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∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  

             ΑΘΗΝΩΝ 

 

Αποτίµηση ασφαλιστικού 

Ασφαλιστικές εισφορές από 1.1.2017 

 

To 2016 σηµαδεύτηκε για το δικηγορικό σώµα από την 

κυβερνητική νοµοθετική πρωτοβουλία βίαιης ανατροπής του 

ασφαλιστικού καθεστώτος των ελευθέρων επαγγελµατιών.  

Χωρίς αναλογιστική τεκµηρίωση και χωρίς προηγούµενη 

διαβούλευση, το δικηγορικό σώµα βρέθηκε προ της ψήφισης 

ενός ασφαλιστικού νοµοσχεδίου µε βασικό χαρακτηριστικό τον 

απροκάλυπτα δηµευτικό και εισπρακτικό χαρακτήρα (σύνολο 

εισφορών 38,45% επί του εισοδήµατος). Το νοµοσχέδιο δεν 

διασφάλιζε την ανταποδοτικότητα εισφορών και παροχών. ∆εν 

προστάτευε τους νέους και τους χαµηλοεισοδηµατίες. ∆εν 

προέβλεπε ανεισφορολόγητο ποσό.  

Μπροστά στην επικείµενη απειλή της επαγγελµατικής και 

προσωπικής του εξόντωσης, το δικηγορικό σώµα, µε 

πρωτοφανή οµοψυχία, αποφάσισε µέσω των συλλογικών 

αντιπροσωπευτικών του οργάνων (∆ικηγορικοί Σύλλογοι, 

Ολοµέλεια) αποχή µε αυστηρό πλαίσιο. Παράλληλα, 

πρωτοστάτησε στη συγκρότηση ενιαίου µετώπου επιστηµόνων – 

ελευθέρων επαγγελµατιών µε κοινό διεκδικητικό πλαίσιο.  

Κατά τη διάρκεια της πολύµηνης διεκδίκησης του δικηγορικού 

σώµατος υπήρξαν δύο βασικές µεταβολές στο αρχικό 

νοµοσχέδιο: α) προβλέφθηκαν, ως ασφαλιστική διευκόλυνση, 

χαµηλότεροι συντελεστές για τις εισφορές κύριας σύνταξης των 

νέων ασφαλισµένων (14% για τα πρώτα δύο έτη και 17% για τα 

επόµενα τρία έτη δραστηριότητας, αντί του πάγιου ποσοστού 

20%) και β) για µεταβατική περίοδο 4 ετών, προβλέφθηκαν 
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εκπτώσεις 50% στις οφειλόµενες εισφορές για εισοδήµατα 

µέχρι 13.000 €, και για εισοδήµατα από 13.001 € και άνω 

µειούµενες εκπτώσεις κατά 1% για κάθε επιπλέον 1.000 € 

εισοδήµατος ως τις 58.000 €.  

Οι νοµοθετικές αυτές µεταβολές δεν εξασφαλίζουν τη 

βιωσιµότητα του συστήµατος, ούτε αποτελούν διασφάλιση για 

το µέλλον των συναδέλφων. Η επαγγελµατική µας  ζωή δεν 

τελεί υπό προθεσµία.  

Επειδή όµως είναι ανάγκη να γίνει νηφάλια αποτίµηση των 

µέχρι σήµερα εξελίξεων στο ασφαλιστικό, ακολουθεί σε 

συνοπτική µορφή η αποτίµηση των αλλαγών και η 

αντιπαραβολή των αρχικών προβλέψεων του κυβερνητικού 

σχεδίου και του νοµοθετικού καθεστώτος όπως διαµορφώνεται 

σήµερα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτίµηση ασφαλιστικού  

 Ο νέος ασφαλιστικός νόµος δηµιουργεί µια νέα εικόνα συνολικά 

για τις επιβαρύνσεις που υφίσταται ο δικηγόρος µέσα από τις 

εισφοροδοτικές του υποχρεώσεις αλλά είναι και σε αρκετά σηµεία 
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διαφορετικός από το σχέδιο που είχε προταθεί µετά τη σύσσωµη 

αντίδραση του δικηγορικού σώµατος. Αναλυτικά : 

