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Εισφορές Εταίρων-Μελών Δικηγορικών Εταιρειών 
για κύρια σύνταξη 

Έναρξη 
ισχύος 

Ποσοστό 
Εισφοράς 

Ειδικές Ρυθμίσεις Βάση υπολογισμού Ανώτατο 
Όριο 
Ασφαλιστέου 
Εισοδήματος 

Ελάχιστη βάση 
υπολογισμού 

Μειώσεις 
4ετίας 
 1.1.2017 - 
31.12.2020 

1.1.2017 20% 
  
  

Για τα πρώτα 
5 χρόνια 
ασφάλισης 
  
1ος, , 2ος 
χρόνος: 14% 
3ος, 4ος, 5ος  
χρόνος: 17% 
  
Η μείωση = 
οφειλή. 
Επιστρέφεται 
προσαυξημένη 
μέχρι τη 
συμπλήρωση 
15 ετών 
ασφάλισης 

Με τη 
συμπλήρωση 
40 χρόνων 
ασφάλισης -> 
μείωση κατά 
50% 
με παραίτηση 
από την 
προσαύξηση 
της σύνταξης  
για τα πέραν 
των 40 έτη 
ασφάλισης 

α) επί της ελάχιστης 
αμοιβής για την οποία 
εκδίδεται γραμμάτιο 
προείσπραξης 
  
β) Το ετήσιο εισόδημα κατά 
το προηγούμενο 
φορολογικό έτος 
= συνολικά κέρδη της 
εταιρείας 
Χ 
ποσοστό συμμετοχής 
κάθε μέλους* 
  
Τελική εισφορά=  
20% Χ β- 20% Χ α  
  
*Με Αποφ.Υπ.Εργασίας 
εξειδικεύεται ο 
προσδιορισμός της βάσης 
υπολογισμού εισφορών και 
ο τρόπος είσπραξης των 
εισφορών 
  

5.860 
ευρώ/ μήνα 
  
ή 
  
70.320 ευρώ/έτος 

Επί ζημιών ή 
μηδενικών 
κερδών: 
  
586 ευρώ/μήνα 
ή 
7.032 ευρώ/έτος 
  
Για τα πρώτα 
5 χρόνια 
ασφάλισης 
410,20 
ευρώ/μήνα 
ή   
4922,40 
ευρώ/χρόνο 
  
Η μείωση = 
οφειλή. 
Επιστρέφεται 
προσαυξημένη 
μέχρι τη 
συμπλήρωση 15 
ετών ασφάλισης 

Για δικηγόρους 
 άνω 5ετίας 
 μειώσεις  
 σε εισόδημα 
από 7.033,01 ως 
58.000 ευρώ 
υπό τον όρο ότι το 
ποσό της εισφοράς  
όχι  <  
586 ευρώ/μήνα  Χ 
20% 
Για δικηγόρους 
κάτω 5ετίας 
μειώσεις  
 σε εισόδημα 
από 7.033,01 ως 
58.000 ευρώ 
υπό τον όρο ότι το 
ποσό της εισφοράς  
όχι  <  
410,20 ευρώ/ 
μήνα  Χ 20% 
  

Σημειώσεις: 
α) Από 1.7.2016 καταργούνται τα ένσημα 
β) Από 1.1.2017 ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει και ετήσια εισφορά 120 ευρώ υπέρ ΟΑΕΔ- Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας-Κλάδος ασφαλισμένων 
ΕΤΑΑ  



Εισφορές Εταίρων-Μελών Δικηγορικών Εταιρειών 
για επικουρική σύνταξη 

* Δυνατότητα μείωσης με Αποφ.Υπ.Εργασίας, ανάλογα με την αύξηση της εισπραξιμότητας των εισφορών 
Σημείωση: Από 1.7.2016 καταργούνται τα ένσημα 

Έναρξη 
ισχύος 

Ποσοστό 
Εισφοράς 

Ειδικές 
Ρυθμίσ
εις 

Βάση υπολογισμού Ανώτατο 
Όριο 
Ασφαλιστέου 
Εισοδήματος 

Ελάχιστη βάση 
υπολογισμού 

Μειώσεις 
4ετίας 
 1.1.2017 - 31.12.2020 

1.6.2016 
κατά το 
γράμμα 
  
1.1.2017 
κατ ορθή 
ερμηνεία 

α’ 3ετία 
1.6.2016-
31.5.2019 
  
  
  

7%* 
  
  

