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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,  
 

 
Όπως είναι γνωστό, παρά τις γνωστές σε όλους παρεμβάσεις του δικηγορικού 

σώματος, με παραστάσεις και επιστολές, η εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 
έλαβε χώρα την 2α Νοεμβρίου 2020 σε καθυστέρηση σε σχέση με την περσινή 
που έγινε την 9η Ιουλίου 2019, με ακόμη μεγαλύτερη σε σχέση με την  

εκκαθάριση 2017 που έλαβε χώρα την 2α Μαΐου 2018. 
Κάτι που δεν έχει τονιστεί ιδιαίτερα είναι η μεγάλη κατάκτηση του 
δικηγορικού σώματος, σε σχέση με τις αρχικές ρυθμίσεις του 

ν.4387/2016, περί επιστροφής των πιστωτικών υπολοίπων που 
προκύπτουν από τα γραμμάτια προκαταβολής εισφορών μας. Τούτο έγινε με την 

επιτευχθείσα, κατόπιν δικών μας ενεργειών, αντικατάσταση του άρθρου 104 του 
ν.4387/2016, με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4488/2017 και την έκδοση 
των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων περί εκκαθάρισης. Ήδη στη νέα 

βελτιωμένη διατύπωση της παρ.10 του άρθρου 39 του ν.4387/2016, όπως αυτή 
αντικαταστάθηκε με το ν.4670/2020, η επιστροφή των πιστωτικών ορίζεται 

ρητώς. 
Και πράγματι αποτελεί μεγάλη κατάκτηση η αφαίρεση (από τη μηνιαία εισφορά) 
των ποσών που παρακρατούνται υπέρ ΕΦΚΑ επί των γραμματίων προκαταβολής 

και η δυνατότητα επιστροφής τυχόν υπερβάλλοντος ποσού στο δικηγόρο, μετά 
την εκκαθάριση. Τούτο ιδίως αν συγκριθεί με το προηγούμενο καθεστώς  (2016 
και πριν) που οι υπέρ Ταμείων κρατήσεις των γραμματίων δεν αφαιρούνταν από 

την ετήσια εισφορά μας. 
Ακόμη μεγαλύτερη κατάκτηση είναι η έκδοση του ενιαίου ειδοποιητηρίου ΕΦΚΑ 

και ΕΤΕΑΕΠ που μας γλυτώνει από γραφειοκρατία και διπλές προμήθειες 
Τραπεζών, ενώ παρέχει τη δυνατότητα συμψηφισμού των γραμματίων και με τις 
εισφορές του ΕΤΕΑΕΠ. 

Ο ν.4488/2017 ήταν ο πρώτος Νόμος μετά την ασφαλιστική λαίλαπα του 
ν.4387/2016 που περιείχε ευνοϊκές για τους επιστήμονες διατάξεις, κατόπιν των 

δικών μας διεκδικήσεων, όπως υπήρξε και αυτή του άρθρου 20 του Νόμου, που 
αποσύνδεσε την ιδιότητα από την ασφάλιση και έτσι πλέον για την υποχρεωτική 
ασφάλιση δικηγόρου, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έναρξη στην αρμόδια 

Δ.Ο.Υ. και όχι η απλή κτήση της ιδιότητας του δικηγόρου. 
 Στην συνέχεια υπήρξαν και άλλες σημαντικές βελτιώσεις στη Νομοθεσία, όπως 
ο ν.4578/2018 που επέφερε δραστική μείωση των εισφορών κύριας σύνταξης 

(από 20% σε 13,33%) και η  μείωση των εισφορών επικούρησης και εφάπαξ 
(από 7% και 4% αντίστοιχα επί του ΚΦΑ) 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.  