Αρχικό Σχέδιο Αλλαγές όπως τελικά 
ψηφίστηκαν στο ν. 4387/2016 

Αρ. 53 παρ. 1 
Εισφορά κύριας σύνταξης 20% 
επί του ετήσιου εισοδήµατος 
Αρ. 51 παρ. 1 
Εισφορά επικουρικής σύνταξης 

7,5% επί του ετήσιου 
εισοδήµατος 
Αρ. 57 παρ. 2 
Εισφορά υγειονοµικής 
περίθαλψης 6,95% επί του 
ετήσιου εισοδήµατος 
Αρ. 17 παρ. 2β 
Εισφορά εφάπαξ 4% επί του 
ετήσιου εισοδήµατος 

Άρθρο 98 
- Υπολογισµός των εισφορών 

(συνολικά) για εισοδήµατα µέχρι 
13.000 € µε 50% έκπτωση µέχρι 
και το 2020.  

  - Για εισοδήµατα από 13.001 
€ και άνω προβλέπεται επίσης για 
την τετραετία 2017 – 2020 

έκπτωση από 50% βαίνουσα 
µειούµενη κατά 1% για κάθε 
1.000 € εισοδήµατος ως τις 
58.000 €. Για εισοδήµατα από 

58.000 € και άνω δεν 
προβλέπεται καµιά έκπτωση. 

Άρθρο 97 
 - Η εισφορά για την 

επικουρική σύνταξη από το 7,5% 
µειώθηκε στο 7% και από την 
1/6/2019 έως 2022 θα είναι στο 

6,5%. Από την 1/1/2023 θα 
πέσει στο 6%. 

 

Αρ. 53 παρ. 1 
Καταβολή εισφορών µηνιαίως 

Άρθρο 39 παρ. 2 
- ∆εν έχει ακόµη προβλεφθεί 

ο τρόπος µε βάση τον οποίο θα 
γίνεται η καταβολή των εισφορών 

και σε ποια χρονικά διαστήµατα 
θα είναι αυτές απαιτητές. 
Υπάρχουν προτάσεις τόσο για 
εξαµηνιαίο όσο και για διµηνιαίο 

µοντέλο (στα πρότυπα του ΟΑΕΕ). 
∆εν έχει εκδοθεί ακόµη η 
απαραίτητη ΥΑ ούτε καν η 

σχετική ερµηνευτική εγκύκλιος  
 

Αρ. 53 παρ. 6 
«συνυπολογισµός ποσών που 
καταβάλλονται επί αµοιβών και 
αναλογικών δικαιωµάτων» 
Μη ατοµικός επιµερισµός 

εισφορών 

Άρθρο 39 παρ. 11 
- Τα ποσά από αµοιβές και 

αναλογικά δικαιώµατα  
παρακρατούνται προς 
εξατοµικευµένο όφελος του 
δικηγόρου.      Η παρακράτηση 
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επί του γραµµατίου προείσπραξης 
αυξάνει στο 20% και αποδίδεται 

ατοµικά στις µερίδες των 
δικηγόρων για την εισφορά της 
κύρια σύνταξης. Η εν λόγω 

παρακράτηση αφορά την εισφορά 
της κύριας σύνταξης και 
συµψηφίζεται µε τη συνολική 
οφειλή από τις εισφορές της 

κύριας σύνταξης που θα έχει ο 
ασφαλισµένος. 

∆ικηγορικές Εταιρείες 

Καµιά πρόβλεψη για τα µέλη 
δικηγορικών εταιρειών 

Άρθρο 39 παρ. 2 
∆ικηγορικές Εταιρείες 
Υπολογισµός εισφοράς στο 
µέρισµα που αποδίδει η εταιρεία.  

Αρ. 52 παρ. 2γ 
Αρ. 53 παρ. 2 
Καταβολή εισφορών από τους 
έµµισθους δικηγόρους σε 

τουλάχιστον τεκµαρτό εισόδηµα 
ως ελεύθεροι επαγγελµατίες και 
στις µηνιαίες αποδοχές ως 

µισθωτοί. 

Άρθρο 36 
- Καταβολή εισφορών από 

τους έµµισθους δικηγόρους επί 
του µηνιαίου µισθού ως µισθωτοί 

και αποκλειστικά στο πραγµατικό 
εισόδηµα από ελεύθερο 
επάγγελµα. Κανένας υπολογισµός 

µε τεκµαρτό εισόδηµα. 
- Απαλλαγή για τους 

ασφαλισµένους πριν το 1993 που 
είχαν διπλό φορέα ασφάλισης 

από τις εισφορές για τον ένα 
φορέα.  

