
 

ΘΔΜΑ: «Αζθάλιζη απαζσολούμενυν ζε ΙΔΚ, ΚΔΚ, Δπγαζηήπια  
             Δλεςθέπυν ποςδών, Κένηπα Για Βίος Μάθηζηρ και  
             Κολλέγια κλπ. ηος άπθπος 31 ν.4186/2013, όπυρ ιζσύει.» 
 
ΥΔΣ:     Οη 61/2013, 6/2014, θαη 42/2015 εγθ. η. ΙΚΑ –ΔΣΑΜ θαη 27/2017,      
             εγθύθιηνο ηνπ ΔΦΚΑ. 
 
 
 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4387/2016 δηακνξθώζεθε λέν 
λνκνζεηηθό πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέωζε θαηαβνιήο αζθαιηζηηθώλ 
εηζθνξώλ ζηνλ Δληαίν Φνξέα Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο (Δ.Φ.Κ.Α.) ζε 
πεξίπηωζε πνιιαπιήο απαζρόιεζεο.      
 ην πεδίν εθαξκνγήο ηωλ παξαπάλω δηαηάμεωλ, εκπίπηνπλ θαη νη 
απαζρνινύκελνη ωο εθπαηδεπηέο ζε ΙΔΚ,ΚΔΚ θ.ι.π. γηα ηνπο νπνίνπο  ίζρπαλ 
νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.4186/2013, νη νπνίνη παξέρνπλ 
εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο ωο ζπγθύξην επάγγεικα ή ππάγνληαη ήδε ιόγω 
ηδηόηεηαο ζηελ θύξηα αζθάιηζε άιινπ θνξέα.  
 Με ηο πποφζσύον καθεζηώρ ηα ανυηέπυ ππόζυπα για ηην 
απαζσόληζή ηοςρ αςηή εξαιπούνηαν από ηην αζθάλιζη ηος η.ΙΚΑ-
ΔΣΑΜ και καηέβαλαν από 17/09/2013 ειζθοπά 10% επί ηυν 
μικηών αποδοσών ηοςρ ςπέπ ηος Αζθαλιζηικού Κεθαλαίος 
Αλληλεγγύηρ Γενεών (ΑΚΑΓΔ). 
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ΙΥΤΟΝ ΚΑΘΔΣΩ 
 
 Με ηο νέο νομοθεηικό πλαίζιο και με έναπξη  εθαπμογήρ ηος 
νέος ακαδημαφκού έηοςρ, ήηοι από 01/09/2017 και εθεξήρ, για 
ηοςρ απαζσολούμενοςρ, πος παπέσοςν ηιρ εκπαιδεςηικέρ ηοςρ 
ςπηπεζίερ  ζηοςρ θοπείρ αςηούρ, υρ μιζθυηοί εκπαιδεςηικοί και 
για ηοςρ οποίοςρ καηέβαλλαν αζθαλιζηικέρ ειζθοπέρ ζύμθυνα με 
ηο πποφζσύον καθεζηώρ ζηο η. ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, καηαβάλλοςν πλέον ηιρ 
αζθαλιζηικέρ ειζθοπέρ ζύμθυνα με ηα πποβλεπόμενα ηος άπθπος 
38 ηος ν.4387/2016 (αζθάλιζη μιζθυηών). 
 Η αζθάλιζη πος έσει συπίζει μέσπι 31/8/17 για ηην παποσή 
εκπαιδεςηικών ςπηπεζιών, ζύμθυνα με ηα πποφζσύονηα, είναι 
ιζσςπή.  
 Η ππόβλετη ηος άπθπος 31 Ν.4186/13, πεπί εξαίπεζηρ από 
ηην αζθάλιζη και ηην καηαβολή ειζθοπών ςπέπ ΑΚΑΓΔ επί ηυν 
μικηών αποδοσών ηυν υρ άνυ εκπαιδεςηικών, η οποία βαπύνει ηον 
ςπόσπεο επγοδόηη και ηον απαζσολούμενο, παύει να ιζσύει από 
1/9/2017. 
 
ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ  

 

 πκβάζεηο πνπ ζα ζπλαθζνύλ κεηά ηελ 01/09/2017 κεηαμύ ηωλ 
εθπαηδεπηώλ θαη ηωλ θνξέωλ ζα πξέπεη λα απεηθνλίδνπλ ηελ νξζή 
εξγαζηαθή ζρέζε απαζρόιεζεο, έηζη ώζηε λα πξνθύπηεη νξζή αζθαιηζηηθή 
ηαθηνπνίεζε. 

 Καη’ αληηζηνηρία ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί πξηλ ηελ εκεξνκελία απηή 
ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνύλ αλάινγα, ώζηε από 01/09/2017, λα 
πξνβιέπνπλ ηελ θαηαβνιή ηωλ νξζώλ, θαηά ηωλ αλωηέξω αζθαιηζηηθώλ 
εηζθνξώλ.  

 Σν θαζεζηώο αζθάιηζεο ηνπ ινηπνύ πξνζωπηθνύ, δελ ζίγεηαη από ηηο 
αλωηέξω νδεγίεο.   

 Οη απαζρνινύκελνη ωο κηζζωηνί (εμαξηεκέλε εξγαζία) δειώλνληαη ζην 
Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα «Δξγάλε» ηεο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο 
  
Σνπ παξόληνο λα ιάβεη γλώζε ην πξνζωπηθό ηωλ ππεξεζηώλ κε επζύλε 
ηωλ Πξνϊζηακέλωλ Γηεπζύλζεωλ θαη Σκεκάηωλ. 
 
 
      Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΔΝΙΚΟ  
                                                  ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΔΙΦΟΡΩΝ & ΔΛΔΓΥΩΝ 

 
  ΥΡΗΣΟ ΛΙΑΠΑΚΗ 
 
                          

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΟΤ ΑΤΣΟΣΔΛΟΤ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ 
 

ΜΑΡΙΑ ΓΔΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 

 
 
 

ΑΔΑ: 6ΙΦΙ465ΧΠΙ-35Π



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

 

1. Γξ. θ. Γηνηθεηή 
dioikitis@efka.gov.gr 

2. Γξ. θ. θ. Τπνδηνηθεηώλ  
ypod1@efka.gov.gr, ypod2@efka.gov.gr 

3. Γξ. θ.θ. Γελ. Γ/ληώλ 
gd.eisforon@efka.gov.gr, gd.ergodoton@efka.gov.gr 
gd.sintaxeon@efka.gov.gr, gd.dioik.oikon@efka.gov.gr 

4. Τπνπξγείν Δξγαζίαο ,Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο 
Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλωληθώλ  Αζθαιίζεωλ 
ηαδίνπ 29, 10110 Αζήλα 
asfmis@ggka.gr 

5. Γξ. Γηνηθεηή ΔΣΔΑΔΠ (η. ΔΣΔΑ) 
Φηιειιήλωλ 13-15 Σ.Κ. 105 57 
dioikitis@etea.gov.gr 
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