
Αζθαλιζηικέρ επιβαπύνζειρ μησανικών από ηο 2019. 

Δπζβάζηαρηεο εηζθνξέο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο κεραληθνύο από ηνλ Απξίιην, θαζώο 

έρνπλ λα πιεξώλνπλ ηα κεληαία αζθάιηζηξα γηα ηελ επηθνπξηθή ζύληαμε θαη ην εθάπαμ, ηα 

νθεηιόκελα ηνπ 2017 θαη ηνπ 2018, αιιά θαη ηελ απμεκέλε θαηώηαηε εηζθνξά γηα ηελ 

θύξηα ζύληαμε, πνπ ζα ππνινγηζηεί βάζεη ηνπ λένπ απμεκέλνπ θαηώηαηνπ κηζζνύ. 

Μέρξη ηώξα ε εηζθνξέο ήηαλ θαη’ ειάρηζην ηα 167 € γηα θύξηα αζθάιηζε, θαη 0 € γηα 

επηθνπξηθή θαη εθάπαμ.  

Από ηώξα θαη ζην εμήο:  

Τνλ Απξίιην ζα πξέπεη λα θαηαβιεζνύλ 363,97 €, δειαδή 117% επηβάξπλζε ζε ζρέζε κε ηα 

167 επξώ πνπ πιήξσλαλ κέρξη ζήκεξα σο ειάρηζην πνζό κόλνλ γηα ηελ θύξηα αζθάιηζε,  

Αναλςηικά 

Σηελ πιεξσκή ηνπ Απξηιίνπ: 

1. Η ειάρηζηε θαηώηαηε εηζθνξά ζύληαμεο, πεξίζαιςεο θαη αλεξγίαο γηα όζνπο έρνπλ 5 θαη 

άλσ έηε ζην επάγγεικά ηνπο, αςξάνεηαι από ηα 167 εςπώ πος είναι ηώπα ζηα 185 εςπώ 

ην κήλα.  

Η αύμεζε απηή πξνθύπηεη από ηελ αιιαγή ηεο ειάρηζηεο βάζεο ππνινγηζκνύ ησλ 

εηζθνξώλ κε ηνλ λέν θαηώηαην κηζζό ησλ 650 € έλαληη ησλ 586 € πνπ ίζρπε. Σην ηξέρνλ 

εηδνπνηεηήξην πνπ πξέπεη λα πιεξσζεί κέρξη ηέινο Μαξηίνπ, νη κεραληθνί άλσ 5εηίαο 

θαινύληαη λα θαηαβάινπλ ηελ παιηά ειάρηζηε εηζθνξά ησλ 167 επξώ γηα ηνλ κήλα 

Ιαλνπάξην ηνπ 2019. Σηηο επόκελεο κέξεο ζα πάξνπλ ην λέν εηδνπνηεηήξην πνπ ζα ηζρύεη γηα 

ηηο εηζθνξέο κελόο Φεβξνπαξίνπ θαη ησλ επόκελσλ ηνπ 2019, πνπ ζα έρεη ηε λέα ειάρηζηε 

εηζθνξά ζηα 185 επξώ γηαηί είλαη ππνινγηζκέλε κε ηνλ λέν θαηώηαην κηζζό ησλ 650 επξώ. 

2. Καζηεξώλεηαη ε ηξέρνπζα εηζθνξά από 01/01/2019 γηα ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε θαη ην 

εθάπαμ, ε νπνία ππνινγίδεηαη εληαία γηα όινπο αλεμάξηεηα από ην εηζόδεκά ηνπο, κε 11% 

γηα ηνλ θιάδν επηθνπξηθήο θαη εθάπαμ. Τα πξώηα εηδνπνηεηήξηα αλαξηήζεθαλ θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηηο ηξέρνπζεο εηζθνξέο ησλ δύν πξώησλ κελώλ ηνπ 2019 κε 64,47 επξώ γηα 

ηνλ Ιαλνπάξην πνπ ν θαηώηαηνο κηζζόο ήηαλ 586 € (586,08×11%=64,47) θαη κε 71,5 € γηα 

ηνλ Φεβξνπάξην πνπ ν κηζζόο πήγε ζηα 650 € (650×11%=71,5).  

Το ζςνολικό ποζό για ηιρ ειζθοπέρ διμήνος είναι 135,97 € γηα ηνπο κεραληθνύο θαη ζα 

πξέπεη λα πιεξσζεί σο 12 Απξηιίνπ.  

3. Παξάιιεια μεθηλνύλ λα θαηαβάιινληαη ζε 36 δόζειρ, οι αναδπομικέρ ειζθοπέρ για 

επικοςπική και εθάπαξ ηων εηών 2017 και 2018. Έηζη, νη κεραληθνί ζα πιεξώζνπλ ηελ 

πξώηε από ηηο 36 δόζεηο κε ηελ αλαδξνκηθή εηζθνξά ηνπ 2017 κε πνζό 21,49 € θαη ηελ 

πξώηε από ηηο 36 δόζεηο κε ηελ αλαδξνκηθή εηζθνξά ηνπ 2018, πνπ είλαη άιια 21,49 €, 

δειαδή ζςνολικά 43 €, επηπιένλ ησλ ηξερνπζώλ εηζθνξώλ. Πξνζεζκία πιεξσκήο θαη γηα 

ηηο παιηέο εηζθνξέο είλαη ε 12ε Απξηιίνπ. 