Πιο πρόσφατη ευνοϊκή ρύθμιση αποτελεί και η θέσπιση της ρύθμισης των 120 
δόσεων (ν.4611/2019), για την οποία υπήρξε παρόμοια έκδοση ασφαλιστικού 
οδηγού  
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Σημαντικές αλλαγές έχουμε με το νέο απλοποιημένο σύστημα ασφαλιστικών 
εισφορών από 1.1.2020 με ελεύθερη επιλογή Α.Κ. γεγονός που, παρά τις όποιες 
αυξήσεις στις εισφορές, καθιστά αυτές χαμηλότερες συνολικά από το προ του 

2017 σύστημα, ενώ σημαντική είναι η κατάργηση της διάκρισης παλαιών και 
νέων ασφαλισμένων. Παράλληλα πετύχαμε την εξαφάνιση της οφειλής των 

εκπτώσεων που είχαν οι νέοι ασφαλισμένοι 5ετίας, καθώς και τη διατήρηση των 
εκπτώσεων σε περιπτώσεις μητρότητας.  
Επίσης σημαντικές ελαφρύνσεις θα δουν και οι έμμισθοι δικηγόροι στις εισφορές 

τους από την ελεύθερη δικηγορία, ενώ ήδη μετά από μεγάλη προσπάθεια, 
εμφανίζονται στις κρατήσεις τους οι μειώσεις των εισφορών που πετύχαμε στους 
κλάδους επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας (εφάπαξ), με την έκδοση των 

σχετικών εγκυκλίων που τροποποιούν τα πακέτα κάλυψης των Αναλυτικών 
Περιοδικών Δηλώσεων (10/2020 για δημόσιο τομέα και 47/2020 

ιδιωτικό τομέα). 
Πέραν αυτών και με τη βοήθεια που διαθέτει ο ΔΣΑ στο ΤΠΔΑ και ΤΑΝ και η 
Ολομέλεια στο ΤΥΔΕ διεκπεραιώνονται εκκρεμότητες ετών, ενώ πλέον μεγάλο 

μέρος των διαδικασιών γίνεται με ένα e-mail. Παράλληλα με την επέκταση των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σειρά εργασιών γίνεται ηλεκτρονικά, όπως η έκδοση 

ασφαλιστικής ενημερότητας, ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης, έναρξης, 
επέκτασης και διακοπής ασφάλισης κλπ.  
Σημαντικές ήταν και οι παρεμβάσεις μας στον τρόπο εξυπηρέτησης των 

δικηγόρων από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη 
άσκηση των καθηκόντων τους ακόμη και εν καιρώ πανδημίας. 
Δεν σταματάμε όμως σ’αυτά συνεχίζουμε σε μια σειρά τομείς διεκδικώντας την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των δικηγόρων από τις υπηρεσίες, την άμεση εξόφληση 
των ληξιπροθέσμων παροχών υγείας, την ανάρτηση των ορθών χρεών στη 

ρύθμιση των 120 δόσεων, για την οποία πετύχαμε παράταση μέχρι 31.12.2020 
και άλλα πολλά. 
Το κυριότερο είναι ότι καθημερινά είμαστε δίπλα στο συνάδελφο στην 

καθημερινή του επαφή του με το ασφαλιστικό του ταμείο, επιλύοντας όποια 
απορία ή πρόβλημα μπορούμε.   

Ο παρών Οδηγός εκκαθάρισης ΕΦΚΑ 2019 σε συνέχεια δύο προηγούμενων, του 
οδηγού για την επιλογή Ασφαλιστικών Κατηγοριών, του οδηγού για τις 120 
δόσεις και του προγενέστερου Ασφαλιστικού Οδηγού για το 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, για το εξόχως επιμελημένο πόνημα και τις 
τεκμηριωμένες απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που έχουν ως τώρα τεθεί, καθώς 

και στην Ασφαλιστική Σύμβουλο ΔΣΑ κ. Αγγελική Πλατή που συνέδραμε στην 
τεκμηρίωση του Οδηγού, όπως είχε πράξει και πέρσι. 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ 
 

Δημήτρης Βερβεσός. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 2019 

 

