
 
«Το Ασφαλιστικό στην προμετωπίδα των εμπόρων – Κλείσιμο καταστημάτων 

και συλλαλητήριο αποφάσισε το ΔΣ της ΕΣΕΕ την 4η Φεβρουαρίου 2016» 
 

Πραγματοποιήθηκε χθες, 18 τρέχοντος, η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της 
ΕΣΕΕ, στα γραφεία της Συνομοσπονδίας και με την παρουσία των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης ευχήθηκε 
καλή χρονιά στο προσωπικό και καλή δύναμη και δουλειές για τους εμπόρους της 
χώρας. 

Στην συνέχεια συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνομοσπονδίας, το οποίο 
ασχολήθηκε πρωτίστως με το ασφαλιστικό σχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

Την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016 οι φορείς εκπροσώπησης των εργαζομένων της 
χώρας και οι επιστημονικοί φορείς προχωρούν σε 24ωρη απεργία με κινητοποιήσεις 
και συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα, ενάντια στην εφαρμογή του προτεινόμενου 
ασφαλιστικού σχεδίου της Κυβέρνησης. 

Κατ’ ακολουθία, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΕΕ, με γνώμονα ότι το 
ασφαλιστικό αποτελεί κορυφαίο εθνικό θέμα για εμάς τους εμπόρους, τις οικογένειές 
μας και το μέλλον των επιχειρήσεών μας, αποφάσισε ομόφωνα το καθολικό 
κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων την 4η 
Φεβρουαρίου 2016. 
Η ΕΣΕΕ, στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό συνειδητά και υπεύθυνα δέχτηκε την 
αύξηση 1% των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών για την επικουρική 
ασφάλιση, προκειμένου η Κυβέρνηση να προετοιμάσει και να παρουσιάσει ένα 
ασφαλιστικό βιώσιμο, δίκαιο και ανταποδοτικό, χωρίς την πίεση της πρώτης 
αξιολόγησης του προγράμματος.  Ως εκ τούτου, ο εμπορικούς κόσμος αντιδρά 
απέναντι σε ένα ασφαλιστικό σχέδιο που δεν βγάζει πουθενά.  

Παράλληλα, με το κλείσιμο των καταστημάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΕΕ, 
ομόφωνα πήρε τις εξής αποφάσεις: 

- Πραγματοποίηση πανελλαδικού πανεμπορικού συλλαλητηρίου την ίδια 
ημέρα, 4 Φεβρουαρίου, στην έδρα της ΕΣΕΕ, στην οδό Μητροπόλεως και 
κάλεσμα σε όλους τους Εμπόρους, τους Εμπορικούς Συλλόγους και τις 
Ομοσπονδίες από όλη την επικράτεια, να συμμετάσχουν μαζικά σε αυτό. 

- Άμεση ενημέρωση όλων των εμπόρων σε όλη την Ελλάδα για τις θέσεις, τις 
παρατηρήσεις και τις τεκμηριωμένες προτάσεις της ΕΣΕΕ επί του 
ασφαλιστικού σχεδίου. 

- Συνάντηση εντός της τρέχουσας εβδομάδος με όλους τους  πολιτικούς 
αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων και ενημέρωσή τους για τις 
θέσεις της ΕΣΕΕ και τις επιπτώσεις που θα έχει το συγκεκριμένο 
ασφαλιστικό σχέδιο στην κοινωνική συνοχή του εμπορικού κόσμου.   

- Συνεργασία με τους άλλους κοινωνικούς εταίρους και το πανελλαδικό όργανο 
των εργαζομένων στο εμπόριο, την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων 
Ελλάδας για την πραγματοποίηση κοινών δράσεων στα πλαίσια του 
κλεισίματος των εμπορικών καταστημάτων. 
 

Μέσα από τη συμμετοχή των εμπορικών συλλόγων και Ομοσπονδιών της ΕΣΕΕ στο 
κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων την 4η Φεβρουαρίου 2016, κάτι που δεν 



συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε ως μέσο διαμαρτυρίας, εκφράζουμε την  αγωνία μας 
για τους πληττόμενους συναδέλφους μας στον ΟΑΕΕ.  Πρέπει και η Κυβέρνηση 
αλλά και οι δανειστές να αντιληφθούν ότι εκπροσωπούμε έναν κλάδο εξαντλημένο, 
υπό οικονομική επίθεση και στα όρια του οριστικού λουκέτου, ανίκανο να δεχτεί 
υπέρμετρη «ασφαλιστική φορολογία» και έναν κόσμο αγανακτισμένο, ο οποίος, κάθε 
φορά που λέει «δόξα τω Θεώ, επιβίωσα και πάλι» στο τέλος κάθε μήνα, αντί για 
συνειδητή επιβράβευση δέχεται κατά ριπάς νέες εκπλήξεις και προβλήματα 
«λερναίας ύδρας» που κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την καθημερινότητά του και 
δραματικά αγωνιώδη την προσπάθειά του να κρατήσει το μαγαζί του ανοικτό. 

Επισυνάπτονται στο παρόν, οι παρεμβάσεις κατ’ άρθρο της ΕΣΕΕ στο ασφαλιστικό 
σχέδιο και τα 10 σημεία που προτείνει η ΕΣΕΕ, συγκριτικοί πίνακες ασφαλιστικών 
εισφορών (εργαζομένων, εργοδοτών και αυτοαπασχολουμένων) σε χώρες της 
Ευρωζώνης για το 2014 και  προβολές ποσοτικοποίησης των προτεινόμενων αλλαγών 
για τους  ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ με βάση το νέο ασφαλιστικό. Πρόκειται για 
στοιχεία που έχουν ήδη κατατεθεί από τους ειδικούς συμβούλους της ΕΣΕΕ κ. Δ. 
Μπούρλο και Α. Μουζάκη που συμμετέχουν στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του 
υπουργείου Εργασίας για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου, ανταποδοτικού και δίκαιου 
ασφαλιστικού συστήματος. 

 





 

ΠΕΤΡΑΚΗ 8  Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ  ΤΗΛ: 210.32.59.170 – FAX: 210.32.59.169 

-  Αποτύπωση των επικείμενων αλλαγών στον ΟΑΕΕ με βάση το νέο Ασφαλιστικό Σύστημα/Προβολές ΕΣΕΕ - 

 

Πίνακας 1: Προτεινόμενες αλλαγές στον ΟΑΕΕ με βάση το νέο Ασφαλιστικό Σύστημα  – Προβολές ΕΣΕΕ 
(κλάδος σύνταξης & υγείας) 

Βάση 
υπολογισμού 

Καθαρό  φορολογητέο 
εισόδημα                           
(ποσά σε €) 

Μηνιαίο Εισόδημα που υπάγεται 
σε ασφάλιση                                          

(με βάση τον περιορισμό 
ανώτατου και κατώτατου ποσού: 

586*10) 

Υπολογισμός εισφοράς κλάδου 
σύνταξης    

    (20% * Καθαρά φορολογητέο 
εισόδημα) 

Υπολογισμός εισφοράς 
κλάδου υγείας  (6,95% * 

ασφαλιστέου εισοδήματος) 

Συνολική 
Εισφορά  σε 
ετήσια βάση     

586 € * 10 = 
5.860 € 

Μηνιαίο Ετήσιο Μηνιαίο Ετήσιο Μηνιαία Ετήσια Μηνιαία Ετήσια   

200 € 2.400 € 200 € 2.400 € 117 € 1.406 € 14 € 167 € 1.573 € 
500 € 6.000 € 500 € 6.000 € 117 € 1.406 € 35 € 417 € 1.823 € 

600 € 7.200 € 600 € 7.200 € 120 € 1.440 € 42 € 500 € 1.940 € 

1.000 € 12.000 € 1.000 € 12.000 € 200 € 2.400 € 70 € 834 € 3.234 € 

1.200 € 14.400 € 1.200 € 14.400 € 240 € 2.880 € 83 € 1.001 € 3.881 € 

2.000 € 24.000 € 2.000 € 24.000 € 400 € 4.800 € 139 € 1.668 € 6.468 € 

3.000 € 36.000 € 3.000 € 36.000 € 600 € 7.200 € 209 € 2.502 € 9.702 € 

5.000 € 60.000 € 5.000 € 60.000 € 1.000 € 12.000 € 348 € 4.170 € 16.170 € 

5.800 € 69.600 € 5.800 € 69.600 € 1.160 € 13.920 € 403 € 4.837 € 18.757 € 

5.900 € 70.800 € 5.860 € 70.320 € 1.172 € 14.066 € 407 € 4.887 € 18.954 € 

7.500 € 90.000 € 5.860 € 70.320 € 1.172 € 14.066 € 407 € 4.887 € 18.954 € 

9.500 € 114.000 € 5.860 € 70.320 € 1.172 € 14.066 € 407 € 4.887 € 18.954 € 
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4 Παραδείγματα/Συγκριτικοί πίνακες για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ με βάση το νέο Ασφαλιστικό Σύστημα 
- Προβολές ΕΣΕΕ  - 

(συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κλάδου υγείας) 

1. Ασφαλισμένος στην κατηγορία Π01 του ΟΑΕΕ (μηνιαία εισφορά 245,20 €)  2. Ασφαλισμένος στην κατηγορία Π03 του ΟΑΕΕ (μηνιαία εισφορά 314,99 €) 

Ετήσιο 
φορολογητέο 

εισόδημα 

Σύνολο 
ετήσιων 

ασφαλιστικών 
εισφορών με 

το νέο 
σύστημα 

Σύνολο ετήσιων 
ασφαλιστικών 

εισφορών με το 
υφιστάμενο 

σύστημα του ΟΑΕΕ 

Διαφορά 
σε 

απόλυτα 
ποσά με 

ΟΑΕΕ 

(%) 
Μεταβολή 

Ετήσιο 
φορολογητέο 

εισόδημα 

Σύνολο 
ετήσιων 

ασφαλιστικών 
εισφορών με 

το νέο 
σύστημα 

Σύνολο ετήσιων 
ασφαλιστικών 

εισφορών με το 
υφιστάμενο 

σύστημα του ΟΑΕΕ 

Διαφορά 
σε 

απόλυτα 
ποσά με 

ΟΑΕΕ 

(%) 
Μεταβολή 

2.400  € 1.573 € 2.942 € -1.369 € -46,5% 7.200  € 1.940 € 3.780 € -1.840 € -48,7% 
6.000  € 1.824 € 2.942 € -1.118 € -38,0% 10.800 € 2.911 € 3.780 € -869 € -23,0% 
7.200  € 1.940 € 2.942 € -1.002 € -34,1% 13.200 € 3.557 € 3.780 € -223 € -5,9% 
10.800 € 2.911 € 2.942 € -31 € -1,1% 24.000 € 6.468 € 3.780 € 2.688 € 71,1% 
12.000 € 3.234 € 2.942 € 292 € 9,9% 28.800 € 7.762 € 3.780 € 3.982 € 105,3% 
24.000 € 6.468 € 2.942 € 3.526 € 119,9% 34.800 € 9.379 € 3.780 € 5.599 € 148,0% 
26.400 € 7.115 € 2.942 € 4.172 € 141,8%  42.000 € 11.319 € 3.780 € 7.539 € 199,4% 

 
      

3. Ασφαλισμένος στην κατηγορία 2 του ΟΑΕΕ  
(νέος ασφαλισμένος με μηνιαία εισφορά 257,34 €) 

 4. Ασφαλισμένος στην κατηγορία 3 του ΟΑΕΕ  
(νέος ασφαλισμένος με μηνιαία εισφορά 307,19 €) 

Ετήσιο 
φορολογητέο 

εισόδημα 

Σύνολο 
ετήσιων 

ασφαλιστικών 
εισφορών με 

το νέο 
σύστημα 

Σύνολο ετήσιων 
ασφαλιστικών 

εισφορών με το 
υφιστάμενο 

σύστημα του ΟΑΕΕ 

Διαφορά 
σε 

απόλυτα 
ποσά με 

ΟΑΕΕ 

(%) 
Μεταβολή 

Ετήσιο 
φορολογητέο 

εισόδημα 

Σύνολο 
ετήσιων 

ασφαλιστικών 
εισφορών με 

το νέο 
σύστημα 

Σύνολο ετήσιων 
ασφαλιστικών 

εισφορών με το 
υφιστάμενο 

σύστημα του ΟΑΕΕ 

Διαφορά 
σε 

απόλυτα 
ποσά με 

ΟΑΕΕ 

(%) 
Μεταβολή 

 6.000 € 1.824 € 3.088 € -1.264 € -40,9% 9.600 € 2.587 € 3.686 € -1.099 € -30,0% 
 7.200 € 1.940 € 3.088 € -1.148 € -37,2% 10.800 € 2.911 € 3.686 € -775 € -21,0% 
10.800 € 2.911 € 3.088 € -177 € -5,7% 13.200 € 3.557 € 3.686 € -129 € -3,5% 
12.000 € 3.234 € 3.088 € 146 € 4,7% 14.400 € 3.881 € 3.686 € 195 € 5,3% 
14.400 € 3.881 € 3.088 € 793 € 25,7% 28.800 € 7.762 € 3.686 € 4.076 € 110,6% 
24.000 € 6.468 € 3.088 € 3.380 € 109,5% 33.600 € 9.055 € 3.686 € 5.369 € 146,0% 
27.600 €         7.438€ 3.088 €    4.350 € 140,9%  40.800 € 10.996 € 3.686 € 7.309 € 198,3% 

2 
 



 

 
Προβολές ΕΣΕΕ: 

- Εφαρμογή κλιμακούμενου/προοδευτικού πολλαπλασιαστή (1 έως 9) επί του κατώτατου μισθού των 586€,  
                                                         με βάση τα παρακάτω ετήσια εισοδηματικά κλιμάκια:  

 
                                                      -   έως 14.064 € * 1         

-   από 14.065 έως 21.095€ * 2    
-   από 21.096 έως 28.128 € * 3     

                                          -   από 28.129 έως 35.159 €  * 4    
-   από 35.160 έως 42.191 € * 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                         -   από 42.192  έως  49.223 € * 6      
-   από 49.224 έως  56.255 € * 7                                                                                                                                              
-   από 56.256 έως  63.287 € * 8   
-   από 63.288 έως  70.320 € * 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Καθαρό  
φορολογητέο 

εισόδημα 

Εισόδημα που 
υπάγεται σε 
ασφάλιση 

Υπολογισμός εισφοράς 
σύνταξης                               

(20% * ασφαλιστέο 
εισόδημα) 

Υπολογισμός εισφοράς 
κλάδου υγείας   

(6,95% * ασφαλιστέου 
εισοδήματος) 

Συνολική 
Ετήσια 

Εισφορά 
(προβολές 

ΕΣΕΕ)       

Νέο 
ασφαλιστικό 

σύστημα 

Διαφορές με το 
νέο ασφαλιστικό 

σύστημα             
(σε ετήσια βάση) 

Μηνιαίο Ετήσιο Μηνιαίο Ετήσιο Μηνιαία Ετήσια Μηνιαία Ετήσια       

500 € 6.000 € 500 € 6.000 € 117 € 1.404 € 35 € 420 € 1.824 € 1.824 € 0 € 

900 € 10.800 € 586 € 7.032 € 117 € 1.404 € 41 € 492€ 1.896 € 2.911 € -1.015 € 

1.600 € 19.200 € 1.172 € 14.064 € 234 € 2.808 € 81 € 972 € 3.780 € 5.174 € -1.394 € 

2.300 € 27.600 € 1.758 € 21.096 € 352 € 4.224 € 122 € 1.464 € 5.688 € 7.438 € -1.750 € 

2.900 € 34.800 € 2.344 € 28.128 € 469 € 5.628 € 163 € 1.956 € 7.584 € 9.379 € -1.795 € 

3.500 € 42.000 € 2.930 € 35.160 € 586 € 7.032 € 204 € 2.448 € 9.480 € 11.319 € -1.839 € 

4.000 € 48.000 € 3.516 € 42.192 € 703 € 8.436 € 244 € 2.928 € 11.364 € 12.936 € -1.572 € 

4.600 € 55.200 € 4.102 € 49.224 € 820 € 9.840 € 285 € 3.420 € 13.260 € 14.876 € -1.616 € 

5.100 € 61.200 € 4.688 € 56.256 € 938 € 11.256 € 326 € 3.912 € 15.168 € 16.493 € -1.325 € 

5.700 € 68.400 € 5.274 € 63.288 € 1.055 € 12.660 € 367 € 4.404 € 17.064€ 18.434 € -1.370 € 
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Παρατηρήσεις για τις προωθούμενες αλλαγές σε ΟΑΕΕ: 

 

 Η υπό διαβούλευση πρόταση για το νέο Ασφαλιστικό δεν προβλέπει τη συνέχιση της υφιστάμενης δυνατότητας υπαγωγής των ασφαλισμένων 
του ΟΑΕΕ σε έως και 3 χαμηλότερες ασφαλιστικές κατηγορίες. 

 Τα ποσά που περιλαμβάνονται στους παραπάνω πίνακες συνιστούν στην πλειονότητα των περιπτώσεων προϊόν στρογγυλοποιήσεων στον 
πλησιέστερο ακέραιο αριθμό ή στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο. 

 Στους παραπάνω υπολογισμούς δεν έχει συμπεριληφθεί η μηνιαία εισφορά ύψους 10  + 5 ευρώ υπέρ ΕΛΑ και ΕΛΕ – ΕΛΕΕ αντίστοιχα,  που 
καταβάλλεται από τους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ. 

 Η κατώτατη ασφαλιστική εισφορά του κλάδου σύνταξης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 117,2 € (586 *  20%), ενώ η ανώτατη 
υπολογίζεται στο δεκαπλάσιο αυτής, ήτοι στα 1.117,2 € ( 586 * 10 * 20%)  
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Παρατηρήσεις κατά άρθρο του ειδικού συμβούλου της ΕΣΕΕ κ. Μπούρλου 

στην Επιτροπή για το Ασφαλιστικό 
Οι παρατηρήσεις και επισημάνσεις αφορούν τις ασφαλιστικές διατάξεις και δεν 
επεκτείνονται στις οργανωτικές.  Θεωρούμε απαραίτητη μια αναλυτική αναλογιστική 
μελέτη, που να καταδεικνύει με μια προβολή προς το μέλλον, την αποτελεσματικότητα 
των παρεμβάσεων στην εξέλιξη του ασφαλιστικού συστήματος.  Επίσης θεωρούμε 
απαραίτητη την ανά τακτά χρονικά διαστήματα αναλογιστική εποπτεία-επιτήρηση του 
συστήματος, ώστε στο βαθμό που εμφανίζεται παρέκκλιση από τους στόχους, να 
γίνονται άμεσα οι απαραίτητες παρεμβάσεις.  Αναλυτικά στα άρθρα επισημαίνουμε τα 
ακόλουθα: 
 

Άρθρο 6 
Η Εθνική Σύνταξη πρέπει να θεωρείται η βάση της συνολικής σύνταξης.  Η διατύπωση 
της διάταξης, της προσδίδει προνοιακά χαρακτηριστικά και είναι επίφοβο να συνδεθεί 
με εισοδηματικά κριτήρια.  Όσον αφορά το θέμα της ανταποδοτικής σύνταξης, θα 
πρέπει να τεθεί στην διάταξη «αποσκοπεί συναθροιζόμενη με την εθνική σύνταξη στην 
εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης ……».  Από μόνη της η ανταποδοτική 
σύνταξη είναι ιδιαίτερα χαμηλή και δεν μπορεί να εξασφαλίσει αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. 
 

Άρθρο 7 
Όσον αφορά τη σύνταξη αναπηρίας, η εθνική σύνταξη θα πρέπει να καταβάλλεται 
πλήρης, εφ΄ όσον το ποσοστό αναπηρίας είναι 67% τουλάχιστον. 

Για τη σύνταξη λόγω θανάτου θεωρούμε ότι πρέπει να τεθούν ενιαία ποσοστά σύνταξης 
των συνδικαιούχων, για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς.  Δεν είναι σκόπιμο, να 
διατηρούνται ιδιαίτερα καθεστώτα υπολογισμού σύνταξης λόγω θανάτου. 
 

Άρθρο 8 
Στο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών, που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των 
συντάξιμων αποδοχών, θα πρέπει να συνυπολογίζονται και τα δώρα εορτών κ.λ.π., για 
τα οποία καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές.  Είναι επίσης απαραίτητο να 
βελτιωθούν (να αυξηθούν) οι συντελεστές αναπλήρωσης σε χρόνο ασφάλισης που 
υπερβαίνει τα 30 έτη, προκειμένου να δημιουργηθεί σημαντικό κίνητρο συνέχισης της 
ασφάλισης.  Με τους υπάρχοντες συντελεστές, οι διαφορές στα ποσά συντάξεων μετά 
τα 30 έτη ασφάλισης είναι αναντίστοιχες των ασφαλιστικών εισφορών που 
καταβάλλονται. 

Η παρ. 5 του άρθρου προβλέπει μεν, σε περίπτωση καταβολής περισσότερων εκ της 
αυτής αιτίας συντάξεων, την καταβολή του αθροίσματος των καταβαλλομένων.  Όσο 
αφορά το πλαφόν όμως, η περίπτωση αυτή κακώς εμπίπτει στην ρύθμιση της μιας 
σύνταξης.  Ένα σημαντικό επίσης θέμα είναι η «επικαιροποίηση» των παλαιών 
αποδοχών που είναι υπολογισμένες σε δραχμές και ο τρόπος μετατροπής τους σε ευρώ. 

Τέλος θα πρέπει να διευκρινισθεί στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών, πως θα 
υπολογίζονται οι πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίσθηκαν με εξαγορά. 
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Άρθρο 9 
Στις συντάξεις αναπηρίας (προβλέπεται Υπουργική Απόφαση), πρέπει να είναι απόλυτα 
σαφές ποιος κρίνει την ανατομοφυσιολογική βλάβη και ποιος και με ποια κριτήρια 
κρίνει την ασφαλιστική αναπηρία.  Αυτό πρέπει να ρυθμιστεί με ενιαίο τρόπο για τους 
ασφαλισμένους όλων των ασφαλιστικών φορέων. 
 

Άρθρο 15 
Ο ορθός όρος είναι ότι οι συντάξεις «επανυπολογίζονται» δεν αναπροσαρμόζονται.  
Απαιτείται σαφής διατύπωση σε σχέση με το τι πρόκειται να συμβεί στις 
καταβαλλόμενες συντάξεις μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής 
προσαρμογής.  Πάντως η σχετική διάταξη (παρ. 3), την αύξηση των συντάξεων την 
προβλέπει μόνο για τις συντάξεις «που εκδίδονται μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου», 
άρα για τις νέες και όχι τις καταβαλλόμενες συντάξεις. 

 

Άρθρο 16 
Προτείνουμε την εξής διατύπωση. 

1. Χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ είναι: 

α. Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης, ήτοι ο χρόνος ασφαλιστέας απασχόλησης ή 
ιδιότητας στον ΕΦΚΑ ή στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς και κλάδους 
για τον οποίο έχουν καταβληθεί ή οφείλονται εισφορές.  Κατά την υποβολή της αίτησης 
συνταξιοδότησης, ο ασφαλισμένος δύναται με δήλωσή του να αποποιηθεί χρόνο 
ασφάλισης για τον οποίο δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές και να 
απαλλαγεί της υποχρέωσης για καταβολή των αναλογουσών, στον χρόνο ασφάλισης 
αυτόν, εισφορών. 

β. 
……………………………………………………………………………………………
……………………… 

Στην παρ. 2 η δυνατότητα προαιρετικής συνέχισης της ασφαλίσεως δεν πρέπει να 
γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 42 ν. 2084/1992, που θέτει ετήσια προθεσμία μετά τη 
διακοπή της εργασίας, αλλά οποτεδήποτε.  Η εν πάση περιπτώσει οποτεδήποτε, μετά τη 
συμπλήρωση τριών χιλιάδων ημερών ασφάλισης. 

Στην παρ. 3 διευκρινίζεται μεν ότι όλος ο χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος του 
ΕΦΚΑ, δεν διευκρινίζεται όμως με ποιες προϋποθέσεις θα χορηγείται η σύνταξη όταν 
έχουμε χρόνο ΕΦΚΑ από φορείς που έχουν διαφορετικές προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης. 

Στην παρ. 4 θεωρούμε ότι κακώς, για την προσμέτρηση του χρόνου μετά τη 
συνταξιοδότηση, τίθεται το όριο των 10 χρόνων ασφάλισης.  Σήμερα δεν υπάρχει 
αντίστοιχο όριο.  Επίσης θα πρέπει να προστατευθούν και θεμελιωμένα δικαιώματα 
δεύτερης σύνταξης που δεν έχουν μέχρι σήμερα ασκηθεί. 

Νομίζουμε ότι θα πρέπει πλέον να συνυπολογίζονται όλοι οι χρόνοι που καταβλήθησαν 
εισφορές χωρίς εξαιρέσεις (π.χ. ευρύτερος δημόσιος τομέας κ.λ.π.). 

Στην παρ. 5α θεωρούμε ότι καλύτερα είναι να διαγραφεί η λέξη «καλόπιστα».   
 

Άρθρο 48 
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Η πρόβλεψη για χορήγηση ως προσωπικής διαφοράς του ημίσεος της διαφοράς όταν 
αυτή είναι μεγαλύτερη του 20% είναι άδικη, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή η 
διαφορά περιορίζεται στο 10%, ενώ αν για παράδειγμα είναι 15%, παραμένει ως έχει. 

Θεωρούμε ότι ο χρόνος παράλληλης ασφάλισης θα πρέπει να συνυπολογίζεται στην 
ανταποδοτική σύνταξη, ακόμη και αν υπολείπεται της 10ετίας. 

Θα πρέπει να διευκρινισθεί επίσης τι εισφορές θα καταβάλει ο ασφαλισμένος που μέχρι 
31-12-2016 έχει κύρια ασφάλιση σε δύο ασφαλιστικούς φορείς.  Θα καταβάλλει διπλή 
εισφορά ή μόνο μια και ποια. 

Τέλος στην περίπτωση συνταξιούχου που αναλαμβάνει υπηρεσία (ασκεί ελεύθερο 
επάγγελμα) δεν μπορεί να καταβάλλονται πλέον προσαυξημένες εισφορές.  Γενικότερα 
η απασχόληση συνταξιούχου πρέπει να επανεξετασθεί.  Είναι θέμα αν πρέπει στην 
κατηγορία αυτή να καταβάλλεται εθνική σύνταξη κ.λ.π. 
 

Άρθρο 53 
Κατ΄ αρχήν θα πρέπει να διευκρινισθεί τι σημαίνει ο όρος «από την ασκούμενη 
δραστηριότητα».  Επίσης να διευκρινισθεί ποιο θεωρείται εισόδημα όταν αυτό 
προέρχεται από συμμετοχή σε Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ανώνυμη Εταιρεία κ.λ.π. 

Θα πρέπει να επανεξετασθεί επίσης το τιθέμενο όριο μέχρι του οποίου υπολογίζονται οι 
ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και κάποια κλιμάκωση στον προσδιορισμό των 
εισφορών, ανάλογη του εισοδήματος. 

Για όσους ξεκινούν επαγγελματική δραστηριότητα θα πρέπει να διευκρινισθεί πως 
υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές.  Επίσης τι γίνεται στην περίπτωση που έχουν 
καταβληθεί εισφορές με το δηλωθέν εισόδημα και μετά από έλεγχο της εφορίας 
διαπιστώνεται απόκρυψη εισοδημάτων. Ενδεχομένως ο υπολογισμός εισφορών θα 
πρέπει να γίνεται στο μετά φόρο εισόδημα. 

Τέλος πρέπει να ορισθεί πως θα γίνεται η μηνιαία καταβολή εισφορών, για εισόδημα 
προηγούμενου έτους. 

 

Άρθρο 57 
Θα πρέπει να επανεξετασθεί ο ποσοστιαίος, επί του εισοδήματος υπολογισμός 
εισφορών, υπέρ υγειονομικής περίθαλψης.  Θεωρούμε ορθότερο τον προσδιορισμό 
εφάπαξ σταθερού ποσού εισφορών, που ενδεχομένως να είναι υψηλότερο σε 
εισοδήματα από κάποιο ύψος και πάνω. 
 

Άρθρο 58 
Πρέπει να επανεξετασθεί η θέσπιση υποχρέωσης καταβολής εισφοράς στον 
απασχολούμενο συνταξιούχο τόσο επί της συντάξεως όσο και επί των αποδοχών.  Η 
ασφαλιστική του κάλυψη γίνεται μια φορά και θα πρέπει να καταβάλει είτε επί της 
συντάξεως είτε επί των αποδοχών του. 
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Πίνακας 1: Συντελεστής Ασφαλιστικών Εισφορών Εργαζομένων σε χώρες της Ευρωζώνης*, 2014 

Χώρα Βάση 
υπολογισμού 

Συντελεστής 
(%) 

Κλιμάκια  
(ευρώ) 

Μέγιστη 
εισφορά 
(ευρώ) 

% Ποσοστό 
έκπτωσης από 

το φορολογητέο 
εισόδημα 

Αυστρία 
14 μηνιαίοι 

ακαθάριστοι 
(μεικτοί) 
μισθοί 

0,00 
15,06 
16,06 
17,06 
18,06 

0 – 5.534 
5.534 – 17.444 

17.444 – 19.026 
19.026 – 21.420 
21.420 - 63420 

 
 
 
 
 

11.452 

100 

Βέλγιο Μηνιαίος 
ακαθάριστος 

(μεικτός) μισθός 

13,07 
- 
 
 

- 
- 
- 

100 

Εσθονία 2,00 
 
- 
 

 
- 
- 

100 

Φινλανδία 

Φορολογητέο 
εισόδημα 1,32 

- 

- - 

Ετήσιος 
ακαθάριστος 

μισθός 
6,89 - 100 

Γαλλία Ετήσιος 
ακαθάριστος 

(μεικτός) μισθός 

14,05 
12,35 
3,40 
1,00 

0 – 37.548 
37.548 – 112.644 

112.644 – 150.198 
150.192 – 

- 100 

Γερμανία 20,18 
10,95 

0 – 48.600 
48.600 – 71.400 

- 
12.302 

Καθορίζεται 
από ειδικό 
αλγόριθμο 

Ελλάδα 
Μηνιαίος 

ακαθάριστος 
(μεικτός) μισθός 

16,00 0 – 66.564 10.644 100 

Ιρλανδία Ετήσιος 
ακαθάριστος 

(μεικτός) μισθός 

4,00 

Για ετήσιο μισθό 
μεγαλύτερο των 18.304 

ευρώ 
 
 

- - 

Ιταλία 9,49 
10,49 

0 – 46.031 
46.031 – 100.123 10.043 100 

Λουξεμβούργο 
Ετήσιος 

ακαθάριστος 
(μεικτός) μισθός 

11,05 0 – 115.262 12.736 100 

1,40 5.763 - 
 - - 

Ολλανδία Φορολ. εισόδημα 31,15 0 – 33.363 10.393 100 
Πορτογαλία 

Μηνιαίος 
ακαθάριστος 

(μεικτός) μισθός 

11,00  - 100 

Σλοβακία 13,40 
0 – 48.300 με κατώφλι 
τον ελάχιστο μηνιαίο 

μισθό (352 ευρώ) 
6.468 100 

Σλοβενία 22,10 - - 100 

Ισπανία 
Ετήσιος 

ακαθάριστος 
(μεικτός) μισθός 

6,35 
0 – 43.164 με κατώφλι 
τον ελάχιστο μηνιαίο 

μισθό (753 ευρώ) 
2.741 100 

 1 



Πηγή: ΟΟΣΑ (OECD Tax Database, Updated April 2015) 
*: Δεν περιέχονται στοιχεία για Κύπρο, Μάλτα, Λετονία και Λιθουανία 
 

Παρατηρήσεις: Για λόγους συγκρισιμότητας, τα στοιχεία για τις Ελλάδα, Σλοβακία έχουν αναχθεί σε ετήσια 
βάση. Ο Συντελεστής για την Ελλάδα προκύπτει ως μέσος όρος μετά την αλλαγή της 1ης Ιουλίου 2014.   
Η Φινλανδία και το Λουξεμβούργο έχουν δύο συστήματα υπολογισμού των συντελεστών για τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης.  
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Πίνακας 2: Συντελεστές Ασφαλιστικών Εισφορών Εργοδοτών σε χώρες της Ευρωζώνης*, 
2014  

  
Χώρα 

Βάση 
υπολογισμού 

(ευρώ) 
Συντελεστής  

(%) Κλιμάκια (ευρώ) Μέγιστη 
Εισφορά  

% 
Έκπτωσης 

από τον 
εταιρικό 

φόρο 

Αυστρία 
14 μηνιαίοι 
ακαθάριστοι 

(μεικτοί) 
μισθοί 

21,63 5.534 – 63.420 13.717 100 

Βέλγιο Μηνιαίος 
ακαθάριστος 

(μεικτός) 
μισθός 

 

34,79 - - 100 

Εσθονία 
 

1,00 
0 – 46.080 
46.080 – - 100 

34,00 

Φινλανδία 

Ετήσιος 
ακαθάριστος 

(μεικτός) 
μισθός 

23,60 - - 100 

Γαλλία 
 

41,86 
41,01 
27,63 
23,33 

0 – 37.548 
37.548 – 112.644 
112.644 – 150.192 

150.192 – 

- 100 

Γερμανία 19,28 
10,95 

0 – 48.600 
48.600 – 71.400 11.864 100 

Ελλάδα 
Μηνιαίος 

ακαθάριστος 
(μεικτός) 
μισθός 

26,01 0 – 66.564 17.313 100 

Ιρλανδία 
 Ετήσιος 

ακαθάριστος 
(μεικτός) 
μισθός 

 

8,50 
10,75 

0 – 18.512 
18.512 – - 100 

Ιταλία 32,08 0 – 100.123 32.119 100 
Λουξεμβούργο 12,25 0 – 115.262 14.120 100 

Ολλανδία 
 

9,16 
11,31 

0 – 17.693 
17.693 – 51.414 5.435 100 

Πορτογαλία 
Μηνιαίος 

ακαθάριστος 
(μεικτός) 
μισθός 

23,75 - - 100 

Σλοβακία 30,40 

έως 48.300 με 
κατώφλι τον 

ελάχιστο μηνιαίο 
μισθό (352 ευρώ) 

14.688 100 

Σλοβενία 16,10 -  100 

Ισπανία 
Ετήσιος 

ακαθάριστος 
(μεικτός) 
μισθός 

29,90 

έως 43.164 με 
κατώφλι τον 

ελάχιστο μηνιαίο 
μισθό (753 ευρώ) 

12.906 100 

Πηγή: ΟΟΣΑ (OECD Tax Database, Updated April 2015) 
*: Δεν περιέχονται στοιχεία για Κύπρο, Μάλτα, Λετονία και Λιθουανία 

 
Παρατηρήσεις: Για λόγους συγκρισιμότητας, τα στοιχεία για τις Εσθονία, Ελλάδα, Σλοβακία έχουν αναχθεί σε 
ετήσια βάση. Ο Συντελεστής για την Ελλάδα προκύπτει ως μέσος όρος μετά την αλλαγή της 1ης Ιουλίου 2014. 
Στην Εσθονία καταβάλλεται εφάπαξ χρέωση (1.267,2 ευρώ) για την πρώτη κατηγορία  

 3 



Πίνακας 3: Συντελεστής Ασφαλιστικών Εισφορών Αυτοαπασχολουμένων σε χώρες της Ευρωζώνης*, 
2014 

Χώρα Βάση Συντελεστής 
(%) Κλιμάκια (ευρώ) Μέγιστη 

εισφορά 
Εφάπαξ 
χρέωση 

% 
Έκπτωσης 

από το 
φόρο 

Αυστρία Προσαρμοσμένα 
κέρδη 26,15 0 - 63.420 16.584,3 - 100 

Βέλγιο Φορολ. Εισόδημα 22,00 
14,16 

12.871 - 55.577 
55.577-81.903 15.954,7 - - 

Εσθονία 
Μηνιαία ακαθάριστα 

κέρδη 33,00 320 - 105,6 
100 Ετήσια ακαθάριστα 

κέρδη 33,00 Έως 63.900 21.087,0 - 

Φινλανδία 
Ετήσια ακαθάριστα 

κέρδη 23,30 
- - - 

100 
Φορολ. Εισόδημα 

τροπ. 1,32 - 

Γαλλία Ετήσια ακαθάριστα 
κέρδη 

46,49 
28,65 
20,65 
19,95 

 
45,95 
28,65 
20,65 
19,95 

0 – 37.548 
37.548 – 150.192 

150.192 – 187.740 
187.740 – 

 
0 – 37.548 

37.548-150.192 
150.192 – 187.740 

187.740 - 

 
 
 

57.482,2 
 
 
 
 

57.279,5 

 
 
 

1.360,0 
 
 
 
 

1.323,0 

- 

Γερμανία - - - - - - 
Ελλάδα       

Ιρλανδία Εβδομαδιαία 
ακαθάριστα κέρδη 4,00 5.000 - - - - 

Ιταλία Ετήσια ακαθάριστα 
κέρδη 

22,20 
23,20 

15.516- 46.031 
46.031 - 76.718 17.338,3 3.452,0 

 
100 

Λουξεμβούργο 
Προσαρμοσμένα 

κέρδη 23,20 
 - 115.262 με 

κατώφλι 23.052 
ευρώ 

26.740,7 - 100 

Προσαρμοσμένα 
κέρδη 1,40 0 - - - 

Ολλανδία 
Φορολ. Εισόδημα 31,15 0 - 33.363 10.392,6 - - 
Φορολ. Εισόδημα 5,40 0 – 51.414 2.776,4 - - 

Πορτογαλία Μηνιαία ακαθάριστα 
κέρδη συμβατικά 29,60  – 5.031 με κατώφλι 

628,83 1.489,1 - 100 

Σλοβακία Μηνιαία ακαθάριστα 
κέρδη 47,15 403 – 4.025 1.897,8 - 100 

Σλοβενία Μηνιαία ακαθάριστα 
κέρδη 38,20 Σε συνάρτηση με 

τον κατώτατο μισθό 2.036,5 194,0 100 

Ισπανία Ετήσια ακαθάριστα 
κέρδη 29,80 

– 43.164 με 
κατώφλι 10,508.4 

ευρώ 
12.862,9 - 100 

Πηγή: ΟΟΣΑ (OECD Tax Database, Updated April 2015). Για τη Γαλλία η 1η κλίμακα αφορά 
τους επαγγελματίες και η 2η τους εμπόρους.  
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*: Δεν περιέχονται στοιχεία για Κύπρο, Μάλτα, Λετονία και Λιθουανία 
 
 
Στην Ελλάδα, οι ασφαλιστικές εισφορές καθορίζονται διοικητικά με βάση 
τα χρόνια ασφάλισης, ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματος. 
Σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 258/05 και τις παρ. 1-5 
του άρθρου 1 του Π.Δ. 5/07, οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ (παλαιοί και νέοι) 
θα υπάγονται σε ασφαλιστικές κατηγορίες των οποίων η μηνιαία εισφορά 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας 
στην οποία υπάγονται. Οι ασφαλιστικές κατηγορίες αναπροσαρμόζονται 
με Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, 
ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ. 
 
 
Μέχρι πρότινος οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία δεν ήταν 
υποχρεωμένοι να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές. Από 1η Ιανουαρίου 
2009 η ασφάλεια υγείας έχει γίνει υποχρεωτική και οι 
αυτοαπασχολούμενοι καλύπτονται είτε από θεσμοθετημένη δημόσια 
ασφάλεια υγείας είτε από ιδιωτική. Επιπρόσθετα, συγκεκριμένες ομάδες 
αυτοαπασχολουμένων υποχρεώνονται να καταβάλλουν εισφορές για την 
λήψη σύνταξης για τουλάχιστον 18 έτη ενώ ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 
διαδραματίζουν τα αντίστοιχα επαγγελματικά επιμελητήρια.  
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