 

 

 



Σύνολο  Αππιλίος 

Τειηθά ε ζπλνιηθή θαηαβνιή αζθαιίζηξσλ απηναπαζρνινύκελσλ άλσ 5εηίαο ηνπ 

ΤΣΜΕΔΕ γηα ηνλ Απξίιηνπ αλέξρεηαη ζηα  ειάρηζηα πνζά: 

* 363,97 €, όπνπ 185 € γηα θύξηα αζθάιηζε, ηα 135,97 γηα επηθνπξηθή θαη εθάπαμ 

Ιαλνπαξίνπ-Φεβξνπαξίνπ θαη ηα 43 επξώ ησλ αλαδξνκηθώλ εηζθνξώλ 2017 θαη 2018 ζην 

ΕΤΕΑΕΠ. 

Η επηβάξπλζε απηή ζα είλαη κηθξόηεξε από ηνλ κεζεπόκελν κήλα, γηαηί ηώξα ρξεώζεθαλ ζε 

κηα πιεξσκή νη εηζθνξέο επηθνπξηθήο θαη εθάπαμ ησλ δύν κελώλ ηνπ 2019, ελώ ζηηο 

επόκελεο πιεξσκέο ζα έρνπλ κόλν ηε κεληαία εηζθνξά θαη ηηο δόζεηο ησλ πξνεγνύκελσλ 

εηώλ. 

Από ηο Μάιο 

Οη κεραληθνί ζα έρνπλ ηηο κεληαίεο εηζθνξέο κύπιαρ αζθάλιζηρ κε ειάρηζην πνζό ηα 185 €, 

ηελ ηξέρνπζα κεληαία εηζθνξά επικοςπικήρ και εθάπαξ κε 71,5 € θαη ηα 43 € από ηηο 

ρξσζηνύκελεο δόζειρ ηος 2017 και 2018. 

Οι ζςνολικέρ ειζθοπέρ θα είναι καη’ ελάσιζηο 299,5 €.  

Οι επιπηώζειρ 

Οη λέεο εηζθνξέο επηθνπξηθήο θαη εθάπαμ είλαη ίδηεο γηα όινπο, αλεμάξηεηα από ην 

εηζόδεκα πνπ δειώλνπλ θαη ζεζπίζηεθε νξηδόληηα ην πνζό ησλ 71,5 € γηα ηνπο κεραληθνύο.. 

Η επίπησζε απηήο ηεο απόθαζεο είλαη όηη κε απηέο ηηο εηζθνξέο εμαθαλίδνληαη θαη νη 

κειινληηθέο παξνρέο. Π.ρ.  κε 45 € εηζθνξά ην κήλα γηα επηθνπξηθό, ε αληίζηνηρε ζύληαμε 

ζα είλαη ίζσο θάησ θαη από ηα 90€ / κήλα, ελώ κε εηζθνξά 26 € / κήλα γηα εθάπαμ, ηα πνζά 

πνπ ζα δνζνύλ ζε ιίγα ρξόληα από ηώξα δελ ζα μεπεξλνύλ ηηο 4.000 €. 

Καηάπγηζη ηηρ έκπηωζηρ ηος 15% 

Πέξαλ απηώλ, από ην 2019 έρεη θαηαξγεζεί ε έθπησζε 15% πνπ ππήξρε ζηε βάζε 

ππνινγηζκνύ ησλ εηζθνξώλ ΕΦΚΑ γηα ην 2018. 

Η βάζε ππνινγηζκνύ ησλ εηζθνξώλ ηνπ 2019 είλαη ην θνξνινγεηέν εηζόδεκα ηνπ 

ηειεπηαίνπ εθθαζαξηζκέλνπ έηνπο, δειαδή ην εηζόδεκα ηνπ 2017 πνπ δειώζεθε θαη 

εθθαζαξίζηεθε ην 2018, ρσξίο λα αθαηξνύληαη νη εηζθνξέο πνπ πιεξώζεθαλ κέζα ζην 

2018. Σηελ πξάμε έλαο κεραληθόο πνπ δήισζε πέξπζη εηζόδεκα 7.000 επξώ θαη πιήξσζε 

εηζθνξέο 1.896 επξώ, θέηνο ζα πιεξώζεη εηζθνξά γηα «εηζόδεκα» 8.896 επξώ, ελώ γηα ην 

2018 πιήξσλε κε έθπησζε 15%, δειαδή ε εηζθνξά ππνινγηδόηαλ ζε «εηζόδεκα» 7.561 

επξώ. 

Με ηελ πξνζζήθε ησλ εηζθνξώλ ζην εηζόδεκα, ηα νθέιε από ηε κείσζε ηεο εηζθνξάο ζηνλ 

θιάδν θύξηαο ζύληαμεο από 20% ζε 13,33% - αιιά θαη κε ηελ αλάινγε κείσζε ζηε 

ζύληαμε-, πεξηνξίδνληαη δξακαηηθά, ελώ κε ην ζπλππνινγηζκό ησλ εηζθνξώλ επηθνπξηθήο 

θαη εθάπαμ από θέηνο, όινη ζα πιεξώλνπλ πεξηζζόηεξα. 

 


