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Ολοκληρώθηκε με μεγάλη καθυστέρηση  η εκκαθάριση της παράλληλης 

ασφάλισης (έμμισθοι, καθηγητές, μετακλητοί, αλλά και όσοι δεν είχαν 

λάβει ειδοποιητήρια) για τις εισφορές του 2021. 

Η εκκαθάριση αφορά όλους όσοι έχουν μισθωτή δραστηριότητα και 

παράλληλα ασκούν και ελεύθερη δικηγορία (έχουν ανοιχτά βιβλία). Οι 

ασκούντες αποκλειστικά έμμισθη δραστηριότητα, πρέπει να ζητούν την 

διαγραφή τους από τα μητρώα των μη μισθωτών ασφαλισμένων, κατ’ 

άρθρο 20 ν.4488/2017 και δεν πρέπει να καταβάλλουν καμία εισφορά σε 

ειδοποιητήριο ή εκκαθάριση (ούτε τα 10 ευρώ του ΟΑΕΔ). 

 

Ι. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: 

Περί της παραλλήλου ασφαλίσεως προβλέπει το άρθρο 36 του ν.4387/2016, 

ως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του ν.4670/2020: 

«Άρθρο 36 

 Καταβολή εισφορών επί παράλληλης απασχόλησης και τρόπος υπολογισμού της σύνταξης επί παράλληλης 

απασχόλησης 

 1. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Φ.Κ.Α. οι οποίοι ασκούν παράλληλα δύο ή περισσότερες επαγγελματικές 

δραστηριότητες, μισθωτού ή αυτοτελώς απασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία ή ασφαλισμένου στον 

πρώην ΟΓΑ, καταβάλλουν για κάθε ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα τις ασφαλιστικές εισφορές 

που προβλέ-πονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα : 

 α) Σε περιπτώσεις μισθωτών που πραγματοποιούν παράλληλα περισσότερες της μίας μισθωτές 

απασχολήσεις σε διαφορετικούς εργοδότες, καταβάλλονται για κάθε μισθωτή απασχόληση οι εισφορές για 

κύρια σύνταξη που προβλέπονται στο άρθρο 38 και έως του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών της 

παραγράφου 2 του άρθρου 38, όπως ισχύει. Ως προς την εργοδοτική εισφορά το ανώτατο όριο ασφαλιστέων 

αποδοχών εφαρμόζεται χωριστά για κάθε εργοδότη. Στις περιπτώσεις αυτές, για όσους υποχρεούνται σε 

καταβολή εισφοράς επικουρικής ασφάλισης ή εφάπαξ παροχής, καταβάλλονται αντίστοιχα για κάθε 

μισθωτή απασχόληση οι εισφορές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 97 ή οι εισφορές 

μισθωτών του άρθρου 35, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται 

στα άρθρα αυτά. 

 β) Σε περιπτώσεις αυτοτελώς απασχολουμένων που παράλληλα ασκούν και ελεύθερο επάγγελμα ή 

επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλεται με ελεύθερη επιλογή του 

ασφαλισμένου μία ασφαλιστική εισφορά κύριας σύνταξης από τις προβλεπόμενες έξι (6) ασφαλιστικές 

κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 39, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 39. 

 Σε περιπτώσεις αυτοτελώς απασχολουμένων που παράλληλα ασκούν και ελεύθερο επάγγελμα ή 

επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλεται με ελεύθερη επιλογή του 

ασφαλισμένου μία ασφαλιστική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης από τις προβλεπόμενες έξι (6) 
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ασφαλιστικές κατηγορίες της παραγράφου 3 ή της παραγράφου 6 του άρθρου 41 αντιστοίχως, σύμφωνα με 

τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 41. 

 

 Στις ανωτέρω περιπτώσεις και εφόσον υποχρεούται ο ασφαλισμένος σε καταβολή εισφοράς επικουρικής 

ασφάλισης ή εφάπαξ παροχής, καταβάλλεται αντίστοιχα, με ελεύθερη επιλογή του ασφαλισμένου, μία 

ασφαλιστική εισφορά επικουρικής ασφάλισης από τις προβλε-πόμενες τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες 

της παραγράφου 3 του άρθρου 97 σύμφωνα με τη παράγραφο 4 του άρθρου 97 και μία ασφαλιστική εισφορά 

εφάπαξ παροχής από τις προβλεπόμενες τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες της περίπτωσης γ` της 

παραγράφου 2 του άρθρου 35, σύμφωνα με τις περιπτώσεις γα` και γβ` της παραγράφου 2 του άρθρου 35. 

 Ειδικά στις περιπτώσεις ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 

4276/2014 (Α` 155), τα οποία λειτουργούν είτε βάσει Ειδικού Σήματος Λειτουργίας είτε έχουν υπαχθεί στο 

καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016 δυναμικότητας έως και πέντε (5) δωματίων σε ολόκληρη την 

Επικράτεια, καθώς και όλων των τουριστικών καταλυμάτων τα οποία λειτουργούν είτε βάσει Ειδικού 

Σήματος Λειτουργίας, είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016 δυναμικότητας από 

6 έως και 10 δωματίων σε όλη την Επικράτεια, που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών 

και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ για άλλη 

δραστηριότητα, καταβάλλεται κατ` επιλογή του ασφαλισμένου μία ασφαλιστική εισφορά από τις 

προβλεπόμενες έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 40. Ο χρόνος ασφάλισης 

θεωρείται ότι διανύθηκε στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ. 

 γ) Για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα 

υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ καταβάλλεται για τις εισφορές της κύριας σύνταξης υποχρεωτικά 

η ασφαλιστική εισφορά του άρθρου 38, ως μηναία εισφορά μισθωτού και εργοδότη και κατά τα ποσοστά που 

προβλέπονται στο άρθρο αυτό. Για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο 

επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλεται για τις εισφορές της 

υγειονομικής περίθαλψης υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά της παραγράφου 1 του άρθρου 41, ως μηναία 

εισφορά μισθωτού και εργοδότη και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο αυτό. 

 i. Η ανωτέρω συνολική μηνιαία εισφορά μισθωτού και εργοδότη για την κύρια σύνταξη του άρθρου 38 δεν 

είναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας της 

παραγράφου 1 του άρθρου 39 για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο 

επάγγελμα ή της παραγράφου 1 του άρθρου 40 για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ. 

 Η ανωτέρω εισφορά για υγειονομική περίθαλψη δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού της εισφοράς 

της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας της παραγράφου 2 του άρθρου 41 για τους μισθωτούς που 

παράλληλα αυ-τοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και της παραγράφου 6 του άρθρου 41 για 

τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ. 

 Στην περίπτωση που η συνολική εισφορά κύριας σύνταξης του άρθρου 38, ως μηνιαία εισφορά μισθωτού και 

εργοδότη και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, υπολείπεται του ποσού της δεύτερης 

ασφαλιστικής κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 39 για τους μισθωτούς που παράλληλα 

αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή της παραγράφου 1 του άρθρου 40 για τους 

ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισμένο. 

 Στην περίπτωση που η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης της παραγράφου 1 του άρθρου 41, ως μηναία 

εισφορά μισθωτού και εργοδότη και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, υπολείπεται του 

ποσού της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας της παραγράφου 2 του άρθρου 40 για τους μισθωτούς που 
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παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή της παραγράφου 6 του άρθρου 40 για τους 

ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισμένο. 

