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 Απαληώληαο ζην αξηζ. ΔΙΕΙΣΦ.ΜΜ/24/14599/4-1-2018 έγγξαθό ζαο, ζρεηηθά 

κε ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζηνλ ΕΦΚΑ από κέιε 

εηαηξεηώλ ή/θαη δηαρεηξηζηώλ, θαζώο θαη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ αζθάιηζε ησλ 

ηδηνθηεηώλ ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ θαη πξνζώπσλ πνπ έρνπλ αγξνηηθό εηζόδεκα 

ελώ παξάιιεια αζθνύλ θαη άιιε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα, ζαο γλσξίδνπκε ηα 

εμήο: 

 

 1. Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ.4387/2016, ζηελ αζθάιηζε 

ηνπ ΕΦΚΑ ππάγνληαη ππνρξεσηηθά από 1/1/2017 νη αζθαιηζκέλνη ησλ εληαρζέλησλ 

ζηνλ ΕΦΚΑ θνξέσλ αζθάιηζεο, νη νπνίνη εμαθνινπζνύλ λα δηέπνληαη από ηηο 

δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ησλ θνξέσλ απηώλ, όπσο ηζρύνπλ, εθηόο όζσλ εηδηθά 

νξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4387/2016. 
 

Με ηνλ αλσηέξσ λόκν, κεηαμύ άιισλ, ξπζκίζηεθαλ ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηνλ 

ηξόπν ππνινγηζκνύ ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ από 1/1/2017, όρη όκσο ζέκαηα πνπ 

αθνξνύλ ζηελ ππαγσγή ζηελ αζθάιηζε, όπνπ εμαθνινπζνύλ λα εθαξκόδνληαη νη 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ πξώελ θνξέσλ αζθάιηζεο. 
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2. Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 3 ηνπ λ.1759/1988, όπσο 

ηζρύεη, ζηελ αζθάιηζε ηνπ πξώελ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ππάγνληαη επίζεο πξόζσπα πνπ 

απαζρνινύληαη ή παξέρνπλ εξγαζία ή ππεξεζία κε ακνηβή είηε ζε θπζηθά πξόζσπα 

είηε ζην Δεκόζην ή ζε λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ είηε ζε 

αλεμάξηεηεο αξρέο κε νπνηαδήπνηε άιιε ζρέζε, εθόζνλ γηα ηελ απαζρόιεζε, εξγαζία 

ηνπο ή ππεξεζία ηνπο απηή δελ ππάγνληαη κε ξεηή δηάηαμε λόκνπ ζηελ αζθάιηζε 

άιινπ πξώελ ηακείνπ θύξηαο αζθάιηζεο. Τα αλσηέξσ εθαξκόδνληαη θαη ζε 

ζπληαμηνύρνπο ειιεληθνύ ή αιινδαπνύ αζθαιηζηηθνύ θνξέα. 

 

3. Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 258/2005, όπσο ηζρύεη, 

ζηελ αζθάιηζε ηνπ πξώελ ΟΑΕΕ ππάγνληαη ππνρξεσηηθά ηα κέιε ή κέηνρνη 

Οξγαληζκώλ, Κνηλνπξαμηώλ ή θάζε κνξθήο Εηαηξεηώλ (εθηόο ησλ ΑΕ θαη ησλ ΙΚΕ) 

ησλ νπνίσλ ν ζθνπόο ζπληζηά δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ νπνία ηα αζθνύληα απηήλ 

πξόζσπα ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΕΕ. 
 

Επηπιένλ, από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 116 παξ. 9 ηνπ λ.4072/2012 ζηελ 

ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ πξώελ ΟΑΕΕ ππάγνληαη ππνρξεσηηθά νη δηαρεηξηζηέο ησλ 

ΙΚΕ πνπ νξίζηεθαλ κε ην θαηαζηαηηθό ή κε απόθαζε ησλ εηαίξσλ, θαζώο θαη ν 

εηαίξνο κνλνπξόζσπεο ΙΚΕ. 

 

4. Με βάζε ην αλσηέξσ λνκνζεηηθό πιαίζην, νη εηαίξνη ζε εηαηξείεο κνξθήο 

ΟΕ, ΕΕ θαη ΕΠΕ ππάγνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ αζθάιηζε ηνπ πξώελ ΟΑΕΕ θαη 

θαηαβάιινπλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 39 ηνπ 

λ.4387/2016, όπσο ηζρύεη.  
 

Εάλ νη εηαίξνη αζθνύλ ζπγρξόλσο θαζήθνληα δηαρείξηζεο, ρσξίο λα 

πξνβιέπεηαη ακνηβή γηα ηελ άζθεζε απηώλ ησλ θαζεθόλησλ, αιιά πξόθεηηαη λα 

ιάβνπλ ηελ αλαινγία επί ησλ θεξδώλ ηεο επηρείξεζεο, εμαθνινπζνύλ λα θαηαβάινπλ 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο επί ησλ ζρεηηθώλ κεξηζκάησλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ 

λ.4387/2016. Σε πεξίπησζε όκσο πνπ γηα ηελ άζθεζε θαζεθόλησλ δηαρείξηζεο 

πξνβιέπεηαη ακνηβή, πξνθύπηεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ. 3 ηνπ λ.1759/1988 

ππνρξέσζε ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε ηνπ πξώελ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θαη θαηαβνιή 

αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016, όπσο ηζρύεη, 

εθαξκνδνκέλσλ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ άξζξνπ 36 παξ. 1 ηνπ λ.4387/2016 πεξί 

παξάιιειεο αζθάιηζεο. 
  

