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ΘΔΜΑ: Αζθαλιζηικέρ ειζθοπέρ κύπιαρ ζύνηαξηρ ηυν μιζθυηών πος ςπάγονηαι ζηην 

αζθάλιζη ηος ππώην Γημοζίος (νςν e-ΔΦΚΑ) - Γνυζηοποίηζη ηυν 

διαηάξευν ηος άπθπος 23 ηος ν.4670/2020 (Α΄43).   

 

αο  γλσξίδνπκε όηη ζην ΦΔΚ 43, ηεύσορ Α΄/28.2.2020, δεκνζηεύηεθε ο νόμορ 

4670/2020 «Αζθαιηζηηθή κεηαξξύζκηζε θαη ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο Δζληθνύ Φνξέα 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (e-Δ.Φ.Κ.Α.) θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ζπγθεθξηκέλα, κε ην 

άπθπο 23, ηξνπνπνηείηαη ην άξζξν 5 ηνπ λ.4387/2016 (Α΄85).  

Με ην άξζξν 5, όπσο δηακνξθώλεηαη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ, πξνβιέπνληαη 

θαηά παξάγξαθν ηα αθόινπζα:  

Με ηελ παπ. 1 νξίδεηαη όηη ην ζπλνιηθό πνζνζηό εηζθνξάο θιάδνπ θύξηαο 

ζύληαμεο αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδόηε έρεη δηακνξθσζεί ζε πνζνζηό 20%, γηα ηα 

αθόινπζα πξόζσπα: 

α. ηνπο ηαθηηθνύο θαη κεηαθιεηνύο ππαιιήινπο θαη ιεηηνπξγνύο ηνπ Γεκνζίνπ, ηεο 

Βνπιήο, ησλ ΝΠΓΓ θαη ησλ ΟΣΑ α` θαη β` βαζκίδαο,  
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β. ηνπο ηεξείο θαη ηνπο ππαιιήινπο ησλ εθθιεζηαζηηθώλ λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ 

δηθαίνπ θαη  

γ. ηα ζηειέρε ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ, ησλ σκάησλ Αζθαιείαο θαη ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ 

ώκαηνο. 

εκεηώλνπκε όηη ηα κεηαβαηηθά πνζνζηά αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ εξγνδόηε πνπ 

είραλ πξνβιεθζεί κε ηελ παξ. 2γ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.4387/2016, όπσο απηό ίζρπε πξηλ ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηηο θνηλνπνηνύκελεο δηαηάμεηο, αθνξνύζαλ ζην ρξνληθό δηάζηεκα 

από 1/1/2017 έσο 31/12/2019, θαη σο εθ ηνύηνπ σο πξνο ηελ εξγνδνηηθή εηζθνξά δελ 

πθίζηαληαη  πιένλ κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο από 1.1.2020 θαη εθεμήο. Ζ αλσηέξσ ζηαδηαθή 

αλαπξνζαξκνγή αθνξνύζε κόλν ηελ αζθαιηζηηθή εηζθνξά ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα σο 

εξγνδόηε θαζώο ε αζθαιηζηηθή εηζθνξά ηνπ αζθαιηζκέλνπ ήηαλ ζε θάζε πεξίπησζε 

6,67%. 

Δπνκέλσο, ιακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ, από 1.1.2020 ην ζπλνιηθό πνζνζηό 

εηζθνξάο θιάδνπ θύξηαο ζύληαμεο ζηνλ e-ΔΦΚΑ αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδόηε, γηα ηνπο 

ππαγόκελνπο ζηελ αζθάιηζε ηνπ Γεκνζίνπ ππαιιήινπο θαη αλεμαξηήησο ηνπ ρξόλνπ 

ππαγσγήο ηνπο ζηελ αζθάιηζε (παιαηνί θαη λένη αζθαιηζκέλνη), νξίδεηαη κεληαίσο ζε 

πνζνζηό 20% επί ησλ ζπληαμίκσλ κεληαίσλ απνδνρώλ ηνπο, θαη θαηαλέκεηαη θαηά 6,67% 

ζε βάξνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη θαηά 13,33% ζε βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ λνκηθώλ 

πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ. 

