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α/α 
 
Αναληφθείσα 
δραστηριότητα (1) 

 
Αναληφθείσα 
δραστηριότητα (2) 

Κατώτατο Όριο και Ποσοστά 
ασφαλίστρου επί 
παράλληλης ασφάλισης 

Ελεύθερος Επαγγελματίας ή 
Αυτοαπασχολούμενος, 
άνω 5ετίας 
Κατώτατο Όριο : €586,08 
Ασφάλιστρο : 20% 

Εφαρμοζόμενο Κατώτατο Όριο 
: €586,08 
Εφαρμοζόμενο Ασφάλιστρο : 
20% 

Ελεύθερος Επαγγελματίας ή 
Αυτοαπασχολούμενος,  
κάτω 5ετίας 
Κατώτατο Όριο : €410,26 
Ασφάλιστρο : 14% ή 17% 

Εφαρμοζόμενο Κατώτατο Όριο 
: €586,08 
Εφαρμοζόμενο Ασφάλιστρο : 
14% ή 17% 

1 

Μισθωτός,  
άνω των 25 ετών, 
με πλήρη απασχόληση 
Κατώτατο Όριο : €586,08 
Ασφάλιστρο : 20% 

Άσκηση Αγροτικής 
Δραστηριότητας 
Κατώτατο Όριο : €410,26 
Ασφάλιστρο : Μεταβατικό 
ανά έτος 

Εφαρμοζόμενο Κατώτατο Όριο 
: €410,26 
Εφαρμοζόμενο Ασφάλιστρο : 
Μεταβατικό ανά έτος 

Ελεύθερος Επαγγελματίας ή 
Αυτοαπασχολούμενος, 
άνω 5ετίας 
Κατώτατο Όριο : €586,08 
Ασφάλιστρο : 20% 

Εφαρμοζόμενο Κατώτατο Όριο 
: €586,08 
Εφαρμοζόμενο Ασφάλιστρο : 
20% 

Ελεύθερος Επαγγελματίας ή 
Αυτοαπασχολούμενος,  
κάτω 5ετίας 
Κατώτατο Όριο : €410,26 
Ασφάλιστρο : 14% ή 17% 

Εφαρμοζόμενο Κατώτατο Όριο 
: €586,08 
Εφαρμοζόμενο Ασφάλιστρο : 
14% ή 17% 

2 

Μισθωτός,  
κάτω των 25 ετών, 
με πλήρη απασχόληση 
Κατώτατο Όριο : €510,95 
Ασφάλιστρο : 20% 

Άσκηση Αγροτικής 
Δραστηριότητας 
Κατώτατο Όριο : €410,26 
Ασφάλιστρο : Μεταβατικό 
ανά έτος 

Εφαρμοζόμενο Κατώτατο Όριο 
: €410,26 
Εφαρμοζόμενο Ασφάλιστρο : 
Μεταβατικό ανά έτος 

3 Ελεύθερος 
Επαγγελματίας, 
άνω 5ετίας 
Κατώτατο Όριο : €586,08 
Ασφάλιστρο : 20% 
 
 
 

 
Αυτοαπασχολούμενος, 
άνω 5ετίας 
Κατώτατο Όριο : €586,08 
Ασφάλιστρο : 20% 

Εφαρμοζόμενο Κατώτατο Όριο 
: €586,08 
Εφαρμοζόμενο Ασφάλιστρο : 
20% 

4 Ελεύθερος   Εφαρμοζόμενο Κατώτατο Όριο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. 
 

ΑΔΑ: 7864465ΧΠΙ-8ΩΩ



14 
 

Επαγγελματίας, 
κάτω 5ετίας 
Κατώτατο Όριο : €410,26 
Ασφάλιστρο : 14% ή 17% 

Αυτοαπασχολούμενος, 
άνω 5ετίας 
Κατώτατο Όριο : €586,08 
Ασφάλιστρο : 20% 

: €586,08 
Εφαρμοζόμενο Ασφάλιστρο :  
Η διαφορά που προκύπτει μέχρι 
τη συμπλήρωση του 
εφαρμοζόμενου κατωτάτου 
ορίου (€586,08) θεωρείται ως 
εισόδημα από την απασχόληση 
με το υψηλότερο εισόδημα και 
εφαρμόζεται το αντίστοιχο 
ασφάλιστρο (π.χ. εάν το 
εισόδημα από το ελεύθερο 
επάγγελμα είναι €300,00 και 
από την αυτοαπασχόληση 
€100,00, τότε καταβάλλεται 
Εισφορά €300,00 + €186,08 =  
€486,08 x 14% ή 17% για το 
ελεύθερο επάγγελμα και 
€100,00 x 20% για την 
αυτοαπασχόληση)1