 Σε πεξίπησζε πνπ δηαρεηξηζηήο ζε εηαηξείεο ηεο αλσηέξσ κνξθήο έρεη νξηζηεί 

ηξίην πξόζσπν, θαη ιακβάλεη ακνηβή γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ σο 

δηαρεηξηζηή, πξνθύπηεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ. 3 ηνπ λ.1759/1988 ππνρξέσζε 

ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε ηνπ πξώελ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θαη θαηαβνιή αζθαιηζηηθώλ 

εηζθνξώλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016, όπσο ηζρύεη.  
 

 Σεκεηώλνπκε όηη νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4387/2016, όπσο ηζρύεη, 

γηα ην θαηώηαην όξην κεληαίσλ απνδνρώλ (€586,08 γηα ηνπο απαζρνινύκελνπο άλσ 

ησλ 25 εηώλ θαη €510,95 γηα ηνπο απαζρνινύκελνπο θάησ ησλ 25 εηώλ) έρνπλ 
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 εθαξκνγή θαη ζηηο ακνηβέο δηαρείξηζεο, δεδνκέλνπ όηη νη ζρεηηθέο ππεξεζίεο 

παξέρνληαη θαηά ζπζηεκαηηθό ηξόπν θαη ζε ηαθηηθό ρξόλν εληόο ηνπ κήλα. 
  

Τα αλσηέξσ εηδηθώο νξηδόκελα γηα ηηο ΟΕ, ΕΠΕ, ΕΕ εθαξκόδνληαη από 

1/6/2018. 

 

 5. Όζνλ αθνξά ζηηο εηαηξείεο κνξθήο ΙΚΕ, νη εηαίξνη, ζύκθσλα κε ην 

αλσηέξσ λνκνζεηηθό πιαίζην, δελ έρνπλ ππνρξέσζε ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε ηνπ 

πξώελ ΟΑΕΕ θαη σο εθ ηνύηνπ δελ ππνρξενύληαη ζηελ θαηαβνιή αζθαιηζηηθώλ 

εηζθνξώλ. 
 

 Σε πεξίπησζε όκσο πνπ εηαίξνο ΙΚΕ έρεη νξηζηεί θαη δηαρεηξηζηήο ζηελ ΙΚΕ, 

σο δηαρεηξηζηήο έρεη ππνρξέσζε αζθάιηζεο θαη θαηαβάιιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ λ.4387/2016, όπσο ηζρύεη, επί ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ 

πξνθύπηεη από ηελ άζθεζε ηεο δηαρείξηζεο θαη όρη επί εηζνδήκαηνο πνπ πξνθύπηεη 

από ηελ ζρέζε ηνπ εηαίξνπ. 
 

 Αλάινγα, εάλ σο δηαρεηξηζηήο ηεο ΙΚΕ έρεη νξηζηεί ηξίην πξόζσπν έρνπλ 

εθαξκνγή ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 39 ηνπ λ.4387/2016, όπσο ηζρύεη. 
 

 Όζνλ αθνξά ηνπο κνλαδηθνύο εηαίξνπο κνλνπξόζσπεο ΙΚΕ πνπ είλαη 

παξάιιεια θαη δηαρεηξηζηέο ΙΚΕ, ππνρξέσζε αζθάιηζεο πξνθύπηεη θαη γηα ηηο δύν 

ηδηόηεηεο, θαη, σο εθ ηνύηνπ, νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ππνινγίδνληαη βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 39 ηνπ λ.4387/2016, όπσο ηζρύεη, επί ηνπ αζξνίζκαηνο ηνπο εηζνδήκαηνο πνπ 

πξνέξρεηαη από ηελ άζθεζε ησλ δύν δξαζηεξηνηήησλ (κέξηζκα θαη ακνηβή 

δηαρείξηζεο). 
 

 Τα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν απηή εθαξκόδνληαη από 1/6/2018. 

 

 6. Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ.4144/2013, νη ηδηνθηήηεο 

ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2160/1993 

θαη ηνπ π.δ. 33/1979, όπσο ηζρύνπλ, θαη γεληθά όισλ ησλ θύξησλ θαη κε θύξησλ 

θαηαιπκάησλ κε ην εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ηνπ ΕΟΤ δπλακηθόηεηαο, ζε όιε ηελ 

Επηθξάηεηα, έσο θαη 5 δσκαηίσλ ππήρζεζαλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ πξώελ ΟΓΑ θαη 

θαηέβαιαλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο αγξνηώλ.  
  

