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Προς: Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ  

(για ενημέρωση των μελών) 

 

Θέμα: Η αύξηση εισφορών οδηγεί σε νέα μείωση των αποδοχών μας  

 

Συνάδελφοι/σες 

Ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε σχετική Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνου Τσακλόγλου και με βάση τις προβλέψεις του 

νόμου 4670/2020 αναπροσαρμόζονται, βάσει του πληθωρισμού (9,6%), 

οι εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών στον ΕΦΚΑ. 

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους, ότι πλέον και οι Μισθωτοί Μηχανικοί 

που έχουν ασφάλιση στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ, πληρώνουν για τους κλάδους 

Επικουρικού και Εφάπαξ, εισφορές όπως και οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες, 

επιλέγοντας μία από τις τρεις Ασφαλιστικές Κατηγορίες.  

Οπότε αυτή η αύξηση εισφορών, από 1/1/2023, αφορά και εμάς και 

θα οδηγήσει σε αύξηση ασφαλιστικών κρατήσεων και σε ισόποση 

μείωση των καθαρών μας αποδοχών. Πιο Συγκεκριμένα: 

Άρθρο 5  

Ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές κλάδου εφάπαξ παροχών  

Τα προβλεπόμενα από την παρ. 2.γ του άρθρου 35 του ν.4387/2016 ποσά των 

ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς 

εφάπαξ παροχής των αυτοτελώς απασχολουμένων, των ελευθέρων επαγγελματιών και 

όλων των πριν και μετά την 01.01.1993 ασφαλισμένων εμμίσθων δικηγόρων και 

μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του eΕ.Φ.Κ.Α. 

προσαυξάνονται κατά 9,6452611330377% και διαμορφώνονται ως εξής:  

 

Ασφαλιστικές 

Κατηγορίες 

Ποσά εισφορών εφάπαξ 

παροχής από 1.1.2023 

Ποσά εισφορών εφάπαξ 

παροχής μέχρι και το 2022 

1η κατηγορία 28,51 26 
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2η κατηγορία 33,99 31 

3η κατηγορία  40,57 37 

 

Άρθρο 6  

Ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές κλάδου επικουρικής  

Τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 97 του ν.4387/2016 ποσά των 

ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς 

επικουρικής ασφάλισης των αυτοτελώς απασχολουμένων, των ελευθέρων 

επαγγελματιών, των εμμίσθων δικηγόρων και των μισθωτών μηχανικών του Κλάδου 

Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. και του Τ.Ε.Κ.Α. προσαυξάνονται κατά 

9,6452611330377% και διαμορφώνονται ως εξής:  

 

Ασφαλιστικές 

Κατηγορίες 

Ποσά εισφορών επικουρικής 

σύνταξης από 1.1.2023 

Ποσά εισφορών επικουρικής 

σύνταξης μέχρι και το 2022 

1η κατηγορία 42,76 39 

2η κατηγορία 51,53 47 

3η κατηγορία  61,40 56 

Σημ. Στην Επικουρική τα ποσά κατανέμονται ισόποσα μεταξύ εργαζόμενου και 

εργοδότη. 

Η κυβέρνηση δηλαδή, αντί να αυξήσει τις αποδοχές μας, όπως με 

έμφαση τονίζουμε σε κάθε ευκαιρία, μετά από 13 ολόκληρα χρόνια 

περικοπών και εν μέσω πληθωρισμού που εξανεμίζει το εισόδημά μας, 

τις περικόπτει περαιτέρω. 

Είμαστε σίγουροι ότι οι Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ σε αντίθεση με την 

επιστροφή εισφορών του επικουρικού - που καθυστερούν 3 ολόκληρα χρόνια - 

θα ενημερώσουν άμεσα για την αύξηση των κρατήσεων. 

 

 

 