5 Ελεύθερος 
Επαγγελματίας, 
άνω 5ετίας 
Κατώτατο Όριο : €586,08 
Ασφάλιστρο : 20% 

 
Αυτοαπασχολούμενος, 
κάτω 5ετίας 
Κατώτατο Όριο : €410,26 
Ασφάλιστρο : 14% ή 17% 

Εφαρμοζόμενο Κατώτατο Όριο 
: €586,08 
Εφαρμοζόμενο Ασφάλιστρο :  
Αντίστοιχα με την περίπτωση 4 
του Πίνακα 
 

6 Ελεύθερος 
Επαγγελματίας, 
κάτω 5ετίας 
Κατώτατο Όριο : €410,26 
Ασφάλιστρο : 14% ή 17% 

 
Αυτοαπασχολούμενος, 
κάτω 5ετίας 
Κατώτατο Όριο : €410,26 
Ασφάλιστρο : 14% ή 17% 

Εφαρμοζόμενο Κατώτατο Όριο 
: €586,08 
Εφαρμοζόμενο Ασφάλιστρο :  
14% ή 17% (ανάλογα με το 
ποιο εισόδημα είναι υψηλότερο) 

7 Ελεύθερος 
Επαγγελματίας, 
ή Αυτοαπασχολούμενος, 
άνω 5ετίας 
Κατώτατο Όριο : €586,08 
Ασφάλιστρο : 20% 

Άσκηση Αγροτικής 
Δραστηριότητας 
 
 
Κατώτατο Όριο : €410,26 
Ασφάλιστρο : Μεταβατικό 
ανά έτος 

Εφαρμοζόμενο Κατώτατο Όριο 
: €586,08 
Εφαρμοζόμενο Ασφάλιστρο :  
Αντίστοιχα με την περίπτωση 4 
του Πίνακα 

8 Ελεύθερος 
Επαγγελματίας, 
ή Αυτοαπασχολούμενος, 
κάτω 5ετίας 
Κατώτατο Όριο : €410,26 
Ασφάλιστρο : 14% ή 17% 

Άσκηση Αγροτικής 
Δραστηριότητας 
 
 
Κατώτατο Όριο : €410,26 
Ασφάλιστρο : Μεταβατικό 
ανά έτος 

Εφαρμοζόμενο Κατώτατο Όριο 
: €586,08 
Εφαρμοζόμενο Ασφάλιστρο :  
Αντίστοιχα με την περίπτωση 4 
του Πίνακα 

 

                                                           
1 Στην περίπτωση που τα εισοδήματα των δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται σε μία πηγή (μη 

δυνατότητα διάκρισης), ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται η κατώτερη (586,08 ) και κατά την πρώτη 
εφαρμογή ισοκατανέμεται στις ιδιότητες ασφάλισης. Για κάθε τμήμα εισοδήματος ο υπολογισμός γίνεται με 
το ποσοστό της ιδιότητας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 

ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
Η΄ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Η΄ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Α.1, Α.2) 
Παράδειγμα 1 

(Μισθωτός – Ελεύθερος Επαγγελματίας «Παλαιός ασφαλισμένος») 
 
Ασφαλισμένος, παρέχει εξαρτημένη εργασία και συγχρόνως ασκεί ελεύθερο 

επάγγελμα. Από 01/01/2017 έχει υποχρέωση καταβολής στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικής 

εισφοράς ως εξής: 

α)  βάσει του άρθρου 38 του ν.4387/2016 ως μισθωτός (υποχρέωση ασφάλισης βάσει 

των διατάξεων του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) και  

β)  βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016 ως ελεύθερος επαγγελματίας (υποχρέωση 

ασφάλισης βάσει των διατάξεων του πρώην ΟΑΕΕ). 

