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Ολοκληρώθηκε με προβλήματα και με μεγάλη καθυστέρηση (η σχετική 

Υπουργική Απόφαση είχε τάξει προθεσμία 31.3.2021) η εκκαθάριση της 

παράλληλης ασφάλισης (έμμισθοι, καθηγητές, μετακλητοί, αλλά και όσοι 

δεν είχαν λάβει ειδοποιητήρια). 

Η εκκαθάριση αφορά όλους όσοι έχουν μισθωτή δραστηριότητα και 

παράλληλου 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) 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 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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.» 

              

Τέλος εκδόθηκε η εγκύκλιος 43/2021 του e-ΕΦΚΑ με θέμα:    

«Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020 Ελ. Επαγγελματιών -

Αυτοαπασχολουμένων - Αγροτών με παράλληλη μισθωτή εργασία και των ασφαλισμένων 

που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 9 άρθρου 39 του Ν.4387/2016. 

Σχετ: 1. Οι διατάξεις των άρθρων 31 , 32 , 35 , 36 , 37 και 45 του Ν.4670/2020 (ΦΕΚ 

43/ΤΑ/28.02.2020) «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και Ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού 



Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης». 2. Η αριθμ. Δ15/Ε΄ 710706/423 (ΦΕΚ 1087/ΤΒ/22.03.2021) 

Υπουργική Απόφαση. 3. Οι αριθμ. 3 και 30/2020 Εγκύκλιες Οδηγίες της Δ/νσης Εισφορών 

Μη Μισθωτών e-ΕΦΚΑ. 

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και 

Ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης», προβλέπεται 

αποσύνδεση των εισφορών μη μισθωτών ασφαλισμένων από το δηλωθέν εισόδημα και ο 

προσδιορισμός τους με βάση ασφαλιστικές κατηγορίες, με έναρξη ισχύος από 01.01.2020. 

Περαιτέρω, με τη διάταξη του άρθρου 32 του ίδιου νόμου, ορίζεται ότι για τις περιπτώσεις 

μη μισθωτών ασφαλισμένων με παράλληλη μισθωτή απασχόληση καθώς και των 

ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 

όπως ισχύουν, για τον προσδιορισμό της μηνιαίας εισφοράς λαμβάνονται υπόψη τα ποσά 

εισφορών ανά κλάδο από τη μισθωτή απασχόληση και καταβάλλεται, εφόσον προκύπτει, η 

διαφορά από την κατώτατη, κατά περίπτωση, προβλεπόμενη εισφορά ή της εισφοράς τυχόν 

ανώτερης επιλεγείσας κατηγορίας. 

Με την ανωτέρω σχετική (2) Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας & Κοινωνικών 

Υποθέσεων ρυθμίζονται - μεταξύ άλλων - θέματα για την διαδικασία προσδιορισμού και 

εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020 για τα ανωτέρω πρόσωπα. 

Για την εφαρμογή των ανωτέρω, δόθηκαν από την Υπηρεσία μας οι απαραίτητες 

προδιαγραφές για τους κανόνες εισφοροδότησης και εξόφλησης, την απεικόνιση των 

εισφορών και της εκκαθάρισης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τη μηχανογραφική 

εφαρμογή «Ασφάλιση - Έσοδα Μη Μισθωτών» και σε συνεργασία με τις αρμόδιες 

Διευθύνσεις Εισφορών Μισθωτών, Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, έχουν 

ολοκληρωθεί οι μηχανογραφικές παραμετροποιήσεις. 

Με την παρούσα παρέχονται οδηγίες για την πληρέστερη κατανόηση της διαδικασίας 

υλοποίησης και των κανόνων εκκαθάρισης και την ενιαία εφαρμογή τους από τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες. 

