
ΑΠΟΦΑΕΙ ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟ  

ΓΙΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 

 

H  υντονιςτικι  Επιτροπι των Δικθγορικϊν υλλόγων Ελλάδοσ, κατά τθ 

ςθμερινι τθσ (16-03-2019) ςυνεδρίαςθ, ςτθν Ακινα, υπό τθν προεδρία του 

Προζδρου τθσ , Δθμθτρίου Βερβεςοφ, ςυηιτθςε διεξοδικά τα κζματα που 

ζχουν ανακφψει  αφ’ ενόσ ςχετικά με τισ ειςφορζσ μθ μιςκωτϊν του ΕΣΕΑΕΠ, 

που επιβάλλονται με κακυςτζρθςθ 27 μθνϊν, και αφ’ ετζρου με τθν 

αδικαιολόγθτθ απϊλεια τθσ αςφαλιςτικισ ικανότθτα των ςυναδζλφων με 

ευκφνθ του ΕΦΚΑ.  

 

H  υντονιςτικι  Επιτροπι ζλαβε υπόψθ τθσ τθν ειςιγθςθ τουυμβοφλου του 

ΔΑ, Ανδρζα Κουτςόλαμπρου, επί των κεμάτων αυτϊν, θ οποία ζχει ωσ εξισ :  

 

«Α. ΕΙΦΟΡΕ ΕΣΕΑΕΠ 

Σο Ενιαίο Σαμείο Επικουρικισ Αςφάλιςθσ και Εφάπαξ Παροχϊν (ΕΣΕΑΕΠ) 

ιδρφκθκε με τα άρκρα 74 επ. του ν.4387/2016 και ς’αυτό ζχουν ενταχκεί ο 

Κλάδοσ Επικουρικισ Αςφάλιςθσ Δικθγόρων (ΚΕΑΔ) και ο Σομζασ Προνοίασ 

Δικθγόρων Ακθνϊν (ΣΠΔΑ). 

Διατθρεί δφο Κλάδουσ: 

Α) Επικουρικι αςφάλιςθ: Οι ειςφορζσ αυτζσ προβλζπονται ςτο άρκρο 97 του 

ν.4387/2016, επιβάλλονται από 1.1.2017, αφοροφν όλουσ τουσ δικθγόρουσ 

τθσ χϊρασ και αρχικϊσ είχαν οριςτεί ωσ ποςοςτό 7% επί του Κακαροφ 

Φορολογθτζου Αποτελζςματοσ τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ. Πλζον μετά τθν 

ιςχφ του ν.4578/2018 οι ειςφορζσ αυτζσ είναι ουςιαςτικά πάγιεσ, ωσ ποςοςτό 

7% επί του κατϊτατου μιςκοφ και μάλιςτα με αναδρομικι ιςχφ από 1.1.2017. 

Σοφτο αποτελεί ςθμαντικι επιτυχία για τον Κλάδο μασ, αφοφ περιορίηει 

ςθμαντικά τον ειςπρακτικό – φορολογικό χαρακτιρα των ειςφορϊν. 

Μθνιαία ειςφορά: α) από 1.1.17 ζωσ 31.1.19 (κατϊτατοσ μιςκόσ 586,08) 

41,02 ευρϊ 

   β) από 1.2.19 (κατϊτατοσ μιςκόσ 650) 45,50 ευρϊ 

 



Β) Πρόνοια (μόνο δικθγόροι Ακθνϊν) Οι ειςφορζσ αυτζσ προβλζπονται ςτο 

άρκρο 35 του ν.4387/2016, επιβάλλονται από 1.1.2017, αφοροφν μόνο 

δικθγόρουσ Ακθνϊν και αρχικϊσ είχαν οριςτεί ωσ ποςοςτό 4% επί του 

Κακαροφ Φορολογθτζου Αποτελζςματοσ τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ. Πλζον 

μετά τθν ιςχφ του ν.4578/2018 οι ειςφορζσ αυτζσ είναι ουςιαςτικά πάγιεσ, ωσ 

ποςοςτό 4% επί του κατϊτατου μιςκοφ και μάλιςτα με αναδρομικι ιςχφ από 

1.1.2017. Σοφτο αποτελεί ςθμαντικι επιτυχία για τον Κλάδο μασ, αφοφ 

περιορίηει ςθμαντικά τον ειςπρακτικό – φορολογικό χαρακτιρα των 

ειςφορϊν. 

