
ΠΩΣ ΘΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η 

ακόλουθη ανακοίνωση: 

Με απόφαση που υπογράφεται από τον υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Πάνο Τσακλόγλου, ορίζεται η διαδικασία προσδιορισμού και εκκαθάρισης εισφορών για 

τους ασφαλισμένους που ασκούν παράλληλα μισθωτή και μη μισθωτή απασχόληση. Η 

απόφαση έρχεται σε συνέχεια της θέσπισης επιλογής ασφαλιστικών κατηγοριών για τους 

ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους (με το νόμο 4670/2020) και της 

τροποποίησης του άρθρου 36 του προηγούμενου νόμου 4387/2016. Αφορά δε στο σύνολο 

των ασφαλιστικών εισφορών, εργοδότη και ασφαλισμένου, και για όλους τους κλάδους 

ασφάλισης, δηλαδή υπέρ κύριας, επικουρικής και εφάπαξ καθώς και τις εισφορές υπέρ 

υγειονομικής περίθαλψης. 

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που ελεύθερος επαγγελματίας απασχολείται 

ταυτόχρονα και ως μισθωτός, καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν 

στη μισθωτή του απασχόληση, βάσει των ασφαλιστέων του αποδοχών. 

Σε περίπτωση που οι καταβληθείσες εισφορές είναι υψηλότερες των εισφορών που 

προκύπτουν από την επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία, καλύπτεται η υποχρέωση 

καταβολής εισφορών από τον ελεύθερο επαγγελματία. Κάθε ποσό εισφοράς πλέον της 

υποχρέωσης που προκύπτει από την ασφαλιστική κατηγορία προσμετράται και αυξάνει την 

μελλοντική συνταξιοδοτική παροχή. 

Αν οι καταβληθείσες από τη μισθωτή εργασία εισφορές, υπολείπονται της επιλεγείσας 

κατηγορίας (η οποία στην περίπτωση της παράλληλης απασχόλησης θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον η δεύτερη), τότε ο ασφαλισμένος καλείται να καλύψει τη διαφορά. 

Μέσω της διαδικασίας εκκαθάρισης, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι 

με μισθωτή απασχόληση είτε απαλλάσσονται τελείως από την υποχρέωση καταβολής 

εισφορών, είτε καλούνται να πληρώσουν σημαντικά χαμηλότερες εισφορές, καθώς μέρος 

της ασφαλιστικής τους κατηγορίες καλύπτεται από τις ήδη καταβληθείσες εισφορές 

μισθωτής απασχόλησης 

Τα χρεωστικά υπόλοιπα που τυχόν θα κληθούν οι ασφαλισμένοι να καταβάλλουν  είναι 

συνάρτηση της διαφοράς μεταξύ της ασφαλιστικής κατηγορίας που επέλεξαν και των 

αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες και για όσο διάστημα έχουν παράλληλη απασχόληση. 

Είναι επίσης συνάρτηση της υποχρέωσης υπαγωγής στην ασφάλιση για κάθε ασφαλισμένο, 

καθώς ανάλογα με το αν ανήκουν στο τ. ΕΤΑΑ, τ. ΟΑΕΕ ή τ. ΟΓΑ αυτές διαφέρουν. 

Δίνοντας κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα, ελεύθερος επαγγελματίας του π. ΟΑΕΕ, 

που έχει επιλέξει τη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία (η οποία είναι και η ελάχιστη 

υποχρεωτική σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης), οφείλει για τη μη-μισθωτή του 

απασχόληση εισφορές 252 €. 



Εάν για κάποιο μήνα, παραλλήλως απασχοληθεί ως μισθωτός του π. ΙΚΑ με μισθό 930€, 

τότε καλύπτει πλήρως τις εισφορές που οφείλει για τη μη-μισθωτή του εργασία και δεν 

απαιτείται να καταβάλει επιπλέον εισφορές στον e-ΕΦΚΑ. 

Εάν για τη μισθωτή του απασχόληση λαμβάνει τον κατώτατο μισθό (650 €), τότε για τον 

μήνα αυτό από την εκκαθάριση θα προκύψει οφειλή στον e-ΕΦΚΑ για τη μη-μισθωτή 

δραστηριότητα ύψους 75,85 €. 

Ειδικά για το έτος 2020, η εκκαθάριση των εισφορών διενεργείται έως το τέλος Μαρτίου 

2021, με τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα να αρχίσουν να καταβάλλονται από 29 Απριλίου 

τμηματικά εντός εξαμήνου. 

Για τις εισφορές από 1.1.2021, η εκκαθάριση θα διενεργείται πλέον κάθε μήνα με πρώτη 

εφαρμογή την έως τις 29 Απριλίου και καταληκτική ημερομηνία πληρωμής τυχόν 

χρεωστικών υπολοίπων  μέχρι τέλη Μαΐου 2021. 