 

Με μεγάλη καθυστέρηση και φέτος διενεργήθηκε η εκκαθάριση των ασφαλιστικών 

εισφορών μη μισθωτών 2019 στις 2.11.2020. Πέρσι η εκκαθάριση διενεργήθηκε από 

τον ΕΦΚΑ στις 9.7.2019 και πρόπερσι  2.5.2018. Η εκκαθάριση φέτος γίνεται για 

τελευταία φορά με το παλαιό σύστημα, καθώς πλέον από 1.1.2020 η καταβολή των 

εισφορών μας γίνεται βάσει των ασφαλιστικών κατηγοριών που έχουμε επιλέξει. 

Θα επιχειρήσουμε με απλό τρόπο να απαντήσουμε σε ερωτήματα, ώστε να γίνει 

κατανοητός ο τρόπος και η διαδικασία εκκαθάρισης: 

 

1. Τι είναι εκκαθάριση εισφορών και ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο: 

Η εκκαθάριση γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.4387/2016 και 

στις 61502/3399/31-12-2016, 61502/3398/30-12-2016 (ΦΕΚ τ.Β΄4330) 

Αποφάσεις ΥΠΕΚΑΑ. Περί της εκκαθαρίσεως προβλέπουν οι ακόλουθες εγκύκλιοι: 

21/2018 ΕΦΚΑ , 45/2018 ΕΦΚΑ και 50/2018 ΕΦΚΑ. 

Η εκκαθάριση γίνεται διότι τα ειδοποιητήρια του 2019 έχουν υπολογιστεί με βάση το 

εισόδημα (Κ.Φ.Α. + ασφ.εισφορές) του 2017, ενώ θα έπρεπε να είχαν υπολογιστεί κατά 

Νόμο, με βάση το εισόδημα του 2018. Κατά συνέπεια με την εκκαθάριση υπολογίζονται 

εκ νέου οι ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ με βάση το σωστό εισόδημα (του 2018), ως 

καταβλητέες εισφορές και αφού αφαιρεθούν οι καταβολές (μέσω ΔΙΑΣ ή/και 

Γραμματίων Προκαταβολής) προκύπτει το προϊόν εκκαθάρισης, είτε χρεωστικό είτε 

πιστωτικό. Χρεωστικοί είναι συνήθως οι ασφαλισμένοι που είδαν αύξηση στα εισοδήματά 

τους από το 2017 προς το 2018, ενώ αντίθετα πιστωτικοί είναι συνήθως οι ασφαλισμένοι 

που είδαν μείωση στα εισοδήματά τους. 

 

2. Που βρίσκω την εκκαθάριση; Πως κάνω περιήγηση; 

Στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ και στην γνωστή σε όλους πλατφόρμα σύμφωνα με τις 

ακόλουθες εικόνες:  

https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2018-05/EGK21_27-04-2018.pdf
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2018-10/EGK45_08102018.pdf
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2018-12/EGK_50_2018.pdf
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Επόμενη εικόνα: 
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Επιλέγουμε εκτύπωση στο 2019, ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα: 
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Είναι το ειδοποιητήριο εκκαθάρισης, στο κάτω μέρος έχει κωδικό πληρωμής (στο παρόν 

έχει περικοπεί για λόγους δεδομένων), ο οποίος είναι ο  παλαιός κωδικός (όχι ο νέος 

του 2020) που λήγει σε 01, με τον οποίο κάνουμε τις τραπεζικές πληρωμές. 

Η βάση υπολογισμού (Κ.Φ.Α.). Τι είναι αυτό; Είναι (κατά το άρθρο 39 του ν.4387/16) 

το άθροισμα του καθαρού φοροληγητέου αποτελέσματος έτους 2018 + τις καταβλητέες 

ασφαλιστικές εισφορές 2018.  