 ε ό,ηη αθνξά ηηο ζπληάμηκεο απνδνρέο ησλ αλσηέξσ πξνζώπσλ, αλαθέξνπκε ηα 

αθόινπζα: 

Από 1.1.2017, γηα ηνπο ακεηβόκελνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ 

(λ.4354/2015) θαη εηδηθόηεξα γηα ηνπο παιαηνύο (έσο 31.12.1992) αζθαιηζκέλνπο, σο 

ζπληάμηκεο απνδνρέο λννύληαη απηέο επί ησλ νπνίσλ θαηαβάιινληαη αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο γηα θύξηα ζύληαμε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 9 παξ. 2 πεξ. η θαη 59 

παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 169/2007.  

Γηα ηνπο λένπο (από 1.01.1993) αζθαιηζκέλνπο, σο ζπληάμηκεο απνδνρέο λννύληαη 

απηέο επί ησλ νπνίσλ θαηαβάιινληαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ζύκθσλα κε ην αξ. 17 παξ. 

1 ηνπ λ. 2084/1992, δειαδή νη ηαθηηθά θαηαβαιιόκελεο απνδνρέο ηνπο. 
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Γηα ηνπο ακεηβόκελνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εηδηθνύ κηζζνινγίνπ (λ.4472/2017), 

από 1.1.2017, νη ζπληάμηκεο απνδνρέο ησλ κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ 

ππαιιήισλ, αλεμάξηεηα εάλ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ «παιαηώλ» ή «λέσλ» 

αζθαιηζκέλσλ, πξνζδηνξίδνληαη ξεηώο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.4488/2017 θαη 

είλαη νη κεληαίεο ηαθηηθέο απνδνρέο ηεο παξ.10 ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ λ.4472/2017, κε 

εμαίξεζε ηελ πξνζσπηθή δηαθνξά ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ ίδηνπ λόκνπ.  

Γηεπθξηλίδεηαη όηη, νη ζπκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ 

ζπληάμηκσλ απνδνρώλ θαη αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, πνπ έρνπλ δνζεί κε ηηο ππ’ αξηζκ.   

2/24112/ΓΔΠ/31.3.2017 (ΑΓΑ:7ΦΘΦΖ-ΟΒΛ), Φ10042/νηθ.13567/329/8.6.2018 (ΑΓΑ: 

7ΑΛ2465Θ1Χ-Α46), Φ10042/57802/1618/22.5.2019 (ΑΓΑ:ΧΤΣΓ465Θ1Χ-Τ3Η)  θαη   

Φ10042/νηθ.22892/608/19.6.2019 (ΑΓΑ:ΦΘΧ9465Θ1Χ-Γ3) θαη Φ10042/40444/ 

1053/21.5.2019 (ΑΓΑ:7Μ6Ξ465Θ1Χ-ΦΒΕ) εγθπθιίνπο, ζηo πιαίζηo εθαξκνγήο ησλ 

κηζζνινγηθώλ λόκσλ 4354/2015 θαη 4472/2017, εξακολοςθούν να ιζσύοςν και μεηά ηην 

τήθιζη ηος ν. 4670/2020. 

Με ηελ παπ. 2 πεπίπηυζη α΄ πξνβιέπεηαη όηη, ην αλώηαην όξην αζθαιηζηέσλ 

απνδνρώλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο κεληαίαο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο αζθαιηζκέλνπ θαη 

εξγνδόηε νξίδεηαη κεληαίσο ζην πνζό ησλ έμη ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (6.500) επξώ θαη 

απνζπλδέεηαη πιένλ από ην βαζηθό κηζζό κηζζσηνύ.  