Όχι Το ετήσιο εισόδημα κατά 
το προηγούμενο 
φορολογικό έτος 
= συνολικά κέρδη της 
εταιρείας 
Χ 
ποσοστό συμμετοχής 
κάθε μέλους 
  
Με Αποφ.Υπ.Εργασίας 
εξειδικεύεται ο 
προσδιορισμός της 
βάσης υπολογισμού 
εισφορών και ο τρόπος 
είσπραξης των εισφορών 
  

5.860 
ευρώ/ μήνα 
  
ή 
  
70.320 ευρώ/έτος 

Επί ζημιών ή 
μηδενικών κερδών: 
  
586 ευρώ/μήνα 
ή 
7.032 ευρώ/έτος 
  
Για τα πρώτα 
5 χρόνια 
ασφάλισης 
410,20 ευρώ/μήνα 
ή  
4922,40 ευρώ/χρόνο 
  
Η μείωση = οφειλή. 
Επιστρέφεται 
προσαυξημένη μέχρι 
τη συμπλήρωση 15 
ετών ασφάλισης 

Για δικηγόρους 
 άνω 5ετίας 
 μειώσεις  
 σε εισόδημα 
από 7.033,01ως 58.000 
ευρώ 
υπό τον όρο ότι το ποσό 
της εισφοράς  
όχι <  
586 ευρώ/μήνα Χ 20% 
Για δικηγόρους 
κάτω 5ετίας 
μειώσεις  
 σε εισόδημα 
από 7.033,01ως 58.000 
ευρώ 
υπό τον όρο ότι το ποσό 
της εισφοράς  
όχι <  
410,20ευρώ/ 
μήνα Χ 20%  

β’ 3ετία 
1.6.2019- 
31.5.2022 

6,50%* 

1.6.2022 
 και εξής 

6% 



Εισφορές Εταίρων-Μελών Δικηγορικών Εταιρειών 
για υγειονομική περίθαλψη 
Έναρξη 
ισχύος 

Ποσοστό 
Εισφοράς 

Ειδικές Ρυθμίσεις Βάση υπολογισμού Ανώτατο 
Όριο 
Ασφαλιστέο
υ 
Εισοδήματος 

Ελάχιστη βάση 
υπολογισμού 

Μειώσεις 
4ετίας 
 1.1.2017 - 31.12.2020 

1.1.2017  6,95%* Για τα πρώτα 
5 χρόνια 
ασφάλισης 
  
1ος, , 2ος χρόνος: 
4,87% 
3ος, 4ος, 5ος 
χρόνος: 5,91% 
  
Η μείωση = 
οφειλή. 
Επιστρέφεται 
προσαυξημένη 
μέχρι τη 
συμπλήρωση 15 
ετών ασφάλισης 

 Το ετήσιο εισόδημα κατά το 
προηγούμενο φορολογικό έτος 
= συνολικά κέρδη της εταιρείας 
Χ 
ποσοστό συμμετοχής 
κάθε μέλους 
  
Με Αποφ.Υπ.Εργασίας 
εξειδικεύεται ο προσδιορισμός 
της βάσης υπολογισμού 
εισφορών και ο τρόπος 
είσπραξης των εισφορών 
  

5.860 
ευρώ/ μήνα 
  
ή 
  
70.320 
ευρώ/έτος 

Επί ζημιών ή 
μηδενικών κερδών: 
  
586 ευρώ/μήνα 
ή 
7.032 ευρώ/έτος 
  
Για τα πρώτα 
5 χρόνια 
ασφάλισης 
410,20 ευρώ/μήνα 
ή  
4922,40 ευρώ/χρόνο 
  
Η μείωση = οφειλή. 
Επιστρέφεται 
προσαυξημένη μέχρι 
τη συμπλήρωση 15 
ετών ασφάλισης 
  

Για δικηγόρους 
 άνω 5ετίας 
 μειώσεις  
 σε εισόδημα 
από 7.033,01ως 
58.000 ευρώ 
υπό τον όρο ότι το 
ποσό της εισφοράς  
όχι <  
586 ευρώ/μήνα Χ 20% 
Για δικηγόρους 
κάτω 5ετίας 
μειώσεις  
 σε εισόδημα 
από 7.033,01ως 
58.000 ευρώ 
υπό τον όρο ότι το 
ποσό της εισφοράς  
όχι <  
410,20ευρώ/ 
μήνα Χ 20% 
  