Αρ. 53 παρ. 7  
∆ιατάξεις νόµου που προβλέπουν 
την καταβολή µειωµένων 
ασφαλιστικών εισφορών για τους 
ασφαλισµένους προερχόµενους 

από το ΕΤΑΑ, κατά την πρώτη 
πενταετία υπαγωγής στην 
ασφάλιση, καταργούνται από 

1.1.2017. 

Άρθρο 39 παρ. 1β & 4 
- Την πρώτη 5ετία υπαγωγής 

στην ασφάλιση καταβολή 
εισφοράς στην κύρια σύνταξη 
14% τα πρώτα 2 χρόνια και 17% 

τα επόµενα 3.  
- ∆ιατάξεις νόµου που 

προβλέπουν την καταβολή 

µειωµένων ασφαλιστικών 
εισφορών για τους ασφαλισµένους 
προερχόµενους από το ΕΤΑΑ, 
κατά την πρώτη πενταετία 

υπαγωγής στην ασφάλιση, 
καταργούνται από 1.1.2017. 

Αρ. 57 
Υγειονοµική περίθαλψη 

Άρθρο 41  
Ένταξη στις παροχές σε χρήµα 

του ΕΟΠΥΥ στις οποίες µέχρι 
σήµερα δεν είχαν πρόσβαση οι 
δικηγόροι. 
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Αρ. 51 παρ. 1 
Υποχρεωτική Επικουρική 

Ασφάλιση 

Άρθρα 74, 75, 76 
∆ιαπραγµάτευση δυνατότητας 

απόσπασης του ΤΕΑ∆ από το 
ΕΤΕΑ και δηµιουργία ΝΠΙ∆ 
υποχρεωτικής συµµετοχής 

κατόπιν σχετικής αναλογιστικής 
µελέτης µε εισφορές 
καθοριζόµενες από το ίδιο και 
παροχές ρυθµιζόµενες σε βάση 

βιωσιµότητας. Απαλλαγή µε 
αυτόν τον τρόπο από την 
ποσοστιαία εισφορά για την 
επικουρική σύνταξη.   

Αρ. 17  
Υποχρεωτική ασφάλιση στο 
εφάπαξ 

Άρθρα 74, 75, 76 
∆ιαπραγµάτευση δυνατότητας 

απόσπασης του Τοµέα Προνοίας 

από το ΕΤΕΑΕΠ και δηµιουργία 
ΝΠΙ∆ υποχρεωτικής συµµετοχής 
κατόπιν σχετικής αναλογιστικής 

µελέτης. Απαλλαγή µε αυτόν τον 
τρόπο από την ποσοστιαία 
εισφορά εφάπαξ.   

Αρ. 8 παρ. 3 
Κανένα κίνητρο παραµονής σε 
όσους έχουν θεµελιωµένο 
συνταξιοδοτικό δικαίωµα (62 ετών 

και άνω) 

Άρθρο 39 παρ. 13 
Κίνητρα παραµονής στην 

ασφάλιση για τους δικηγόρους µε 
θεµελιωµένο συνταξιοδοτικό 

δικαίωµα (62 ετών µε 40 έτη 
ασφάλισης) µε µείωση των 
εισφορών τους για τον κλάδο της 
κύριας σύνταξης κατά 50%. Ο 

χρόνος που θα διανύσουν µε 
µειωµένα ασφάλιστρα δεν µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί για 

προσαύξηση της σύνταξης. 
 

 

 

 

 

Συνοπτική παρουσίαση ν. 4387/2016  

1. ΕΦΚΑ 
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∆ηµιουργείται ένας φορέας Ασφάλισης, ο ΕΦΚΑ, ο οποίος από 

1-1-2017 καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος των υφιστάµενων 

φορέων κύριας κοινωνικής ασφάλισης. Η διάρθρωση των υπηρεσιών 

και ο καθορισµός των πάσης φύσεως λεπτοµερειών σχετικά µε τη 

λειτουργία του ΕΦΚΑ και της παροχές αυτού, θα ρυθµιστούν µε τον 

Οργανισµό αυτού που θα καταρτιστεί µε την έκδοση Προεδρικού 

∆ιατάγµατος ως τις 31-12-2016.  

