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Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Όπως είναι γνωστό, από τις 16/3/2019, ξεκίνησαν να εκδίδονται ειδοποιητήρια του ΕΤΕΑΕΠ
για οφειλόμενες, τρέχουσες και αναδρομικές, εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ.
Με αποκλειστική υπαιτιότητα του ΕΤΕΑΕΠ, η έκδοση των ειδοποιητηρίων πραγματοποιείται
με τεράστια καθυστέρηση, που φθάνει πλέον τους 27 μήνες. Η υποχρέωση καταβολής,
σωρευτικώς, των άνω ασφαλιστικών εισφορών προκαλεί δυσανάλογη οικονομική
επιβάρυνση στους ασφαλισμένους.
Δεν πρέπει, όμως, να λησμονούμε ότι βάσει των αρχικών, επαχθών προβλέψεων του ν.
4387/2016 οι εισφορές επικούρησης και εφάπαξ ανέρχονταν σε ποσοστό 7% και 4%
αντίστοιχα, ήτοι συνολικώς σε 11%, επί του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος της
προηγούμενης χρήσης. Η μείωση των ανωτέρω εισφορών με τον πρόσφατο ν. 4578/2018 σε
πάγια ποσά (41,02 € έως 31.1.19 και 45,50 € από 1.2.19 μηνιαίως για τις εισφορές
επικούρησης και 23,44 € έως 31.1.19 και 26,00 € από 1.2.19 μηνιαίως για τις εισφορές
εφάπαξ), και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από την 1.1.2017, αποτελεί σημαντική επιτυχία
για το δικηγορικό σώμα, αφού περιορίζει σημαντικά επιβάρυνση των ασφαλισμένων, όχι
μόνο σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις του «νόμου Κατρούγκαλου», αλλά και σε σχέση με
τις αντίστοιχες εισφορές που οφείλονταν και καταβάλλονταν υπό το καθεστώς του ν.
2084/92.
Παράλληλα, προς αντιμετώπιση της υπέρμετρης οικονομικής επιβάρυνσης των συναδέλφων
με αναδρομικές ασφαλιστικές εισφορές επικούρησης και εφάπαξ, πετύχαμε την επιμήκυνση
των δόσεων αποπληρωμής από 24 σε 36, και επιδιώκουμε την περαιτέρω αύξηση του
αριθμού τους. Η διεκδικητική προσπάθεια δεν σταματάει εδώ. Έχουμε μετ’ επιτάσεως
ζητήσει σε νομοθετικό επίπεδο την αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών από τον
κατώτατο μισθό και την κατάργηση της αντιμετώπισης των εκπτώσεων για τους νέους
ασφαλισμένους (κάτω της πενταετίας) ως ασφαλιστικής οφειλής.
Στην παρούσα συγκυρία, όμως, επείγει η αντιμετώπιση των πρακτικών προβλημάτων, που
συσσωρεύονται λόγω της διοικητικής αβελτηρίας και αναποτελεσματικότητας του ΕΦΚΑ και
του ΕΤΕΑΕΠ. Πρέπει αμελλητί να αποκατασταθούν τα λάθη στα ειδοποιητήρια και να
παραταθεί η βραχεία προθεσμία αποπληρωμής τους. Η παράνομη στέρηση της
ασφαλιστικής ικανότητας σε συνεπείς ασφαλισμένους είναι μη ανεκτή.
Η πρόσφατη παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας που δόθηκε από τον ΕΦΚΑ, σε
συνέχεια της σθεναρής στάσης και των διαρκών παρεμβάσεων του δικηγορικού σώματος,
αποτελεί μεν προσωρινή λύση, δεν αντιμετωπίζει όμως ριζικά το πρόβλημα της
συστηματικής, μη σύννομης λειτουργίας του φορέα επί ζημία των ασφαλισμένων. Όπως
έχουμε μετ’ επιτάσεως επισημάνει, πρέπει κατ’ ελάχιστον να μην υπάρχει απώλεια
ρυθμίσεων, ασφαλιστικής ικανότητας, ούτε οποιαδήποτε άλλη δυσμενής συνέπεια μέχρι την
οριστική επίλυση των διοικητικών προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί. Τόσο η
αδικαιολόγητη ταλαιπωρία από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ, όσο και η
αδιανόητη «ηλεκτρονική γραφειοκρατία» των τριπλών ειδοποιητηρίων, πρέπει να
εξαλειφθεί.
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Ήδη, όπως είναι γνωστό, με βάση τη συμφωνία του ΔΣΑ με την Τράπεζα Πειραιώς, οι
δικηγόροι Αθηνών απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής προμήθειας για την
πληρωμή μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας των ασφαλιστικών και φορολογικών τους
οφειλών. Οι διαρκείς παρεμβάσεις μας αφ’ ενός στην διοίκηση του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ
και αφ’ ετέρου στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, αποβλέπουν στην εμπέδωση
και αποκατάσταση της νομιμότητας, και στην δημιουργία ενός βιώσιμου, αποτελεσματικού
και φιλικού για τον ασφαλισμένο ασφαλιστικό σύστημα.
Ο παρών Ασφαλιστικός Οδηγός ΕΤΕΑΕΠ εντάσσεται στην συστηματική προσπάθεια πλήρους
ενημέρωσης των συναδέλφων και απάντησης στην πληθώρα των ερωτημάτων που ευλόγως
εγείρονται. Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στον συνάδελφο Ανδρέα Κουτσόλαμπρο,
Σύμβουλο του ΔΣ του ΔΣΑ και Πρόεδρο της Επιτροπής Ασφαλιστικών του ΔΣΑ, για το εξόχως
επιμελημένο πόνημα και τις τεκμηριωμένες απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που έχουν ως
τώρα τεθεί.
Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ
Δημήτρης Κ. Βερβεσός
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Το Σαββατοκύριακο 16 και 17/3/2019, ξεκίνησε η εφαρμογή εισφορών μη μισθωτών του ΕΤΕΑΕΠ, με
καθυστέρηση 27 μηνών, με βάση τις διατάξεις του Ν.4387/2016. Πρώτιστο μέλημά μας είναι με απλό
τρόπο να εξηγήσουμε στους Επιστήμονες και λοιπούς ασφαλισμένους τι συμβαίνει, κάτι που όφειλε
η Πολιτεία να έχει πράξει. Πραγματικά από την ιστοσελίδα του ΕΤΕΑΕΠ προκύπτει έλλειψη
εγκυκλίων και οδηγιών, ενώ δεν υπάρχει καν επιλογή πληρωμής στα internet banking των
Τραπεζών. Υπάρχουν μόνο δύο πρόσφατες εγκύκλιοι του Υπουργείου Φ80020/οικ.902/Δ16.20
και Φ80020/οικ.902/Δ16.29 που δεν επιλύουν τα πρακτικά ζητήματα.
Ας ξεκινήσουμε με απλό τρόπο:

1.Τι είναι το ΕΤΕΑΕΠ:
Είναι το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών που ιδρύθηκε με τα άρθρα 74
επ. του ν.4387/2016 και στο οποίο έχουν ενταχθεί οι Κλάδοι Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
των Δικηγόρων, Μηχανικών, Υγειονομικών (μόνο Πρόνοια), Συμβολαιογράφων, Δικαστικών
Επιμελητών. Επίσης εντάσσονται στην επικουρική ασφάλιση κατηγορίες ασφαλισμένων όπως
Αρτοποιοί, Βενζινοπώλες, Χημικοί κλπ.

2.Ποιες είναι οι εισφορές και από πότε επιβάλλονται:

Α) Επικουρική ασφάλιση: Οι εισφορές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 97 του ν.4387/2016,
επιβάλλονται από 1.1.2017, αφορούν όλους τους ανωτέρω εντασσόμενους (Πλην υγειονομικών)
δικηγόρους και μηχανικούς της χώρας (και άλλους ασφαλισμένους) και αρχικώς είχαν οριστεί ως
ποσοστό 7% επί του Καθαρού Φορολογητέου Αποτελέσματος της προηγούμενης χρήσης. Πλέον μετά
την ισχύ του ν.4578/2018 οι εισφορές αυτές είναι ουσιαστικά πάγιες, ως ποσοστό 7% επί του
κατώτατου μισθού και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από 1.1.2017. Τούτο αποτελεί σημαντική
επιτυχία για τους επιστημονικούς φορείς, αφού περιορίζει σημαντικά τον εισπρακτικό – φορολογικό
χαρακτήρα των εισφορών.
Μηνιαία εισφορά:

α) από 1.1.17 έως 31.1.19 (κατώτατος μισθός 586,08) 41,02 ευρώ
β) από 1.2.19 (κατώτατος μισθός 650) 45,50 ευρώ

Β) Πρόνοια (εφάπαξ) Οι εισφορές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 35 του ν.4387/2016, επιβάλλονται
από 1.1.2017, αφορούν Συμβολαιογράφους, Μηχανικούς, δικηγόρους Αθηνών, Υγειονομικούς,
Δικ.Επιμελητές. και αρχικώς είχαν οριστεί ως ποσοστό 4% επί του Καθαρού Φορολογητέου
Αποτελέσματος της προηγούμενης χρήσης. Πλέον μετά την ισχύ του ν.4578/2018 οι εισφορές αυτές
είναι ουσιαστικά πάγιες, ως ποσοστό 4% επί του κατώτατου μισθού και μάλιστα με αναδρομική ισχύ
από 1.1.2017. Τούτο αποτελεί σημαντική επιτυχία για τον Κλάδο μας, αφού περιορίζει σημαντικά τον
εισπρακτικό – φορολογικό χαρακτήρα των εισφορών.
Μηνιαία εισφορά:

α) από 1.1.17 έως 31.1.19 (κατώτατος μισθός 586,08) 23,44 ευρώ
β) από 1.2.19 (κατώτατος μισθός 650) 26,00 ευρώ
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3. Γιατί έχω να πληρώσω αναδρομικά και σε πόσες δόσεις:
Η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της Πολιτείας (ΕΤΕΑΕΠ και Υπουργείο Εργασίας) και
σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου, τα αναδρομικά αφορούν το χρονικό διάστημα από
1.1.2017 έως και 31.12.2018, έχουν εκκαθαριστεί και θα επιβληθούν σε 36 δόσεις.

4. Ποια είναι η συνολική επιβάρυνσή:

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΝΩ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ – ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΕΤΕΑΕΠ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ
7% (ΑΠΑΝΤΕΣ
ΠΛΗΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ)

ΠΡΟΝΟΙΑ
4% (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΑΘΗΝΩΝ, ΣΥΜΒ/ΦΟΙ,
ΔΙΚ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ,
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ,
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ)

ΣΥΝΟΛΟ

2017-8 (586,08)

41,02

23,44

64,46

2019 (650)

45,50

26,00

71,50

ΑΥΞΗΣΗ

+4,48

+2,56

+7,04

+ 27,35

+15,63

+42,98

(45,50+27,35)

(26+15,63)

72,80

41,63

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
(2017 -2018) ΕΠΊ 36
ΜΗΝΕΣ Ή ΑΠΟ
ΕΙΔΟΠ.1ου 2019 ΕΩΣ
ΕΙΔΟΠ. 12ου2021
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ

114,43

Συμπερασματικά οι μεν δικηγόροι (πλην Αθηνών) θα λάβουν ειδοποιητήριο ΕΤΕΑΕΠ 72,80 ευρώ
το μήνα (τακτική εισφορά και αναδρομική), οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι θα λάβουν
ειδοποιητήριο ΕΤΕΑΕΠ 114,43 ευρώ το μήνα (τακτική εισφορά και αναδρομική).
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EΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)

Τι είναι το 64,47 ευρώ? Είναι η εισφορά Ιανουαρίου, υπολογισμένη με κατώτατο μισθό 586,08 (δείτε
ανωτέρω πίνακα)
Η πληρωμή είναι κοινή, στα πρότυπα του ΕΦΚΑ και ο ασφαλισμένος δεν δεσμεύεται για το ποσόν
που θα καταθέσει.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΛΗΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (4%):
δηλαδή 96,02 ευρώ (1ος 41,02+ 2ος 45,50)
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5. Είμαι νέος ασφαλισμένος (πρώτη πενταετία) έχω διαφορά στις εισφορές:

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΤΩ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΕΤΕΑΕΠ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ
7% (ΑΠΑΝΤΕΣ
ΠΛΗΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ)

ΠΡΟΝΟΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ
4% (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΑΘΗΝΩΝ, ΣΥΜΒ/ΦΟΙ,
ΔΙΚ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ,
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ,
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ)

28,71

16,41

45,12

Ή 650 Χ 70%

31,85

18,20

50,05

ΑΥΞΗΣΗ

+3,14

+1,79

+4,93

+10,94

+30,09

2017-8 (410,26)
Ή 586,08 Χ 70%
2019 (455,00)

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
(2017 -2018) ΕΠΊ 36
ΜΗΝΕΣ Ή ΑΠΟ
ΕΙΔΟΠ.1ου2019 ΕΩΣ + 19,15
ΕΙΔΟΠ. 12ου 2021
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ

(31,85+19,15)

(26+15,63)

51,00

29,14

80,14

Συμπερασματικά οι μεν δικηγόροι πλην Αθηνών (πενταετίας) θα λάβουν ειδοποιητήριο ΕΤΕΑΕΠ 51
ευρώ, ενώ οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι θα λάβουν ειδοποιητήριο ΕΤΕΑΕΠ 80,14 ευρώ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θυμίζουμε πως η έκπτωση αυτή της πρώτης πενταετίας αποτελεί ασφαλιστική οφειλή
για τον ΝΈΟ ασφαλισμένο που εξοφλείται εξ ολοκλήρου μέχρι και τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15)
ετών ασφάλισης (παρ. 3 άρθρου 39Α ν.4387/16) .
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το 50,05 είναι η εισφορά Φεβρουαρίου και το 45,13 η εισφορά Ιανουαρίου 2019 (η
διαφορά έγκειται στην αύξηση του κατώτατου μισθού από 586,08 σε 650 ευρώ).