ΓΕΝΙΚΑ 

Όπως είναι γνωστό, με την εισαγωγή του νέου εισφοροδοτικού συστήματος από 01.01.2020, 

το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και 

Αγροτών, προσδιορίζεται με βάση την επιλεχθείσα ασφαλιστική κατηγορία ή την 

υποχρεωτική κατηγορία κατάταξης, εφόσον δεν έχει επιλεγεί ασφαλιστική κατηγορία από 

τον ασφαλισμένο. Με τις πιο πάνω σχετικές (3) εγκύκλιες της Γενικής Διεύθυνσης 

Εισφορών e- ΕΦΚΑ έχουν δοθεί οδηγίες. 

Στις περιπτώσεις που παράλληλα με τη μη μισθωτή δραστηριότητα συντρέχει και μισθωτή 

εργασία, οι προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.4387/2016 , όπως αυτές ισχύουν, 

μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών λαμβάνονται υπόψη και αφαιρούνται - ανά 



κλάδο ασφάλισης - από τους αντίστοιχους κλάδους ασφάλισης της προβλεπόμενης 

κατηγορίας εισφορών μη μισθωτών. Το αποτέλεσμα προσδιορίζει τις εισφορές από την 

άσκηση του ελευθέρου επαγγέλματος, αυτοαπασχόλησης ή αγροτικής δραστηριότητας 

βάσει των άρθρων 31, 35, 36, 37 και 45 του Ν.4670/2020. 

Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό της μηνιαίας εισφοράς μη μισθωτού λαμβάνονται - ανά 

κατηγορία - υπόψη τα εξής: 

- Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες με παράλληλη 

Μισθωτή απασχόληση, το ποσό εισφοράς, ανά κλάδο ασφάλισης, από τη μισθωτή 

απασχόληση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της δεύτερης (2ης), ασφαλιστικής 

κατηγορίας ή της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη. 

- Για τους Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους (έως 5 έτη 

ασφάλισης) με παράλληλη Μισθωτή απασχόληση, το ποσό εισφοράς ανά κλάδο ασφάλισης 

από τη μισθωτή απασχόληση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της πρώτης (1ης) 

ασφαλιστικής κατηγορίας ή της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας εφόσον αυτή είναι 

μεγαλύτερη. 

- Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους με παράλληλη Μισθωτή 

απασχόληση, το ποσό εισφοράς, ανά κλάδο Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, 

από τη μισθωτή απασχόληση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της επιλεγείσας 

ασφαλιστικής κατηγορίας. 

- Για τους ασφαλισμένους που αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ) μέχρι και 

δύο εργοδότες ( παρ. 9 άρθρ. 39 του Ν.4387/2016 όπως ισχύει), το ποσό της εισφοράς, ανά 

κλάδο ασφάλισης, από τη μισθωτή απασχόληση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της 

επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας. 

Εφόσον, προκύψει διαφορά αυτή καταλογίζεται στον ασφαλισμένο για τον αντίστοιχο 

Κλάδο Ασφάλισης Μη Μισθωτού. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Κατά την πρώτη εφαρμογή του νέου εισφοροδοτικού πλαισίου, αξιοποιήθηκαν 

Πληροφοριακά Συστήματα Φορέων και η δήλωση των ασφαλισμένων στην ηλεκτρονική 

υπηρεσία «Αίτηση - Δήλωση επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας» προκειμένου να 

προσδιοριστούν οι ασφαλισμένοι με παράλληλη μισθωτή απασχόληση καθώς και τα 

πρόσωπα που είχαν υπαχθεί στο ασφαλιστικό καθεστώς αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής 

Υπηρεσιών ( παρ. 9 άρθρ. 39 Ν.4387/2016) και τέθηκε σε αναστολή η έκδοση των 

ειδοποιητηρίων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020 μέχρι τη λήψη των 

δεδομένων. 

Στο πλαίσιο αυτό και ανάλογα από τη διαθέσιμη πληροφορία - δήλωση: 



 

- Τέθηκε σε αναστολή η έκδοση ειδοποιητηρίων στις περιπτώσεις παράλληλης εργασίας ή 

ένταξης στις διατάξεις της παρ.9 άρθρ.39 Ν.4387/2016. 