 

2. ΕΤΕΑΕΠ 

Ιδρύεται το «Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ 

Παροχών» και θα αποτελείται από 2 αυτοτελείς κλάδους σκοπός των 

οποίων θα είναι η χορήγηση επικουρικής σύνταξης αφενός και 

εφάπαξ παροχών αφετέρου. Σε αυτόν τον φορέα πλέον υπάγονται το 

ΤΕΑ∆ και το Ταµείο Προνοίας όσον αφορά τον κλάδο της παροχής 

εφάπαξ.  

3. Εισφορές ασφάλισης  

Βασική αλλαγή που προβλέπεται πλέον στο ν. 4387/2016 και 

τίθεται σε ισχύ από την 1-1-2017 είναι ο υπολογισµός των εισφορών 

των ασφαλισµένων δικηγόρων (εµµίσθων και αµίσθων) σε διαφορετική 

βάση από ότι µέχρι σήµερα. Η τεκµαρτή εισφορά µε την ένταξη σε 

ασφαλιστικές κατηγορίες δίνει τη θέση της σε υπολογισµό των 

εισφορών µε βάση το εισόδηµα ανάλογα µε την πηγή που αυτό 

προέρχεται (µισθωτή εργασία – ελεύθερο επάγγελµα). 

Α. Μισθωτοί δικηγόροι 

Οι ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης των µισθωτών 

δικηγόρων υπολογίζονται επί του συνόλου των µηνιαίων αποδοχών 

τους σε ποσοστό 20%, το οποίο βαρύνει τον µισθωτό κατά το 1/3 

(6,67%) και τον εργοδότη κατά τα 2/3 (13,33%). Το ανώτατο όριο των 

µηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισµό της εισφοράς 

δεν µπορεί να ξεπερνά τις 5.860 €, ενώ το κατώτατο όριο είναι αυτό 
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που αντιστοιχεί στις κατώτατες προβλεπόµενες αποδοχές αγάµου 

µισθωτού, όπως αυτές προβλέπονται κάθε φορά (σήµερα το ποσό αυτό 

είναι 586 € για εργαζόµενο άνω των 25 ετών).  

Εισφορά κύριας σύνταξης (αρ. 38) 

Ποσοστό Εισφοράς Ασφαλιστέο Εισόδηµα 

20% 

(6,67% εργαζόµενος 

13,33% εργοδότης) 

Το σύνολο των µηνιαίων 

αποδοχών του εργαζοµένου  

*σε όσες περιπτώσεις ίσχυαν υψηλότερα ή χαµηλότερα ποσοστά 

ασφαλιστικών εισφορών, προσαρµόζονται σταδιακά ώστε µέχρι 1-1-

2020 να φτάσουν το 20% (π.χ. Τράπεζες, ΟΤΕ κλπ) 

Εισφορά υγειονοµικής περίθαλψης (αρ. 41) 

 

Ποσοστό εισφοράς Ασφαλιστέο Εισόδηµα 

7,10 % 

(2,55% εργαζόµενος 

4,55% εργοδότης) 

 

Πάσης φύσεως αποδοχές του 

εργαζοµένου 

*δεν προβλέπεται ανώτατο και κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών 

 
Εισφορά επικουρικής ασφάλισης (αρ. 97) 

 

 

Εισφορά 

Χρόνος 

Αναφοράς 

 

Ασφαλιστέο 

Εισόδηµα 

7% 

(3,55 

εργαζόµενος-

3,55% 

εργοδότης) 

Από 1-1-2016 έως 

31-5-2019 

Πάσης φύσεως 

µηνιαίες αποδοχές 

του εργαζόµενου 
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6,5% 

(3,25 

εργαζόµενος-

3,25% 

εργοδότης) 

Από 1-6-2019 έως 

31-05-2022 

* Υπάρχει η πρόβλεψη ότι µετά την 6ετία τα ποσοστά εισφοράς θα 

επανέλθουν σε επίπεδα που ήταν την 31-12-2015, ήτοι στο 6%. 