 Για τον υπολογισμό της ανωτέρω εισφοράς κύριας σύνταξης του άρθρου 38 και υγειονομικής περίθαλψης 

του άρθρου 41, υπολογίζονται οι συνολικές μηνιαίες εισφορές μισθωτού και εργοδότη, στις οποίες δεν 

συμπεριλαμβάνονται οι εισφορές μισθωτού και εργοδότη επί των δώρων και του επιδόματος αδείας των 

μισθωτών. 

 

 ii. Ειδικά για τους μισθωτούς που παράλληλα ασφαλίζονται για πρώτη φορά ως αυτοτελώς απασχολούμενοι 

ή ελεύθεροι επαγγελματίες, η ανωτέρω συνολική μηνιαία εισφορά μισθωτού και εργοδότη για την κύρια 

σύνταξη του άρθρου 38 και για υγειονομική περίθαλψη του άρθρου 41 δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται 

αντιστοίχως και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της προηγούμενης περίπτωσης i, του ποσού της εισφοράς της 

πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 39 και της παραγράφου 2 του άρθρου 41. Η 

ανωτέρω ρύθμιση ισχύει για πέντε (5) έτη από την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματος, κατόπιν υποβολής 

σχετικής αιτήσεως. Χρήση του ευεργετήματος αυτού είναι δυνατή μόνο μία φορά. Σε περίπτωση διακοπής της 

ασκήσεως του επαγγέλματος του ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς απασχολούμενου δεν είναι δυνατή 

η συνέχιση ή επανέναρξη του ως άνω ευεργετήματος. Η δυνατότητα καταβολής της ανωτέρω μειωμένης 

εισφοράς δεν αποτελεί ασφαλιστική οφειλή και δεν αναζητείται. 

 iii. Οι μισθωτοί που απασχολούνται παράλληλα ως αυτοτελώς απασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες 

ή σε επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν, κατόπιν 

αιτήσεως, υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία εισφορών κύριας σύνταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 39 

για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή της παραγράφου 

1 του άρθρου 40 για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ από αυτήν την οποία υποχρεωτικά υπάγονται 

σύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις i) και ii) της περίπτωσης γ` της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η 

παράγραφος 2 του άρθρου 39 και αντίστοιχα η παράγραφος 2 του άρθρου 40, σχετικά με τη διαδικασία και 

την υποβολή της αίτησης επιλογής ανώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας εφαρμόζονται και στην περίπτωση 

αυτή. Σε περίπτωση που η συνολική εισφορά του άρθρου 38 υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της 

εκάστοτε ασφαλιστικής κατηγορίας που επιλέγεται, καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισμένο. Στην 

περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται επιπλέον εισφορά υγειονομικής περίθαλψης των παραγράφων 2 και 6 

του άρθρου 41 αντίστοιχα. 

 iv. Μισθωτοί που παράλληλα αμείβονται με δελτία παροχής υπηρεσιών από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο 

οποίο παρέχουν μισθωτή εργασία ή σε συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα κατά την έννοια της περίπτωσης ζ` του 

άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α` 167), εφαρμόζονται αναλογικά ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον 

υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις του άρθρου 38. 

 v. Για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα 

υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και υποχρεούνται σε καταβολή εισφοράς επικουρικής ασφάλισης 

καταβάλλεται για τις εισφορές της επικουρικής ασφάλισης υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά της 

παραγράφου 1 του άρθρου 97, ως μηναία εισφορά μισθωτού και εργοδότη και κατά τα ποσοστά που 

προβλέπονται στο άρθρο αυτό. Η εισφορά αυτή δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της 

πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της παραγράφου 3 του άρθρου 97. Σε περίπτωση που υπολείπεται, 

καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισμένο. Οι ασφαλισμένοι αυτοί διατηρούν τη δυνατότητα να 

επιλέγουν, κατόπιν αιτήσεως, υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία εισφορών επικουρικής ασφάλισης, 

σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 97. Σε περίπτωση που η συνολική εισφορά της παραγράφου 1 του 

άρθρου 97 υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της εκάστοτε ασφαλιστικής κατηγορίας που επιλέγεται, 

καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισμένο. 



Σελίδα 5 από 25 
 

 Για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα 

υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και υποχρεούνται σε καταβολή εισφοράς εφάπαξ παροχής, 

καταβάλλεται για τις εισφορές της εφάπαξ παροχής υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά μισθωτών του 

άρθρου 35, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο αυτό. 

Η εισφορά αυτή δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της πρώτης ασφαλιστικής 

κατηγορίας της περίπτωσης γ` της παραγράφου 2 του άρθρου 35. Σε περίπτωση που υπολείπεται, 

καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισμένο. Οι ασφαλισμένοι αυτοί διατηρούν την δυνατότητα να 

επιλέγουν, κατόπιν αιτήσεως, υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία εισφορών εφάπαξ παροχής, σύμφωνα με 

τις περιπτώσεις γα` και γβ` της παραγράφου 2 του άρθρου 35. Σε περίπτωση που η συνολική εισφορά 

μισθωτών του άρθρου 35 υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της εκάστοτε ασφαλιστικής κατηγορίας που 

επιλέγεται, καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισμένο. 

 vi. Όλες οι ανωτέρω ρυθμίσεις των υποπεριπτώσεων i έως v της περίπτωσης γ` εφαρμόζονται και για τους 

δικηγόρους με έμμισθη εντολή. Ειδικά για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή καταβάλλεται για τις εισφορές 

της επικουρικής ασφάλισης υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά της παραγράφου 3 του άρθρου 97, σύμφωνα 

με την ειδική διάταξη της παραγράφου 4 του αρθρου 97 και για τις εισφορές εφάπαξ παροχής υποχρεωτικά 

η ασφαλιστική εισφορά της περίπτωσης γ` της παραγράφου 2 του άρθρου 35, σύμφωνα με την ειδική διάταξη 

της υποπερίπτωσης γγ` της περίπτωσης γ` της παραγράφου 2 του άρθρου 35. 

«vii. Όλες οι ανωτέρω ρυθμίσεις των υποπερ. i έως v της περ. γ` εφαρμόζονται και στους μισθωτούς 

μηχανικούς και μισθωτούς υγειονομικούς. Ειδικά για τους μισθωτούς μηχανικούς του οικείου τομέα του 

κλάδου επικουρικής ασφάλισης του πρώην Ε.Τ.Α.Α. από την 1η.1.2020 καταβάλλεται για τις εισφορές της 

επικουρικής ασφάλισης υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά της παρ. 3 του άρθρου 97, σύμφωνα με την παρ. 

4 του άρθρου 97 και για τις εισφορές εφάπαξ παροχής υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά της περ. γ` της 

παρ. 2 του άρθρου 35, σύμφωνα με την περ. γ` της παρ. 2 του άρθρου 35. Ειδικά για τους μισθωτούς 

υγειονομικούς του οικείου τομέα του κλάδου πρόνοιας του πρώην Ε.Τ.Α.Α. καταβάλλεται για τις εισφορές 

εφάπαξ παροχής υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά της περ. γ` της παρ. 2 του άρθρου 35, σύμφωνα με την 

περ. γ` της παρ. 2 του άρθρου 35.» 