_________________________ 

Αθήνα, .../3/2021 

Αριθ. Πρωτ.: Δ15/Ε'/10706/423 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Ε ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Α ΈΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Γ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Διεύθυνση: Σταδίου 29, 105 59, Αθήνα 

Πληροφορίες: Γ. Βανικιώτης, Μ. Βογιατζόγλου, Κ. Παπανικολάου 

Τηλέφωνο: 2131516849 

2131516746 

2131516809 



Ηλ. Ταχ.: gvanikiotis@ypakp.gr 

mvogiatzoglou@ypakp.gr 

kpapanikolaou@ypakp.gr 

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία προσδιορισμού και εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών επί 

παράλληλης απασχόλησης εντός του e-ΕΦΚΑ» 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την παρ.8 του άρθρου 36 του ν.4387/2016 (Α' 85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής 

Ασφάλειας- Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις 

φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως έχει 

αντικατασταθεί και ισχύει με το άρθρο 32 του ν.4670/2020 (Α'43) «Ασφαλιστική 

μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-

ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις.», 

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), σε συνδυασμό με την περίπτωση 22 του 

άρθρου 119 του ν.4622/2019 (Α' 133),  

3. Το Π.Δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 168), 

4. Το Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους -Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α 119), 

5. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 121), 

6. Το Π.Δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155), 

7. Την υπ' αρ. οικ.32081 /Δ 1.10120/6-8-2020 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου», (Β' 3314), 

8. Την υπ' αρ. 105/8/4-3-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ, 

σύμφωνα με το άρθρο 1Β του ν.4387/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 21 του 

ν.4670/2020 (Α'43), 

9. Το οικ. 54321/3021/30-12-2020 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει του 



άρθρου 24 παρ. 5 περίπτωση ε του ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 34 παρ. 1 του ν.4484/2017 (Α' 110), 

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον 

Κρατικό Προϋπολογισμό και στον Προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ, ενώ η ένταξη περιπτώσεων 

παράλληλης ασφάλισης και ρύθμιση των οφειλών που προκύπτουν έχει ενδεχόμενο 

αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων του e-ΕΦΚΑ. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Τη διαδικασία προσδιορισμού και εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών σε περίπτωση 

παράλληλης απασχόλησης εντός του e-ΕΦΚΑ. 

Άρθρο 1 

Προσδιορισμός Οφειλόμενης Εισφοράς 

1. Το ποσό που οφείλεται για μισθωτή δραστηριότητα προσδιορίζεται με βάση τα άρθρα 38 

και 41 του ν.4387/2016 μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης. Το ποσό που οφείλεται 

για μη- μισθωτή δραστηριότητα προσδιορίζεται με βάση τα άρθρα 39, 40 και 41 του 

ν.4387/2016. Όπου προβλέπεται η καταβολή εισφορών επικουρικής ασφάλισης ή και 

εφάπαξ παροχής αυτές προσδιορίζονται με βάση τα άρθρα 97 και 35 του ν.4387/2016 

αντίστοιχα. Σε περίπτωση παράλληλης άσκησης πολλαπλών μισθωτών ή μη-μισθωτών 

δραστηριοτήτων το ελάχιστο οφειλόμενο ποσό προσδιορίζεται με βάση το άρθρο 36 του 

ν.4387/2016. 

2. Σε περίπτωση παράλληλης άσκησης πολλαπλών μη-μισθωτών δραστηριοτήτων ο 

ασφαλισμένος οφείλει να καταβάλει μία εισφορά, η οποία αντιστοιχεί στην κατά το άρθρο 

36 του ν.4387/2016 ελάχιστη εισφορά επί παράλληλης άσκησης πολλαπλών μη-μισθωτών 

δραστηριοτήτων ή στην επιλεγείσα από τον ίδιο ασφαλιστική κατηγορία, εφόσον η 

τελευταία είναι μεγαλύτερη. 

3. Σε περίπτωση παράλληλης άσκησης μισθωτών και μη-μισθωτών δραστηριοτήτων 

οφείλεται το σύνολο της εισφοράς από μισθωτές δραστηριότητες και τυχόν προκύπτουσα 

διαφορά για την κάλυψη της κατά τα ανωτέρω ελάχιστης επί παράλληλης ή επιλεγείσας 

εισφοράς για τη μη-μισθωτή δραστηριότητα, εφόσον η τελευταία είναι μεγαλύτερη. 

4. Για την εφαρμογή της παρούσας, οι καταβαλλόμενες εισφορές μέσω της υποπερίπτωσης 

ΐν της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 36 και μέσω της παρ. 9 του άρθρου 39 

του ν.4387/2016 θεωρούνται εισφορές μισθωτής απασχόλησης. 

Άρθρο 2 

Διαδικασία προσδιορισμού ασφαλιστικής εισφοράς 

1. Για τον προσδιορισμό και την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών σε περιπτώσεις 

ασφαλισμένων που ασκούν μισθωτή και μη-μισθωτή απασχόληση λαμβάνονται υπόψη οι 

υποβαλλόμενες από τον εργοδότη μηνιαίες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), 

συμπεριλαμβανομένων αυτών που υποβάλλονται για τους ασφαλισμένους του π. NAT, και 



η ελάχιστη εισφορά επί παράλληλης άσκησης μισθωτών και μη-μισθωτών δραστηριοτήτων 

ή η επιλεγείσα από τον ίδιο ασφαλιστική κατηγορία, εφόσον η τελευταία είναι μεγαλύτερη. 