Μθνιαία ειςφορά: α) από 1.1.17 ζωσ 31.1.19 (κατϊτατοσ μιςκόσ 586,08) 

23,44 ευρϊ 

   β) από 1.2.19 (κατϊτατοσ μιςκόσ 650) 26,00 ευρϊ 

 

 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕ ΕΙΦΟΡΕ: Λόγω κακυςτζρθςθσπου οφείλεται ςε υπαιτιότθτα 

τθσ Πολιτείασ (ΕΣΕΑΕΠ και Τπουργείο Εργαςίασ) δεν ζχουν καταλογιςκεί οι 

ειςφορζσ 2017 και 2018 και ςφμφωνα με ςχετικι εγκφκλιο του Τπουργείου, τα 

αναδρομικά που αφοροφν το χρονικό διάςτθμα από 1.1.2017 ζωσ και 

31.12.2018 και ζχουν εκκακαριςτεί, κα επιβλθκοφν ςε 36 δόςεισ. 

Αναλυτικά θ επιβάρυνςθ:  

 ΑΦΑΛΙΜΕΝΟΙ ΑΝΩ ΣΗ ΠΕΝΣΑΕΣΙΑ – ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΡΙΟ ΕΣΕΑΕΠ 

ΕΛΑΧΙΣΗ ΒΑΗ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΗ 

7% (ΑΠΑΝΣΕ 

ΠΛΗΝ 

ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 

4% (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 

ΑΘΗΝΩΝ, 

ΤΜΒ/ΦΟΙ, 

ΔΙΚ.ΕΠΙΜΕΛΗΣΕ, 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, 

ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ) 

ΤΝΟΛΟ 

2017-8 (586,08) 41,02 23,44 64,46 

2019  (650) 45,50 26,00 71,50 

ΑΤΞΗΗ +4,48 +2,56 +7,04 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 

(2017 -2018) ΕΠΚ 

36 ΜΗΝΕ Ή 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΟ 

ΕΙΔΟΠ.1ου 2019 

ΕΩ ΕΙΔΟΠ. 

12ου2021 

+ 27,35 +15,63 +42,98 

ΤΝΟΛΟ 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΡΙΟΤ 

(45,50+27,35) 

72,80 

(26+15,63) 

41,63 

 

114,43 

υμπεραςματικά οι μεν δικθγόροι (πλθν Ακθνϊν) κα λάβουν ειδοποιθτιριο 

ΕΣΕΑΕΠ 72,80 ευρϊ το μινα (τακτικι ειςφορά και αναδρομικι), οι υπόλοιποι 

αςφαλιςμζνοι κα λάβουν ειδοποιθτιριο ΕΣΕΑΕΠ 114,43 ευρϊ το μινα 

(τακτικι ειςφορά και αναδρομικι). 

ΑΦΑΛΙΜΕΝΟΙ ΚΑΣΩ ΠΕΝΣΑΕΣΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΡΙΟ ΕΣΕΑΕΠ 

ΕΛΑΧΙΣΗ ΒΑΗ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΗ 

7% (ΑΠΑΝΣΕ 

ΠΛΗΝ 

ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 

4% (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 

ΑΘΗΝΩΝ, 

ΤΜΒ/ΦΟΙ, 

ΔΙΚ.ΕΠΙΜΕΛΗΣΕ, 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, 

ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ) 

ΤΝΟΛΟ 

2017-8 (410,26) 

Ή 586,08 Χ 70% 

 

28,71 

 

16,41 

 

45,12 

2019 (455,00) 

Ή 650 Χ 70% 

 

31,85 

 

18,20 

 

50,05 

ΑΤΞΗΗ +3,14 +1,79 +4,93 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 

(2017 -2018) ΕΠΚ 

36 ΜΗΝΕ Ή 

ΑΠΟ 

ΕΙΔΟΠ.1ου2019 

ΕΩ ΕΙΔΟΠ. 