 Εάν οι μηνιαίες αποδοχές από την μισθωτή απασχόληση ανέρχονται σε €5.900,00 και 

το μηνιαίο εισόδημα από το ελεύθερο επάγγελμα ανέρχεται σε €1.000,00, ο ασφαλισμένος 

καταβάλλει μηνιαία εισφορά επί του ανωτάτου ορίου μηνιαίων αποδοχών (€5.860,80) 

βάσει του άρθρου 38 του ν.4387/2016, ενώ δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής 

ασφαλιστικής εισφοράς για το μηνιαίο εισόδημα από την άσκηση του ελεύθερου 

επαγγέλματος, πλην της  εισφοράς Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και 

Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (10,00€), που εισπράττεται σε κάθε περίπτωση.   

 Εάν οι μηνιαίες αποδοχές από την μισθωτή απασχόληση ανέρχονται σε €3.000,00 και 

το μηνιαίο εισόδημα από το ελεύθερο επάγγελμα ανέρχεται σε €3.000,00, ο ασφαλισμένος 

καταβάλλει μηνιαία εισφορά βάσει του άρθρου 38 του ν.4387/2016 για το ποσό των 

€3.000,00, ενώ για το ελεύθερο επάγγελμα καταβάλλει μηνιαία εισφορά βάσει του άρθρου 

39 επί του ποσού των €2.860,80 (€5.860,80 - €3.000,00). 

 Εάν οι μηνιαίες αποδοχές από την μισθωτή απασχόληση ανέρχονται σε €1.000,00 και 

το μηνιαίο εισόδημα από το ελεύθερο επάγγελμα ανέρχεται σε €1.000,00, ο ασφαλισμένος 

καταβάλλει μηνιαία εισφορά βάσει του άρθρου 38 του ν.4387/2016 για το ποσό των 

€1.000,00, και για το ελεύθερο επάγγελμα καταβάλλει μηνιαία εισφορά βάσει του άρθρου 

39 επί του ποσού των €1.000,00. 

 Εάν οι μηνιαίες αποδοχές από την μισθωτή απασχόληση (πλήρης απασχόληση από 

ασφαλισμένο κάτω των 25 ετών) ανέρχονται σε €510,95 και το μηνιαίο εισόδημα από το 

ελεύθερο επάγγελμα ανέρχεται σε €400,00, ο ασφαλισμένος καταβάλλει μηνιαία εισφορά

15 
 

ΑΔΑ: 7864465ΧΠΙ-8ΩΩ



16 
 

 βάσει του άρθρου 38 του ν.4387/2016 για το ποσό των €510,95, και για το ελεύθερο 

επάγγελμα καταβάλλει μηνιαία εισφορά βάσει του άρθρου 39 επί του ποσού των €400,00.  

 Εάν οι μηνιαίες αποδοχές από την μισθωτή απασχόληση ανέρχονται σε €510,95 

(πλήρης απασχόληση από ασφαλισμένο κάτω των 25 ετών)και προκύπτει ζημία από το  

ελεύθερο επάγγελμα, ο ασφαλισμένος καταβάλλει μηνιαία εισφορά βάσει του άρθρου 

38 του ν.4387/2016 για το ποσό των €510,95. Για το ελεύθερο επάγγελμα καταβάλλει 

μηνιαία εισφορά βάσει του άρθρου 39 επί του ποσού των €75,13 (€586,08 - €510,95). 

 Εάν οι μηνιαίες αποδοχές από την μισθωτή απασχόληση (καθεστώς μερικής 

απασχόλησης) ανέρχονται σε €200,00 και το μηνιαίο εισόδημα από το ελεύθερο 

επάγγελμα ανέρχεται σε €100,00, ο ασφαλισμένος καταβάλλει μηνιαία εισφορά βάσει του 

άρθρου 38 του ν.4387/2016 για το ποσό των €200,00 και για το ελεύθερο επάγγελμα 

καταβάλλει μηνιαία εισφορά βάσει του άρθρου 39 Ν.4387/2016 επί του ποσού των 

€386,08 (€586,08 - €200,00).  