*ισχύει το ανώτατο και κατώτατο όριο, 5.860 €/ 586 € 

Εισφορά εφάπαξ (αρ. 35) 

∆ιακρίνουµε µεταξύ παλαιών και νέων ασφαλισµένων, καθώς 

για όσους έχουν ασφαλιστεί µέχρι 31-12-1992 η εισφορά καθορίζεται 

µε βάση τις καταστατικές διατάξεις του εντασσόµενου κλάδου, ενώ για 

όσους έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά από 1-1-1993 και εφεξής, η 

εισφορά ανέρχεται σε 4% επί των πάσης φύσεως αποδοχών 

(εφαρµοζόµενου του πλαφόν ανώτατης-κατώτατης εισφοράς).  

Β. Εισφορές αυτοαπασχολούµενων δικηγόρων (αρ.39) 

Για τον υπολογισµό των ασφαλιστικών εισφορών λαµβάνεται υπ’ 

όψιν το  καθαρό φορολογητέο αποτέλεσµα από την άσκηση της 

εκάστοτε δραστηριότητας κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος (αρ. 

39). Σε περίπτωση συρροής περισσότερων της µιας δραστηριοτήτων 

(πάγια αντιµισθία και ελεύθερο επάγγελµα) ασφαλιστικές εισφορές 

καταβάλλονται ποσοστιαία επί του αθροίσµατος των φορολογητέων 

αποτελεσµάτων εκάστης δραστηριότητας (εν αναµονή εγκυκλίου). Για 

τις δικηγορικές εταιρείες οι εισφορές υπολογίζονται στο µέρισµα που 

αποδίδεται στο δικηγόρο από τα συνολικά κέρδη της εταιρείας 

ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής στην εταιρεία.  

Εισφορά κύριας σύνταξης (αρ. 39) 

Έτη Ασφ/σης Ποσοστό 

Εισφοράς 

Ασφαλιστέο Εισόδηµα 
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Άνω της 5ετίας 

 

20% 

το καθαρό φορολογητέο 

αποτέλεσµα του 

προηγούµενου 

φορολογικού έτους 

 

Εισφορά κύριας σύνταξης πρώτης 5ετίας (αρ. 39) 

Έτη Ασφ/σης Ποσοστό 

Εισφοράς 

Ασφαλιστέο Εισόδηµα 

0-2 14% το καθαρό φορολογητέο 

αποτέλεσµα του 

προηγούµενου 

φορολογικού έτους 

 

3-5 

 

17% 

 

Εισφορά υγειονοµικής περίθαλψης (αρ. 41) 

 

Έτη ασφάλισης Ποσοστό 

εισφοράς 

Ασφαλιστέο Εισόδηµα 

 

Χωρίς διάκριση 

 

6,95% 

το καθαρό φορολογητέο 

αποτέλεσµα του 

προηγούµενου 

φορολογικού έτους 

 
 
Εισφορά επικουρικής ασφάλισης (αρ. 97) 

 

 

Έτη 

ασφάλισης 

 

Εισφορά 

Χρόνος 

Αναφοράς 

 

Ασφαλιστέο 

Εισόδηµα 

 

Χωρίς 

διάκριση 

7% Από 1-1-2016 

έως 31-5-2019 

το καθαρό 

φορολογητέο 

αποτέλεσµα του 

προηγούµενου 

6,5% Από 1-6-2019 
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έως 31-05-2022 φορολογικού έτους 

* Υπάρχει η πρόβλεψη ότι µετά την 6ετία τα ποσοστά εισφοράς 

θα επανέλθουν σε επίπεδα που ήταν την 31-12-2015, ήτοι στο 6%. 

 

Εισφορά εφάπαξ  

Η κράτηση ανέρχεται σε 4% επί του καθαρού φορολογητέου 

εισοδήµατος της προηγούµενης χρονιάς.  

