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-------------------------------------Άρθρο Υπ’ Αρ. 250 ---------------------------- 
 

 

H επερχόμενη καταιγίδα στην αύξηση των εισφορών του 

ΤΕΒΕ  
 

 

 Όταν ξεκίνησα να γράψω αυτό το άρθρο σκεφτόμουν αν ο υψηλός 

πυρετός μου οφείλεται στα όσα θα αναφέρω ή είναι μια σύμπτωσης καθαρά 

ιατρικού περιεχομένου… 

 Πάρα ταύτα, θα προσπαθήσω να μεταφέρω με απλά λόγια τα όσα 

αναφέρονται στο σχέδιο νόμου του κ. Κατρούγκαλου  για το ασφαλιστικό και 

ειδικά το σημείο των εισφορών που πρέπει να πληρώνει κάθε μήνα ένας 

επαγγελματίας στο ΤΕΒΕ.  

 Μέχρι τώρα αγαπητοί μου αναγνώστες, (Βλέπε Πίνακα 1) η μηνιαία 

πληρωμή στο ΤΕΒΕ (προσοχή ο λογαριασμός που λαμβάνουμε είναι διμηνιαίος 

άρα αναγράφει το διπλάσιο ποσό) κυμαίνεται στους περισσότερους 

επαγγελματίες από 210,71 -307,19 ευρώ (αναφέρομαι στους νέους 

ασφαλισμένους δηλαδή αυτούς που ασφαλίσθηκαν για πρώτη φορά στην ζωή 

τους μετά την 1.1.93) ενώ στους παλαιούς  (ασφαλισμένους πριν την 1.1.93) 

κυμαίνονται από 278,93 – 430,25 κυρίως επειδή ψήφισε μια ευνοϊκή διάταξη  

η πρώτη κυβέρνηση του Σύριζα, εκείνη η …καλή, - ωχ τι έπαθα και 

ξανανεβαίνει ο πυρετός…-.  Εκείνη λοιπόν η κυβέρνηση ψήφισε την 

δυνατότητα επιλογής 3 κατώτερων κλάσεων από αυτή που ήταν 

υποχρεωμένοι να πληρώνουν οι επαγγελματίες. Αυτό το εκμεταλλεύτηκαν η 

πλειοψηφία των ασφαλισμένων και για αυτό θεωρώ (εμπειρικά) ότι ο μέσος 

όρος μηνιαίων πληρωμών είναι κάπου εκεί που αναφέρω. Τέλος πάντων 

μπορείτε να το διαπιστώσετε και από τον έλεγχο των δικών σας εισφορών. 

 Για να δούμε όμως τι προτείνει το Σχέδιο Νόμου για το Ασφαλιστικό 

θα πρέπει να ρίξουμε μια ματιά στον Πίνακα 2.  Να τον δείτε όμως σιγά - 

σιγά, μην σας πιάσει και εσάς πυρετός.. 

 Τώρα που τον είδατε ας πούμε μερικά πραγματάκια γι’ αυτόν… 

 Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν επαγγελματίες που κρατάνε ακόμα ένα 

ελάχιστο όριο αξιοπρέπειας ας πούμε να βγάζουν μηνιαίως το διπλάσιο από 

ότι κοστίζει ένας μέτριου κόστους υπάλληλος. Ένας υπάλληλος π.χ. των 700 

ευρώ κοστίζει με την ασφάλιση και με τα δώρα και την άδεια του 1.307 ευρώ 

τον μήνα στον επαγγελματία. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι ο επαγγελματίας  



αυτός λαμβάνει κοντά στα 3.000 το μήνα ρίχνοντας μια ματιά στο πινακάκι 2 

θα διαπιστώσουμε ότι από πληρωμή στο ΤΕΒΕ  κατά μέσο όρο 250 ευρώ το 

μήνα,  (που λέγαμε στην δεύτερη παράγραφο του άρθρου) οι εισφορές στο 

ΤΕΒΕ του ανεβαίνουν στα 809 ευρώ… 323,6 % αύξηση δηλαδή. 

 Και επειδή εσύ φίλε αναγνώστη πήρες φόρα και μου  φωνάζεις «Μα 

εγώ Κωστάκη βγάζω ζημιές στην επιχείρηση μου και με συμφέρει το  σχέδιο 

νόμου» ή  «Μα εγώ Κωστάκη βγάζω με το ζόρι 500 ευρώ το μήνα και με 

συμφέρει το σχέδιο νόμου » τότε να σε ενημερώσω ότι πρέπει να έχεις πάντα 

στο μυαλό σου ότι οι νομοθέτες χρόνια τώρα, δεν έχουν καμία, μα καμία 

εμπιστοσύνη…  

 Και να στο εξηγήσω πιο απλά: 

 Όσοι νομίζουν ότι είναι στις πρώτες δύο σειρές του Πίνακα 2 όπου η 

μηνιαία εισφορά που δίνουν τώρα είναι μεγαλύτερη, άρα θα μειωθεί με το 

σχέδιο νόμου, να τους υπενθυμίσω την πάγια «μαγκιά» του νομοθέτη. Σου 

προβάλει τα τεκμήρια σου ως ελάχιστο εισόδημα και «στέλνει αδιάβαστο». 