 

Παράδειγμα 2 

(Μισθωτός – Ελεύθερος Επαγγελματίας «Νέος ασφαλισμένος») 
 

Νέος ασφαλισμένος, παρέχει εξαρτημένη εργασία και συγχρόνως ασκεί ελεύθερο 

επάγγελμα. Βάσει του προϊσχύσαντος  νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 39 του ν.2084/1992, 

όπως ίσχυε), ο εν λόγω ασφαλισμένος υπαγόταν στην ασφάλιση ενός φορέα κύριας 

ασφάλισης, εν προκειμένω του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή του πρώην ΟΑΕΕ, και κατέβαλε 

μία ασφαλιστική εισφορά. Από 1/1/2017, ο εν λόγω ασφαλισμένος έχει υποχρέωση 

καταβολής στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικής εισφοράς : 

α) βάσει του άρθρου 38 του ν.4387/2016 επί των μηνιαίων αποδοχών ως μισθωτός 

(υποχρέωση ασφάλισης βάσει των διατάξεων του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) και  

β) βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016 επί του μηνιαίου εισοδήματος ως ελεύθερος 

επαγγελματίας (υποχρέωση ασφάλισης βάσει των διατάξεων του πρώην ΟΑΕΕ). 
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Παράδειγμα 3 

(Μισθωτός – Αγρότης ) 

Ασφαλισμένος, παρέχει εξαρτημένη εργασία και συγχρόνως ασκεί αγροτική 

δραστηριότητα. Από 01/01/2017 έχει υποχρέωση καταβολής στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικής 

εισφοράς :  

α)  βάσει του άρθρου 38 του ν.4387/2016 ως μισθωτός (υποχρέωση ασφάλισης βάσει των 

διατάξεων του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) και  

β) βάσει του άρθρου 40 του ν.4387/2016 λόγω άσκησης αγροτικής δραστηριότητας 

(υποχρέωση ασφάλισης βάσει των διατάξεων του πρώην ΟΓΑ). 

 Εάν οι μηνιαίες αποδοχές από την μισθωτή απασχόληση ανέρχονται σε €5.900,00 και 

το μηνιαίο εισόδημα από την αγροτική δραστηριότητα ανέρχεται σε €1.000,00, ο 

ασφαλισμένος καταβάλλει μηνιαία εισφορά επί του ανωτάτου ορίου μηνιαίων αποδοχών 

(€5.860,80) βάσει του άρθρου 38 του ν.4387/2016, ενώ δεν προκύπτει υποχρέωση 

καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς για το μηνιαίο εισόδημα από την αγροτική 

δραστηριότητα, πλην της εισφοράς Ειδικού Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας  (ΛΑΕ) 

(επί της κατώτατης βάσης €410,26) που εισπράττεται σε κάθε περίπτωση.   

 Εάν οι μηνιαίες αποδοχές από την μισθωτή απασχόληση ανέρχονται σε €2.000,00 και 

το μηνιαίο εισόδημα από την αγροτική δραστηριότητα ανέρχεται σε €6.000,00, ο 

ασφαλισμένος καταβάλλει μηνιαία εισφορά βάσει του άρθρου 38 του ν.4387/2016 για το 

ποσό των €2.000,00, ενώ για την αγροτική δραστηριότητα καταβάλλει μηνιαία εισφορά 

βάσει του άρθρου 40 επί του ποσού των €3.860,80 (€5.860,80 € - €2.000,00). 

 Εάν για την μισθωτή απασχόληση (καθεστώς μερικής απασχόλησης) οι μηνιαίες 

αποδοχές ανέρχονται σε €200,00 και το μηνιαίο εισόδημα από την αγροτική 

δραστηριότητα ανέρχεται σε €100,00,  ο ασφαλισμένος καταβάλλει  μηνιαία εισφορά 

βάσει του άρθρου 38 του ν.4387/2016  για το ποσό των €200,00 και μηνιαία εισφορά βάσει 

του άρθρου 40 του ίδιου νόμου , επί του ποσού των €210,26 (€410,26 - €200,00).  
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Παράδειγμα 4 
(Μισθωτός Δημοσίου – Αυτοαπασχολούμενος) 

- «Παλαιός» ασφαλισμένος, που έχει διοριστεί ως διοικητικός υπάλληλος στο Δημόσιο 

και είναι συγχρόνως δικηγόρος σε αναστολή, εφόσον αυτό προβλέπεται από ειδική 

διάταξη νόμου, μέχρι 31/12/2016 υπαγόταν υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Δημοσίου 

και στην ασφάλιση του τ. ΕΤΑΑ – Τομέας Ασφάλισης Νομικών. Ο εν λόγω 

ασφαλισμένος από 1/1/2017 έχει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς ως 

μισθωτός, βάσει του άρθρου 5 του ν.4387/2016, και ως αυτοαπασχολούμενος βάσει του 

άρθρου 39 του ίδιου νόμου , εφόσον το ποσό της εισφοράς που καταβάλλεται λόγω της 

έμμισθης σχέσης δεν καλύπτει την ελάχιστη από το άρθρο 39 παρ. 5 του ν.4387/2016 

προβλεπόμενη εισφορά για τους δικηγόρους σε αναστολή. 