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 3 ηνπ λ.4425/2016 ε αλσηέξσ θαηεγνξία 

αζθαιηζκέλσλ από 1/1/2017 θαηαβάιιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζύκθσλα κε ηα 

πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 39 ηνπ λ.4387/2016 γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο 

(αζθαιηζκέλνπο ηνπ πξώελ ΟΑΕΕ). Από 1/1/2017 θαη εθεμήο ν ρξόλνο αζθάιηζεο 

γηα ηνλ νπνίν έρνπλ θαηαβιεζεί αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζεσξείηαη θαηαξρήλ ρξόλνο 

αζθάιηζεο ζηνλ ΕΦΚΑ θαη όρη ζηνπο επηκέξνπο πξώελ θνξείο πνπ εληάρζεθαλ ζηνλ 

ΕΦΚΑ. Σην πιαίζην απηό ν ρξόλνο αζθάιηζεο από 1/1/2017 θαη εθεμήο ησλ αλσηέξσ 

ηδηνθηεηώλ ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ ζεσξείηαη σο ρξόλνο αζθάιηζεο ζηνλ ΕΦΚΑ 

ιόγσ άζθεζεο ειεύζεξνπ επαγγέικαηνο, δεδνκέλνπ όηη θαηαβάιινληαη αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4387/2016, όπσο ηζρύεη. Σπλεπώο, νη ελ ιόγσ 

αζθαιηζκέλνη, ηόζν αζθαιηζηηθά όζν θαη ζπληαμηνδνηηθά, αληηκεησπίδνληαη από 
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 1/1/2017 όπσο θαη νη ινηπνί ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, πξνεξρόκελνη από ηνλ πξώελ 

ΟΑΕΕ. 
 

Σε πεξίπησζε όκσο πνπ ηα αλσηέξσ πξόζσπα, εθηόο ησλ ηνπξηζηηθώλ 

θαηαιπκάησλ, αζθνύλ θαη άιιε δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ νπνία ππάγνληαη ππνρξεσηηθά 

ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΕΦΚΑ σο πξνεξρόκελνη από ηνλ πξώελ ΟΓΑ, γηα ην ζύλνιν ηνπ 

εηζνδήκαηνο ηνπο από ηελ αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ηα ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα 

θαηαβάιινπλ από 1/1/2017 αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο βάζεη ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ 

λ.4387/2016, όπσο ηζρύεη, θαη αληηκεησπίδνληαη, αζθαιηζηηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά, 

όπσο θαη ηα ινηπά πξόζσπα πνπ αζθνύλ αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα. 
 

Τα αλσηέξσ εθαξκόδνληαη αληίζηνηρα θαη ζηηο πεξηπηώζεηο ηδηνθηεηώλ 

ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ δπλακηθόηεηαο από 6 έσο 10 δσκάηηα ζε όιε ηελ 

Επηθξάηεηα, πνπ είλαη παξάιιεια εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξών Αγξνηώλ θαη 

Αγξνηηθώλ Εθκεηαιιεύζεσλ. 

 

7. Όζνλ αθνξά ζε πξόζσπα πνπ αζθνύλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα 

(κηζζσηή εξγαζία ή ειεύζεξν επάγγεικα ή απηναπαζρόιεζε) θαη ζπγρξόλσο έρνπλ 

εηζόδεκα από άζθεζε αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ηα ελ ιόγσ πξόζσπα εκπίπηνπλ 

από 1/1/2017 ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 36 παξ. 1 ηνπ λ.4387/2016 πεξί παξάιιειεο 

αζθάιηζεο θαη θαηαβάιινπλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο επί ηνπ εηζνδήκαηνο από ηελ 

αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα βάζεη ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ.4387/2016, εθόζνλ ην εηήζην 

εηζόδεκά ηνπο από ηελ άζθεζε αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ρσξίο λα 

ζπλππνινγίδνληαη νη εηήζηεο θαηαβιεηέεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ππεξβαίλεη ην 

πξνβιεπόκελν από ην αλσηέξσ άξζξν ειάρηζην κεληαίν εηζόδεκα αλαγόκελν ζε 

εηήζηα βάζε, δειαδή ην πνζό ησλ €4.923,12 (€410,26 x 12). 
 

Γηα παξάδεηγκα, κεραληθόο, αζθαιηζκέλνο ηνπ πξώελ ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, ην 

έηνο 2018 παξάιιεια κε ηελ άζθεζε απηναπαζρόιεζεο, γηα ηελ νπνία θαηαβάιιεη 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4387/2016, όπσο ηζρύεη, έρεη θαη 

εηζόδεκα από άζθεζε αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαηά ην πξνεγνύκελν θνξνινγηθό 

έηνο ύςνπο €2.000,00 εηεζίσο. Τν εηήζην εηζόδεκα από ηελ άζθεζε αγξνηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο δελ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ €4.923,12 θαη ζπλεπώο ν κεραληθόο 

θαηαβάιιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο κόλν σο απηναπαζρνινύκελνο βάζεη ηνπ άξζξνπ 

39 ηνπ λ.4387/2016, όπσο ηζρύεη. 

 

 

 

                                Ο Τθσποσργός Εργαζίας, Κοινωνικής  

                                                                Αζθάλιζης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

   

 

 

 

                       Α. Πεηρόποσλος 
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