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Πξνο όια ηα κέιε ηνπ ΦΑ 
 

 

ΘΔΜΑ :   «ΝΔΔ  ΔΙΦΟΡΔ» 
 

 

αο παξαζέηνπκε ελεκέξσζε πνπ ππάξρεη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΕΦΚΑ, αλαθνξηθά κε ηηο 

εηζθνξέο όπσο έρνπλ δηακνξθσζεί κε ην λέν αζθαιηζηηθό ζύζηεκα, θαη επιζημαίνοςμε ζε όινπο όηη 

ππάξρεη πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο επηινγήο αζθαιηζηηθήο θαηεγνξίαο, ε νπνία πξέπεη λα 

ππνβιεζεί ειεθηξνληθά ζηνλ  ζύλδεζκν https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml   έσο θαη ηελ Παπαζκεςή 

13/3/2020. 

 

αο παξαζέηνπκε ελεκέξσζε όπσο αθξηβώο είλαη αλεξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΕΦΚΑ :  α) γηα ηνπο 

λένπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη απηναπαζρνινύκελνπο θαη β) γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο 

θαη απηναπαζρνινύκελνπο.  

Αλ έρνπκε πεξηζζόηεξεο ή αλαιπηηθόηεξεο πιεξνθνξίεο, ζα ζαο ελεκεξώζνπκε άκεζα.  

 

(πηγή : https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/me-misthotoi/neo-systhma-asfalistikon-eisforon ) 

Α) Νέοι  ελεύθεποι επαγγελμαηίερ και αςηοαπαζσολούμενοι  
 

ην λέν αζθαιηζηηθό ζύζηεκα έρεη πξνβιεθζεί εηδηθή θαηεγνξία κε ρακειόηεξεο εηζθνξέο γηα λένπο 

αζθαιηζκέλνπο.  

 

Επηπιένλ παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ειεύζεξεο επηινγήο ηεο θαηεγνξίαο πνπ ηαηξηάδεη ζηηο νηθνλνκηθέο ζαο 

δπλαηόηεηεο.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Από 1/1/2020 νη εηζθνξέο απνζπλδένληαη από ην δεισζέλ εηζόδεκα θαη πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε 

αζθαιηζηηθέο θαηεγνξίεο.  

 Μπνξείηε λα επηιέμεηε ηελ εηδηθή αζθαιηζηηθή θαηεγνξία γηα λένπο αζθαιηζκέλνπο θαη λα παξακείλεηε ζε 

απηήλ γηα ηα πέληε πξώηα έηε αζθάιηζήο  ζαο σο ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο ή απηναπαζρνινύκελνο.  

 Αλ δελ έρεηε ζπκπιεξώζεη 5 έηε αζθάιηζεο κπνξείηε λα επηιέμεηε ηελ  εηδηθή θαηεγνξία ε νπνία ζα ηζρύεη 

κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ησλ πέληε εηώλ.  

 Πίλαθαο εηζθνξώλ Εηδηθήο θαηεγνξίαο 

 

  Κλάδορ Κύπιαρ ύνηαξηρ (€) Κλάδορ  Τγειονομικήρ Πεπίθαλτηρ (€) ςνολικό ποζό (€) 

Διδική 93 33 126 

mailto:grfsa@otenet.gr
https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml
https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/me-misthotoi/neo-systhma-asfalistikon-eisforon


 

 Επίζεο κπνξείηε λα επηιέμεηε ειεύζεξα κηα από ηηο αθόινπζεο αζθαιηζηηθέο θαηεγνξίεο πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο  

Ειεύζεξνπο Επαγγεικαηίεο θαη Απηναπαζρνινύκελνπο. 

 

Αζθαλιζηικέρ Καηηγοπίερ Κλάδορ Κύπιαρ ύνηαξηρ (€) Κλάδορ  Τγειονομικήρ Πεπίθαλτηρ (€) ςνολικό ποζό (€) 

1ε 155 55 210 

2ε 186 66 252 

3ε 236 66 302 

4ε 297 66 363 

5ε 369 66 435 

6ε 500 66 566 

 

 Οη αζθαιηζηηθέο θαηεγνξίεο -θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο- πεξηιακβάλνπλ εηζθνξέο Κιάδσλ ύληαμεο θαη 

Τγείαο. Με ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζπλεηζπξάηηνληαη,  επηπιένλ εηζθνξέο ππέξ ηνπ Κιάδνπ Αλεξγίαο 

(ΟΑΕΔ) ύςνπο 10€ θαη γηα ηνπο Τγεηνλνκηθνύο ππέξ ηεο  ηέγεο Τγεηνλνκηθώλ, ύςνπο 2€. 