Προς περαιτέρω εξακρίβωση, το μεν ΚΦΑ το εξευρίσκω στη φορολογική δήλωση του 

2018, ενώ τις καταβλητέες εισφορές 2018, στην εκκαθάριση ΕΦΚΑ 2018. 

 

 

Β. Επιλέγω στη συνέχεια εμφάνιση εκκαθάρισης 2019 για να ελέγξω 

λεπτομέρειες: 

 

Στην εκκαθάριση 2019 έχουμε και πάλι επιλογές, όπου μπορούμε να εμφανίσουμε 

ανάλυση του φορολογητέου εισοδήματος, των μειώσεων, των καταβλητέων εισφορών, και 

των καταβολών, πατώντας τις σχετικές επιλογές (με κόκκινο): 

Στην προηγούμενη εικόνα βλέπουμε ανάλυση της βάσης υπολογισμού. (περί 

αυτής εξηγήσαμε ανωτέρω). 
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Εδώ βλέπουμε αν έχουμε εκπτώσεις και ποιες είναι 

 

Εδώ βλέπουμε πως διαμορφώνονται οι μηνιαίες εισφορές του 2019 (και άρα τις 

διαφορές από τα ήδη εκδοθέντα ειδοποιητήρια) 
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Εδώ βλέπουμε τις καταβολές που έχουμε κάνει (με γραμμάτια, ΔΙΑΣ, ή 

συμψηφισμούς). 

 

 

Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης στην προκείμενη περίπτωση είναι χρεωστικό 

(καταβλητέες 2.320,62- καταβληθείσες 2.204,93 = 115,69 ευρώ: 

 

 

3. Πως ελέγχω αν είναι ορθές οι καταβολές μου: 
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Κατ’αρχήν μέσω του PORTAL επιλέγω εκτύπωση κατάστασης γραμματίων 1.1.2019-

31.12.2019 (από όλους τους Συλλόγους) και τσεκάρω αν το σύνολο είναι αυτό που 

αναφέρεται στην πιο πάνω εικόνα. 

Ψάχνω το αρχείο καταβολών μου μέσω ΔΙΑΣ (καταθετήρια) και ελέγχω αν το σύνολό 

τους αντιστοιχεί με αυτό που εμφαίνεται στην πλατφόρμα. 

Παράλληλα ελέγχω αν έχω τυχόν άλλες πιστώσεις (πχ. περσινό συμψηφισμό από 

εκκαθάριση 2018). 

Παρατήρηση: Ποσά που έχουν καταβληθεί μέσω ΔΙΑΣ (ακόμη και το 2020) μέχρι την 

ημερομηνία της εκκαθάρισης, με τον παλαιό κωδικό 01 κατά πάσα πιθανότητα έχουν 

χρησιμοποιηθεί στην εκκαθάριση, όπως το ίδιο συμβαίνει και με τυχόν πιστωτικά 

υπόλοιπα, προηγουμένων ετών που δεν επιστράφηκαν.  

 

4. Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, πως πληρώνω; 

Το χρεωστικό αποτέλεσμα της εκκαθάρισης πληρώνεται σε 5 δόσεις αρχής γενομένης 

από της πρώτης μέχρι 30.11.2020 και των επομένων  στις τελευταίες εργάσιμες εκάστου 

εκ των επομένων μηνών. Χρησιμοποιώ τον παλαιό κωδικό RF …………01 που 

εμφαίνεται στην εκτύπωση της εκκαθάρισης και είναι ίδιος με αυτόν του ειδοποιητηρίου 

του 2019. 

 

5. Προκειμένου να μην υπάρχει σύγχυση με το νέο σύστημα τα 

ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ 2020 και μετά έχουν κωδικό πληρωμής που λήγει 

σε -03. 