 

- «Νέος» ασφαλισμένος, που έχει διοριστεί ως διοικητικός υπάλληλος στο Δημόσιο 

και είναι συγχρόνως δικηγόρος σε αναστολή, εφόσον αυτό  προβλέπεται από ειδική 

διάταξη νόμου, μέχρι 31/12/2016 υπαγόταν,  κατόπιν επιλογής (βάσει του άρθρου 39 του 

ν.2084/1992) σε  έναν φορέα κύριας ασφάλισης, πχ. στην ασφάλιση του τ. ΕΤΑΑ – 

Τομέας Ασφάλισης Νομικών. Ο εν λόγω ασφαλισμένος από 1/1/2017 έχει υποχρέωση 

καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς ως μισθωτός βάσει του άρθρου 5 του ν.4387/2016 και 

ως αυτοαπασχολούμενος βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016, εφόσον το ποσό της 

εισφοράς που καταβάλλεται λόγω της έμμισθης σχέσης δεν καλύπτει την ελάχιστη 

από το άρθρο 39 παρ. 5 του ν.4387/2016 προβλεπόμενη εισφορά για τους δικηγόρους 

σε αναστολή. 

 

Παράδειγμα 5 
 

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμου Εταιρείας με αντικείμενο επιχειρήσεως 
επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, και ταυτόχρονα μέτοχος  στην ίδια 
εταιρεία με ποσοστό 3% και άνω. Από 01/01/2017 εφόσον λαμβάνει αμοιβή ως μέλος Δ.Σ 
έχει υποχρέωση καταβολής στον ΕΦΚΑ, ασφαλιστικής εισφοράς ως εξής: 
 
α) βάσει του άρθρου 38 του ν.4387/2016 για την αμοιβή που λαμβάνει ως μέλος Δ.Σ και 
β) βάσει του άρθρου 39 του ίδιου νόμου λόγω άσκησης επιχειρηματικής  δραστηριότητας 
(υποχρέωση ασφάλισης βάσει των διατάξεων του τ. ΟΑΕΕ). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. 

 
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΣΚΗΣΗ   ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Α.3) 
Παράδειγμα 1  

(Ελ. Επαγγελματίας – Αυτοαπασχολούμενος «Παλαιός  ασφαλισμένος») 
 

Ασφαλισμένος (άνω 5ετίας), ασκεί ελεύθερο επάγγελμα (υποχρέωση ασφάλισης στον 

ΕΦΚΑ βάσει των διατάξεων του πρώην ΟΑΕΕ) και αυτοαπασχόληση (υποχρέωση 

ασφάλισης στον ΕΦΚΑ βάσει των διατάξεων του πρώην ΕΤΑΑ). 

 Εάν από το ελεύθερο επάγγελμα έχει μηνιαίο εισόδημα ύψους €4.000,00 και από την 

αυτοαπασχόληση ύψους €3.000,00, ο ασφαλισμένος καταβάλλει μηνιαία εισφορά βάσει 

του άρθρου 39 του ν.4387/2016 για το ποσό των €4.000,00 (εισόδημα από ελεύθερο 

επάγγελμα) και επί του ποσού των €1.860,80 (€5.860,80 - €4.000,00) για το εισόδημα από 

την αυτοαπασχόληση. Η προκύπτουσα μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για την 

αυτοαπασχόληση μειώνεται περαιτέρω βάσει του άρθρου 98 του ν.4387/2016. 

 Εάν από το ελεύθερο επάγγελμα έχει μηνιαίο εισόδημα ύψους €200,00 και από την 

αυτοαπασχόληση ύψους €150,00, ο ασφαλισμένος καταβάλλει μηνιαία εισφορά επί του 

ποσού των €436,08 (€586,08 - €150,00)  βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016  (εισόδημα 

από ελ. Επάγγελμα) και επί του ποσού €150,00 βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016 

(εισόδημα από αυτοαπασχόληση). 