6. Γιατί εκδίδονται 3 ειδοποιητήρια και δεν περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα εισφορών ΕΦΚΑ
Είναι ανεξήγητο και δημιουργεί ερωτηματικά. Είχε ζητηθεί από τους Επιστημονικούς Συλλόγους από
το Υπουργείο, πλην όμως δεν εισακούστηκε. Προσθέτει γραφειοκρατία και ταλαιπωρία και
οικονομική επιβάρυνση στους ασφαλισμένους, ενώ δεν μπορεί να υπάρχει συμψηφισμός εισφορών
από τα γραμμάτια. Η δικαιολογία που δίδεται ότι είναι διαφορετικοί φορείς δεν ευσταθεί, καθόσον
και στο ειδοποιητήριο ΕΦΚΑ εισπράττεται εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (υγεία σε είδος). Σε κάθε περίπτωση
κατά τη ρητή διατύπωση του άρθρου 39 του ν.4387/2016 η κράτηση των γραμματίων είναι υπέρ
ΕΦΚΑ, οπότε αυτό μας στερεί αρκετά νομικά επιχειρήματα.
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7. Τελικά πληρώνω περισσότερα από όσα πλήρωνα παλιά στον ΚΕΑΔ και στο ΤΠΔΑ
Ανατρέχοντας στην Ανακοίνωση του ΤΑΝ για το 2016 θα δούμε ότι η εισφορά των παλαιών
ασφαλισμένων ανερχόταν στα 578,40, ενώ των νέων ασφαλισμένων κυμαινόταν ανάλογα την
Ασφαλιστική Κατηγορία από 499,20 έως 727,80. Επιπλέον αυτών υπήρχε πόρος ΤΕΑΔ επί της
προεισπράξεως, ο οποίος δεν αφαιρείτο καν από την ετήσια εισφορά.
Αντ’αυτών η ετήσια εισφορά σήμερα είναι 41,02 Χ 12 = 492,24 και από 1.2.19 45,50 Χ 12
= 546 ευρώ, ήτοι κατώτερη από παλιά (χωρίς να συνυπολογίζονται όσα καταβάλαμε με τα
γραμμάτια προκαταβολής εισφορών).
Αντίστοιχα στο ΤΠΔΑ η εισφορά παλαιού ασφαλισμένου ήταν 366,12 ενώ νέου ασφαλισμένου
μεταξύ 409,32 και 484,21. Επιπλέον υπήρχε εισφορά επί γραμματίων προείσπραξης μεταξύ 37,49
έως 85,68.
Αντ’αυτών η ετήσια εισφορά σήμερα είναι 23,44 Χ 12 = 281,28 και από 1.2.19 26 Χ 12 = 312
ευρώ, ήτοι κατώτερη από παλιά.

8. Πως βλέπω τις εισφορές μου
Από την ιστοσελίδα του ΕΤΕΑΕΠ (εισφορές μη μισθωτών) και ακολουθώ την ίδια διαδικασία με
κωδικούς taxis όπως και στον ΕΦΚΑ (πανομοιότυπη πλατφόρμα).
https://www.eteaep.gov.gr/web/
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9. Πως είναι το ειδοποιητήριο:
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Το ειδοποιητήριο 2ου 2019 έχει την εισφορά του μήνα Φεβρουαρίου και την εισφορά του Ιανουαρίου
2019 στα αναδρομικά, με ποσόν 64,47 ευρώ (γιατί διαφέρει; Διότι έχει υπολογιστεί με κατώτατο
μισθό 586,08Χ11%).
Πως το πληρώνω. Στο κάτω μέρος υπάρχει κωδικός πληρωμής: RF……………… Προς το παρόν δεν
υπάρχει επιλογή στις Τράπεζες, αλλά τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει ελπίζουμε.
10. Έχω άλλη υποχρέωση:
Βεβαίως υπάρχουν οι δόσεις εκκαθάρισης (τα αναδρομικά 2017 και 2018) τα οποία πληρώνουμε σε
36 δόσεις.

