Νέες ασφαλιστικές κατηγορίες για
ελευθερους επαγγελματιές μηχανικούς
σύμφωνα με το σχεδιο νομου του
υπουργειου εργασιας για το ασφαλιστικο
Με διαφορετικές ταχύτητες «τρέχουν» οι εισφορές για τους επαγγελματίες,
ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ, γιατρούς, μηχανικούς και δικηγόρους, από τις
αρχές του 2020 με βάση τις νέες ασφαλιστικές κατηγορίες που περιλαμβάνονται
στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας. Οι αλλαγές αναμένεται να ψηφιστούν
έως το τέλος του μήνα και οι εισφορές Ιανουαρίου θα πρέπει να πληρωθούν έως
τις 12 Μαρτίου. Αλλωστε, έως το τέλος του Φεβρουαρίου οι ασφαλισμένοι θα
πρέπει να επιλέξουν στην ειδική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ μία από τις συνολικά 6
κατηγορίες εισφορών για κύρια ασφάλιση και υγεία.
Περίπου 220.000 επιστήμονες αλλά και επαγγελματίες, όπως αρτοποιοί και
πρατηριούχοι υγρών καυσίμων, βέβαια, θα κληθούν να επιλέξουν και μεταξύ των 3
διαφορετικών κατηγοριών που αφορούν τις εισφορές επικούρησης και υγείας. Τη
χαμηλότερη ελάχιστη εισφορά θα καταβάλλουν όσοι επιλέξουν την πρώτη
ασφαλιστική κατηγορία των 220 ευρώ τον μήνα για κύρια ασφάλιση, υγεία και
ανεργία, εφόσον δεν έχουν υποχρέωση καταβολής εισφορών επικούρησης και
εφάπαξ. Η ελάχιστη εισφορά για μηχανικούς, εργολήπτες, δικηγόρους και
συμβολαιογράφους υπολογίζεται στα 288 ευρώ καθώς στα 220 της κύριας ασφάλισης
θα πρέπει να προστεθούν τα 42 ευρώ ελάχιστης εισφοράς για επικούρηση και τα
26 ευρώ που αντιστοιχούν στην πρώτη υποχρεωτική κατηγορία εισφορών για
εφάπαξ.
Βάσει του σχεδιασμού, πάντως, το επόμενο διάστημα θα πρέπει να επιλέξουν ως
εξής:
• Πρατηριούχοι υγρών καυσίμων και αρτοποιοί, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι
υπόλοιπης Ελλάδας πλην Αθηνών: Από 262 έως 637 ευρώ τον μήνα για ΕΦΚΑ,
συνεισπραττόμενα και επικουρική. Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2022 θα καταβάλλουν
επιπλέον και 27,34 ευρώ τον μήνα για τις οφειλόμενες εισφορές επικουρικής του
2017 και του 2018 (εξοφλούνται σε 36 δόσεις).
• Γιατροί, φαρμακοποιοί, υγειονομικοί: Μεταξύ 246 και 613 ευρώ τον μήνα για
ΕΦΚΑ, συνεισπραττόμενα και ΕΤΕΑΕΠ (εφάπαξ). Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2022 θα
καταβάλλουν επιπλέον και 15,62 ευρώ τον μήνα για τις οφειλόμενες εισφορές
εφάπαξ του 2017 και του 2018.
• Μηχανικοί, εργολήπτες, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι Αθηνών: Από 288 έως
και 674 ευρώ τον μήνα για ΕΦΚΑ, συνεισπραττόμενα και ΕΤΕΑΕΠ (επικουρική και
εφάπαξ). Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2022 θα καταβάλλουν και 42,96 ευρώ τον μήνα
για τις οφειλόμενες εισφορές επικουρικής και πρόνοιας του 2017 και του 2018.
Να σημειωθεί ότι υπάρχει μια 7η κατηγορία εισφορών για κύρια ασφάλιση, στα

136 ευρώ, που θα ισχύει μόνο για τους νέους επαγγελματίες και επιστήμονες,
και 85 ευρώ για νέους αγρότες.