* Το 6,95% κατανέμεται σε 6,45% για παροχές ασθένειας σε είδος και 0,50% για παροχές ασθένειας σε χρήμα 
Σημείωση: Από 1.7.2016 καταργούνται τα ένσημα 



Εισφορές Εταίρων-Μελών Δικηγορικών Εταιρειών 
για εφάπαξ παροχή 

Νέοι ασφαλισμένοι 

Έναρξη 
ισχύος 

Ποσοστ
ό 
Εισφορ
άς 

Ειδικές 
Ρυθμίσεις 

Βάση υπολογισμού Ανώτατο Όριο 
Ασφαλιστέου 
Εισοδήματος 

Ελάχιστη βάση υπολογισμού Μειώσεις 
4ετίας 
 1.1.2017 - 31.12.2020 

1.1.2017 4% Όχι Το ετήσιο εισόδημα  
κατά το προηγούμενο 
φορολογικό έτος 
= συνολικά κέρδη της 
εταιρείας 
Χ 
ποσοστό συμμετοχής 
κάθε μέλους 
  
Με Αποφ.Υπ.Εργασίας 
εξειδικεύεται ο 
προσδιορισμός της 
βάσης υπολογισμού 
εισφορών και ο τρόπος 
είσπραξης των 
εισφορών 
  

5.860 
ευρώ/ μήνα 
  
ή 
  
70.320 
ευρώ/έτος 

 Επί ζημιών ή μηδενικών κερδών: 
  
586 ευρώ/μήνα 
ή 
7.032 ευρώ/έτος 
  
Για τα πρώτα 
5 χρόνια 
ασφάλισης 
410,20 ευρώ/μήνα 
ή  
4922,40 ευρώ/χρόνο 
  
Η μείωση = οφειλή. 
Επιστρέφεται προσαυξημένη μέχρι 
τη συμπλήρωση  
15 ετών ασφάλισης 
  

Για δικηγόρους 
 άνω 5ετίας 
 μειώσεις  
 σε εισόδημα 
από 7.033,01ως 58.000 ευρώ 
υπό τον όρο ότι το ποσό της 
εισφοράς  
όχι <  
586 ευρώ/μήνα Χ 20% 
Για δικηγόρους 
κάτω 5ετίας 
μειώσεις  
 σε εισόδημα 
από 7.033,01ως 58.000 ευρώ 
υπό τον όρο ότι το ποσό της 
εισφοράς  
όχι <  
410,20ευρώ/μήνα Χ 20% 

Παλιοί ασφαλισμένοι: Εξακολουθούν να ισχύουν οι καταστατικές διατάξεις του ΤΠΔΑ. Άρα οι δικηγόροι άνω 5ετίας καταβάλλουν 
ετησίως 451,80 ευρώ. (Ετήσια εισφορά: 332,76 ευρώ + πρόσθετη εισφορά 33,36 ευρώ + γραμμάτια προείσπραξης: 85,68 ευρώ =451.80 
ευρώ) 
Σημειώσεις:  
α) Με απόφαση του ΔΣ του ΔΣΑ της 26.5.2016 αποφασίστηκε η προώθηση της διαδικασίας μετατροπής του Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων 
Αθηνών (κλάδος εφάπαξ) σε ΝΠΙΔ προαιρετικής ασφάλισης βάσει των διατάξεων του Ν.3029/02 και η άμεση σύνταξη σχετικής 
αναλογιστικής μελέτης 
β) Από 1.7.2016 καταργούνται τα ένσημα 



Συνολική ετήσια εισφορά για όλους τους κλάδους ασφάλισης  
Εταίρων Δικηγορικών Εταιρειών - Παλαιών Ασφαλισμένων  

  
Πριν 
 το Ν.4387/16 
  

Μετά 
 το Ν.4387/16 

ως 31.12.2016 
  

Βάση υπολογισμού/ 
Ασφαλιστέο Εισόδημα 
ευρώ/έτος 

  
1.1.2017-31.5.2019 
  
Συνολικό ποσοστό εισφοράς: 33,95 % 
+ +μειώσεις άρθρου 98 
Ν.4387/16+451,80 ευρώ εισφορά για 
εφάπαξ 

  
1.6.2019-31.12.2020 
  
Συνολικό ποσοστό εισφοράς: 
33,45 % + μειώσεις άρθρου 
98 Ν.4387/16 + 451,80 ευρώ 
εισφορά για εφάπαξ  

