται υποχρεωτικά στη 2η ασφαλιστική 
κατηγορία. 
 
Ειδικά για την Ειδική Προσαύξηση του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ως κριτήριο για την 
συµπλήρωση της τριετίας λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία υπαγωγής του 
ασφαλισµένου σε αυτή, και όχι η ηµεροµηνία υπαγωγής στην ασφάλιση του 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. Για παράδειγµα, ο ανωτέρω ασφαλισµένος υπάγεται στην Ειδική 
Προσαύξηση εντός του 2013, οπότε για την Ειδική Προσαύξηση υπάγεται 
υποχρεωτικά στη 2η ασφαλιστική κατηγορία από 1/1/2017. 
 
Σας επισηµαίνουµε ότι σύµφωνα µε την περ. β της εν λόγω παραγράφου, τα ανωτέρω 
έχουν εφαρµογή και για όσους νέους ασφαλισµένους έχουν ήδη υπαχθεί στην 
ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α., και κατά συνέπεια όσοι από αυτούς συµπληρώνουν µέχρι 
31/12/2011 τουλάχιστον τρία έτη ασφάλισης µετατάσσονται υποχρεωτικά στη 2η 
ασφαλιστική κατηγορία από 1/1/2012. 
 
Για παράδειγµα, νέος ασφαλισµένος που ασφαλίστηκε στο Τ.Σ.Α.Υ. το 2002, 
υπάγεται υποχρεωτικά από 1/1/2012 στη 2η ασφαλιστική κατηγορία. 
 
Αντίστοιχα, σύµφωνα µε την περ. γ της παραγράφου 15 τα παραπάνω έχουν 
εφαρµογή και για τους τοµείς των λοιπών κλάδων του Ε.Τ.Α.Α. 
 
3. Ως ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής των παρ. 14 και 15 του άρθρου 44 του 
ν.3986/2011, ορίζεται σύµφωνα µε την παρ. 17 του ανωτέρω άρθρου η 1/1/2012. 
 
 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ  


