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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (Παραδείγματα) 

Παράδειγμα 1. 

Εργάτης γης εισέπραξε για το έτος 2017 αμοιβή μέσω εργοσήμου συνολικής αξίας 5.000€ με 

ημερομηνία πρώτης εξαργύρωσης την 31η Ιανουαρίου 2017.  

Οι ημέρες εργασίας που προκύπτουν (5.000 / 26,18 = 190,199 ημέρες εργασίας) είναι 

περισσότερες από 150, άρα ο εργάτης γης ασφαλίζεται για ολόκληρο το έτος, με ποσό 

απαιτηθείσας εισφοράς για κάθε μήνα 86,98€. 

Μέσω της παρακράτησης ποσοστού 10% επί της αξίας εργοσήμου κατά την εξαργύρωση, 

καταβλήθηκαν για το 2017 ασφαλιστικές εισφορές συνολικού ύψους 500€ (5.000€ Χ 10% = 

500€), οι οποίες δεν καλύπτουν την ετήσια ελάχιστη εισφορά για το έτος 2017, ύψους 1.043,76€. 

Η σχετική διαφορά ανέρχεται σε 543,76€ (1043,76€ - 500€= 543,76€) και θα απαιτηθεί σε πέντε 

(5) ισόποσες δόσεις από τον ασφαλισμένο.  

 

Παράδειγμα 2. 

Ο ανωτέρω εργάτης γης εισέπραξε για το έτος 2018 αμοιβή μέσω εργοσήμου συνολικής αξίας 

12.000€.  

Οι ημέρες εργασίας που προκύπτουν (12.000 / 26,18 = 458,37 ημέρες εργασίας) είναι 

περισσότερες από 150, άρα ο εργάτης γης ασφαλίζεται για ολόκληρο το έτος, με ποσό 

απαιτηθείσας εισφοράς για κάθε μήνα 95,18€. 

Μέσω της παρακράτησης ποσοστού 10% επί της αξίας εργοσήμου κατά την εξαργύρωση, 

καταβλήθηκαν για το 2018 ασφαλιστικές εισφορές συνολικού ύψους 1.200€ (12.000€ Χ 10% = 

1.200€), οι οποίες υπερκαλύπτουν την ετήσια ελάχιστη εισφορά ύψους 1.142,16€. 

Το επιπλέον καταβληθέν ποσό ύψους 57,84€ (1.200€ - 1.142,16€ = 57,84€) αξιοποιείται για τη 

λήψη παροχών (ισοκατανομή στον Κλάδο σύνταξης των 12 μηνών). Ως εκ τούτου η μηνιαία 

εισφορά ανέρχεται σε 100€ (95,18€ + 57,84€/12 = 100€). 
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Παράδειγμα 3. 

Εργάτης γης, χωρίς χρόνο ασφάλισης από εργόσημο εντός του 2016, εισέπραξε για το έτος 2017 

αμοιβή μέσω εργοσήμου συνολικής αξίας 5.000€, με ημερομηνία πρώτης εξαργύρωσης την 1η 

Σεπτεμβρίου 2017.  

Οι ημέρες εργασίας που προκύπτουν (5.000 / 26,18 = 190,99 ημέρες εργασίας) είναι 

περισσότερες από 150, ωστόσο ο εργάτης γης ασφαλίζεται για το χρονικό διάστημα από 

01.09.2017 (ημερομηνία πρώτης εξαργύρωσης) έως 31.12.2017.  

Μέσω της παρακράτησης ποσοστού 10% επί της αξίας εργοσήμου κατά την εξαργύρωση, 

καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές συνολικού ύψους 500€ (5.000€ Χ 10% = 500€), οι οποίες 

υπερκαλύπτουν την ελάχιστη εισφορά για τους τέσσερις μήνες ασφάλισης του έτους 2017 

(86,98€ Χ 4 = 347,92€).   

Το επιπλέον καταβληθέν ποσό ύψους 152,08€ (500€ - 347,92€ = 152,08€) αξιοποιείται για τη 

λήψη παροχών (ισοκατανομή στον Κλάδο σύνταξης των 4 μηνών). Ως εκ τούτου η μηνιαία 

εισφορά ανέρχεται σε 125€ (86,98€ +152,08€/4 = 125€). 

Παράδειγμα 4. 

Εργάτης γης εισέπραξε για το έτος 2019 αμοιβή μέσω εργοσήμου συνολικής αξίας 4.000€ με 

ημερομηνία πρώτης εξαργύρωσης την 31η Ιανουαρίου 2019.  

Οι ημέρες εργασίας που προκύπτουν είναι λιγότερες από 150 (4.000 / 29,04 = 137,74 ημέρες 

εργασίας) και αντιστοιχούν σε έξι (6) μήνες ασφάλισης (137,74 / 25 = 5,51 μήνες) δηλαδή πέντε 

(5) μήνες και 12,74 μέρες. Δεδομένου ότι υπόλοιπο άνω των 12 ημερών εργασίας, λογίζεται ως 

μήνας, ο χρόνος ασφάλισης ανέρχεται σε έξι (6) μήνες. 

Μέσω της παρακράτησης ποσοστού 10% επί της αξίας εργοσήμου κατά την εξαργύρωση, 

καταβλήθηκαν για το 2019 ασφαλιστικές εισφορές συνολικού ύψους 400€ (4.000€ Χ 10% = 

400€), οι οποίες καλύπτουν τρεις (3) μήνες ασφάλισης και προκύπτει υπόλοιπο ύψους 67,27€  

[400€ - (103,39€+114,67€ +114,67€) = 67,27€]. 

Ο χρόνος ασφάλισης ανέρχεται σε τρεις (3) μήνες, με ποσό εισφοράς για τον Ιανουάριο 125,81€ 

(103,39€ + 67,27€ / 3 = 125,81€), για το Φεβρουάριο 137,09€ (114,67€ + 67,27€ / 3 = 

137,09€) και για τον Μάρτιο 137,10€, το οποίο προήλθε από την κατανομή των 400€ που έχει 

καταβάλει στους εξοφλημένους-ισχυρούς μήνες ασφάλισης. 
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Ο ασφαλισμένος μπορεί μετά από αίτησή του να καταβάλει τη σχετική διαφορά που προκύπτει 

για την εξόφληση των έξι (6) μηνών [(103,39€ + 5 Χ 114,67€) – 400€ = 276,74€] σε ισόποσες 

δόσεις (276,74€ / 5 = 55,35€ Χ 4 + 55,34€ Χ 1).  

 