Εκπτώσεις 

Από 1-1-2017 µέχρι 31-12-2020 παρέχονται εκπτώσεις στους 

αυτοαπασχολούµενους του ΕΤΑΑ για τους άνω της πενταετίας ως 

εξής (ενδεικτικά): 

 

Ασφαλιστέο Εισόδηµα Ποσοστό έκπτωσης 

5.000 € 0% 

10.000 € 50 % 

15.000 € 48 % 

20.000 € 43 % 

25.000 € 38 % 

30.000€ 33 % 

35.000 € 27 % 

40.000 € 22 % 

45.000 € 17 % 

50.000 € 13 % 

55.000 € 8% 

58.000 € 5 % 

60.000 € 0 % 

 

Κατ’ εξαίρεση παρέχονται εκπτώσεις και στους δικηγόρους κάτω 

της πενταετίας που το ασφαλιστέο εισόδηµά τους ξεπερνά τα 4.922 

ευρώ.  
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Ασφαλιστέο Εισόδηµα Ποσοστό έκπτωσης 

4.900 € 0% 

5.000 € 50 % 

10.000 € 50 % 

 

 Ανώτατα & κατώτατα ποσοστά εισφοράς  

 Για τον υπολογισµό των εισφορών λαµβάνεται υπ’ όψιν ως 

κατώτατο τεκµαρτό ετήσιο εισόδηµα το ποσό των 7.032,00 € 

ενώ ανώτατο εισόδηµα πάνω από το οποίο δεν µπορούν να 

υπάρξουν επιβαρύνσεις για εισφορές είναι τα 70.320,00 €.  

Για τους κάτω της 5ετίας δραστηριοποιούµενους 

αυτοαπασχολούµενους δικηγόρους ως κατώτατο τεκµαρτό εισόδηµα 

λαµβάνεται υπ’ όψιν το ποσό των 4.922,4 €. Εισόδηµα που 

λαµβάνεται υπ’ όψιν είναι εκείνο που αποκτάται από την οικεία 

δραστηριότητα και όχι τα πάσης φύσεως εισοδήµατα (π.χ. ενοίκια 

κλπ). Τέλος σε περίπτωση µηδενικού εισοδήµατος καταβάλλεται το 

ελάχιστο προβλεπόµενο των εισφορών σαν να έχει κάποιος το 

τεκµαρτό χαµηλότερο εισόδηµα. 

Συρροή µισθωτής εργασίας και αυτοαπασχόλησης 

Για τους δικηγόρους που απασχολούνται µε  έµµισθη σχέση 

εργασίας αλλά έχουν και εισόδηµα από ελεύθερη άσκηση 

δραστηριότητας, λόγω  της διπλής πηγής του 

εισοδήµατος προβλέπεται εισφορά τόσο από τη σχέση µισθωτής 

εργασίας στην οποία και καταβάλλει το 1/3 ο µισθωτός και τα 2/3  ο 

εργοδότης επί του µηνιαίου µισθού αλλά θα καταβάλλεται εισφορά 

και για τα εισοδήµατα που λαµβάνουν από ελεύθερη άσκηση του 

επαγγέλµατος µε βάση τη γενική υποχρέωση (χωρίς όµως να 

εφαρµόζεται σε αυτήν την περίπτωση το κατώτατο όριο στο 

εισόδηµα).    
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∆ικηγόροι µε ασφάλιση σε 2 φορείς 

Οι παλαιοί ασφαλισµένοι δικηγόροι (πριν το 1993) που λόγω 

ιδιότητας είχαν υποχρέωση ασφάλισης και στο ΕΤΑΑ – Ταµείο 

Νοµικών και σε άλλο φορέα ( π.χ. ΤΑΠ-ΟΤΕ) δεν έχουν πλέον 

υποχρέωση διπλής ασφάλισης. ∆ύνανται όµως εφόσον το επιθυµούν 

να συνεχίσουν τη διπλή ασφάλισή τους µε επιλογή ώστε να 

θεµελιώσουν και δεύτερο συνταξιοδοτικό δικαίωµα. ∆ηλαδή, οι 

ασφαλισµένοι που έχουν αρκετά έτη ασφάλισης και στους δύο φορείς, 

χωρίς ωστόσο να έχουν συµπληρώσει τον ελάχιστα απαιτούµενο χρόνο 

ώστε να λάβουν 2 αυτοτελείς συντάξεις, µπορούν να αιτηθούν την 

εξακολούθηση της παράλληλης ασφάλισης τους, πλην όµως για την 

πρόσθετη ασφάλιση, θα πρέπει να καταβάλλουν το σύνολο των 

εισφορών εξ ιδίων.  

          

                                                                                                       

 