  
1.1.2021-1.6.2022 
  
Κατάργηση μειώσεων άρθρου 98 
Ν.4387/16 
Συνολικό ποσοστό εισφοράς: 33,45 %+ 
+451,80 ευρώ εισφορά για εφάπαξ 

  
  
  
  

  % αύξησης  
σε σχέση με το 
2016 

    

Ετήσια εισφορά 
  
4.000 ευρώ 
  

  
το ελάχιστο: 7.032 
  

2.839 0% 2.804 2.804 

20.000,01 
  4.390 9,75% 4.332 7.142 

30.000,01 
  7.378 84% 7.276 10.487 

40.000,01 
  11.044 276% 10.888 13.832 

50.000,01 
  15.390 385% 15.170 17.177 

58.000,01 
  20.143 504% 19.853 19.853 

το ανώτατο: 70.320 
  24.326 608% 23.974 23.974 

Σημείωση: Τρόπος υπολογισμού: Βάση υπολογισμού Χ ποσοστό εισφοράς – μείωση άρθρου 98 Ν.4387/16 + ποσό ετήσιας εισφοράς για 
εφάπαξ 



Εταίροι Δικηγορικών Εταιρειών - Σύγκριση 
ποσοστών & ποσών εισφοράς βάσει Ν.4387/16 

  Παλαιός Ασφαλισμένος Νέος Ασφαλισμένος στον 1ο ή 2ο χρόνο 
δικηγορίας 

Νέος Ασφαλισμένος στον 3ο ή 4ο ή 5ο 
χρόνο δικηγορίας 

  
  

Συνολικό ποσοστό εισφοράς 
33,95% + 451,80 ευρώ/έτος 

Συνολικό ποσοστό εισφοράς 
29,87% 

Συνολικό ποσοστό εισφοράς 
33,91% 

Βάση υπολογισμού εισφοράς/ 
Ετήσιο ασφαλιστέο εισόδημα 

  Ετήσιο Συνολικό Ποσό Εισφοράς   

-4.922 Το ελάχιστο: 2.839 ευρώ Το ελάχιστο: 1.470 ευρώ (-49%*) Το ελάχιστο 1.669 ευρώ (-42%*) 
  

7.033,01 Το ελάχιστο: 2.839 ευρώ Το ελάχιστο: 1.470 ευρώ (-49%) Το ελάχιστο 1.669 ευρώ (-42%) 
  

13.000 Το ελάχιστο: 2.839 ευρώ 1.941 ευρώ (-32%) 2.204 ευρώ (-23%)  
  

20.000,01 4.390 3.465 (-22%) 3.934 (-11%) 
  

30.000,01 7.378 6.094 (-18%) 6.918 (-7%)  
  

40.000,01 11.044 9.319 (-16%) 10.580 (-5%) 
  

50.000,01 15.390 13.143 (-15%) 14.920 (-3%) 
  

58.001,01 20.143 17.325 (-14%) 19.667,80 (-2%) 
  

70320 και άνω Το ανώτατο: 24326 Το ανώτατο: 21.004,58 (-14%) Το ανώτατο 23.845,51 (-2%) 
  

* Πρόκειται για το ποσοστό κατά το οποίο η εισφορά του νέου ασφ/νου με 1-5 χρόνια δικηγορίας είναι μειωμένη σε σχέση με τον παλαιό 
ασφ/νο 



Δικηγόροι-Συνεργάτες Δικηγορικών Εταιρειών 
  
  

Είδος Συνεργάτη 

  
Έμμισθοι Δικηγόροι 

που αμείβονται αποκλειστικά  
με πάγια περιοδική αμοιβή  

  

  
Δικηγόροι  

που αμείβονται με δελτίο παροχής 
υπηρεσιών 

  
Οι σχετικές διατάξεις  

του Κώδικα Δικηγόρων 
Άρθρα 42-45 Κώδικα Δικηγόρων 

  
Άρθρο 48 Κώδικα Δικηγόρων 

Χαρακτηριστικά 
Απασχόλησης 

Σταθερή και Μόνιμη Απασχόληση 
  

Αποκλειστική 
Απασχόληση 

Για ορισμένη ή ορισμένες 
υποθέσεις 

Έγγραφη Σύμβαση 
  

Έγγραφη Σύμβαση   

  
Αναγγελία πρόσληψης στο Δικηγορικό 

Σύλλογο 
  

Κατάθεση της Σύμβασης 
στον Δικηγορικό Σύλλογο 

  

  