Επισημαίνουμε ότι κατά την πρώτη εφαρμογή της ρύθμισης επειδή δεν είναι δυνατός ο 

διαχωρισμός των εισοδημάτων που προκύπτουν από κάθε δραστηριότητα, και δεδομένου 

ότι το ύψος του ασφαλίστρου μπορεί να διαφοροποιείται μεταξύ των ιδιοτήτων 

(ασφαλισμένοι κάτω 5ετίας για την αυτοαπασχόληση) ή να έχει εφαρμογή η ρύθμιση του 

άρθρου 98 του ν.4387/2016, το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται 

ότι κατά 50% προέρχεται από την άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος και 50% από την 

αυτοαπασχόληση.  

 Εάν το συνολικό μηνιαίο εισόδημα από το ελεύθερο επάγγελμα και την 

αυτοαπασχόληση είναι €7.000,00 και εφόσον υπερβαίνει την ανώτερη βάση, περικόπτεται 

μέχρι το ύψος αυτής ( € 5.860,80) και κατανέμεται ισόποσα στις ιδιότητες ασφάλισης. 

Για το ελεύθερο επάγγελμα αντιστοιχεί μηνιαίο εισόδημα €2.930,40 και από την 

αυτοαπασχόληση € 2.930,40. Ο ασφαλισμένος καταβάλλει μηνιαία εισφορά βάσει του 

άρθρου 39 του ν.4387/2016 για το ποσό των €2.930,40 (εισόδημα από ελεύθερο 

επάγγελμα) και επί του ποσού των €2.930,40 για το εισόδημα από την αυτοαπασχόληση. Η 
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προκύπτουσα μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για την αυτοαπασχόληση μειώνεται 

περαιτέρω βάσει του άρθρου 98 του ν.4387/2016. 

 Εάν το συνολικό μηνιαίο εισόδημα από το ελεύθερο επάγγελμα και την 

αυτοαπασχόληση είναι 4.000,00 και κατανέμεται ισόποσα στις ιδιότητες ασφάλισης. 

Για το ελεύθερο επάγγελμα αντιστοιχεί μηνιαίο εισόδημα €2.000,00 και από την 

αυτοαπασχόληση € 2.000,00. Ο ασφαλισμένος καταβάλλει μηνιαία εισφορά βάσει του 

άρθρου 39 του ν.4387/2016 για το ποσό των €2.000,00 (εισόδημα από ελεύθερο 

επάγγελμα) και επί του ποσού των €2.000,00 για το εισόδημα από την αυτοαπασχόληση. 

Η προκύπτουσα μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για την αυτοαπασχόληση μειώνεται 

περαιτέρω βάσει του άρθρου 98 του ν.4387/2016. 

 

 Εάν το συνολικό μηνιαίο εισόδημα από το ελεύθερο επάγγελμα και την 

αυτοαπασχόληση είναι 800,00 και κατανέμεται ισόποσα στις ιδιότητες ασφάλισης. 

Για το ελεύθερο επάγγελμα αντιστοιχεί μηνιαίο εισόδημα €400,00 και από την 

αυτοαπασχόληση € 400,00. Ο ασφαλισμένος καταβάλλει μηνιαία εισφορά βάσει του 

άρθρου 39 του ν.4387/2016 για το ποσό των €400,00 (εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα) 

και επί του ποσού των €400,00 για το εισόδημα από την αυτοαπασχόληση.  

Δεν προκύπτει περαιτέρω μείωση βάσει του άρθρου 98 του ν.4387/2016 για την  

προκύπτουσα μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για την αυτοαπασχόληση. 

 

 Εάν το συνολικό μηνιαίο εισόδημα από το ελεύθερο επάγγελμα και την 

αυτοαπασχόληση είναι €400,00  κατανέμεται ισόποσα στις ιδιότητες ασφάλισης. 

Για το ελεύθερο επάγγελμα αντιστοιχεί μηνιαίο εισόδημα €200,00 και από την 

αυτοαπασχόληση €200,00. Ο ασφαλισμένος καταβάλλει μηνιαία εισφορά επί του 

κατώτατου ορίου μηνιαίων αποδοχών βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016. Για το ποσό 

των €293,04 (586,08/2) (εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα) και επί του ποσού των 

€293,04 για το εισόδημα από την αυτοαπασχόληση.  

Δεν προκύπτει περαιτέρω μείωση βάσει του άρθρου 98 του ν.4387/2016 για την  

προκύπτουσα μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για την αυτοαπασχόληση. 

 

Παράδειγμα 2  

(Ελ. Επαγγελματίας – Αυτοαπασχολούμενος «Παλαιός ασφαλισμένος») 

Ασφαλισμένος (κάτω 5ετίας για το πρώην ΕΤΑΑ με 3 έτη ασφάλισης), ασκεί ελεύθερο 

επάγγελμα (υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ βάσει των διατάξεων του πρώην ΟΑΕΕ) 
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και αυτοαπασχόληση (υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ βάσει των διατάξεων του 

πρώην ΕΤΑΑ). 

 Εάν από το ελεύθερο επάγγελμα έχει μηνιαίο εισόδημα ύψους €4.000,00 και από την 

αυτοαπασχόληση ύψους €3.000,00, ο ασφαλισμένος καταβάλλει μηνιαία εισφορά επί του 

ποσού των €4.000,00 με ασφάλιστρο 20% για το ελεύθερο επάγγελμα, και επί του ποσού 

των €1.860,80 (€5.860,80 - €4.000,00) με ασφάλιστρο 17% για την αυτοαπασχόληση. Η 

προκύπτουσα μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για την αυτοαπασχόληση μειώνεται 

περαιτέρω βάσει του άρθρου 98 του ν.4387/2016. 

 Εάν από το ελεύθερο επάγγελμα έχει μηνιαίο εισόδημα ύψους €200,00 και από την 

αυτοαπασχόληση ύψους €150,00, ο ασφαλισμένος καταβάλλει μηνιαία εισφορά επί του 

ποσού €436,08 (€586,08 - €150,00) βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016 (εισόδημα από 

ελ. Επάγγελμα), με ασφάλιστρο ύψους 20% και επί του ποσού € 150,00 με ασφάλιστρο 

17% βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016 (εισόδημα από αυτοαπασχόληση). Στην 

περίπτωση αυτή δεν δικαιούται την μείωση του άρθρου 98 του ν.4387/2016. Κατά την 

πρώτη εφαρμογή της ρύθμισης εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο παράδειγμα 1. 

 

Παράδειγμα 3 «Παλαιός ασφαλισμένος» 

Ασφαλισμένος, ασκεί ελεύθερο επάγγελμα (υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ βάσει 

των διατάξεων του πρώην ΟΑΕΕ) και αγροτική δραστηριότητα (υποχρέωση ασφάλισης 

στον ΕΦΚΑ βάσει των διατάξεων του πρώην ΟΓΑ). Βάσει του προϊσχύσαντος 

νομοθετικού πλαισίου, ο εν λόγω ασφαλισμένος εξαιρούνταν από την ασφάλιση του ΟΓΑ 

και υπαγόταν υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Από 1/1/2017, ο εν λόγω 

ασφαλισμένος έχει υποχρέωση καταβολής στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικής εισφοράς :  

α)  βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016 ως ελεύθερος επαγγελματίας (υποχρέωση 

ασφάλισης βάσει των διατάξεων του πρώην ΟΑΕΕ) και  

β)  βάσει του άρθρου 40 του ν.4387/2016 λόγω άσκησης αγροτικής δραστηριότητας 

(υποχρέωση ασφάλισης βάσει των διατάξεων του πρώην ΟΓΑ). 

 Εάν από το ελεύθερο επάγγελμα έχει μηνιαίο εισόδημα ύψους €4.000,00 και από την 

αγροτική δραστηριότητα ύψους €3.000,00, ο ασφαλισμένος καταβάλλει μηνιαία εισφορά 

βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016 επί του ποσού των €4.000,00, ενώ για το εισόδημα 

από την αγροτική δραστηριότητα και μέχρι του ανωτάτου ορίου εισοδήματος, δηλαδή για 

το ποσό των 1.860,80 (€5.860,80 - €4.000,00) βάσει του άρθρου 40 του ν.4387/2016.  

 Εάν από το ελεύθερο επάγγελμα έχει μηνιαίο εισόδημα ύψους €150,00 και από την 

αγροτική δραστηριότητα ύψους €100,00, το κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος 

διαμορφώνεται σε €586,08 και ο ασφαλισμένος καταβάλλει μηνιαία εισφορά επί του 
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ποσού €486,08 (€586,08 - €100,00) βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016 (εισόδημα από 

ελ. επάγγελμα) και επί του ποσού € 100,00 βάσει του άρθρου 40 του ν.4387/2016 

(εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα).  
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