 

6. Η εκκαθάριση είναι πιστωτική, ενώ παράλληλα μου παρέχεται η 

δυνατότητα επιλογής συμψηφισμού (με μέλλουσες εισφορές), τι κάνω; 

 

Κατ’αρχήν έχουμε μεριμνήσει να αναφέρουμε τραπεζικό λογαριασμό στα ατομικά μας 

στοιχεία, ως κατωτέρω εικόνα, επιλέγοντας επεξεργασία στοιχεία και εισάγοντας αριθμό 

IBAN: 
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Αν το ποσόν είναι κάτω από 50 ευρώ συμψηφίζεται αυτόματα και δεν υπάρχει 

δυνατότητα επιστροφής, ενώ το κουμπί συμψηφισμού είναι απενεργοποιημένο. 

Αν το ποσόν είναι άνω των 50 ευρώ, εφόσον δεν επιλέξουμε συμψηφισμό και χωρίς να 

κάνουμε κάτι άλλο, το ποσόν θα κατατεθεί εντός του Δεκεμβρίου 2020 στον λογαριασμό 

μας.  

Δεν συνιστάται για δικηγόρους ο συμψηφισμός, καθόσον δεν μπορούμε να γνωρίζουμε 

τα μελλοντικά μας γραμμάτια, που είναι λίαν πιθανόν να υπερκαλύπτουν κάθε μηνιαία 

εισφορά μας, οπότε το προς συμψηφισμό ποσόν παραμένει υπέρ ΕΦΚΑ και θα μπορεί 

να επιστραφεί μόνον με την επόμενη εκκαθάριση 2020. 

Σε κάθε περίπτωση θα ξεκινήσει να εξοφλεί ειδοποιητήρια μετά την 30.11.2020, εφόσον 

επιλέξουμε συμψηφισμό. 

 

7. Γιατί δεν συμπίπτει το ποσόν της βεβαίωσης ΕΦΚΑ με αυτό που δείχνει 

η εκκαθάριση; 

 Η βεβαίωση δείχνει το ποσόν που καταβλήθηκε εντός έτους (μπορεί να αφορά και 

Δεκέμβριο προηγούμενου έτους), ενώ η εκκαθάριση δείχνει το ποσόν που καταβλήθηκε 

και αφορά τις ετήσιες εισφορές. 
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8.  Γιατί να μην επιλέξω συμψηφισμό;  

Μικρά ποσά δεν τίθεται θέμα. Γενικά όμως λέμε όχι στο συμψηφισμό γιατί δεν ξέρουμε 

στο μέλλον τι γραμμάτια θα έχουμε. Πέρσι συνάδελφοι που είχαν πολλά γραμμάτια, 

κράτησαν και το ποσόν της επιστροφής μέσα και έπρεπε να περιμένουν την επόμενη 

εκκαθάριση. 

 

9. Έχω πιστωτικό χρειάζεται να κάνω κάτι;  

Δεν πατάμε τίποτε, βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε βάλει το IBAN όπως ανωτέρω εικόνα (αν 

το κάναμε πέρσι, είναι εκεί) και αναμένουμε εντός του Δεκεμβρίου 2020 θα γίνει 

εκταμίευση των χρημάτων στον λογαριασμό μας. Προϋπόθεση επιστροφής του 

πιστωτικού είναι να μην υπάρχει οφειλή από εισφορές 2020 καθώς και μη 

ρυθμισμένη οφειλή στο ΚΕΑΟ. Αν υπάρχει τέτοια οφειλή, παρακρατείται το πιστωτικό 

μέχρι την εξόφληση του χρέους και επιστρέφεται τυχόν υπόλοιπο. 

 

10. Είμαι έμμισθος και βλέπω διαφορές εκκαθάρισης 2017 έως 2019 

(120 ευρώ). 

 Συνάδελφοι βλέπουν διαφορές εκκαθάρισης 2017-2019, συνήθως έμμισθοι που ο 

εντολέας τους δεν κατέβαλε (και ορθώς πλην δημοσίου και άλλων οργανισμών) εισφορά 

ΟΑΕΔ ποσόν 120 ευρώ, τα οποία θα πρέπει κανονικά να πληρώσουν. Συνήθως αυτό 

συμβαίνει σε εμμίσθους με μηδενικό εισόδημα ή ζημία, όπως κατωτέρω παράδειγμα: 
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Το πληρώνω κανονικά με τον κωδικό πληρωμής που αναφέρεται και λήγει σε 01. 