2. Ο προσδιορισμός των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών για τη μη-μισθωτή απασχόληση 

των προσώπων του άρθρου αυτού πραγματοποιείται μετά τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής ΑΠΔ. 

3. Πιστωτικό Υπόλοιπο δημιουργείται σε περίπτωση που από τη διαδικασία εκκαθάρισης 

προκύπτει ότι έχει καταβληθεί ποσό υπέρτερο της κατά το νόμο ελάχιστης ή της 

επιλεγείσας από τον ασφαλισμένο ασφαλιστικής κατηγορίας, εφόσον η τελευταία είναι 

μεγαλύτερη, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας. Το επιπλέον ποσό 

επιστρέφεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 104 του ν.4387/2016 στους 

δικαιούχους. 

4. Χρεωστικό Υπόλοιπο δημιουργείται σε περίπτωση που μετά την εκκαθάριση των 

ασφαλιστικών εισφορών προκύπτει ότι δεν έχει καταβληθεί η κατά το νόμο ελάχιστη ή η 

επιλεγείσα από τον ασφαλισμένο ασφαλιστική κατηγορία, εφόσον η τελευταία είναι 

μεγαλύτερη. Η διαφορά αυτή καταλογίζεται στον ασφαλισμένο για τον αντίστοιχο Κλάδο 

Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. 

5. Για τους μη-μισθωτούς ασφαλισμένους με παράλληλη μισθωτή απασχόληση, μέχρι τη 

λήψη στοιχείων εισφορών μισθωτής απασχόλησης, αναστέλλεται η έκδοση ειδοποιητηρίου 

ασφαλιστικών εισφορών μη-μισθωτού. Για την αναστολή λαμβάνεται υπόψη η αίτηση-

δήλωση του ασφαλισμένου, η οποία υποβάλλεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του 

e-ΕΦΚΑ. 

6. Σε περίπτωση που κατά τη λήψη των στοιχείων εισφορών μισθωτής απασχόλησης 

διαπιστωθεί η μη υποβολή ΑΠΔ και κατά συνέπεια η μη ύπαρξη μισθωτής απασχόλησης, 

θα αναζητούνται οι αντίστοιχες εισφορές μη μισθωτού της κατηγορίας κατάταξής του. 

7. Στις περιπτώσεις που τροποποιούνται τα στοιχεία εισφορών στις υποβληθείσες από τον 

εργοδότη μηνιαίες ΑΠΔ θα επέρχονται αντίστοιχα τροποποιήσεις στη μηνιαία εισφορά μη 

μισθωτού κατά την επόμενη μηνιαία ροή από τη λήψη των νέων στοιχείων εισφορών 

μισθωτού. 

Άρθρο 3 

Προσδιορισμός και Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 2020-2021 

1. Η περιγραφόμενη στο άρθρο 2 της παρούσης διαδικασία τίθεται σε εφαρμογή για τις 

καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές αρχής γενομένης από 1ης Ιανουαρίου 2021 και 

εφεξής, με προσδιορισμό των εισφορών μη μισθωτού που ασκεί παράλληλη μισθωτή 

απασχόληση έως 29/4/2021 και καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 31/5/2021 κατά 

την πρώτη εφαρμογή της. 

2. Ο προσδιορισμός των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020 των μη μισθωτών με 

παράλληλη μισθωτή δραστηριότητα πραγματοποιείται έως 31/3/2021 και από την 

ολοκλήρωσή της θα προκύψει, πιστωτικό, μηδενικό ή χρεωστικό υπόλοιπο. 



3. Πιστωτικό Υπόλοιπο δημιουργείται σε περίπτωση που από τη διαδικασία εκκαθάρισης 

προκύπτει ότι έχει καταβληθεί ποσό υπέρτερο της κατά το νόμο ελάχιστης ή της 

επιλεγείσας από τον ασφαλισμένο ασφαλιστικής κατηγορίας, εφόσον η τελευταία είναι 

μεγαλύτερη, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας. Το επιπλέον ποσό 

επιστρέφεται στους δικαιούχους σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 104 του 

ν.4387/2016. 

4. Χρεωστικό Υπόλοιπο δημιουργείται σε περίπτωση που μετά την εκκαθάριση των 

ασφαλιστικών εισφορών προκύπτει ότι δεν έχει καταβληθεί η κατά το νόμο ελάχιστη ή η 

επιλεγείσα από τον ασφαλισμένο ασφαλιστική κατηγορία, εφόσον η τελευταία είναι 

μεγαλύτερη. Η διαφορά αυτή καταλογίζεται στον ασφαλισμένο για τον αντίστοιχο Κλάδο 

Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και καταβάλλεται τμηματικά εντός εξαμήνου με αναζήτηση 

μηνιαίως του χρεωστικού υπολοίπου τουλάχιστον δύο (2) μηνών. Ως ημερομηνία έναρξης 

καταβολής των μηνιαίων χρεωστικών υπολοίπων ορίζεται η 29/4/2021. 

Η παρούσα Απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ 

 

 