Σου προσθέτει το τεκμήριο διαβίωσης, το τεκμήριο του αμαξιού και το 

τεκμήριο του σπιτιού που μένεις, και σε ανεβάζουν στα 10.000 ετήσιο 

εισόδημα.. Τότε όμως η χαρά σου φεύγει σαν το άσπρο πούπουλο στο 

χειμωνιάτικο βοριά… Και σημειωτέον ότι αυτή τη μαγκιά την έκαναν σε 

επιδόματα αναπηρίας, σε προνοιακά επιδόματα και στο ΕΚΑΣ στην ασφάλιση 

του ΤΕΒΕ δεν θα το κάνουν;  

 Και σας παρακαλώ για ρίξτε μια ματιά στο πινακάκι όπου οι 

επιχειρηματίες έχοντες άνω των 5.000 εισόδημα και άνω, όσα και αν 

βγάζουν το μήνα, ακόμα και αν φτάσουν στα 100.000 το μήνα δεν έχουν καμία 

αύξηση στις εισφορές τους γιατί και αυτοί οι καημένοι έχουν μικρά παιδιά να 

χαβιαροθρέψουν και να τα Εμ-Αι-Τι-σπουδάσουν…. 

 Ανεβαίνουν λίγο οι θερμοκρασίες μου…. Ο πυρετός θα φταίει..  

 Τέλος θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω και τον επόμενο Πίνακα 3 ο 

οποίος είναι ο πλέον σοκαριστικός και αποδεικνύει περίτρανα το οργανωμένο 

σχέδιο εξαφάνισης των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (για αυτό θα 

μιλήσουμε ίσως στο επόμενο άρθρο).  

 Κατ΄αρχήν δεν έχω προσθέσει στο πινακάκι 3 την προκαταβολή επί 

του φόρου που ψήφισαν πρόσφατα (75% για το 2015 και 100% για το 2016 

και εφεξής) για να μην σας αγχώσω υπερβολικά.  

 Στον πίνακα 3 παρατηρούμε καθαρά στην τελευταία στήλη πως όσο 

ανεβαίνει το εισόδημα μειώνεται η συνολική επιβάρυνση των επαγγελματιών 

και μεγάλη ευθύνη σε αυτό έχει η δεύτερη στήλη (εισφορές ΤΕΒΕ) άρα το 

σχέδιο Νόμου που προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση...  

 Τέλος θα ήθελα να αναφέρω και τεχνικά ζητήματα στο σχέδιο νόμου 

που θα οδηγήσουν σε ξεκαρδιστικές (πάντα συνδυαζόμενες με κλάμα) 

καταστάσεις.  



 α) Οι «μπλοκάκηδες» – δια στόματος Κατρούγκαλου – θα έχουν μόνον 

6,5 % επιβάρυνση.  Το υπόλοιπο 13,5% για την εισφορά σύνταξης και το ποσό 

της υγείας θα το πληρώνει – λέει  - ο εργοδότης. Αλήθεια ποιος εργοδότης 

από τους 3 που προβλέπει η διάταξη των «μπλοκάκηδων»; Και πες πως είναι 

ένας ο εργοδότης τι θα κάνει λοιπόν; Ο «μπλοκάκιας» θα πληρώνει στο 

ΤΕΒΕ και αυτός στο ΙΚΑ; Ωχ θεέ μου….  

 β) Ξέχασαν επίσης κάτι. Το σχέδιο νόμου έχει βασισθεί στο εισόδημα 

από τα κέρδη των επιχειρήσεων διότι αλλιώς δεν «δουλεύει» το σύστημα.  

Όμως στην ασφάλιση του ΤΕΒΕ δεν υπάγονται μόνον εξαιτίας της κατοχής 

μιας ατομικής επιχείρησης ή της κατοχής μετοχών, μεριδίων κάποιας 

εταιρείας η οποία προσδίδει εισόδημα και έτσι ο υπολογισμούς του Σχεδίου 

Νόμου έχει βάση. Υπάγονται στην ασφάλιση του ΤΕΒΕ και περιπτώσεις που 

ασφαλίζονται επειδή είναι π.χ. διαχειριστές σε μια επιχείρηση χωρίς να είναι 

μέτοχοι αυτής. (π.χ. στην περίπτωση της Ιδιότυπης Κεφαλαιουχικής 

Εταιρείας σ.σ. Ι.Κ.Ε.). Και τι θα γίνει αν σε αυτές τις εταιρείες οι μέτοχοι 

βάλουν κάποιον ως διαχειριστή με ένα μικρό εισόδημα ώστε να αποφεύγουν 

την ασφάλιση.. 