Θυμίζουμε πως οι έμμισθοι δικηγόροι, είναι οι μόνοι ασφαλιζόμενοι μισθωτοί, που 

έχουν εξαιρεθεί από τις κρατήσεις των συνεισπραττομένων (ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, Εργατική Εστία 

κλπ. Συνολικού ύψους 7% περίπου). 

11. Είμαι έμμισθος και έχω εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα, πως 

είναι το φυσιολογικό ειδοποιητήριο: 

Οι έμμισθοι δικηγόροι με εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα καταβάλλουν 

εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (μέχρι και το 2019) όπως και άμισθοι συνάδελφοι, για όσο 

εισόδημα έχουν (Κ.Φ.Α.) χωρίς όμως να υπόκεινται σε ελάχιστη εισφορά. ΠΧ. Αν 

έχουν εισόδημα 200 ευρώ μηνιαίως θα πληρώσουν για αυτήν και όχι για 650 

ευρώ. Ιδού και μια εκκαθάριση εμμίσθου δικηγόρου με εισόδημα από ελεύθερη 

δικηγορία: 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ορθό είναι το ειδοποιητήριο εκκαθάρισης του 

εμμίσθου μόνο αν έχει το ορθό ποσόν στις εισφοροδοτούμενες αποδοχές 

μισθωτής απασχόλησης 2019. Σε πολλούς συναδέλφους, αυτό λείπει, οπότε η 

εκκαθάριση είναι εσφαλμένη. Ήδη το πρόβλημα έχει επισημανθεί στον ΕΦΚΑ 

και αναμένουμε την επίλυση. Καλό είναι οι συνάδελφοι να απευθυνθούν και οι 

ίδιοι στη Διεύθυνση Εισφορών Μη Μισθωτών ΕΦΚΑ επί της οδού Σατωβριάνδου 

18. 

 

12. Mπορώ την εκκαθάριση 2019  να την εντάξω στη ρύθμιση οφειλών 

120 δόσεων του ν4611/2019; 

Δυστυχώς όχι, καθόσον στη ρύθμιση μπορεί να ενταχθεί μόνο η εκκαθάριση 

2017 και 2018. Αν δεν πληρώσω την εκκαθάριση αυτή βεβαιώνεται στο ΚΕΑΟ  

και υπάρχει κίνδυνος απώλειας ήδη τηρουμένων ρυθμίσεων. Αν δεν έχω 

ρυθμίσεις εκκρεμείς, μπορώ να τη ρυθμίσω σε 12 δόσεις στο ΚΕΑΟ. 
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13. Έχουν παρουσιαστεί λάθη στην εκκαθάριση; 

Από μία πρώτη επισκόπηση δεν προκύπτουν σημαντικά λάθη κατά την πρώτη 

ημέρα της εκκαθάρισης, όμως υπάρχουν πολλά ειδοποιητήρια εμμίσθων 

δικηγόρων κυρίως του δημοσίου τομέα, με μηδενικό εισόδημα ή ζημία, που 

εμφανίζουν εκκαθάριση 167,95 ευρώ. Πρόκειται για προφανές λάθος του 

συστήματος για μεγάλο αριθμό εμμίσθων που η Ενιαία Αρχή Πληρωμών δεν έχει 

αποστείλει στον ΕΦΚΑ στοιχεία κρατήσεων Ιανουαρίου 2019. Το πρόβλημα αυτό 

έχει γνωστοποιηθεί στον ΕΦΚΑ και αναμένουμε επίλυση. 

 

14. Είμαι ασκούμενος/η δικηγόρος και για κάποιο διάστημα έχω 

πληρωθεί ως μισθωτός ή με τίτλο κτήσης, τι ειδοποιητήριο θα λάβω? 