 

Με ηο νέο ζύζηημα η επιλογή ςτηλόηεπηρ αζθαλιζηικήρ καηηγοπίαρ οδηγεί ζε ςτηλόηεπη ζύνηαξη. ηον 

πίνακα πος ακολοςθεί ενδεικηικά αποηςπώνεηαι ηο ποζό ηηρ ζύνηαξηρ ανάλογα με ηην καηηγοπία πος 

επιλέγεηε και ηα έηη αζθάλιζηρ. 

 

  
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

1 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

2 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

3 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

4 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

5 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

6 

ΔΙΦΟΡΑ ΚΛΑΓΟΤ ΚΤΡΙΑ 

ΤΝΣΑΞΗ 
155 186 236 297 369 500 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΔΙΦΟΡΑ 210 252 302 363 465 566 

ΔΣΗ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΤΝΣΑΞΗ 

30,01-31 € 589,54 € 626,39 € 685,84 € 758,36 € 843,96 € 999,70 

31,01-32 € 604,37 € 644,03 € 708,01 € 786,06 € 878,19 € 1.045,81 

32,01-33 € 619,23 € 661,72 € 730,26 € 813,87 € 912,56 € 1.092,13 

33,01-34 € 637,91 € 683,93 € 758,16 € 848,71 € 955,60 € 1.150,08 

34,01-35 € 656,63 € 706,20 € 785,15 € 883,69 € 998,82 € 1.208,28 

35,01-36 € 675,39 € 728,52 € 814,22 € 918,78 € 1.042,19 € 1.266,73 

36,01-37 € 694,54 € 751,33 € 842,92 € 954,66 € 1.086,55 € 1.326,51 

37,01-38 € 713,73 € 774,19 € 871,69 € 990,64 € 1.131,04 € 1.386,50 

38,01-39 € 732,95 € 797,08 € 900,52 € 1.026,72 € 1.175,67 € 1.446,68 

39,01-40 € 752,20 € 820,02 € 929,42 € 1.062,89 € 1.220,42 € 1.507,04 

 

ημ.: Σα πνζά ζύληαμεο έρνπλ ππνινγηζζεί ιακβάλνληαο ππόςε όηη έρνπλ θαηαβιεζεί εηζθνξέο γηα όιν ην ρξόλν 

αζθάιηζεο ζηελ ίδηα αζθαιηζηηθή θαηεγνξία.        

 

ΠΡΟΔΞΣΔ ΑΚΟΜΗ: 
 Η θαηάηαμε ζαο ζε αζθαιηζηηθή θαηεγνξία είλαη ππνρξεσηηθή.  

 Η επηινγή ζαο ζα ηζρύεη  γηα όιν ην έηνο 2020 εθηόο αλ ζπκπιεξώζεηε πέληε έηε αζθάιηζεο εληόο ηνπ 

έηνπο.       

 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ 
Η αίηεζε επηινγήο αζθαιηζηηθήο θαηεγνξίαο πξέπεη λα ππνβιεζεί ειεθηξνληθά ζηνλ ζύλδεζκν 

https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml   έσο θαη ηελ Παπαζκεςή 13/3/2020. 

 

Β) Δλεύθεποι Δπαγγελμαηίερ και Αςηοαπαζσολούμενοι  
 

Με ην λέν αζθαιηζηηθό απνζπλδένληαη νη εηζθνξέο από ην θνξνινγεηέν εηζόδεκα θαη παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα 

ειεύζεξεο επηινγήο κεηαμύ  έμη (6) αζθαιηζηηθώλ θαηεγνξηώλ σο εμήο:  

https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml


 

Αζθαλιζηικέρ Καηηγοπίερ Κλάδορ Κύπιαρ ύνηαξηρ (€) Κλάδορ  Τγειονομικήρ Πεπίθαλτηρ (€) ςνολικό ποζό (€) 