 

 Τέλος πάντων… 

  Κουράστηκα….. 

  Πάω να ξαπλώσω γιατί με έπιασαν πάλι ρίγη…. 

 

 

Υ.Γ. Οι πίνακες έχουν ανασυρθεί από την εγκυρότατη και αξιόλογη 

επιστημονική ομάδα του Taxheven.gr και απλά υπήρξαν επεμβάσεις για την 

απλοποίηση τους.  Αν θέλετε λεπτομέρειες μπορείτε να επισκεφτείτε την 

ιστοσελίδα στο http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/27058 
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Παρακάτω αναφέρονται οι σχετικοί πίνακες:  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Τι ισχύει στις μηνιαίες πληρωμές του ΤΕΒΕ μέχρι 
σήμερα (Δεν παίζει κανένα ρόλο το ύψος του 

εισοδήματος) 

Κλάσεις 

Νέοι Ασφαλισμένοι 
(μετά την 1/1/93) 

(Συντ+Ασθ) 

Παλαιοί Ασφαλισμένοι 

(πριν την 1/1/93) 

(Συντ+Ασθεν) 

1 210,71 245,2 

2 257,34 278,93 

3 307,19 314,99 

4 335,37 335,37 

5 386,84 372,6 

6 436,3 408,38 

7 466,54 430,25 

8 504,47 457,69 

9 538,55 482,34 

10 572,66 504,01 

11 606,74 531,66 

12 640,82 556,31 

13 674,92 580,98 

14 709,01 605,64 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Τι προτείνεται με το Σχέδιο Νόμου για το Ασφαλιστικό (Σχέση εισφορών με το εισοδήμα) 

Μηνιαίο 
Εισόδημα 

Άρα 
ετήσιο 

Μην Εισφ 

για 

Συνταξη 
Μην. Εισφ 

Υγείας 

Σύνολο 
Μηνιαίων 
Εισφορών 

σύμφωνα με το 
Σχέδιο Νόμου 

Σύνολο Ετήσιων 
Εισφορών 

σύμφωνα με το 
Σχέδιο Νόμου 

500 6.000 117 35 152 1.821 

1.000 12.000 200 70 270 3.234 

1.500 18.000 300 104 404 4.851 

2.000 24.000 400 139 539 6.468 

3.000 36.000 600 209 809 9.702 

3.500 42.000 700 243 943 11.319 



4.000 48.000 800 278 1.078 12.936 

5.000 60.000 1.000 348 1.348 16.170 

6.000 72.000 1.172 407 1.579 18.948 

6.500 78.000 1.172 407 1.579 18.948 

7.000 84.000 1.172 407 1.579 18.948 

7.500 90.000 1.172 407 1.579 18.948 

8.000 96.000 1.172 407 1.579 18.948 

8.500 102.000 1.172 407 1.579 18.948 

9.000 108.000 1.172 407 1.579 18.948 

10.000 120.000 1.172 407 1.579 18.948 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Αν ψηφιστεί το Ασφαλιστικό ως έχει οι βασικές επιβαρύνσεις των 
επαγγελματιών θα έχουν ως εξής: 

Ετήσιο 
καθαρό 

εισόδημα 

Ασφ. 
Εισφ 
ΤΕΒΕ 

Φόρος 

Εισοδήμ 
Τέλος 

Επιτηδεύμ 
Εισφορά 
Αλληλεγ 

Σύνολα 
Επιβάρυνσης 

% Επιβ 
επί του 

Εισοδήμ 

2.400 1.573 624 650 0 2.847 119% 

12.000 3.234 3.120 650 0 7.004 58% 

13.200 3.557 3.432 650 92 7.731 59% 

20.400 5.498 5.304 650 286 11.738 58% 

30.000 8.085 7.800 650 420 16.955 57% 

40.800 10.996 10.608 650 816 23.070 57% 

50.400 13.583 13.132 650 2.016 29.381 58% 

60.000 16.170 16.300 650 2.400 35.520 59% 

70.800 18.954 19.864 650 2.832 42.300 60% 

80.400 18.954 23.032 650 3.216 45.852 57% 

90.000 18.954 26.200 650 3.600 49.404 55% 

100.800 18.954 29.764 650 6.048 55.416 55% 

116.400 18.954 34.912 650 6.984 61.500 53% 

 