12ου 2021 

 

 

+ 19,15 

 

 

+10,94 

 

 

+30,09 

ΤΝΟΛΟ 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΡΙΟΤ 

(31,85+19,15) (26+15,63)  



51,00 29,14 80,14 

 

υμπεραςματικά οι μεν δικθγόροι πλθν Ακθνϊν (πενταετίασ) κα λάβουν 

ειδοποιθτιριο ΕΣΕΑΕΠ 51 ευρϊ, ενϊ οι υπόλοιποι αςφαλιςμζνοι κα λάβουν 

ειδοποιθτιριο ΕΣΕΑΕΠ 80,14 ευρϊ. 

ΗΜΕΙΩΗ: Θυμίηουμε πωσ θ ζκπτωςθ αυτι τθσ πρϊτθσ πενταετίασ αποτελεί 

αςφαλιςτικι οφειλι για τον ΝΖΟ αςφαλιςμζνο που  εξοφλείται εξ ολοκλιρου 

μζχρι και τθ ςυμπλιρωςθ δεκαπζντε (15) 

ετϊν αςφάλιςθσ (παρ. 3 άρκρου 39Α ν.4387/16) . 

 

ΤΓΚΡΙΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟ Ν.4387/2016 ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΙΦΟΡΩΝ 

Ανατρζχοντασ ςτθν Ανακοίνωςθ του ΣΑΝ για το 2016 κα δοφμε ότι θ ειςφορά 

των παλαιϊν αςφαλιςμζνων ανερχόταν ςτα 578,40, ενϊ των νζων 

αςφαλιςμζνων κυμαινόταν ανάλογα τθν Αςφαλιςτικι Κατθγορία από 499,20 

ζωσ 727,80. Επιπλζον αυτϊν υπιρχε πόροσ ΣΕΑΔ επί τθσ προειςπράξεωσ, ο 

οποίοσ δεν αφαιρείτο καν από τθν ετιςια ειςφορά. 

Αντ’αυτϊν θ ετιςια ειςφορά ςιμερα είναι 41,02 Χ 12 = 492,24 και από 1.2.19 

45,50 Χ 12 = 546 ευρϊ, ιτοι κατϊτερθ από παλιά (χωρίσ να ςυνυπολογίηονται 

όςα καταβάλαμε με τα γραμμάτια προκαταβολισ ειςφορϊν). 

Αντίςτοιχα ςτο ΣΠΔΑ θ ειςφορά παλαιοφ αςφαλιςμζνου ιταν 366,12 ενϊ 

νζου αςφαλιςμζνου μεταξφ 409,32 και 484,21. Επιπλζον υπιρχε ειςφορά επί 

γραμματίων προείςπραξθσ μεταξφ 37,49 ζωσ 85,68. 

Αντ’αυτϊν θ ετιςια ειςφορά ςιμερα είναι 23,44 Χ 12 = 281,28 και από 1.2.19 

26 Χ 12 = 312 ευρϊ,ιτοι κατϊτερθ από παλιά. 

ΕΙΦΟΡΕ ΕΜΜΙΘΩΝ 

Με δεδομζνο ότι οι ζμμιςκοι δικθγόροι ζχουν καταβάλει από 1.1.2017 και 

καταβάλουν ειςφορά επικουρικισ και πρόνοιασ, δεν επιβαρφνονται με 

ειδοποιθτιριο ΕΣΕΑΕΠ.  Προβλζπεται ρθτϊσ ςτθν εγκφκλιο: «3) Στισ 

περιπτώςεισ που η κράτηςη γίνεται επί του προβλεπόμενου κατώτατου 

βαςικοφ μιςθοφ για όλεσ τισ υπαγόμενεσ δραςτηριότητεσ, το ποςό αυτό 

παρακρατείται μία φορά. Για παράδειγμα ςε περίπτωςη ζμμιςθου 

δικηγόρου, ο οποίοσ διατηρεί και δικό του γραφείο, θα καταβληθεί η 

προβλεπόμενη ειςφορά από τη μιςθωτή απαςχόληςη επί του προβλεπόμενου 

κατώτατου βαςικοφ μιςθοφ, με επιμεριςμό μεταξφ εντολζα και δικηγόρου,». 