Σν αλσηέξσ πνζό αλαπξνζαξκόδεηαη από ηελ 1.1.2023 έσο 31.12.2024 θαη’ έηνο κε 

δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ Τπνπξγνύ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ, θαηά ην 

πνζνζηό κεηαβνιήο ηνπ κέζνπ εηήζηνπ γεληθνύ δείθηε ηηκώλ θαηαλαισηή ηνπ 

πξνεγνύκελνπ έηνπο. 

ε πεξίπησζε αξλεηηθήο ηηκήο ηνπ σο άλσ πνζνζηνύ ην πνζό ησλ αζθαιηζηέσλ 

απνδνρώλ παξακέλεη ζηα επίπεδα ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο. Από 1.1.2025 θαη εθεμήο ην 

αλώηαην όξην ησλ αζθαιηζηέσλ απνδνρώλ πξνζαπμάλεηαη θαη’ έηνο θαηά ηνλ δείθηε 

κεηαβνιήο κηζζώλ ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 

λ.4387/2016.  
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Με ηελ πεπίπηυζη β ηηρ ίδιαρ παπαγπάθος, δηεπθξηλίδεηαη όηη ε πξόζζεηε εηδηθή 

εηζθνξά πνπ θαηαβάιινπλ νη εξγαδόκελνη ζηνπο ΟΣΑ α΄ βαζκνύ νη νπνίνη ππάγνληαη ζην 

θαζεζηώο ησλ Βαξέσλ θαη Αλζπγηεηλώλ Δπαγγεικάησλ (Β.Α.Δ.), ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3660/2008 (Α’ 78), παξακέλεη ζην ύςνο πνπ πξνβιεπόηαλ 

κέρξη ηελ 1.1.2017.  

Χο εθ ηνύηνπ, από 1.1.2017, νη απνθιεηζηηθά θαη θαηά πιήξεο σξάξην 

απαζρνινύκελνη ζηηο εηδηθόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ παξ. 1 ηνπ αξ. 4 ηνπ λ. 

3660/2008, αλεμάξηεηα εάλ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ «παιαηώλ» ή «λέσλ» 

αζθαιηζκέλσλ, εμαθνινπζνύλ λα θαηαβάιινπλ ηελ πξόζζεηε εηδηθή εηζθνξά Β.Α.Δ. 

πνζνζηνύ 4,3%, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ θαη ηνπ επηδόκαηνο 

επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο. 

 Με ηελ παπ. 3 πξνβιέπεηαη ε απεηθόληζε ηεο αζθάιηζεο ησλ κηζζσηώλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ζηελ Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε (Α.Π.Γ.). 

Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ πξνζώπσλ ηεο παξ.1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, ηαθηηθώλ 

κνλίκσλ ππαιιήισλ, κεηαθιεηώλ θαη ιεηηνπξγώλ ηνπ Γεκνζίνπ θαζώο θαη ησλ έλζηνισλ 

ζηειερώλ ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ, ησλ σκάησλ Αζθαιείαο θαη ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ 

ώκαηνο, νη νπνίνη από 1.1.2017 εληάζζνληαη γηα θύξηα ζύληαμε ζην αζθαιηζηηθό-

ζπληαμηνδνηηθό θαζεζηώο ηνπ e- ΔΦΚΑ, δειώλνληαη από ηνλ εξγνδόηε ζε κεληαία βάζε 

ζηελ Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε (Α.Π.Γ.), ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

Αλαιπηηθέο νδεγίεο έρνπλ δνζεί κε ηελ εγθύθιην 10/Αξηζκ.Πξση.65531/20.03.2020 

(ΑΓΑ:ΡΦΦΜ465ΥΠΗ-4Σ3) ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Δηζθνξώλ ηνπ e-ΔΦΚΑ.  

 

 

 

                                                                                          

   Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ 

                                                                                        ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 
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