
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  ΕΚΠ/ΚΩΝ από 1-1- 2008 
 

Α) Παλιοί ασφαλισμένοι                  
 (ασφαλισμένοι μέχρι 31-12-92) 
  
Μ.Τ.Π.Υ 
4% επί του βασικού μισθού + 140,80 € + επιδόματος θέσης  
ευθύνης                                                                                
                                                  
1%   επί των υπόλοιπων αποδοχών 
* Η κράτηση 4% για τα 140,80 € δηλ. 5,63 € θα γίνει αναδρομικά από 1-7-2007 
 
Τ.Ε.Α.Δ.Υ 
3% εργαζ. +3% εργοδ. επί του βασικού μισθού.    
2% επί όλων των επιδομάτων πλην κινήτρου απόδοσης. 
 
Τ.Π.Δ.Υ 
 4% επί του βασικού μισθού 
 
ΣΥΝΤΑΞΗ 
 6,67%  επί του βασικού μισθού + 140,80 € + επιδόματος θέσης 
ευθύνης    
                 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
2,55% επί όλων των αποδοχών πλην κινήτρου απόδοσης 
 
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
Με βάση την ισχύουσα  φορολογική κλίμακα 
 
Β) Νέοι σφαλισμένοι                                                                                    
(ασφαλισμένοι από 1-1-93) 
     
Μ.Τ.Π.Υ 
4% επί του βασικού μισθού + 140,80 € + επιδόματος θέσης 
ευθύνης                                                                                                           
                
 1%    επί των υπόλοιπων αποδοχών 
 * Η κράτηση 4% για τα 140,80 € δηλ. 5,63 € θα γίνει αναδρομικά από 1-7-2007 
 
Τ.Ε.Α.Δ.Υ 
3% εργαζ. + 3% εργοδ. επί όλων των αποδοχών πλην κινήτρου απόδοσης 
 
Τ.Π.Δ.Υ 
4% επί όλων των αποδοχών πλην κινήτρου απόδοση 
ς 
ΣΥΝΤΑΞΗ 
6,67%  επί όλων των αποδοχών πλην κινήτρου απόδοσης +140,80 €  
 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
2,55% επί όλων των αποδοχών πλην κινήτρου απόδοσης 
 
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
Με βάση την ισχύουσα φορολογική κλίμακα 

Φορολογική κλίμακα 2008 
Κλιμάκιο 
εισοδήματος

Φορολογικός 
συντελιστής 
% 

Φόρος 
κλιμακίου 

Σύνολο 
εισοδήματος 

Σύνολο φόρου 



12000 0 0 12000 0 
18000 27 4860 30000 4860 
45000 37 16650 75000 21510 

Άνω 75000 40    
 

 Το αφορολόγητο ποσό του α΄ κλιμακίου αυξάνεται κατά 1000 € αν υπάρχει 1 
παιδί ,κατά 2000 € αν                        

    υπάρχουν 2  παιδιά  κατά 10.000 € αν υπάρχουν 3 παιδιά και κατά 1000 € για 
κάθε ένα πάνω από τα 4. 
   Συνεπώς το αφορολόγητο όριο διαμορφώνεται ως εξής: 
   Σε  13.000 αν έχει 1 παιδί, 14.000 αν έχει 2 παιδιά, 22.000 αν έχει 3 παιδιά, 
23.000 αν έχει 4 παιδιά. 

 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 

  
Α)   Παλιοί ασφαλισμένοι 
Τ.Π.Δ.Υ                4% 
 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ        6,67% επί του βασικού μισθού + 70,40 € για δώρο Πάσχα και 
επίδομα αδείας ή 140,80 € για το δώρο των Χριστουγέννων 
 
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ με βάση τη φορολογική κλίμακα 
 
Β)   Νέοι ασφαλισμένοι  
 
Τ.Π.Δ.Υ                4% 
 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ        6,67% επί του βασικού μισθού + 70,40 € για δώρο Πάσχα και 
επίδομα αδείας ή 140,80 € για το δώρο των Χριστουγέννων 
 
Τ.Ε.Α.Δ.Υ.            3% επί του βασικού μισθού. (Το άλλο 3% είναι από τον 
εργοδότη) 
 
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ με βάση την ισχύουσα φορολογική κλίμακα 
 
 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ 
(Παλιοί ασφαλισμένοι) 

Μ.Τ.Π.Υ 
1 ακαθάριστος μισθός πλην κινήτρου απόδοσης σε 12 μηνιαίες δόσεις 
Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 
½  βασικού μισθού σε 24 μηνιαίες δόσεις 

(Νέοι ασφαλισμένοι 
Μ.Τ.Π.Υ 
1 ακαθάριστος μισθός πλην κινήτρου απόδοσης σε 12 μηνιαίες δόσεις 
 
Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 
½ ακαθάριστου μισθού πλην κινήτρου απόδοσης σε 24 μηνιαίες δόσεις 
 
EKTAKTH KΡΑΤΗΣΗ  ( κάθε φορά που αλλάζουμε Μ.Κ) 
 
Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 
Το ½ της διαφοράς μεταξύ του βασικού μισθού του νέου Μ.Κ. και του 
παλιού Μ.Κ 

                                                             
                                                      ΙΠΕΜ-ΔΟΕ 



                                                              Υπεύθυνος:   Μπαλάγκας Γιάννης 
 