Το σύστημα θεωρεί ότι υπάρχει παράλληλη ασφάλιση (κατά προσομοίωση με τους 

εμμίσθους δικηγόρους) και συνυπολογίζει τις εισφορές που έχουν κρατηθεί (επί των 

αποδοχών ή του τίτλου κτήσης) και τις συμψηφίζει-αφαιρεί από την ελάχιστη 

εισφορά του κλάδου υγείας, όπως το ακόλουθο παράδειγμα: 

 

 

15. Σε ποιες περιπτώσεις έχουμε Νέα Εκκαθάριση ετών 2017 και 

2018. 

Καλό είναι να ελέγχουμε τις ημερομηνίες των παλαιοτέρων εκκαθαρίσεων καθόσον σε 

πολλές περιπτώσεις έχουμε νέα εκκαθάριση. Τέτοιες περιπτώσεις έχουμε ιδίως, όταν 
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υπάρχει αλλαγή στη φορολογική μας εικόνα (πχ. Τροποποιητική φορολογική δήλωση), 

αλλαγή στις εισφορές μισθωτής (αναδρομική υποβολή ΑΠΔ) ή αλλαγή στα ποσά των 

γραμματίων, λόγω ακυρώσεων ή αποστολής από το Σύλλογο συμπληρωματικών. 

ΥΓ. Ο περσινός οδηγός εκκαθάρισης μπορεί να αναζητηθεί εδώ: 

https://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%BA%CE%B5%CE%B4-

%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9

%CE%BA%CE%AC/%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%

83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-

%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-

%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%8

3%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%86%CE%BA%CE%B1-2018 

και ο οδηγός εκκαθάρισης 2017 εδώ: 

http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%BA%CE%B5%CE%B4-

%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9

%CE%BA%CE%AC/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%

B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-

%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-

%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%8

3%CE%B7%CF%82-

%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD-

%CE%B5%CF%86%CE%BA%CE%B1-2017-2018 

 

Αθήνα 2 Νοεμβρίου 2020 

Ανδρέας Κουτσόλαμπρος      Αγγελική Πλατή 

Σύμβουλος ΔΣΑ       Ασφαλιστική Σύμβουλος ΔΣΑ 

Πρόεδρος Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων 

 

 

https://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%BA%CE%B5%CE%B4-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%86%CE%BA%CE%B1-2018
https://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%BA%CE%B5%CE%B4-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%86%CE%BA%CE%B1-2018
https://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%BA%CE%B5%CE%B4-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%86%CE%BA%CE%B1-2018
https://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%BA%CE%B5%CE%B4-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%86%CE%BA%CE%B1-2018
https://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%BA%CE%B5%CE%B4-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%86%CE%BA%CE%B1-2018
https://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%BA%CE%B5%CE%B4-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%86%CE%BA%CE%B1-2018
https://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%BA%CE%B5%CE%B4-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%86%CE%BA%CE%B1-2018
http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%BA%CE%B5%CE%B4-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%86%CE%BA%CE%B1-2017-2018
http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%BA%CE%B5%CE%B4-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%86%CE%BA%CE%B1-2017-2018
http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%BA%CE%B5%CE%B4-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%86%CE%BA%CE%B1-2017-2018
http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%BA%CE%B5%CE%B4-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%86%CE%BA%CE%B1-2017-2018
http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%BA%CE%B5%CE%B4-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%86%CE%BA%CE%B1-2017-2018
http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%BA%CE%B5%CE%B4-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%86%CE%BA%CE%B1-2017-2018
http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%BA%CE%B5%CE%B4-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%86%CE%BA%CE%B1-2017-2018
http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%BA%CE%B5%CE%B4-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%86%CE%BA%CE%B1-2017-2018
http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%BA%CE%B5%CE%B4-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%86%CE%BA%CE%B1-2017-2018