- Εκδίδονταν ειδοποιητήριο εφόσον δεν υπήρχε, αντίστοιχα, διαθέσιμη πληροφορία περί 

παράλληλης εργασίας. 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Στο πεδίο εφαρμογής της εκκαθαριστικής διαδικασίας ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020, 

εμπίπτουν μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που, σύμφωνα με τα οριστικοποιημένα στοιχεία 

μισθωτής ασφάλισης, διατηρούσαν παράλληλα μισθωτή εργασία ή υπάγονταν στις 

διατάξεις της παρ. 9 άρθρ. 39 Ν.4387/2016, για μέρος ή ολόκληρο το έτος 2020. Στο πλαίσιο 

της εκκαθάρισης τακτοποιούνται: 

- Περιπτώσεις αναστολής ειδοποιητηρίων εφόσον, από τα οριστικοποιημένα στοιχεία, δεν 

επιβεβαιώνεται παράλληλη ασφάλιση και 

- Περιπτώσεις έκδοσης ειδοποιητηρίων εφόσον, από τα οριστικοποιημένα στοιχεία, 

διαπιστώνεται παράλληλη ασφάλιση. 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 

Για την υλοποίηση της διαδικασίας ακολουθήθηκαν τα πιο κάτω βήματα: 

- Προσδιορίστηκε το Μητρώο Μη Μισθωτών ενεργών ασφαλισμένων, κατά το έτος 2020. 

- Το Μητρώο Μη Μισθωτών διασταυρώθηκε με τις υποβληθείσες κατά το έτος 2020 

Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις Κοινών Επιχειρήσεων ή Δημοσίου Τομέα και 

προσδιορίστηκαν περίοδοι παράλληλης ασφάλισης. 

- Προσδιορίστηκε το ύψος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικές + 

ασφαλισμένου) ανά κλάδο ασφάλισης, από τη μισθωτή ασφάλιση. 

Ποσά που αντιστοιχούν σε Δώρα Εορτών και Επίδομα Αδείας δεν συνυπολογίστηκαν κατά 

τον προσδιορισμό των μηνιαίων εισφορών. 

- Προσδιορίστηκε το ύψος της ασφαλιστικής κατηγορίας Μη Μισθωτού (ενότητα ΓΕΝΙΚΑ). 

- Πραγματοποιήθηκε υπολογισμός, ανά μήνα, των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών 

μη μισθωτού, με βάση το σύνολο των εισφορών. 

Από την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω μηνιαία εισφορά μη μισθωτού αφαιρέθηκε, ανά 

κλάδο, το ποσό εισφοράς, από την έμμισθη εργασία. 

 



- Αφαιρέθηκαν ανά μήνα ποσά που είχαν καταβληθεί προς εξόφληση εισφορών μη 

μισθωτής ασφάλισης έτους 2020, συμπεριλαμβανομένων των Γραμματίων Προείσπραξης 

των Δικηγορικών Συλλόγων. 

- Προσδιορίστηκε το τελικό αποτέλεσμα της εκκαθάρισης. 

Προσοχή! 

Από την ανωτέρω διαδικασία της εκκαθάρισης έχουν εξαιρεθεί μη μισθωτοί ασφαλισμένοι 

με παράλληλη μισθωτή απασχόληση στον Δημόσιο Τομέα, για τους οποίους εκκρεμεί, από 

τους Φορείς Δημοσίου, η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) έτους 2020. Η 

διαδικασία εκκαθάρισης για τους ασφαλισμένους αυτούς θα ολοκληρωθεί σε επόμενη φάση 

και αφού ληφθούν τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΙΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 

Το υπόλοιπο της εκκαθάρισης μπορεί να είναι χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό. 

Το χρεωστικό υπόλοιπο, αναζητείται ισόποσα κατανεμημένο σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις. 

Η πρώτη (1η) δόση εκκαθάρισης καταβάλλεται εμπρόθεσμα έως 31/8/2021 (αριθμ. 