11. Μπορώ με μία πληρωμή να τα πληρώσω όλα;
a. Κατ'αρχήν έχουμε ένα μοναδικό κωδικό πληρωμής στα πρότυπα ΕΦΚΑ (RF......) οπότε αρκεί μια
μηνιαία πληρωμή για το σύνολο των υποχρεώσεών μας. b) Ανοίγουμε τη σελίδα Οφειλές (πάνω δεξιά
ηλεκτρονικές υπηρεσίες) και πληρώνουμε το ποσόν που αναγράφεται ως σύνολο δόσεων
εκκαθάρισης και μηνιαίας εισφοράς (ενπροκειμένω 178,95 ευρώ).
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c. Προσέχουμε να μην αφήνουμε ποτέ απλήρωτες δόσεις εκκαθάρισης, καθόσον αυτές έχουν τόκο
(8% ετησίως).
Γενικώς κάθε πληρωμή μας εξοφλεί κατά σειρά:
A. Προσαυξήσεις εκπρόθεσμων καταβολών απαιτηθεισών δόσεων εκκαθάρισης
B. Απαιτούμενες δόσεις 2017
Γ. Απαιτούμενες δόσεις 2018
Δ. Τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα
Ε. Παλαιότερες τρέχουσες εισφορές
Στ. Τρέχουσα εισφορά
12. Τι προθεσμία πληρωμής υπάρχει:
Για τις δόσεις εκκαθάρισης τα μισά ειδοποιητήρια έχουν 29.3.2019 και τα υπόλοιπα 12.4.2019 και
για το ειδοποιητήριο 12.4.2019. . Οι προθεσμίες είναι ασφυκτικά μικρές ενόψει πρώτης εφαρμογής
και χωρίς ενημέρωση και οδηγίες και κατά συνέπεια θα πρέπει άμεσα να χορηγηθεί παράταση και
ενημέρωση των ασφαλισμένων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έχει ζητηθεί και παράταση
13. Είμαι έμμισθος δικηγόρος ή μισθωτός μηχανικός ή υγειονομικός και από 1.1.2017 μου γινόταν
κράτηση επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας επί της αντιμισθίας, πρέπει να πληρώσω εισφορά
μη μισθωτού ΕΤΕΑΕΠ:
Όχι. Προβλέπεται ρητώς στην εγκύκλιο: «3) Στις περιπτώσεις που η κράτηση γίνεται επί του
προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού για όλες τις υπαγόμενες δραστηριότητες, το ποσό αυτό
παρακρατείται μία φορά. Για παράδειγμα σε περίπτωση έμμισθου δικηγόρου, ο οποίος διατηρεί και
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δικό του γραφείο, θα καταβληθεί η προβλεπόμενη εισφορά από τη μισθωτή απασχόληση επί του
προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού, με επιμερισμό μεταξύ εντολέα και δικηγόρου,».
13α΄Μα έχουν εκδοθεί ειδοποιητήρια:
Κατά τη ρητή ανακοίνωση της διοίκησης και την προφορική διαβεβαίωση του Διοικητή (κατωτέρω)
τα αγνοούμε, ενώ κατά απαίτηση των Επιστημονικών Συλλόγων αναμένεται η πλήρης ανάκλησή
τους.
14. Απασχολούμαι με Τ.Π.Υ. (Μπλοκάκι) και μου έχουν γίνει κρατήσεις κατά το 39 παρ.9
ν.4387/2016, πρέπει να πληρώσω εισφορά μη μισθωτού ΕΤΕΑΕΠ:
Όχι. Προβλέπεται ρητώς στην εγκύκλιο: «Δ. Για τους ασφαλισμένους που αμείβονται με δελτίο
παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την
απασχόλησή τους σε ένα ή και δύο πρόσωπα (παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016) θα
καταβάλλονται από 1-1-2019 οι παρακάτω εισφορές: για τους µηχανικούς και υγειονομικούς,
ποσοστό 4%, υπολογιζόµενο επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό µισθό µισθωτού,
όπως εκάστοτε ισχύει.».
14α΄Μα έχουν εκδοθεί ειδοποιητήρια:
Κατά τη ρητή ανακοίνωση της διοίκησης και την προφορική διαβεβαίωση του Διοικητή (κατωτέρω)
τα αγνοούμε, ενώ κατά απαίτηση των Επιστημονικών Συλλόγων αναμένεται η πλήρης ανάκλησή
τους.

15. Υπάρχουν λάθη κατά την πρώτη ανάρτηση των ειδοποιητηρίων και που εντοπίζονται:
Τα λάθη εντοπίζονται στις εξής κατηγορίες: α) Το σύνολο (κατά πάσα πιθανότητα) των εμμίσθων
ασφαλισμένων και απασχολουμένων με Τ.Π.Υ. (39παρ.9 ν.4387/2016) λαμβάνει παρανόμως
ειδοποιητήριο. (Υπάρχει μια πρώτη διαβεβαίωση από το ΕΤΕΑΕΠ πως αυτά θα ανακληθούν) β)
Πολλοί δικηγόροι εκτός Αθηνών, εμφαίνονται ως Δικηγόροι Αθηνών και τους επιβάλλεται εισφορά
πρόνοιας γ) Πολλές περιπτώσεις με έναρξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την 1.1.2017 τους επιβάλλεται
αναδρομική εισφορά για όλο το 2017 και 2018 και όχι για το πραγματικό χρονικό διάστημα
ασφάλισης.
16. Σε συνάντηση με το Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ στις 18.3.2019, από πλευράς Δικηγορικού Σώματος
τέθηκαν τα ακόλουθα:
1. Να εκδίδεται ένα μηνιαίο ειδοποιητήριο ΕΤΕΑΕΠ (με εντεταγμένες και τις δόσεις αναδρομικών).
Από πλευράς ΕΤΕΑΕΠ έγινε γνωστό ότι στην παρούσα φάση κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό από τεχνικής
πλευράς, αλλά θα εξεταστεί για το μέλλον.
2. Να μην υπάρχει τραπεζική προμήθεια τουλάχιστον για τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Από τη πλευράς
ΕΤΕΑΕΠ έγινε γνωστό πως θα διερευνηθεί αυτή η δυνατότητα σε συνεννόηση με τις Τράπεζες και τον
ΕΛΤΑ.
3. Να υπάρξει πλήρης ενημέρωση για τις Τράπεζες που εξυπηρετούν την πληρωμή του Κωδικού με
όλες τις υπηρεσίες (ηλεκτρονικές και μη). Από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ έγινε γνωστό πως η έναρξη της
διαδικασίας πληρωμής μέσω Τραπεζών θα λάβει χώρα την 5η Απριλίου 2019.
4. Να υπάρξει παροχή πληροφοριών και σημείου (ηλεκτρονικής υπηρεσίας) για επίλυση
προβλημάτων ασφαλισμένων. Ήδη αυτό παρέχεται με τις πληροφορίες στον παραπάνω σύνδεσμο
και με δημιουργία κέντρου ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης μέσω αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στη διεύθυνση mmisth@eteaep.gov.gr
5. Να υπάρξει δυνατότητα πληρωμής του συνόλου ή μέρους της εκκαθάρισης των αναδρομικών 2017
και 2018. Έγινε γνωστό από τη Διοίκηση ότι αυτή η δυνατότητα υπάρχει ήδη στο σύστημα, ενώ θα
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εξεταστεί και η δυνατότητα έκδοσης σχετικού παραστατικού εξόφλησης εκκαθάρισης για
φορολογική ή άλλη χρήση.
6. Να υπάρξει άμεση ανάκληση ειδοποιητηρίων παραλλήλως ασφαλισμένων (έμμισθοι και
μπλοκάκια), τα στοιχεία των οποίων υπάρχουν στην ΗΔΙΚΑ. Από τη Διοίκηση έγινε γνωστό πως (όπως
γράφεται στην ανακοίνωση) η κατηγορία των ασφαλισμένων θα πρέπει να αγνοήσει τα
ειδοποιητήρια αυτά και σταδιακά με την πάροδο του χρόνου τα ζητήματα θα διορθώνονται.
7. Για όσες περιπτώσεις υπάρχουν με διακοπή ή έναρξη ασφάλισης ή αλλαγή Συλλόγου, συμφώνως
με όσα διαβεβαίωσε ο Διοικητής, θα αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην
ανωτέρω διεύθυνση προς επίλυση, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά που αναγράφονται στην
ανακοίνωση.
8. Στη συνάντηση επίσης έγινε γνωστόν ότι δεν απαιτείται εκ νέου εγγραφή των δικηγόρων στο
ΕΤΕΑΕΠ, αρκεί η εγγραφή τους στο μητρώο του ΕΦΚΑ, καθόσον το μητρώο είναι κοινό. 9. Τέλος ετέθη
το ζήτημα της παράτασης της προθεσμίας αποπληρωμής των ειδοποιητηρίων για το Μάιο και από
τη Διοίκηση έγινε γνωστό πως το ζήτημα θα εξεταστεί.

17. Τελικά πότε μπορώ να πληρώσω, το εκκαθαριστικό έχει προθεσμία 12.4.2019 και η αρχική
εικόνα 29.3.2019
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Ούτως ή άλλως προς το παρόν δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα μέσω Τραπεζών και αναμένεται η
δημιουργία της και η ανακοίνωσή της με έναρξη την 5.4.2019. Κατά την ανακοίνωση της Διοίκησης
του ΕΤΕΑΕΠ:
«… Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, με καταληκτική ημερομηνία
πληρωμής την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα. Ειδικά κατά την πρώτη έκδοση των
ειδοποιητηρίων, ως καταληκτική ημερομηνία καταβολής ορίζεται η 12η Απριλίου 2019, με
αντίστοιχη εναρκτήρια ημερομηνία πληρωμής την 5η Απριλίου 2019…»

18. Μπορώ να πληρώσω το σύνολο της οφειλής (εκκαθαρίσεις 17 και 18 και ειδοποιητήριο 1ου και
2ου 2019):
Κατά ρητή διαβεβαίωση του διοικητή, εφόσον πληρωθεί το σύνολο των δύο εκκαθαρίσεων και του
πρώτου ειδοποιητηρίου, το σύστημα θα εξοφλήσει αυτά ακριβώς και ας μην είναι ληξιπρόθεσμες οι
δόσεις. (Με δεδομένο ότι η πλατφόρμα ΕΦΚΑ δεν λειτούργησε έτσι κατ’αρχήν και παρόλο που εγώ
ο ίδιος ρώτησα δύο φορές το Διοικητή, διατηρώ μια μικρή επιφύλαξη).

19. Φορολογική αντιμετώπιση πληρωμών ΕΤΕΑΕΠ, πως τις καταχωρώ στα βιβλία μου:
Κατά την ΠΟΛ.1219/2018 οι ασφαλιστικές εισφορές (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας)
εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, δηλαδή κατά τον χρόνο που επιβαρύνουν
ταμειακά την επιχείρηση.

20. Στην πλατφόρμα εμφανίζομαι ως ενεργός ασφαλισμένος για όλο το χρονικό διάστημα από
1.1.2017 έως και 31.12.2108 ενώ εγώ είχα κλείσει τα βιβλία μου, ή έκανα έναρξη στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ. μεταγενέστερα τι κάνω;
Μια σημαντική μερίδα συναδέλφων που έχουν διακόψει δραστηριότητα (έχουν κλείσει βιβλία) ή
έχουν κάνει έναρξη σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα από την 1.1.2017 και όμως είδαν να
αναρτώνται ειδοποιητήρια ΕΤΕΑΕΠ για όλο το χρονικό διάστημα από 1.1.2017, έχουν την δυνατότητα
να αποστείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες του
ΕΤΕΑΕΠ στη διεύθυνση:
https://www.eteaep.gov.gr/web/post/category/self-employment
Το e-mail στέλνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
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mmisth@eteaep.gov.gr
και συνοδεύεται από βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί διακοπής ή έναρξης.
Παράλληλα έχουμε συντάξει υπόδειγμα σχετικής αίτησης διόρθωσης με αίτημα ανάκλησης των
ειδοποιητηρίων, στο οποίο απαραιτήτως συμπληρώνουμε και το τηλέφωνό μας, γιατί η ενημέρωσή
μας θα γίνει τηλεφωνικά, όπως μας διαβεβαίωσε ο Διοικητής του ΕΤΕΑΕΠ.

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
(Δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

............................., Δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών, οδός ......................, ΑΜΔΣΑ: ............
ΑΜΚΑ:....................., ΑΦΜ: ............, ΔΟΥ: ........... ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Με την παρούσα ζητώ την ακύρωση-διόρθωση της ειδοποίησης πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών
ΕΤΕΑΕΠ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2019 καθώς και των εκκαθαρίσεων 2017 και 2018, που αναρτήθηκαν
στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΑΕΠ και με εμφανίζουν ως αυτοαπασχολούμενο ενώ

έχω διακόψει την

δραστηριότητα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από ………………….. ως προκύπτει από τη συνημμένη βεβαίωση διακοπής
της Δ.Ο.Υ………………………………….
(ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΑ)
Με την παρούσα ζητώ την μερική ακύρωση-διόρθωση της ειδοποίησης πληρωμής ασφαλιστικών
εισφορών ΕΤΕΑΕΠ καθώς και των εκκαθαρίσεων 2017 και 2018, που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΑΕΠ
για το χρονικό διάστημα από …………… έως …………………… και με εμφανίζουν ως αυτοαπασχολούμενο ενώ έχω
κάνει έναρξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από ………………….. ως προκύπτει από τη συνημμένη βεβαίωση έναρξης της
Δ.Ο.Υ………………………………….
Ως εκ τούτου τα ειδοποιητήρια και οι εκκαθαρίσεις έχουν εκδοθεί μη νομίμως και θα πρέπει άμεσα
να ανακληθούν.
Παρακαλώ, όπως προβείτε άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, για την αναδρομική διαγραφή μου
από τα μητρώα σας (Ή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ για την εγγραφή μου στα μητρώα από ………………….). κατ’άρθρο 20
ν.4488/2017 και να ανακαλέσετε άμεσα όλα τα εκδοθέντα μη νομίμως ειδοποιητήρια.
Αθήνα, ............2019
.... αιτ...........
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21. Στην πλατφόρμα καίτοι είμαι δικηγόρος εκτός Αθηνών μου εμφανίζεται εισφορά εφάπαξ
βοηθήματος (πρόνοιας) ή το αντίθετο είμαι δικηγόρος Αθηνών και δεν έχω εισφορά πρόνοιας:

Μια σημαντική μερίδα συναδέλφων, που είναι δικηγόροι εκτός Αθηνών, λαμβάνει ειδοποιητήρια με
πρόνοια (ή και το αντίθετο). Οι συνάδελφοι αυτοί θα πρέπει να αποστείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες του ΕΤΕΑΕΠ στη διεύθυνση:
https://www.eteaep.gov.gr/web/post/category/self-employment
Το e-mail στέλνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
mmisth@eteaep.gov.gr
και συνοδεύεται από βεβαίωση του αρμοδίου Δικηγορικού Συλλόγου που αποδεικνύει την
εγγραφή.
Παράλληλα έχουμε συντάξει υπόδειγμα σχετικής αίτησης διόρθωσης με αίτημα ανάκλησης των
ειδοποιητηρίων, στο οποίο απαραιτήτως συμπληρώνουμε και το τηλέφωνό μας, γιατί η ενημέρωσή
μας θα γίνει τηλεφωνικά, όπως μας διαβεβαίωσε ο Διοικητής του ΕΤΕΑΕΠ.

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
(Δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

............................., Δικηγόρου και κατοίκου ………………….., οδός ......................, ΑΜΔΣΑ: ............
ΑΜΚΑ:....................., ΑΦΜ: ............, ΔΟΥ: ........... ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Με την παρούσα ζητώ την ακύρωση-διόρθωση της ειδοποίησης πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών
ΕΤΕΑΕΠ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2019 καθώς και των εκκαθαρίσεων 2017 και 2018, που αναρτήθηκαν
στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΑΕΠ και μου χρεώνουν εισφορά πρόνοιας, ενώ

είμαι δικηγόρος…………………………

όπως προκύπτει από τη συνημμένη βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου……………………..
(ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΑ)
Δεν μου χρεώνουν εισφορά πρόνοιας, ενώ είμαι δικηγόρος Αθηνών όπως προκύπτει από τη
συνημμένη βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Ως εκ τούτου τα ειδοποιητήρια και οι εκκαθαρίσεις έχουν εκδοθεί μη νομίμως και θα πρέπει άμεσα
άμεσα να διορθωθούν. Σας δηλώνω δε πως θα καταβάλλω τα ορθά ποσά (ήτοι μόνο εισφορά επικουρικής) και
μέχρι την οριστική διόρθωση των ειδοποιητηρίων μου
Αθήνα, ............2019
.... αιτ...........
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Τελειώνοντας οφείλω να παραθέσω απόσπασμα από το δελτίο τύπου του Υπουργείου, που
εκδόθηκε μετά την συνέντευξη τύπου των Προέδρων των Επιστημονικών Συλλόγων, στην οποία
επισημάνθηκαν τα λάθη στα ειδοποιητήρια:
Σε ό,τι αφορά, τέλος, τα «λάθη» στα ειδοποιητήρια, σημειώνεται ότι αυτά προκύπτουν για
αντικειμενικούς λόγους (δήλωση και εκκαθάριση εισφορών σε διαφορετικό χρόνο για μισθωτούς και
μη μισθωτούς) και η διοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ, πολύ πριν αναρτηθούν τα ειδοποιητήρια, ενημέρωσε τις
ειδικές κατηγορίες των ασφαλισμένων και έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή
ταλαιπωρίας τους.
Για την ιστορία λεκτέα τα εξής:

•

•

Η πλατφόρμα του ΕΦΚΑ διαθέτει τα στοιχεία των εμμίσθων – παράλληλα απασχολουμένων,
ενώ όπως διαβεβαίωσε ο Διοικητής του ΕΤΕΑΕΠ, το μητρώο ΕΦΚΑ είναι κοινό με αυτό του
ΕΤΕΑΕΠ.
Κατά συνέπεια χρειάζεται ειδική προσπάθεια να μετατρέψεις εντός του ιδίου μητρώου τον
έμμισθο – παράλληλα αυτοαπασχολούμενο σε αποκλειστικά αυτοαπασχολούμενο.
Η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων έλαβε χώρα στις 15.3.2019, ενώ η ανακοίνωση του ΕΤΕΑΕΠ
αναρτήθηκε στις 18.3.2019 και ενώ είχε προηγηθεί απόφαση της Συντονιστικής των
Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας την 16.3.2019, που επεσήμαινε τα λάθη και την έλλειψη
πληροφόρησης.

Αθήνα 21 Μαρτίου 2019
Ανδρέας Κουτσόλαμπρος
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