*** Το στοιχείο vii.  της περ.γ΄προστέθηκε με το άρθρο 35 παρ.3 Ν.4756/2020,        ΦΕΚ Α 235/26.11.2020. 

 2. Οι ασφαλισμένοι της παραγράφου 1.γ) για υγειονομική περίθαλψη υπάγονται υποχρεωτικά στην 

ασφάλιση του φορέα, κλάδου ή τομέα που εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α. και καταβάλλουν την ασφαλιστική 

εισφορά του άρθρου 38. 

 3. α. Ασφαλισμένοι ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, για τους οποίους προέκυπτε βάσει 

γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως αυτές ίσχυαν έως την έναρξη του ν. 4387/2016 για κάθε 

φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό που εντάχθηκε στον Ε.Φ.Κ.Α., υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή 

περισσότερους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς για την αυτή απασχόληση, καταβάλλουν τις 

προβλεπόμενες στο άρθρο 38 ασφαλιστικές εισφορές. 

 β. Οι παλαιοί ασφαλισμένοι κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 2084/1992, μετά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος νόμου, εξακολουθούν να έχουν προαιρετικά το δικαίωμα καταβολής δεύτερης εισφοράς στον 

Ε.Φ.Κ.Α., κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλουν το συνολικό ποσοστό 

εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 38. 

 4. α. Τα ανωτέρω οριζόμενα στη παράγραφο 3, εφαρμόζονται αντίστοιχα για την υγειονομική περίθαλψη, την 

επικουρική ασφάλιση και την εφάπαξ παροχή. Ειδικά για την εφάπαξ παροχή η παράγραφος 3β 

καταλαμβάνει και τους νέους ασφαλισμένους κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 2084/1992. 
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 β. Σε περίπτωση μισθωτών που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή 

επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ καταβάλλονται υπέρ ΟΑΕΔ μόνο οι προβλεπόμενες 

για τους μισθωτούς εισφορές. Εάν δεν προβλέπεται η καταβολή εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ για τη μισθωτή εργασία 

ή την έμμισθη εντολή, καταβάλλεται η εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ του ελεύθερου επαγγελματία και υπέρ του 

Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ. 

 5. Σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη αφενός σε εντασσόμενο στον Ε.Φ.Κ.Α. 

φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό και αφετέρου σε μη εντασσόμενο στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τομέα, κλάδο ή 

λογαριασμό, ο ασφαλισμένος διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει κατόπιν αιτήσεώς του, την ασφάλισή του για 

υγειονομική περίθαλψη στον φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α. καταβάλλοντας την προβλεπόμενη εισφορά του φορέα 

που επιλέγει. 

 6. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλογικά και για τα πρόσωπα της παραγράφου 1α. του άρθρου 4 του ν. 

4387/2016. 

 7. Καταργείται το άρθρο 39 του ν. 2084/1992, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα 

θέματα του παρόντος. 

 8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την 

εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων. 

*** Το άρθρο 36 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 32 Ν.4670/2020,ΦΕΚ Α 43/28.2.2020.» 

 

Κατ’εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκε η ΥΑ Δ15/Ε΄710706/423        

(ΦΕΚ Β' 1087/22.03.2021) «Διαδικασία προσδιορισμού και εκκαθάρισης 

ασφαλιστικών εισφορών επί παράλληλης απασχόλησης εντός του e-

ΕΦΚΑ».: 

«...... 

 Άρθρο 1 

 Προσδιορισμός Οφειλόμενης Εισφοράς 

 1. Το ποσό που οφείλεται για μισθωτή δραστηριότητα προσδιορίζεται με βάση τα άρθρα 38 και 41 του ν. 

4387/2016 μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης. Το ποσό που οφείλεται για μη-μισθωτή δραστηριότητα 

προσδιορίζεται με βάση τα άρθρα 39, 40 και 41 του ν. 4387/2016. Όπου προβλέπεται η καταβολή εισφορών 

επικουρικής ασφάλισης ή και εφάπαξ παροχής αυτές προσδιορίζονται με βάση τα άρθρα 97 και 35 του ν. 

4387/2016 αντίστοιχα. Σε περίπτωση παράλληλης άσκησης πολλαπλών μισθωτών ή μη-μισθωτών 

δραστηριοτήτων το ελάχιστο οφειλόμενο ποσό προσδιορίζεται με βάση το άρθρο 36 του ν. 4387/2016. 

 2. Σε περίπτωση παράλληλης άσκησης πολλαπλών μη-μισθωτών δραστηριοτήτων ο ασφαλισμένος οφείλει 

να καταβάλει μία εισφορά, η οποία αντιστοιχεί στην κατά το άρθρο 36 του ν. 4387/2016 ελάχιστη εισφορά επί 

παράλληλης άσκησης πολλαπλών μη-μισθωτών δραστηριοτήτων ή στην επιλεγείσα από τον ίδιο ασφαλιστική 

κατηγορία, εφόσον η τελευταία είναι μεγαλύτερη. 

 3. Σε περίπτωση παράλληλης άσκησης μισθωτών και μη-μισθωτών δραστηριοτήτων οφείλεται το σύνολο της 

εισφοράς από μισθωτές δραστηριότητες και τυχόν προκύπτουσα διαφορά για την κάλυψή της κατά τα 

ανωτέρω ελάχιστης επί παράλληλης ή επιλεγείσας εισφοράς για τη μη-μισθωτή δραστηριότητα, εφόσον η 

τελευταία είναι μεγαλύτερη. 
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 4. Για την εφαρμογή της παρούσας, οι καταβαλλόμενες εισφορές μέσω της υποπερίπτωσης ΐν της περίπτωσης 

γ` της παρ. 1 του άρθρου 36 και μέσω της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 θεωρούνται εισφορές μισθωτής 

απασχόλησης. 

Άρθρο 2 

 Διαδικασία προσδιορισμού ασφαλιστικής  εισφοράς 

 1. Για τον προσδιορισμό και την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών σε περιπτώσεις ασφαλισμένων που 

ασκούν μισθωτή και μη-μισθωτή απασχόληση λαμβάνονται υπόψη οι υποβαλλόμενες από τον εργοδότη 

μηνιαίες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), συμπεριλαμβανομένων αυτών που υποβάλλονται για τους 

ασφαλισμένους του π. NAT, και η ελάχιστη εισφορά επί παράλληλης άσκησης μισθωτών και μη-μισθωτών 

δραστηριοτήτων ή η επιλεγείσα από τον ίδιο ασφαλιστική κατηγορία, εφόσον η τελευταία είναι μεγαλύτερη. 

 2. Ο προσδιορισμός των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών για τη μη-μισθωτή απασχόληση των προσώπων 

του άρθρου αυτού πραγματοποιείται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ. 

 3. Πιστωτικό Υπόλοιπο δημιουργείται σε περίπτωση που από τη διαδικασία εκκαθάρισης προκύπτει ότι έχει 

καταβληθεί ποσό υπέρτερο της κατά το νόμο ελάχιστης ή της επιλεγείσας από τον ασφαλισμένο 

ασφαλιστικής κατηγορίας, εφόσον η τελευταία είναι μεγαλύτερη, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 1 

της παρούσας. Το επιπλέον ποσό επιστρέφεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 104 του ν. 4387/2016 

στους δικαιούχους. 

 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο δημιουργείται σε περίπτωση που μετά την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών 

προκύπτει ότι δεν έχει καταβληθεί η κατά το νόμο ελάχιστη ή η επιλεγείσα από τον ασφαλισμένο 

ασφαλιστική κατηγορία, εφόσον η τελευταία είναι μεγαλύτερη. Η διαφορά αυτή καταλογίζεται στον 

ασφαλισμένο για τον αντίστοιχο Κλάδο Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. 

 5. Για τους μη-μισθωτούς ασφαλισμένους με παράλληλη μισθωτή απασχόληση, μέχρι τη λήψη στοιχείων 

εισφορών μισθωτής απασχόλησης, αναστέλλεται η έκδοση ειδοποιητηρίου ασφαλιστικών εισφορών μη 

μισθωτού. Για την αναστολή λαμβάνεται υπόψη η αίτηση-δήλωση του ασφαλισμένου, η οποία υποβάλλεται 

μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ. 

 6. Σε περίπτωση που κατά τη λήψη των στοιχείων εισφορών μισθωτής απασχόλησης διαπιστωθεί η μη 

υποβολή ΑΠΔ και κατά συνέπεια η μη ύπαρξη μισθωτής απασχόλησης, θα αναζητούνται οι αντίστοιχες 

εισφορές μη μισθωτού της κατηγορίας κατάταξής του. 

 7. Στις περιπτώσεις που τροποποιούνται τα στοιχεία εισφορών στις υποβληθείσες από τον  

εργοδότη μηνιαίες ΑΠΔ θα επέρχονται αντίστοιχα τροποποιήσεις στη μηνιαία εισφορά μη μισθωτού κατά την 

επόμενη μηνιαία ροή από τη λήψη των νέων στοιχείων εισφορών μισθωτού. 

Άρθρο 3 

 Προσδιορισμός και Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 2020-2021 

 1. Η περιγραφόμενη στο άρθρο 2 της παρούσης διαδικασία τίθεται σε εφαρμογή για τις καταβαλλόμενες 

ασφαλιστικές εισφορές αρχής γενομένης από 1ης Ιανουαρίου 2021 και εφεξής, με προσδιορισμό των εισφορών 

μη μισθωτού που ασκεί παράλληλη μισθωτή απασχόληση έως 29-4-2021 και καταληκτική ημερομηνία 

πληρωμής την 31-5-2021 κατά την πρώτη εφαρμογή της. 

 2. Ο προσδιορισμός των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020 των μη μισθωτών με παράλληλη 

μισθωτή δραστηριότητα πραγματοποιείται έως 31-3-2021 και από την ολοκλήρωσή της θα προκύψει, 

πιστωτικό, μηδενικό ή χρεωστικό υπόλοιπο. 
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 3. Πιστωτικό Υπόλοιπο δημιουργείται σε περίπτωση που από τη διαδικασία εκκαθάρισης προκύπτει ότι έχει 

καταβληθεί ποσό υπέρτερο της κατά το νόμο ελάχιστης ή της επιλεγείσας από τον ασφαλισμένο 

ασφαλιστικής κατηγορίας, εφόσον η τελευταία είναι μεγαλύτερη, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 1 

της παρούσας. Το επιπλέον ποσό επιστρέφεται στους δικαιούχους σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 104 

του ν .4387/2016. 

 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο δημιουργείται σε περίπτωση που μετά την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών 

προκύπτει ότι δεν έχει καταβληθεί η κατά το νόμο ελάχιστη ή η επιλεγείσα από τον ασφαλισμένο 

ασφαλιστική κατηγορία, εφόσον η τελευταία είναι μεγαλύτερη. Η διαφορά αυτή καταλογίζεται στον 

ασφαλισμένο για τον αντίστοιχο Κλάδο Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και καταβάλλεται τμηματικά εντός εξαμήνου 

με αναζήτηση μηνιαίως του χρεωστικού υπολοίπου τουλάχιστον δύο (2) μηνών. Ως ημερομηνία έναρξης 

καταβολής των μηνιαίων χρεωστικών υπολοίπων ορίζεται η 29-4-2021.» 

     

Ως προς τη διαδικασία επιστροφής των εισφορών, εκδόθηκε η ακόλουθη ΥΑ: 

        Αριθμ. Δ.15/Δ’/90598/2021 

(ΦΕΚ Β' 5404/22-11-2021) 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 104 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), όπως αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυσε με το 

άρθρο 15 του ν. 4488/2017 (Α’ 137). 

 2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 

όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 

3. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης» (Α’ 168). 

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119). 

5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155). 

6. Την υπ’ αρ. 71672/27.9.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4443). 

7. Την υπ’ αρ. 290/1.7.2021 (Συνεδρίαση Δ.Σ. e-Ε.Φ.Κ.Α. 23/1.7.2021) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

e-Ε.Φ.Κ.Α. 

8. Το υπ’ αρ. 68228/15.9.2021 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 

4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α’ 110). 

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση στον 

κρατικό προϋπολογισμό ούτε στον προϋπολογισμό του e-Ε.Φ.Κ.Α. καθώς αφορά σε διαδικαστικά θέματα 

επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών, 

αποφασίζουμε: 
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Άρθρο 1 

1. Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές στον e-Ε.Φ.Κ.Α. συμψηφίζονται με τις πάσης 

φύσεως καθυστερούμενες οφειλές, ρυθμισμένες ή μη, των δικαιούχων προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και τους τρίτους 

φορείς, για τους οποίους ο e-Ε.Φ.Κ.Α. συνεισπράττει ασφαλιστικές εισφορές. Σε περίπτωση που ο 

δικαιούχος των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης 

οφειλών, της οποίας οι όροι τηρούνται, ο συμψηφισμός συντελείται και με τις μη ληξιπρόθεσμες δόσεις της 

ρύθμισης. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οφειλές ή εάν ύστερα από το συμψηφισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 

προκύπτει υπόλοιπο ποσό, αυτό επιστρέφεται άτοκα στους δικαιούχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 2 της παρούσας. 

Κατ’ εξαίρεση το προς επιστροφή χρηματικό ποσό επιστρέφεται εντόκως έπειτα από αμετάκλητη απόφαση 

αρμόδιου δικαστηρίου, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Κώδικα Νόμων περί δικών του Δημοσίου (κ.δ. 

της 26.6/10.7.1944, Α’ 139), εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στη δικαστική απόφαση. 

2. Ως αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές νοούνται τα χρηματικά ποσά που 

καταβάλλονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. για οποιαδήποτε αιτία, και για τα οποία, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, δεν 

προκύπτει υποχρέωση καταβολής τους. 

Κατ’ εξαίρεση δεν θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές χρηματικά ποσά που 

έχουν καταβληθεί σε περιπτώσεις που προκύπτει ακύρωση χρόνου ασφάλισης λόγω δόλιας ή εικονικής 

ασφάλισης. 

3. Ο συμψηφισμός με οφειλή και η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών αφορά 

σε χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί υπέρ των κλάδων ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και σε 

χρηματικά ποσά που έχουν εισπραχθεί αχρεωστήτως από τον eΕ.Φ.Κ.Α. υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., του Ο.Α.Ε.Δ., 

καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα, για τον οποίο ο e-Ε.Φ.Κ.Α. συνεισπράττει εισφορές. 

Άρθρο 2 

Για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών: 

α) σε περίπτωση μισθωτών ασφαλισμένων, υποβάλλεται σχετική αίτηση από το δικαιούχο των 

αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένο ή/και εργοδότη, 

β) σε περίπτωση ελευθέρων επαγγελματιών ή αυτοτελώς απασχολούμενων ή αγροτών: 

βα) Για αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές έως 31/12/2016 τα σχετικά χρηματικά ποσά 

επιστρέφονται στους δικαιούχους, κατόπιν αίτησης, όπως τα ποσά αυτά προκύπτουν σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας. 

ββ) Για αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/2017 έως 31/12/2019, τα σχετικά 

χρηματικά ποσά επιστρέφονται στους δικαιούχους, κατόπιν αίτησης, μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας 

διαδικασίας εκκαθάρισης που προβλέπεται από τις παρ. 14 και 15 του άρθρου 2 της υπ’αρ. οικ. 

61502/3399/30.12.2016 υπουργικής απόφασης (Β’ 4330), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 

25599/1453/2.6.2017 υπουργική απόφαση (Β’ 1942), και της υπ’αρ. οικ. 61501/3398/30.12.2016 κοινής 

υπουργικής απόφασης (Β’ 4330), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 25598/1452/2.6.2017 κοινή υπουργική 

απόφαση (Β’1977). Οι ανωτέρω δικαιούχοι, μπορούν, με αίτησή τους που υποβάλλεται εντός διμήνου από την 

ημερομηνία κοινοποίησης στους ασφαλισμένους του αποτελέσματος της ως άνω προβλεπόμενης διαδικασίας 

εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών, να ζητήσουν να παραμείνει το προς επιστροφή αχρεωστήτως 

καταβληθέν χρηματικό ποσό στον e-Ε.Φ.Κ.Α. ως πιστωτικό υπόλοιπο, συμψηφιζόμενο 
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με τις επόμενες ασφαλιστικές εισφορές. 

βγ) Για αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/2020, τα σχετικά χρηματικά ποσά 

επιστρέφονται στους δικαιούχους, κατόπιν αίτησης, όπως τα ποσά αυτά προκύπτουν σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας. 

Για τις περιπτώσεις που το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών προσδιορίζεται κατόπιν διαδικασίας 

εκκαθάρισης, τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα χρηματικά ποσά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση 

της σχετικής διαδικασίας εκκαθάρισης. 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση για επιστροφή, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα χρηματικά ποσά 

παραμένουν στον e-Ε.Φ.Κ.Α. ως πιστωτικό υπόλοιπο, συμψηφιζόμενο με επόμενες ασφαλιστικές εισφορές. 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τα ποσά που έχουν καταβληθεί μέσω της παρακράτησης επί της 

ελάχιστης αμοιβής ανά δικηγορική πράξη, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α’ 43). 

 

Άρθρο 3 

Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ τρίτων φορέων που συνεισπράττονται από 

τον e-Ε.Φ.Κ.Α. επιστρέφονται από αυτόν, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας, και βαρύνουν τον 

αντίστοιχο φορέα, υπέρ του οποίου έγινε η είσπραξη. 

 

Άρθρο 4 

1. Τα προβλεπόμενα από τα ανωτέρω άρθρα έχουν εφαρμογή: 

α) σε περιπτώσεις που προκύπτει επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών 

σύμφωνα με τα ανωτέρω και η σχετική αξίωση έχει γεννηθεί ή θα γεννηθεί μετά την 1/1/2017, και  

β) σε εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες 

έχουν υποβληθεί στους ενταχθέντες στον e-Ε.Φ.Κ.Α. ασφαλιστικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου 

του Δημοσίου, μέχρι 31/12/2016 ή στον e-Ε.Φ.Κ.Α. από 01/01/2017 και βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διοικητικής διαδικασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική αξίωση έχει γεννηθεί μέχρι 31/12/2016 και δεν 

έχει υποπέσει σε παραγραφή κατά την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως. 

2. Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης έως 31/12/2016 στο Δημόσιο και 

από 1/1/2017 έως 31/12/2019 στον e-Ε.Φ.Κ.Α. για τα πρόσωπα της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 

4387/2016, επιστρέφονται από τον eΕ.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγουμένων άρθρων, κατόπιν 

σχετικής βεβαίωσης που εκδίδεται από τους οικείους εκκαθαριστές μισθοδοσίας. 

Άρθρο 5 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει η υπό στοιχεία Δ.15/Δ΄/12061/293/2018 

απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 773). 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2021 
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Ο Υφυπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ 

Τέλος εκδόθηκε η σχετική εγκύκλιος 42/2022 του e-ΕΦΚΑ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42 

ΘΕΜΑ: "Διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών 

εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών - 

Ηλεκτρονική Υπηρεσία υποβολής αίτησης" 

ΣΧΕΤ: 1. Οι διατάξεις του άρθρου 104 του ν. 4387/2016 (Α' 85), όπως αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυσε 

με το άρθρο 15 του ν. 4488/2017 (Α' 137). 

2. Η αριθ. Δ.15/Δ'/90598/11.11.2021 (ΦΕΚ Β' 5404/22-11-2021) «Καθορισμός της διαδικασίας συμψηφισμού και 

επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)» από την έναρξη ισχύος της οποίας παύει να ισχύει η υπό στοιχεία 

Δ.15/Δ'/12061/293/2018 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (Β' 773). 

3. Οι αρ. 47/2018, 52/2018 εγκύκλιες οδηγίες e-ΕΦΚΑ 

Σας κοινοποιούμε τα προβλεπόμενα από την ανωτέρω σχετική (2) Υπουργική απόφαση με την οποία 

καθορίζεται η διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών 

εισφορών των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων e-ΕΦΚΑ και ειδικότερα την διαδικασία εφαρμογής τους εφεξής. 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 της ανωτέρω σχετικής (2) Υπουργικής Απόφασης ορίζεται ότι 

..... 

(Δείτε ανωτέρω) 

ΓΕΝΙΚΑ 

Από τις ανωτέρω διατάξεις προβλέπεται η υποβολή αίτησης από τον δικαιούχο, για την επιστροφή 

αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, 

Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοτελώς απασχολούμενων, Αγροτών. 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση για επιστροφή, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα χρηματικά ποσά 

παραμένουν στον e-ΕΦΚΑ ως πιστωτικά υπόλοιπα, συμψηφιζόμενα με επόμενες ασφαλιστικές εισφορές. 

Στους δικαιούχους επιστρέφεται άτοκα το υπόλοιπο ποσό που προκύπτει μετά από συμψηφισμό με τις 

πάσης φύσεως καθυστερούμενες οφειλές, ρυθμισμένες ή μη, των δικαιούχων προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και τους 

τρίτους φορείς, για τους οποίους ο e-ΕΦΚΑ συνεισπράττει ασφαλιστικές εισφορές. 

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών έχει υπαχθεί σε 

καθεστώς ρύθμισης οφειλών, της οποίας οι όροι τηρούνται, ο συμψηφισμός συντελείται και με τις μη 

ληξιπρόθεσμες δόσεις της ρύθμισης. 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τα ποσά που έχουν καταβληθεί μέσω της παρακράτησης επί της 

ελάχιστης αμοιβής ανά δικηγορική πράξη, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α' 85), 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α' 43). 
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Α. ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ (ΠΥ) 

Ως αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές νοούνται τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στον e- ΕΦΚΑ 

για οποιαδήποτε αιτία, και για τα οποία, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, δεν προκύπτει υποχρέωση 

καταβολής τους. Τα ποσά αυτά από 1/1/2017 προκύπτουν από τις αυτοματοποιημένες μηνιαίες διαδικασίες 

επεξεργασίας των απαιτητών εισφορών και των καταβληθέντων ποσών για την εξόφληση αυτών ή από 

ετήσιες διαδικασίες εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών ή από ασφαλιστικές/οικονομικές μεταβολές που 

καταχωρούνται στο μηχανογραφικό σύστημα και αποτυπώνονται ως πιστωτικά υπόλοιπα στην μερίδα του 

ασφαλισμένου. 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

Για την υλοποίηση των προβλεπομένων και ειδικότερα για την υποβολή της αίτησης από τον δικαιούχο, για 

την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, δημιουργήθηκε νέα ηλεκτρονική υπηρεσία "Αίτηση 

Επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντων" μέσω της οποίας θα υποβάλλεται. 