282/22/24.06.2021 απόφαση του ΔΣ e-ΕΦΚΑ). 

Κάθε επόμενη δόση καταβάλλεται, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου 

μήνα. Η τελευταία δόση καταβάλλεται εμπρόθεσμα έως την 31.01.2022. 

Μετά την ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής, οι δόσεις καθίστανται ληξιπρόθεσμες και 

επιβαρύνονται, κατά τα γνωστά, με τις νόμιμες προσαυξήσεις (ν.4158/2013). 

Το πιστωτικό υπόλοιπο της εκκαθάρισης, επιστρέφεται στους δικαιούχους σύμφωνα με την 

διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 104 του ν.4387/2016 , όπως ισχύει. Για την 

διαδικασία της επιστροφής θα ακολουθήσουν οδηγίες. 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 

Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης γνωστοποιείται στους ασφαλισμένους με ανάρτηση 

«ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020» στις 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. 

Παράλληλα ενημερώνεται η μηχανογραφική εφαρμογή «Ασφάλιση - Έσοδα Μη Μισθωτών 

ασφαλισμένων» e- ΕΦΚΑ. Για την παραμετροποίηση της μηχανογραφικής εφαρμογής έχει 

εκδοθεί σχετική οδηγία. 

Το ειδοποιητήριο περιλαμβάνει πίνακες με τα πιο κάτω στοιχεία: 

 



- Πίνακας Α΄: με την/τις ασφαλιστική/ές κατηγορίες Κύριας Ασφάλισης, Επικουρικής και 

Εφάπαξ Παροχών που έχουν ληφθεί υπόψη κατά την εκκαθάριση για τον προσδιορισμό των 

καταβλητέων εισφορών καθώς και το ποσό των εισφορών, ανά κλάδο. 

- Πίνακας Β΄ 

Μηνιαία Εισφορά Μη Μισθωτού: 

Μήνας: Αναφέρονται οι μήνες ασφάλισης μη μισθωτού για το έτος 2020, ανεξαρτήτως αν 

συντρέχει παράλληλη ασφάλιση. 

Μηνιαία εισφορά: το σύνολο της μηνιαίας εισφοράς μη μισθωτού, στην αντίστοιχη 

ασφαλιστική κατηγορία. 

Εισφορές από Μισθωτή Απασχόληση ανά Κλάδο: Περιλαμβάνονται τα μηνιαία ποσά 

ασφαλιστικών εισφορών από την παράλληλη μισθωτή απασχόληση και μέχρι του ύψους 

που καλύπτεται η μηνιαία εισφορά από τη μη μισθωτή δραστηριότητα, ανά κλάδο: α) Κλάδο 

Σύνταξης, β) Κλάδο Υγείας, γ) υπέρ Ανεργίας, δ) Στέγης υγειονομικών, ε) Επικουρικής 

Ασφάλισης και στ) Εφάπαξ παροχής. 

Μειώσεις/Εκπτώσεις: Περιλαμβάνονται τα ποσά μειώσεων λόγω, α) covid-19 για τους μήνες 

2ο -5ο / 2020 (ΠΝΠ 30/03/2020-Α΄75 & τις διατάξεις του ν.4690/30.05.2020) και β) μητρότητας 

( άρθρο 141 ν.3655/2008 ). 

Υπόλοιπο: Η τελική μηνιαία καταβλητέα εισφορά. 

- Πίνακας Γ: περιλαμβάνει τις καταβληθείσες εισφορές δηλαδή, τα ποσά που είχαν 

καταβληθεί προς εξόφληση εισφορών μη μισθωτής ασφάλισης μηνών που εντάχθηκαν στην 

διαδικασία εκκαθάρισης, συμπεριλαμβανομένων των Γραμματίων Προείσπραξης των 

Δικηγορικών Συλλόγων έτους 2020. 

- Πίνακας Δ΄: Δοσολόγιο με τα ποσά των δόσεων και τις ημερομηνίες εμπρόθεσμης 

πληρωμής. 