Εφαρμοστέο Δίκαιο 
για τις εισφορές 

  
  
  

Άρθρο 38 Ν.4387/16 
Εισφορές Μισθωτών & Εργοδοτών 

(άρθρο 38 παρ.3 στ Ν.4387/16)  

  
Εφόσον το εισόδημα τους προέρχεται από διαρκή 

σχέση παροχής υπηρεσιών σε 1 ή και 2 πρόσωπα (φπ 
και νπ) 

  
->Ανάλογη εφαρμογή άρθρου 38 Ν.4387/16 ως προς 

α) το ύψος 
β) τον τρόπο υπολογισμού 

γ) τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς 
  

Έναρξη εφαρμογής   
1.1.2017  

  
  

1.1.2017 
  
  



Δικηγόροι-Συνεργάτες Δικηγορικών Εταιρειών 

  Έναρξη 
ισχύος 

Συνολικό 
ποσοστό 
εισφοράς 

Εισφορά 
Εργοδότη 

Εισφορά 
εργαζόμενου 

Βάση 
υπολογισμού 

Συμψηφισμός 
εισφορών που 

καταβάλλονται με 
τα γραμμάτια 
προείσπραξης 

Ανώτατο Όριο 
ασφαλιστέου 
εισοδήματος 

Ειδικές 
Ρυθμίσεις 
Μειώσεις 

Κύρια 
Σύνταξη 1.1.2017 20% 13,33% 6,67% 

  

α) επί της ελάχιστης αμοιβής για την 
οποία εκδίδεται γραμμάτιο 

προείσπραξης 
β) επί του εισοδήματος που προέρχεται 

από τη διαρκή σχέση παροχής 
υπηρεσιών 

  
Ναι, με την εισφορά 

ασφαλισμένου 

5.860 
ευρώ/μήνα 

όχι 
  

Επικουρική 
Σύνταξη 

  
1.1.2017- 
31.5.2019 

7% 3,5% 3,5%   
  
  

επί του εισοδήματος που προέρχεται 
από τη διαρκή σχέση παροχής 

υπηρεσιών 
Όχι 5.860 

ευρώ/μήνα Όχι 

β’ 3ετία 
1.6.2019- 
31.5.2022 

6,50% 3,25% 3,25% 

γ’ 3ετία 
1.6.2022 
και εξής 

6% 3% 3% 

Υγειονομική 
Περίθαλψη 

1.1.2017 7,10% 4,55% 2,55% επί του εισοδήματος που προέρχεται 
από τη διαρκή σχέση παροχής 

υπηρεσιών 
Όχι Όχι Όχι 

Εφάπαξ  
  

            
  
  

Όχι 

    
  
  

Όχι Παλαιοί 
  

  418,44 
ευρώ/έτος 

278,96 ευρώ 
εργοδότης  

139,48 ευρώ 
εργαζόμενος 

    

Νέοι 1.1.2017 4% 0% 4% επί του εισοδήματος που προέρχεται 
από τη διαρκή σχέση παροχής 

υπηρεσιών 

  
5.860 

ευρώ/μήνα 



Το συνολικό ποσοστό εισφοράς με το οποίο 
επιβαρύνονται οι δικηγόροι την 1.1.2017 

  
  
  

  
Εταίροι-Μέλη 
Δικηγορικών 

Εταιρειών 
με 5 τουλάχιστον 

χρόνια δικηγορίας 
  

  
Δικηγόροι - Συνεργάτες Δικηγορικών Εταιρειών 

  
Αυτοτελώς 

Απασχολούμενοι 
ΟΑΕΕ 

  
  
  

Εμμισθοι Δικηγόροι 

  
Δικηγόροι  

που αμείβονται με δελτίο 
παροχής υπηρεσιών 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

26,95% 
  
  
  
  
  
 

  
Χωρίς 

υποχρέωση 
εισφοράς 4% 
για εφάπαξ 

παροχή 
  

  
33,95% 

  
34,10% 

εισφορά εργοδότη 
  

21,38% 

εισφορά εργαζόμενου  
  

12,72% 

  
Με υποχρέωση 

εισφοράς  
4% 

για εφάπαξ 
παροχή 

  
37,95% 

  
38,10% 

εισφορά εργοδότη 
  

21,38% 

εισφορά εργαζόμενου  
  

16,72% 

Σημείωση: Σύγκριση με το ποσοστό εισφοράς των αυτοτελώς απασχολούμενων που υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ 



Ευχαριστούμε 
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