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η ανωτέρω ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης απευθύνεται σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους για την 

επιστροφή ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων, που έχουν αποτυπωθεί: - ως «ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ/ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ» σε ειδοποιητήριο εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών των ετών 2017 - 

2019 

- ως ποσό «ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ/ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ» σε ειδοποιητήριο εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών 

από το έτος 2020 και μετά, ασφαλισμένων με παράλληλη μισθωτή απασχόληση ή υπαγωγή στις διατάξεις 

της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει 

- ως «ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ» σε ειδοποίηση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών 

- σε απόφαση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε πρώην φορείς έως 31/12/2016 

- ως πιστωτικά υπόλοιπα από γραμμάτια προείσπραξης δικηγόρων μετά την λήξη εκάστου έτους, εφόσον οι 

εν λόγω ασφαλισμένοι δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ασφαλισμένων με παράλληλη μισθωτή 

απασχόληση ή υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016. 

Επισήμανση: 

Ασφαλισμένοι που επιθυμούν την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών που αφορούν 

άλλα ποσά πλην των ανωτέρω πρέπει να υποβάλουν αίτηση για την επιστροφή τους στην αρμόδια 

Τοπική Διεύθυνση, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση του 

μηχανογραφικού συστήματος με τα ποσά προς επιστροφή (πιστωτικά υπόλοιπα). 

Μετά την ενημέρωσή τους, για το πέρας των ενεργειών από την αρμόδια Τοπική Δ/νση, υποβάλουν 

ηλεκτρονική αίτηση προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιστροφής. 

2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ» 

Η πρόσβαση στην υπηρεσία είναι διαθέσιμη από τον Ατομικό Λογαριασμό του ασφαλισμένου στον ιστότοπο 

του e-ΕΦΚΑ (Εισφορές Μη Μισθωτών e-ΕΦΚΑ --> Ηλ. Υπηρεσίες --> Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης --> 

Επιστροφές --> "Αίτηση Επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντων") 

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 
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Κατά την είσοδο στην υπηρεσία ο ασφαλισμένος ενημερώνεται με μήνυμα για το πεδίο εφαρμογής της και 

την διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά την επεξεργασία της αίτησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

Για την υποβολή της αίτησης είναι: 

- υποχρεωτική η συμπλήρωση τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος, και 

- προαιρετική η συμπλήρωση δ/νσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), προκειμένου να ενημερωθεί για 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Μετά την υποβολή της αίτησης ακολουθεί, αυτοματοποιημένα, η διαδικασία επεξεργασίας και ο 

συμψηφισμός/επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού. Ειδικότερα τα στάδια υποβολής και 

επεξεργασίας της αίτησης περιλαμβάνουν 

- έλεγχο της ύπαρξης αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 

- έλεγχο της ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών μη βεβαιωμένων και βεβαιωμένων στο ΚΕΑΟ (ρυθμισμένων 

και μη) 

- διενέργεια συμψηφισμού με ληξιπρόθεσμες μη βεβαιωμένες οφειλές από 1/1/2017 και με βεβαιωμένες στο 

ΚΕΑΟ (ρυθμισμένες και μη) εφόσον υπάρχουν 

- πίστωση του υπολειπόμενου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) που θα δηλωθεί. 

- ενημέρωση του ασφαλισμένου, για το αποτέλεσμα της διαδικασίας συμψηφισμού/επιστροφής μέσω των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών (Εισφορές Μη Μισθωτών e-ΕΦΚΑ --> Ηλ. Υπηρεσίες --> Δικαιώματα Κοινωνικής 

Ασφάλισης --> Επιστροφές --> Επιστροφές Εισφορών) και με mail που αποστέλλεται στην δηλωθείσα δ/νση 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) ("Ατομικά Στοιχεία-email") 

5. ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Στην ανωτέρω αυτοματοποιημένη διαδικασία επεξεργασίας αιτημάτων 

- θα περιλαμβάνονται αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως την έναρξη της διαδικασίας 

- η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα είναι εντός του μηνός επεξεργασίας της αίτησης με πίστωση των ποσών 

στο ΙΒΑΝ του δικαιούχου 

- για τα στάδια επεξεργασίας της αίτησης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο ασφαλισμένος μπορεί να 

ενημερώνεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία "Αίτηση Επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντων" στην 

οποία θα μεταβάλλεται σταδιακά η κατάσταση της αίτησης (Υποβληθείσα, Έλεγχος οφειλών στο ΚΕΑΟ, 

Διαδικασία επιστροφής/συμψηφισμού, Ολοκληρώθηκε). 

6. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Για την ενημέρωση των ασφαλισμένων αναφορικά με την νέα Υπηρεσία θα αναρτηθεί προσωποποιημένο 

μήνυμα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και σε όσους έχουν δηλώσει δ/νση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα 

σταλεί σχετικό μήνυμα. 
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Ασφαλισμένοι που απευθύνονται στις Τοπικές Δ/νσεις (τηλ/κά, μέσω ηλ. Αλληλογραφίας ή με υποβολή 

αίτησης) και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νέας υπηρεσίας να ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο 

τρόπο για την αξιοποίηση της εν λόγω υπηρεσίας και την ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις περιπτώσεις: 

→ Μη Μισθωτών ασφαλισμένων με παράλληλη μισθωτή απασχόληση ή υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 9 

αρθ. 39 του ν. 4387/2016 όπως ισχύει, για τους οποίους ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση ασφαλιστικών 

εισφορών έτους 2021 και το αποτέλεσμα αυτής ήταν πιστωτικό. 

→ Μη Μισθωτούς (δικηγόρους), χωρίς παράλληλη μισθωτή απασχόληση εντός του 2022, οι οποίοι από 

1/1/2023 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την επιστροφή των γραμματίων προείσπραξης έτους 2022. 

Παρακαλούμε με ευθύνη των Προϊστάμενων Διευθύνσεων και Υποκαταστημάτων να λάβει γνώση το 

προσωπικό των υπηρεσιών αρμοδιότητάς σας. 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΔΗΜ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 

          

 

ΙΙ. Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ  

Με το ν.4670/2020 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στο ασφαλιστικό καθεστώς 

των εμμίσθων δικηγόρων, με πολλαπλές αναφορές στο Νόμο. Σε γενικές 

γραμμές δεν αλλάζουν οι εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΠ, που διατηρούνται όπως 

αυτές έχουν διαμορφωθεί με το ν.4578/2028, ούτε οι εισφορές επί των 

αποδοχών, αφού τα ποσοστά των κρατήσεων παραμένουν τα ίδια. 

Αντιθέτως επήλθε μεγάλη αλλαγή στις εισφορές από την άσκηση της 

ελεύθερης δικηγορίας, αφού πλέον έμμισθοι δικηγόροι με αποδοχές 935 

ευρώ (και νέοι έμμισθοι πενταετίας με αποδοχές 740 ευρώ) απαλλάσσονται 

πλήρως από το ειδοποιητήριο.  