- Μήνυμα προς τους ασφαλισμένους 

- Στοιχεία πληρωμής: Απεικονίζεται ο κωδικός εντολής πληρωμής (RF) για την εξόφληση 

εισφορών. 

Επισημαίνεται ότι, στο ειδοποιητήριο απεικονίζονται όλοι οι μήνες του έτους αλλά στη 

διαδικασία εκκαθάρισης συμμετέχουν μόνο οι μήνες για τους οποίους εμφανίζονται 

συμπληρωμένα ποσά. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 



Για την απεικόνιση της νέας εκκαθάρισης στον Ατομικό Λογαριασμό Μη Μισθωτού, 

προστέθηκε στον πίνακα των διαθέσιμων εκκαθαρίσεων, επιλογή για την εκκαθάριση 

εισφορών έτους 2020. Η οθόνη της εκκαθάρισης περιλαμβάνει: 

- Την/τις ασφαλιστική/ές κατηγορίες Κύριας Ασφάλισης, Επικουρικής και Εφάπαξ 

Παροχών που έχουν ληφθεί υπόψη κατά την εκκαθάριση για τον προσδιορισμό των 

καταβλητέων εισφορών καθώς και το ποσό των εισφορών, ανά κλάδο. 

- Τις εισφορές, ανά κλάδο, από τη μισθωτή απασχόληση και μέχρι του ύψους που 

καλύπτεται η ελάχιστη προβλεπόμενη εισφορά επί παράλληλης άσκησης μισθωτών και μη 

μισθωτών δραστηριοτήτων ή η επιλεγείσα κατηγορία, εφόσον αυτή είναι ανώτερη. 

- Ανάλυση των καταβλητέων και καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών καθώς και το 

αποτέλεσμα της εκκαθάρισης (πιστωτικό, χρεωστικό, μηδενικό). 

- Στοιχεία που αφορούν τις δόσεις εκκαθάρισης. 

Παρακαλούμε με ευθύνη των Προϊστάμενων Διευθύνσεων και Υποκαταστημάτων να λάβει 

γνώση το προσωπικό των υπηρεσιών αρμοδιότητάς σας.                          

 

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 

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: 



 



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 

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 110 ευρώ (που είναι οι εισφορές ΟΑΕΔ 10 ευρώ μηνιαίως, 

αφαιρουμένης της έκπτωσης των 4 μηνών του 2020). 

 

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. 

Πως μου επιστρέφεται τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο? 

Κατ’αρχήν έχουμε μεριμνήσει να αναφέρουμε τραπεζικό λογαριασμό στα 

ατομικά μας στοιχεία, ως κατωτέρω εικόνα, επιλέγοντας επεξεργασία 

στοιχείων και εισάγοντας αριθμό IBAN: 



 

Aν και υπήρχε υπόσχεση για άμεση επιστροφή, ίσως και εντός Αυγούστου, 

φαίνεται πως το πράγμα καθυστερεί με την επίκληση της ανάγκης έκδοσης 

σχετικής κανονιστικής πράξης και παρότι ήδη υπάρχει η σχετική για τις 

εκκαθαρίσεις και τις επιστροφές των μη μισθωτών του 2020 που έλαβαν 

χώρα τον Απρίλιο του 2020. 

Ασφαλώς και έχουν ασκηθεί πιέσεις για την επίσπευση της επιστροφής και 

αυτό θα συνεχιστεί. 

Σημείωση: Με δεδομένη την αμφισβήτηση από τους εμμίσθους του 

δημοσίου της ποσοστιαίας εισφοράς υπέρ ανεργίας (με άσκηση αγωγών που 

δικαιώνονται ήδη πρωτοδίκως), έχουμε την άποψη πως το 10ευρο του ΟΑΕΔ 

πρέπει να πληρωθεί. 