1ε 155 55 210 

2ε 186 66 252 

3ε 236 66 302 

4ε 297 66 363 

5ε 369 66 435 

6ε 500 66 566 

  
Οη αζθαιηζηηθέο θαηεγνξίεο πεξηιακβάλνπλ εηζθνξέο Κιάδσλ ύληαμεο θαη Τγείαο. Με ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

ζπλεηζπξάηηνληαη, επηπιένλ εηζθνξέο ππέξ ηνπ Κιάδνπ Αλεξγίαο (ΟΑΕΔ) ύςνπο 10€ θαη γηα ηνπο Τγεηνλνκηθνύο 

ππέξ ηεο  ηέγεο Τγεηνλνκηθώλ, ύςνπο 2€. 

 

Με ην λέν ζύζηεκα ε επηινγή πςειόηεξεο αζθαιηζηηθήο θαηεγνξίαο νδεγεί ζε πςειόηεξε ζύληαμε. Εηδηθά από 

ηελ 3ε αζθαιηζηηθή θαηεγνξία ε αληαπνδνηηθόηεηα απμάλεηαη αθόκα πεξηζζόηεξν θαζώο ε εηζθνξά ηνπ θιάδνπ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο παξακέλεη ζηαζεξή.  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ελδεηθηηθά απνηππώλεηαη ην πνζό ηεο ζύληαμεο αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πνπ 

επηιέγεηε θαη ηα έηε αζθάιηζεο. 

  

  
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

1 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

2 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

3 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

4 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

5 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

6 

ΔΙΦΟΡΑ ΚΛΑΓΟΤ ΚΤΡΙΑ 

ΤΝΣΑΞΗ 
155 186 236 297 369 500 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΔΙΦΟΡΑ 210 252 302 363 465 566 

ΔΣΗ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΤΝΣΑΞΗ 

30,01-31 € 603,71 € 647,66 € 718,53 € 805,00 € 907,06 € 1.092,75 

31,01-32 € 619,06 € 666,07 € 741,89 € 834,40 € 943,59 € 1.142,25 

32,01-33 € 634,40 € 684,48 € 765,26 € 863,80 € 980,12 € 1.191,75 

33,01-34 € 653,78 € 707,73 € 794,76 € 900,93 € 1.026,24 € 1.254,25 

34,01-35 € 673,15 € 730,98 € 824,26 € 938,05 € 1.072,37 € 1.316,75 

35,01-36 € 692,53 € 754,23 € 853,76 € 975,18 € 1.118,49 € 1.379,25 

36,01-37 € 712,29 € 777,95 € 883,85 € 1.013,05 € 1.165,54 € 1.443,00 

37,01-38 € 732,05 € 801,66 € 913,94 € 1.050,91 € 1.212,59 € 1.506,75 

38,01-39 € 751,82 € 825,38 € 944,03 € 1.088,78 € 1.259,64 € 1.570,50 

39,01-40 € 771,58 € 849,09 € 974,12 € 1.126,65 € 1.306,68 € 1.634,25 

 

 ημ.: Σα πνζά ζύληαμεο έρνπλ ππνινγηζζεί ιακβάλνληαο ππόςε όηη έρνπλ θαηαβιεζεί εηζθνξέο γηα όιν ην ρξόλν 

αζθάιηζεο ζηελ ίδηα αζθαιηζηηθή θαηεγνξία.  

 

ΠΡΟΔΞΣΔ ΑΚΟΜΗ: 
 Η θαηάηαμε ζαο ζε αζθαιηζηηθή θαηεγνξία είλαη ππνρξεσηηθή.  

 Η επηινγή ζαο ζα ηζρύεη δεζκεπηηθά γηα όιν ην έηνο 2020.    

 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ 
Η αίηεζε επηινγήο αζθαιηζηηθήο θαηεγνξίαο πξέπεη λα ππνβιεζεί ειεθηξνληθά ζηνλ ζύλδεζκν 

https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml   έσο θαη ηελ Παπαζκεςή 13/3/2020.» 

 

 

 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΦΑ 

O  ΠΡΟΕΔΡΟ        Ο  ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ  ΛΟΤΡΑΝΣΟ    ΗΛΙΑ  ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΤ 

https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml

