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Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 
εισφορές στο ΓεΣΥ 2019 

 

(α) Αύξηση εισφορών στο ΤΚΑ 

Από την 1η Ιανουαρίου 2019, τα ποσοστά εισφορών στο Ταμείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους μισθωτούς, Αυτοτελώς 
Εργαζόμενους καθώς και τους προαιρετικά ασφαλισμένους 
διαφοροποιούνται.  

 

Για τους μισθωτούς οι εισφορές υπολογίζονται πάνω στα 
ημερομίσθια ή τον μισθό τους μέχρι το ανώτατο όριο που 
καθορίζεται κάθε χρόνο.  

 

Έτος Μισθωτός Εργοδότης Κράτος 

 % %  % 

1.1.2014-

31.12.2018 

7,8% 7,8% 4,6% 

1.1.2019-

31.12.2023 

8,3% 8,3% 4,9% 

 

Στις περιπτώσεις εργοδοτών που εφαρμόζουν επαγγελματικά 
σχέδια συντάξεων χωρίς εισφορές  

Έτος Μισθωτός Εργοδότης Πάγιο Ταμείο 

Κράτος 

 % %  % 

1.1.2014-

31.12.2018 

3,95% 11,65% 4,6% 

1.1.2019-

31.12.2023 

4,20% 12,40% 4,9% 

 

Σύμφωνα με τον Περί 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Νόμο από 1/1/2019 οι 

εισφορές εργοδότη και 

εργοδοτούμενου στο ΤΚΑ 

αυξάνονται κατά 0,5% από 

7,8% σε 8,3% 
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Για τους αυτοτελώς εργαζομένους η εισφορά είναι  

Έτος Αυτοτελώς 

εργαζόμενο 

Κράτος 

 % % 

1.1.2014-

31.12.2018 

14,60% 4,60% 

1.1.2019-

31.12.2023 

15,60% 4,90% 

 

Για τους προαιρετικά ασφαλισμένους εσωτερικού η εισφορά είναι  

Έτος Προαιρετικά 

ασφαλισμένος 

Κράτος 

 % % 

1.1.2014-

31.12.2018 

13,00% 4,10% 

1.1.2019-

31.12.2023 

14,00% 4,40% 

 

  

Για τους προαιρετικά ασφαλισμένους εξωτερικού η εισφορά είναι  

Έτος Προαιρετικά 

ασφαλισμένος 

Κράτος 

 % % 

1.1.2014-

31.12.2018 

15,60% 4,60% 

1.1.2019-

31.12.2023 

16,60% 4,90% 

 

Η υποχρέωση για πληρωμή 

εισφορών παύει από την 

ημερομηνία που ο 

ασφαλισμένος συμπληρώνει 

τη συντάξιμη ηλικία (65ο 

έτος).  

Ασφαλισμένος. ο οποίος 

συμπληρώνει τη συντάξιμη 

ηλικία και δεν ικανοποιεί τις 

σχετικές ασφαλιστικές 

προϋποθέσεις για σύνταξη 

γήρατος, συνεχίζει να 

πληρώνει εισφορές μέχρι να 

ικανοποιήσει τις 

προϋποθέσεις αυτές. Σε 

καμία περίπτωση δεν 

πληρώνονται εισφορές πέραν 

την ηλικία των 68 ετών.  
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(β) Καταβολή εισφορών για σκοπούς ΓεΣΥ 

Από την 1 Μαρτίου 2019 ο εργοδότης θα καταβάλλει εισφορές 
ύψους 1,85% επί των αποδοχών του μισθωτού, ενώ ο 
μισθωτός θα καταβάλλει εισφορές ύψους 1,70%. Ο εργοδότης 
είναι υπεύθυνος να καταβάλλει τις δικές του εισφορές, αλλά και 
τις εισφορές του μισθωτού αποκόπτοντας το σχετικό ποσό από 
το μισθό του, μέσω των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 

Το όριο των αποδοχών που ισχύει στην περίπτωση του ΓεΣΥ 
είναι €180.000 τον χρόνο.  
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