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ΠΡΟΣ ΤΟΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ κ. ΧΡΗΣΤΟ ΧΑΛΑΡΗ 

ΑΙΤΗΣΗ ΛΟΓΟ∆ΟΣΙΑΣ 

Του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών», που εδρεύει στην ΑΘήνα 
(Ακαδηµίας 60), νόµιµα εκπροσωπούµενου 

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2021 

Αρ. Πρωτ. 1117 

ΘΕΜΑ: Ο ειδικός λογαριασµός ΟΑΕ∆ ν. 3986/2011 

ΣΧΕΤ: 1. Η υπ'αριΘµ.πρωτ.830/2.4.2020 επιστολή  προς τον Υπουργό  κ. Βρούτση καιτο ∆ιοικητή  
ΟΑΕ∆ κ. Πρωτοψάλτη. 

2. Το υπ'αριθµ.πρωτ.738/22.4.2020 απαντητικό  έγγραφο του ∆ιοικητή  ΟΑΕ∆ 

Αξιότιµε κ. ∆ιοικητά, 

Σε εκτέλεση της από  11/12/2020 απόφασης του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου του ∆ικηγορικού  
Συλλόγου Αθηνών, σας υποβάλλουµε την παρούσα αίτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 90 ν. 
4194/2013 (Κώδικα ∆ικηγόρων). 

'Οπως γνωρίζετε, από  του έτους 2011 δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 44 Ν.3986/2011 οι 
αυτοπασχολούµενοι-επιστήµονες καταβάλλουµε το ποσόν των 120 ευρώ  ετησίως ως εισφορά  
υπέρ ανεργ ίας. [Επιπροσθέτως οι έµµισθοι δικηγόροι του δηµόσιου τοµέα, τραπεζών, 
οργανισµών κλπ. πληρώνουν 1% επί  των αποδοχών τους +2% ειδική  εισφορά  αλληλεγγύης 
ανεργ ίας κατ' άρθρο 38παρ.2α 'Ν.3986/2011]. Επίσης θα πρέπει να επισηµανθεί  ότι και µετά  
την ισχύ  του ν.4387/2016 οι έµµισθοι ασφαλισµένοι, που παράλληλα αυτοαπασχολούνται, 



καθώς και εκείνοι που έχουν υπαχθεί  στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ.9 ν.4387/2016 
εξακολουθούν να καταβάλλουν την εισφορά  αυτή. "Ετσι η τεράστια πλειοψηφία των 
ασφαλισµένων του τ. ΕΤΑΑ καταβάλλουν το ως άνω ποσόν των 120 ευρώ  από  του έτους 2011, 
µέχρι σήµερα. 

Με µεγάλη καθυστέρηση 7 ετών εκδόθηκε αρχικώς εφαρµοστική  Υπουργική  Απόφαση 
για τη χορήγηση βοηθήµατος «ανεργ ίας» η ΥΑ στο (ΦΕΚ Β"3003 2018), η οποία όµως στη 

συνέχεια καταργήθηκε δια της δηµοσιεύσεως νέας ΥΑ Φ. 10043/43602/∆18.2592 (ΦΕΚ Β'3496 

2018) «Καταβολή  βοηθήµατος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούµενων κατ' εφαρµογή  
της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α" 152), όπως ισχύει στους ασφαλισµένους του 
ΕΦΚΑ (τέως ΕΤΑΑ).». 

Ηδη υπάρχει τροποποίηση (βελτίωση) της ως άνω ΥΑ µε την Φ.10043/24986/952/2020 
(ΦΕΚ 2943/6'/17-07-2020) ως προς τα εισοδηµατικά  κριτήρια και το ύψος του 
καταβαλλοµένου ποσού. 

Αξίζει να σηµειωθεί  πως από  την έναρξη της πανδηµίας, υπήρξε καθολικό  αίτηµα των 
Επιστηµόνων για ενίσχυσή  µας, από  τον ανωτέρω ειδικό  λογαριασµό, ενώ  το ζήτηµα ετέθη 
πλείστες όσες φορές στους αρµοδίους Υπουργούς, στη ∆ιοίκηση του ΕΦΚΑ αλλά  και του 
ΟΑΕ∆. Ενδεικτικώς αναφέρουµε την υπ' αριθµ. 830/2.4.2020 επιστολή  του Προέδρου της 
Ολοµέλειας Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος προς τον Υπουργό  Εργασίας κ. 
Βρούτση και στον ∆ιοικητή  ΟΑΕ∆ κ. Πρωτοψάλτη, την οποία σας επισυνάπτουµε. 

Επ' αυτής λάβαµε την 738/22.4.2020 απάντηση του ∆ιοικητή  του ΟΑΕ∆ στην οποία, 
µεταξύ  άλλων, αναφέρονται και τα εξής: 

«....Από  το χρόνο &σπίσεως της εισφορά  µέχρι σήµερα ο ΕΦΚΑ έχει 

αποδώσει το ποσό  των 63€εκ. περίπου. Εξ αυτών καταβλήθηκε το ποσό  των 

970€χιλ. για το Βοή ι9ηµα ανεργ ίας και 300€χιλ. για τα Προγράµµατα 

Απασχόλησης του ΟΑΕ∆. Το υπόλοιπα διαθέσιµο ανέρχεται σε 62,8€εκ. 

κατατεθειµένα σε λογαριασµό  ταµειακής διαχείρισης στην ΤτΕ 	 

αλλά  διατίϋενται στοιχεία σχετικά  µε το σύνολο των δικαιούχων του 

εν λόγω Βοηθήµατος, τα οποία έχουν ως εξής: 

Για το έτος 2019 ∆ικαιούχοι: 356 	Ποσό  810.000€ 

Για το έτος 1020 ∆ικαιούχοι: 44 	 Ποσό  160.000€...». 

Από  την επιστολή  αυτή  προκύπτουν τα ακόλουθα: 

Η πλήρης αποτυχία του Θεσµού, αφού  επί  9 έτη οι ασφαλισµένοι συνάδελφοί  µας, 

καταβάλλουν ετησίως 120 ευρώ  και οι έµµισθοι εισφορά  επί  της αντιµισθίας και 

µόνον 400 επιστήµονες έχουν λάβει το βοήθηµα. 

Η απόδοση περίπου 63.000.000 ευρώ  από  του έτους 2011 έως και το 2020 από  τον 

ΕΦΚΑ και τα τέως Ταµεία στον ΟΑΕ∆, δεν µπορεί  να αποτελεί  το πράγµατι 

εισπραχθέν και οφειλόµενο ποσόν. 



2014 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 
ΕΝΗΜΕΡΟΙ 10°ς 
2020 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

58.685 48.593 	30.079 ΝΟΜΙΚΟΙ 
(∆ικηγόροι, 
Συµβολαιογράφοι, 
∆ικ.Επιµελητές, 
Υποθηκοφύλακες) 

Η κατά  10.000 µείωση 
δικαιολογείται από  την 
αφαίρεση δικαστών και 
δικαστικών υπαλλήλων 
και εµµίσθων µε 
κλειστά  βιβλία. 

µε 

Η κατά  25.000 µείωση 
αφορά  τους περίπου 
10.000 µισθωτούς του 
δηµοσίου καθώς και 
τους µισθωτούς που 
έχουν κλείσει βιβλία. 
Πολλοί 	µηχανικοί  
απασχολούνται 
Τ.Π.Υ. 

107.017 	82.799 
Μηχανικοί  

52.121 

Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

Κατά  τις διατάξεις των άρθρων: 

44 παρ.2 εδ.β του ν.3986/2011 «Η εισφορά  Βεβαιώνεται και εισπράττεται από  τον Ε.Φ.Κ.Α. 
µαζί  µε τις λοιπές εισφορές και αποδίδεται στον Ο.Α.Ε.∆. µέχρι το τέλος του υεϋεπόυενου µήνα 
από  το µήνα που καταβάλλεται.». 

39 παρ.12 του ν.4387/2016 «12. Από  την 1.1.2017 ο Ε.Φ.Κ.Α. συνεισπράπει µε τις 
ασφαλιστικές εισφορές και την εισφορά  που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρβρου 44 
του ν. 3986/2011 (Α' 152) υπέρ τον Ειδικού  Λογαριασµού  Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και 
Ανεξάρτητα Απασχολούµενων Κλάδου ασφαλισµένων ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ ΜΜΕ, και υπέρ των 
Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούµενων Κλάδου ασφαλισµένων ΕΤΑΑ, την οποία αποδίδει 
στον ΟΑΕ∆.,, 

Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει σαφής και αναντίρρητη δήλη ηµέρα απόδοσης των 
εισπραχθένrων από  τους ΦΚΑ και δη του τ. ΕΤΑΑ και ήδη e-ΕΦΚΑ ποσών. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί  πως σύµφωνα µε τα στοιχεία που µπορούµε να διαθέτουµε, ο 
αριθµός των ασφαλισµένων επιστηµόνων προκύπτει από  τον κατωτέρω πίνακα: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 



Η µεγάλη µείωση 
δικαιολογείται µε την 
αφαίρεση 	11.000 

φαρµακοποιώνπου δεν 
ανήκουν 	στους 
πληπόµενους κλάδους 
καθώς και µισθωτούς 
µε κλειστά  βιβλία. 

Υγειονοµικοί  96.730 52.303 39.308 

(Ιατροί, 
Οδοντίατροι, 
Φαρµακοποιοί, 
Κτηνίατροι) 

ΣΥΝΟΛΟ 262.432 183,695 121.508 

Κατά  τους επιεικέστερους υπολογισµούς το σύνολο των υποχρέων ασφαλισµένων προς 

απόδοση της ασφαλιστικής εισφορά  120 ευρώ  ετησίως είναι 180.000 περίπου. Κατά  συνέπεια 

έχουµε τον ακόλουθο κατά  προσέγγιση υπολογισµό: 

180.000 ασφαλισµένοι Χ 10 ευρώ  µηνιαίως Χ 114 µήνες (7ος 

2011 - 12ος 2020) = 205.200.000 ευρώ. Ακόµη και αν 

υποθέσουµε εισπραξιµότητα 60%ο, το ποσόν που έπρεπε να 

έχει αποδοθεί  στον ΟΑΕ∆, Θα έπρεπε να ανέρχεται σε 

τουλάχιστον 133.380.000 ευρώ.  

Σε πρόσφατες τηλεδιασκέψεις επ' ευκαρία της έκδοσης ΚΥΑ κατ' εφαρµογή  του άρθρου 66 του 

ν.4756/2020 ο ∆ιοικητής του ΟΑΕ∆ µας ανέφερε ότι ήδη το ποσόν του ειδικού  λογαριασµού  

ανέρχεται στο ποσόν των 67.000.000 ευρώ.  

Τίθενται συνεπώς σηµαντικά  ερωτηµατικά  που Θα πρέπει να απαντηθούν προς τους 

Επιστηµονικούς Συλλόνους και ιδιαίτερα στους ασφαλισµένους δικηγόρους, τους οποίους 

έχουµε την τιµή  να εκπροσωπούµε, νια την τύχη των αποθεµατικών του Ειδικού  

Λογαριασµού  Επιστηµόνων και δη αν υπήρχε ορθή, συνετή  και κατά  το Νόµο απόδοση και 

διαχείριση αυτού.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 90 ν. 4194/2013 : «Στους ∆ικηyσρικούς Συλλόγους ανήκει: 

α) Η υπεράσπιση των αρχών και κανόνων του κράτους δικαίου σε µια δηµοκρατική  πολιτεία. 

8) ... 

yJ Η φροντίδα και µέριµνα για τη συνδροµή  των προϋποβέσεων για την αξιοπρεπή  άσκηση του 

δικηγορικού  λειτουργήµατος. 



δ) Η µέριµνα για το σεβασµό  και την τιµή  που οφείλει να απολαµβάνει ο δικηγόρος από  τη 
δικαστική  και κάθε άλλη αρχή  και εξουσία κατά  την άσκηση του λειτουργήµατός του. 

στ) ... 