Έμμισθοι δικηγόροι και λοιποί εξομοιούμενοι (ειδικοί συνεργάτες, 

καθηγητές, αμειβόμενοι με ΤΠΥ, μετακλητοί κλπ.) που ασκούν παράλληλα 

και ελεύθερη δικηγορία οφείλουν να επιλέξουν κάθε χρόνο Ασφαλιστική 

Κατηγορία. 

Κατά τη διαδικασία επιλογής επιλέγεται υποχρεωτικά το πεδίο ΔΗΛΩΝΩ 

ΟΤΙ ΕΧΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Ήδη λειτουργεί και 

σχετική εφαρμογή, στην οποία μπορούμε να δηλώνουμε και τις μεταβολές, 

δηλαδή να επιλέξουμε ή να αποεπιλέξουμε παράλληλη μισθωτή 
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δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του έτους. Περισσότερα για την επιλογή 

α.κ. μπορούν να αναζητηθούν στον αντίστοιχο οδηγό επιλογής Α.Κ. του 

Δ.Σ.Α. ως και στο ιστολόγιο της Ενωσης Εμμίσθων Δικηγόρων: 

http://emmisthos.blogspot.com/ 

Που βρίσκω την εκκαθάριση? 

Στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ, στις εισφορές μη μισθωτών (ΗΛ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

– ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ): 

 

 

 

 

 

 

Κατ’αρχήν επιλέγω την εμφάνιση, ώστε να ελέγξω την ορθότητα της 

εκκαθάρισης και εν συνεχεία την εκτύπωση του ειδοποιητηρίου αυτής, το 

οποίο έχει την ακόλουθη μορφή: 
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Αμέσως διαπιστώνουμε το πρώτο λάθος του ειδοποιητηρίου, στην 

αναφορά για ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ασφαλώς και αυτές δεν 

είναι οι εισφορές από μισθωτή εργασία, τις οποίες βρίσκουμε επακριβώς 

στην εφαρμογή για μισθωτούς ασφαλισμένους ΑΤΟΜΙΚΟΣ 
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Εφόσον έχει υποβληθεί ΑΠΔ). Προφανώς 

εννοούν ότι από τις εισφορές από μισθωτή εργασία (υπερ)καλύπεται η 

επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία, έστω και αν στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων η καταβληθείσα ασφαλιστική εισφορά είναι υπέρτερη (ειδικά 

για Κλάδο Κύριας Σύνταξης και Υγείας) της επιλεγείσας ασφαλιστικής 

κατηγορίας, αφού είναι ποσοστιαία επί των αποδοχών και δη 20% (13,33 + 

6,67) και 7,10% (4,55 +2,55) αντιστοίχως. 

Στην τεράστια πλειοψηφία των εμμίσθων τα ειδοποιητήρια πρέπει να 

έχουν οφειλή 120 ευρώ (που είναι οι εισφορές ΟΑΕΔ 10 ευρώ μηνιαίως).  

 

Πως πληρώνω τυχόν οφειλή? 

Στο κάτω μέρος του ειδοποιητηρίου εμφαίνεται ο κωδικός πληρωμής, το δε 

οφειλόμενο καταβάλλεται σε 6 μηνιαίες δόσεις, (e-banking επιλογή ΕΦΚΑ 

ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ή ΕΦΚΑ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ ΚΛΠ ανάλογα με την Τράπεζα). 

Αυτονόητα μπορεί το σύνολο της οφειλής να πληρωθεί και με μία εφάπαξ 

καταβολή μέχρι 30.12.2022. 

Πως μου επιστρέφεται τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο? 

Φέτος για πρώτη φόρα και μετά την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, 

απαιτείται η υποβολή συγκεκριμένης αίτησης: 

 

 

ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ 

Ο ασφαλισμένος εισέρχεται στην πλατφόρμα εισφορών μη μισθωτών του 

e-ΕΦΚΑ και μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, επιλέγει 

δικαιώματα/αίτηση επιστροφής αρχρεωστήτως καταβληθέντων ως 

ακόλουθη εικόνα: 
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Στην συνέχεια, έπεται η ακόλουθη εικόνα της εφαρμογής, στην οποία 

αφού διαβάσουμε προσεχτικά το κείμενο και επιλέξουμε το 

«Ενημερώθηκα….», πατάμε ΥΠΟΒΟΛΗ: 
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Αφού πατήσουμε Υποβολή, βλέπουμε την ακόλουθη εικόνα, όπου 

ελέγχουμε αν έχουν τεθεί ορθά τα στοιχεία μας ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, mail, IBAN 

κλπ.: 

 

 

Επιλέγουμε το V  στο Παρακαλώ…. Και μετά πατάμε Υποβολή για να 

έχουμε την ακόλουθη εικόνα: 
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Βλέπουμε ότι η αίτησή μας έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου και αν επιθυμούμε, 

πατάμε το κουμπί του εκτυπωτή, για να την ετκυπώσουμε. 

Συνιστούμε σε όλους τους συναδέλφους, που έχουν πιστωτικά υπόλοιπα, ή 

επιστροφές ασφαλιστικών εισφορών που δεν έχουν εισπράξει, και φυσικά 

σε όλους τους παράλληλα μισθωτούς (εμμίσθους, καθηγητές, μετακλητούς, 

μπλοκάκια κλπ) που πρόσφατα έλαβαν την εκκαθάριση εισφορών 2021, να 

υποβάλουν την σχετική ηλεκτρονική αίτηση. 

Δυστυχώς και όπως προκύπτει από την εν λόγω διαδικασία, η αίτηση δεν 

συνδέεται με την εφαρμογή και δεν μεταφέρει τα πιστωτικά υπόλοιπα που 

προκύπτουν από τις εκκαθαρίσεις, ώστε να γνωρίζει ο ασφαλισμένος τι 

ποσόν υπάρχει προς επιστροφή. 

Ούτε προκύπτει από την αίτηση η προθεσμία υποβολής της αίτησης σε 

περίπτωση εκκαθάρισης, ούτε ο χρόνος επιστροφής των ποσών στους 

δικαιούχους, αλλά μάλλον είναι βέβαιο ότι αυτό δε θα συμβεί εντός του 2022 

και προφανώς αυτό συνιστά τεράστια καθυστέρηση ως προς την 

εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2021 των παραλλήλως 

απασχολούμενων. 

Η επιστροφή αναμένεται να λάβει χώρα εντός του Ιανουαρίου και θα 

συνεχιστούν ροές και τους επόμενους μήνες, ανάλογα με την συνέχιση 

της υποβολής αιτήσεων. 

 

ΙV. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΛΑΘΩΝ 

Για φέτος τα λάθη στις περισσότερες των περιπτώσεων έχουν αποφευχθεί, 

και φυσικά δεν υπάρχει καμία σχέση με την εκκαθάριση του 2020, στην 

οποία υπήρχε σωρεία λαθών. 