Ακολουθεί ειδοποιητήριο χρεωστικό με δόσεις πληρωμής: 



 



Συνοψίζοντας, έμμισθος με παράλληλη ασφάλιση που λαμβάνει 

ειδοποιητήριο εκκαθάρισης 110 ευρώ, ή και μηδενικό (στην περίπτωση 

που έχει ως μισθωτός κανονική εισφορά -συνεισπραττόμενη ΟΑΕΔ), δεν 

ασχολείται περαιτέρω. 

 

 

ΙΙΙ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΛΑΘΗ 

Δεν έλειψαν και πάλι τα προβλήματα και τα λάθη στις εκκαθαρίσεις. 

Τραγικά θα τα χαρακτήριζα και χωρίς καμία ευθύνη του ασφαλισμένου! Τα 

περισσότερα από αυτά έχω ήδη διαβιβάσει στις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και 

αναμένω την άμεση επιδιόρθωσή τους συνολικά! Είναι φυσικά τα ίδια λάθη 

που είχαμε αντιμετωπίσει το 2017 με την πρώτη ανάρτηση των 

ειδοποιητηρίων μας, και όπως αναλυτικά έχω γράψει, οφείλονται στην 

παντελή έλλειψη επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο και αλληλεπίδρασης 

των συστημάτων του e-ΕΦΚΑ. 

Έχουμε μάλιστα και εγγράφως προτείνει αρμοδίως τη δημιουργία 

ηλεκτρονικής καρτέλας ανά ασφαλισμένο με πλήρη ανάλυση των εισφορών 

από κάθε δραστηριότητα, του ιστορικού και όλων των αναγκαίων στοιχείων, 

αλλά όλα αυτά αποτελούν «όνειρο θερινής νυκτός» προς το παρόν. 

Πάμε να δούμε πως ελέγχουμε τα λάθη της εκκαθάρισης: 

 

1ο Λάθος: Ορισμένοι μήνες έχουν καταβλητέα εισφορά παρά την 

ύπαρξη έμμισθης σχέσης. 

Σε περίπτωση που έχουμε διαρκή έμμισθη απασχόληση όλο το 2020 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, το οποίο έχει την ακόλουθη μορφή: 



 



Στην ανωτέρω περίπτωση, το σύστημα δεν βλέπει τις εισφορές από έμμισθη 

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

2020.  

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 1.1.2020 έως 31.12.2020 και έχουμε την 

ακόλουθη εικόνα: 

 

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


Στην προκείμενη εικόνα βλέπουμε κατ’αρχήν την αλλαγή Πακέτων 

Κάλυψης από 10ο 2020 (εγκύκλιος 47/2020) και καταβολή εισφορών 

(υπέρτερων) της επιλεγείσας Α.Κ. Οι Κωδικοί μπορεί να διαφέρουν κατά 

περίπτωση για δικηγόρους εκτός Αθηνών και δικηγόρους δημοσίου. Αυτό 

που ενδιαφέρει είναι να υπάρχουν εισφορές/κρατήσεις για όλους τους 

μήνες. 

Για το συγκεκριμένο λάθος (που αντιμετωπίζουν πολλοί) έχουμε 

ενημερώσει ήδη αρμοδίως και αναμένουμε την άμεση ανάκληση των 

ειδοποιητηρίων! 

Από τις υπηρεσίες μα αναφέρουν πως το λάθος οφείλεται είτε στην ορθή 

υποβολή από τον εργοδότη ΑΠΔ είτε στη μη οριστικοποίηση αυτής. Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι κατά το 2020, λόγω και της πανδημίας, των 

αλλαγών και παρατάσεων το σύστημα των ΑΠΔ είναι διάτρητο, ενώ 

υπάρχουν πολλά λάθη, μη οριστικοποιήσεων είτε από ευθύνη του ΕΦΚΑ, 

είτε από ευθύνη του εργοδότη. 

Σε καμία περίπτωση όμως δεν ευθύνεται ο ασφαλισμένος, ώστε να 

χρεώνεται με παράνομες εισφορές, καίτοι του έχουν γίνει οι ορθές 

κρατήσεις και αυτές έχουν καταβληθεί στον e-ΕΦΚΑ. 

