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Πρέβεζα 31/01/2023 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Τέλος χρόνου για επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας, έρχονται αυξήσεις εισφορών .  

    

  Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του , για την υποχρέωση επιλογής 

ασφαλιστικής κατηγορίας για το 2023 από τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοτελώς 

απασχολούμενους και τους αγρότες, καθώς η σχετική πλατφόρμα κλείνει σήμερα Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 

και πέραν αυτής της ημερομηνίας δεν θα είναι δυνατή η υποβολή των σχετικών ηλεκτρονικών αιτήσεων 

από τους ενδιαφερόμενους.  

  Οι ασφαλισμένοι που δεν θα επιλέξουν την ασφαλιστική τους κατηγορία με σχετική αίτηση θα 

πρέπει να γνωρίζουν ότι θα παραμείνουν και για το νέο έτος (2023) στην κατηγορία ασφάλισης που είχαν 

επιλέξει κατά την προηγούμενη χρονιά (2022). 

Η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα  

www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/me-misthotoi/epilogi-asfalistikis-katigorias  θα παραμείνει ανοικτή έως τις 

31 Ιανουαρίου 2022 για περίπου 850.000 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους και αγρότες 

που επιθυμούν να επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία για το έτος 2023. 

1. Η κατάταξη σε μία από τις κατηγορίες είναι υποχρεωτική και γίνεται με ελεύθερη επιλογή μετά από 

υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης. 

2. Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας είναι ανεξάρτητη για κάθε Κλάδο Ασφάλισης. 

3. Το δικαίωμα επιλογής ασκείται από υποχρεωτικά και προαιρετικά ασφαλισμένους. 

4. Η δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας ανανεώνεται ετησίως. 

5.  Διαμορφώνεται νέο ανώτατο όριο εισφορών. 

6. Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μπορείτε να επιλέξετε την ασφαλιστική κατηγορία κατάταξής σας για 

το έτος 2023. 

7. Για τη χρήση της υπηρεσίας απαιτείται η ταυτοποίησή σας με τους κωδικούς Taxis και του ΑΜΚΑ. 

8. Ειδικότερα κατά την είσοδο στην υπηρεσία ανακαλούνται τα ταυτοτικά σας στοιχεία, παρέχονται οδηγίες 

και μηνύματα για την υποβολή της αίτησης, απεικονίζονται οι ασφαλιστικές κατηγορίες που αντιστοιχούν 

στην ιδιότητα ασφάλισής σας. 

9. Η κατάταξή σας σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική. 

http://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/me-misthotoi/epilogi-asfalistikis-katigorias


10. Η επιλογή σας θα ενεργοποιηθεί κατά την έκδοση των εισφορών Ιανουαρίου 2023. 

11. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας, παραμένει ενεργή η κατηγορία 

κατάταξης του προηγούμενου έτους. 

12. Η προθεσμία για υποβολή της αίτησής σας είναι έως και την Τρίτη 31/1/2023. 

Έτσι οι μη μισθωτοί θα επιλέξουν πρώτα την ασφαλιστική κατηγορία και μετά θα ενημερωθούν από τον 

ΕΦΚΑ την αύξηση που θα πληρώσουν για το 2023.  

Εφόσον ο πληθωρισμός κλείσει σε ετήσια βάση κοντά στο 9%, η πρώτη ασφαλιστική κατηγορία των 210 

ευρώ σήμερα για κύρια ασφάλιση και υγεία, θα διαμορφωθεί κοντά στα 230 ευρώ, ενώ η 6η και υψηλότερη 

θα ανέλθει στα 617 ευρώ, από 566 που είναι σήμερα 

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης θα πρέπει να ενεργοποιήσει 

την νέα χρονιά αύξηση των εισφορών στους μη μισθωτούς με βάση το τελικό ποσοστό του πληθωρισμού 

το προηγούμενο έτος, ήτοι μεταξύ 8,5%-9%. 

Υπενθυμίζεται πως ο ασφαλιστικός νόμος Βρούτση οδήγησε στην αλλαγή του συστήματος εισφορών των 

μη μισθωτών από 1η Ιανουαρίου 2020, αποσυνδέοντας το ύψος τους από το φορολογητέο εισόδημα, ενώ 

προέβλεπε το πάγωμα των εισφορών το 2021-2022, στο αρχικό ύψος. Με το ισχύοντα νόμο υπάρχουν έξι 

ασφαλιστικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων καλούνται οι μη μισθωτοί να επιλέξουν κάθε χρόνο τις 

εισφορές που θα καταβάλλουν. 

Ο νόμος προβλέπει ότι τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών «προσαυξάνονται κατ’ έτος με διαπιστωτική 

πράξη του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου 

ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους». Αυτό, θα ισχύσει για το 2023 και το 

2024, ενώ από το 2025 και μετά, η αύξηση θα ακολουθεί “το ποσοστό αύξησης του δείκτη μισθών”.  

Στην αρχή κάθε έτους οι μη μισθωτοί καλούνται να επιλέξουν μία εκ των έξι ασφαλιστικών κατηγοριών 

υποχρεωτικά. Η επιλογή βέβαια είναι ελεύθερη και δηλώνεται με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης. Η 

κατάταξη στον κλάδο υγείας ακολουθεί υποχρεωτικά την κατηγορία του κλάδου σύνταξης. 

Μάλιστα, το ποσό εισφοράς του κλάδου υγείας, μετά τη 2η ασφαλιστική κατηγορία, παραμένει σταθερό. 

Αλλά κι όταν ο ασφαλισμένος επιλέξει μια από τις 6 κατηγορίες, μπορεί να αλλάξει. Η αλλαγή επιτρέπεται 

μία φορά τον χρόνο προς το παρόν, ενώ σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας θα δοθεί η 

δυνατότητα αλλαγής κατηγορίας και κατά την διάρκεια της χρονιάς. 

Όσοι ασφαλισμένοι δεν υποβάλουν νέα αίτηση παραμένουν στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία 

υπάγονταν την προηγούμενη χρονιά, καθόσον σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης αλλαγής ασφαλιστικής 

κατηγορίας, παραμένει ενεργή η κατηγορία κατάταξης του προηγούμενου έτους. Η επιλογή ασφαλιστικής 

κατηγορίας από τους μη μισθωτούς θα επηρεάσει και τη μελλοντική σύνταξη που θα λάβουν. 