ζ) Η άσκηση παρεµβάσεων ενώπιον δικαστηρίων και κάθε αρχής (στις οποίες 
συµπεριλαµβάνονται και οι ανεξάρτητες αρχές) για κάθε ζήτηµα εθνικού, κοινωνικού, 
πολιτισµικού, οικονοµικού  ενδιαφέροντος και περιεχοµένου που ενδιαφέρει τα µέλη του 
συλλόγου ή  το δικηγορικό  σώµα γενικότερα, καθώς και για κάθε ζήτηµα εθνικού, 
κοινωνικού, πολιτισµικού  ή  οικονοµικού  ενδιαφέροντος. Για την υλοποίηση και επίτευξη 
αυτού  του σκοπού  οι ∆ικη γορικοί  Σύλλογοι µπορούν να υποβάλλουν αγωγή, κυρία ή  πρόσθετη 
παρέµβαση, αναφορά, µήνυση, δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής, αίτηση ακύρωσης, 
ουσιαστική  προσφυγή  και γενικά  οποιοδήποτε ένδικο βοήθηµα και µέσο οποιασδήποτε φύσης 
κατηγορίας ενώπιον κάθε δικαστηρίου ποινικού, πdλιτάιού, διοικητικού  ουσίας ή  ακυρωτικού  
ή  Ελεγκτικού  οποιουδήποτε βαθµού  δικαιοδοσίας στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή  Ένωση, 
καθώς και σε οποιονδήποτε διεθνές δικαστήριο. Επίσης για τα πιο πάνω ζητήµατα µπορούν 
να παρεµβαίνουν, µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, σε κάθε αρµόδια αρχή  στην Ελλάδα, 
στην Ευρωπαϊκή  ΐνωση, καθώς και σε οποιανόήποτε άλλη υπηρεσία ή  αρχή  του διεθνούς 
δικαίου. 

η) Η συνεργασία µε άλλους επιστηµονικούς και επαγγελµατικούς φορείς σε θέµατα κοινού  ή  
ευρύτερου ενδιαφέροντος». 

Κατόπιν των ανωτέρω και υπό  την ιδιότητά  σας ως ∆ιοικητού  και Νοµίµου Εκπροσώπου του 
Ηλεκτρονικού  Εθνικού  Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), ο οποίος αποτελεί  καθολικό  
διάδοχο του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Αυτοαπασχολουµένων (ΕΤΑΑ), σας καλούνε σε 
λογοδοσία, ως προς την απόδοση των εισφορών των ασφαλισµένων για τις οποίες εσείς και οι 
προκάτοχοί  σας αλλά  και οι εποπτευόµενες από  εσάς Υπηρεσίες είχατε νόµιµη υποχρέωση και 
δεσµία αρµοδιότητα κατά  τις προµνησθείσες διατάξεις να εξασφαλίζετε την εντός δήλης 
ηµέρας απόδοσή  αυτών. 

Ειδικότερα να µας γνωρίσετε, εντός 10 πλήρων ηµερών από  της λήψεως της παρούσας: 

- 	Λεπτοµερή  ισολογισµό  και απολογισµό  για τα έτη 2011 έως και 2020 της είσπραξης και 
απόδοσης των εισφορών του ειδικού  λογαριασµού  ανεργ ίας ασφαλισµένων τ.ΕΤΑΑ. 
Την κατά  µήνα από  του έτους 2011 και µέχρι τέλους 2020 πορεία της είσπραξης των 
εισφορών του ανωτέρω ειδικού  λογαριασµού  µε αριθµό  υποχρέων (αναλυτικά  
δικηγόρων, µηχανικών κλπ.) εισπραχθεισών και αποδοθεισών εισφορών στον ΟΑΕ∆. 

- 	Την τυχόν παρακράτηση εισφορών ανεργ ίας προς χρήση σε έτερους σκοπούς, το ύψος 
αυτής, τους λόγους που την επέβαλαν καθώς και τις αποφάσεις των αρµοδίων 
οργάνων. 
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∆ιοικητικό  Συµβούλιο  του  ∆ΣΑ  
Ο

 

Σε  κάθε  περίπτωση  που  αυτό  δεν  συµβεί  Θα  προβούµε  σε  κάθε  νόµιµη  ενέργεια.  
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