Σημείωση: Σε περίπτωση που το ως άνω  λάθος δεν έχει ανακληθεί μέχρι 

20/8/2021 θα συντάξουμε σχέδιο αίτησης διόρθωσης για όλους τους 

συναδέλφους, με κοινοποίηση στον Συνήγορο του Πολίτη, στον 

Υπουργό και στον Εισαγγελέα για τυχόν διάπραξη ποινικών 

αδικημάτων. Παραθέτω και το σχετικό άρθρο 244 του Π.Κ. 

«Υπάλληλος που εν γνώσει βεβαιώνει ή εισπράττει φόρους, δασμούς, τέλη 

ή άλλα φορολογήματα, δικαστικά έξοδα ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα 

του Δημοσίου που δεν οφείλονται τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή 

χρηματική ποινή.» 

 

2ο Λάθος: Είμαι έμμισθος δημοσίου τομέα και δεν λαμβάνω εκκαθάριση 

Περί αυτού προβλέπει η εγκύκλιος που προαναφέρθηκε,  



Προσοχή! 

Από την ανωτέρω διαδικασία της εκκαθάρισης έχουν εξαιρεθεί μη μισθωτοί ασφαλισμένοι 

με παράλληλη μισθωτή απασχόληση στον Δημόσιο Τομέα, για τους οποίους εκκρεμεί, από 

τους Φορείς Δημοσίου, η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) έτους 2020. Η 

διαδικασία εκκαθάρισης για τους ασφαλισμένους αυτούς θα ολοκληρωθεί σε επόμενη φάση 

και αφού ληφθούν τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία. 

Κατά συνέπεια οι συνάδελφοι αυτής της κατηγορίας, αναμένουν την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας της υποβολής ΑΠΔ από τον εντολέα τους. 

Καλό είναι να προσκομίσουν στο λογιστήριο του εντολέα την εγκύκλιο 

10/2020 και να απαιτήσουν την ασφαλιστική τους τακτοποίηση. 

 

3ο Λάθος: Είμαι έμμισθος δημοσίου τομέα και λαμβάνω εκκαθάριση με 

πληρωμή του συνόλου των εισφορών (ως να μην υπάρχει έμμισθη 

εντολή). 

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο (2ο λάθος), 

όφειλε ο e-ΕΦΚΑ να μην προβεί σε εκκαθάριση. 

Κατά συνέπεια οι συνάδελφοι της κατηγορίας αυτής, θα πρέπει άμεσα να 

απευθυνθούν στον e-ΕΦΚΑ, καταθέτοντας την ακόλουθη αίτηση 

διόρθωσης: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΙΤΗΣΗ 

Επίθετο :…………. 

Όνομα:……….. 

Όνομα πατρός: ………... 

κατοίκου………………... 

ΤΚ 1…………. 

Δικηγόρου Αθηνών,  

ΑΜΚΑ: …………….. 

ΑΦΜ:…………..., ΔΟΥ: …………... 

 ΑΔΤ  : ………………. 

τηλ. Επικοινωνίας …………. 

Αθήνα, ................/2021 

 

 

Θέμα: Εκκαθάριση έτους 2020 

συνημμένα: 1.Μισθοδοσίες μου  από ΕΑΠ 

Ιανουαρίου 2020 έως και Δεκεμβρίου 2020, 

2.Βεβαίωση εργοδότη 

ΠΡΟΣ  

Τμήμα προσδιορισμού εισφορών μη μισθωτών 

 

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 2020 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 2020 μέσω ΕΑΠ και βεβαίωση εντολέα μου. 

Μετά τιμής  

 

……………………………………….  

 

 

 

 



Θα επακολουθήσουν περαιτέρω οδηγίες για τυχόν υποβολή αιτήσεων 

διορθώσεως για την περίπτωση του πρώτου λάθους.   

Αθήνα 11.8.2021 

Ανδρέας Κουτσόλαμπρος  

 

 