Τα λάθη εντοπίζονται σε κάποιες περιπτώσεις, λόγω μη υποβολής, ή 

ελλιπούς υποβολής ΑΠΔ από τους εντολείς, ή ακόμη και λόγω επιλογής 

εσφαλμένων Πακέτων Κάλυψης κατά την υποβολή των ΑΠΔ. 
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Για να εντοπίσουμε τα λάθη, θα πρέπει να καταφύγουμε στον Ατομικό 

Λογαριασμό Ασφάλισης, όπου εμφαίνονται οι κρατήσεις μας επί της 

αντιμιθσίας ανά μήνα και οι σχετικοί Κωδικοί: 

https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/misthotoi/atomikos-logariasmos-

asphalises 

Ακολουθεί παράδειγμα εσφαλμένης εκκαθάρισης (με λάθος που οφείλεται 

στον ασφαλισμένο ή στον εντολέα και όχι στον ΕΦΚΑ): 

 

Ακολουθεί αναλυτική επεξήγηση: 

Οι έμμισθοι δικηγόροι έχουμε από 1.1.2017 εισφορές μισθωτού: 

20% για κύρια σύνταξη (13,33 εντολέας και 6,67 εμείς) 

7,10% για υγεία (4,55 εντολέας και 2,55 εμείς). 

https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/misthotoi/atomikos-logariasmos-asphalises
https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/misthotoi/atomikos-logariasmos-asphalises
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Από 1.1.2019 οι εισφορές μας για επικουρική και πρόνοια-εφάπαξ (πρόνοια 

έχουν μόνο οι Δικηγόροι Αθηνών) είναι πάγια ποσά, όπως και των αμίσθων, 

ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία που έχουμε επιλέξει. 

Η γενική μας οδηγία είναι ότι επιλέγουμε 2η Α.Κ. για κύρια σύνταξη και 1η 

για επικουρική και πρόνοια... 

**Εφόσον επιλέξουμε μεγαλύτερη Α.Κ. για επικουρική και πρόνοια, 

πρέπει να ενημερώσουμε και τον εντολέα μας, ώστε να μας κάνει τις 

αντίστοιχες κρατήσεις... ** 

Αν δεν το κάνουμε, θα πληρώσουμε εξ ιδίων τη διαφορά, όπως το 

παράδειγμα που βλέπετε εδώ... 

Συνεπώς, όταν αλλάζουμε Α.Κ. σε επικουρική και πρόνοια, μεριμνούμε να 

ενημερώσουμε και τον εντολέα, ώστε να κάνει τις ορθές κρατήσεις.... 

Στο παράδειγμα η κράτηση του εμμίσθου επί του μισθού είναι 1ης A.K. για 

επικουρική και πρόνοια (42+26=68), η δηλωθείσα είναι 2η Α.Κ. για επικουρική 

και πρόνοια (51 + 31 = 82), άρα 82-68 = 14 + 10 ευρώ ΟΑΕΔ, ιδού το 24 Χ 12 που 

βλέπουμε στην εικόνα. 

ΥΓ. Ασφαλώς και δεν τα χάνει τα χρήματα ο συνάδελφος, θα ληφθούν 

υπόψη κατά την συνταξιοδότηση, όμως, αν είχε δηλώσει στον εντολέα, δεν 

θα πλήρωνε αυτή τη διαφορά, αλλά θα συμμετείχε και ο εντολέας, αλλά και 

ο ίδιος με κράτηση επί του μισθού. 

 

Έτερο Λάθος: Ορισμένοι μήνες έχουν καταβλητέα εισφορά παρά την 

ύπαρξη έμμισθης σχέσης. 

Σε περίπτωση που έχουμε διαρκή έμμισθη απασχόληση όλο το 2021 και η 

εισφορά από την μισθωτή (υπερ)καλύπτει τις εισφορές της επιλεγείσας Α.Κ. 

και παρ’όλα αυτά λαμβάνουμε εισφορές, θα δούμε ένα εσφαλμένο 

ειδοποιητήριο (στην προκείμενη περίπτωση έχουμε ένα περσινό), το οποίο 

έχει την ακόλουθη μορφή: 
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Στην ανωτέρω περίπτωση, το σύστημα δεν βλέπει τις εισφορές από έμμισθη 

απασχόληση και χρεώνει εισφορές επιλεγείσας Α.Κ. για τον 9ο έως 12ο.  

 

Προκειμένου να ελέγξει ο συνάδελφος την ακρίβεια των στοιχείων, θα 

πρέπει να καταφύγει στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης: 

 

https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/misthotoi/atomikos-logariasmos-

asphalises 

(Υπηρεσίες για μισθωτούς ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) 

 

Θέτουμε χρονικό διάστημα από 1.1.2021 έως 31.12.2021 και διαπιστώνουμε 

αν ο εντολέας έχει οριστικοποιημένες ΑΠΔ για όλους τους μήνες.  

 

Αν δεν έχει, προσφεύγουμε στο λογιστήριο του εντολέα και απαιτούμε να 

υποβάλει άμεσα ΑΠΔ, ενώ παράλληλα ζητάμε και από το τοπικό 

Υποκατάστημα της Κατοικίας μας τη διόρθωση της Εκκαθάρισης, 

προσκομίζοντας βεβαίωση εντολέα για τη διαρκή σχέση, την καταβολή 

εισφορών μέσω ενιαίας αρχής πληρωμών,  σύμφωνα με το κατωτέρω 

υπόδειγμα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/misthotoi/atomikos-logariasmos-asphalises
https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/misthotoi/atomikos-logariasmos-asphalises
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ΑΙΤΗΣΗ 

Επίθετο :…………. 

Όνομα:……….. 

Όνομα πατρός: ………... 

κατοίκου………………... 

ΤΚ 1…………. 

Δικηγόρου Αθηνών,  

ΑΜΚΑ: …………….. 

ΑΦΜ:…………..., ΔΟΥ: …………... 

 ΑΔΤ  : ………………. 

τηλ. Επικοινωνίας …………. 

Αθήνα, ................/2022 

 

 

Θέμα: Εκκαθάριση έτους 2021 

συνημμένα: 1.Μισθοδοσίες μου  από ΕΑΠ 

Ιανουαρίου 2021 έως και Δεκεμβρίου 2021, 

2.Βεβαίωση εργοδότη 

ΠΡΟΣ  

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ.................. 

 

Είμαι έμμισθος δικηγόρος από ………... , 

ΦΕΚ ……………. στο ΝΠΔΔ …………...(ΑΦΜ 

Φορέα ………... ). 

Η μισθοδοσία μου και οι πάσης φύσεως ειφορές, 

φόροι κλπ  καταβάλλονται  μέσω της Ενιαίας Αρχής 

Πληρωμών. (ΕΑΠ)με ΑΜΜ : G…………….... 

Παράλληλα έχω και “ανοικτά βιβλία” έχω δηλώσει 

παράλληλη ασφάλιση και έχω επιλέξει ασφαλιστική 

κατηγορία. 

Πλην όμως στην αναρτηθείσα εκκαθάριση 2020 

αγνοούνται παντελώς οι κρατήσεις που έχουν 

αποδοθεί από τον Φορέα στον οποίο υπηρετώ και 

παρά τα όσα ορίζει η σχετική εγκύκλιός σας 43/2021, 

σύμφωνα με την οποία δεν έπρεπε να εκδοθεί καθόλου 

εκκαθάριση, αφού υπάρχει πρόβλημα στις ΑΠΔ που 

υποβάλλει ο εντολέας μου.  

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητώ την άμεση ανάκληση 

της εκκαθάρισης 2021 και την πλήρη διαγραφή 

κάθε δικής μου οφειλής, αφού αυτές έχουν πλήρως 

καταβληθεί μέσω κρατήσεων επί της αντιμισθίας 

μου.  

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματός μου. 

Συνημμένα σας υποβάλλω μισθοδοσίες μέσω ΕΑΠ 1ου 

έως 12ου 2021 μέσω ΕΑΠ και βεβαίωση εντολέα μου. 

Μετά τιμής  

 

……………………………………….  

 

Αθήνα 15.12.2022 

Ανδρέας Κουτσόλαμπρος  

 

 