ΕΙΦΟΡΕ ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΩΝ ΜΕ Σ.Π.Τ. 

Με δεδομζνο ότι οι απαςχολοφμενοι με Σ.Π.Τ. ζχουν καταβάλει από 1.1.2017 

και καταβάλουν ειςφορά επικουρικισ και πρόνοιασ, δεν επιβαρφνονται με 

ειδοποιθτιριο ΕΣΕΑΕΠ.  Προβλζπεται ρθτϊσ ςτθν εγκφκλιο: «Δ. Για τουσ 

αςφαλιςμζνουσ που αμείβονται με δελτίο παροχισ υπθρεςιϊν και για τουσ 

οποίουσ προκφπτει ότι το ειςόδθμά τουσ προζρχεται από τθν απαςχόλθςι 

τουσ ςε ζνα ι και δφο πρόςωπα (παρ. 9 του άρκρου 39 του ν. 4387/2016) κα 

καταβάλλονται από 1-1-2019 οι παρακάτω ειςφορζσ: για τουσ µθχανικοφσ και 

υγειονομικοφσ, ποςοςτό 4%, υπολογιηόµενο επί του ποςοφ που αντιςτοιχεί 

ςτον κατϊτατο βαςικό µιςκό µιςκωτοφ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.». 

θμαντικά  λάκθ κατά τθν πρϊτθ ανάρτθςθ των ειδοποιθτθρίων και που 

εντοπίηονται: 

Σα λάκθ εντοπίηονται ςτισ εξισ κατθγορίεσ: α) Σο ςφνολο από μια πρϊτθ 

επιςκόπθςθ των εμμίςκων αςφαλιςμζνων λαμβάνει παρανόμωσ 

ειδοποιθτιριο β) Πολλοί ςυνάδελφοι εκτόσ Ακθνϊν, εμφαίνονται ωσ 

Δικθγόροι Ακθνϊν και τουσ επιβάλλεται ειςφορά πρόνοιασ γ) Σο 

ειδοποιθτιριο δεν εξάγεται. δ) Δεν αναγράφεται αρμόδια Τπθρεςία, 

διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και τθλζφωνα για να απευκυνκοφν  οι 

αςφαλιςμζνοι. 

Η ζκδοςθ πολλαπλϊν ειδοποιθτθρίων ΕΣΕΑΕΠ και ΕΦΚΑ προςκζτει 

γραφειοκρατία, ταλαιπωρία και οικονομικι επιβάρυνςθ ςτουσ 

αςφαλιςμζνουσ, ενϊ δεν μπορεί να υπάρχει ςυμψθφιςμόσ ειςφορϊν από τα 

γραμμάτια. Η δικαιολογία που δίδεται ότι είναι διαφορετικοί φορείσ δεν 

ευςτακεί, κακόςον και ςτο ειδοποιθτιριο ΕΦΚΑ ειςπράττεται ειςφορά υπζρ 

ΕΟΠΤΤ (υγεία ςε είδοσ).  

 

Β. AΦΑΛΙΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ 

Για δεφτερθ ςυνεχόμενθ χρονιά κατά τθ διαδικαςία ανανζωςθσ αςφαλιςτικισ 

ικανότθτασ των ςυναδζλφων, παρουςιάςτθκαν εκατοντάδεσ φαινόμενα 

αςφαλιςμζνων που ενϊ πλθροφν τισ προχποκζςεισ για χοριγθςθ 

αςφαλιςτικισ ικανότθτασ υγειονομικισ περίκαλψθσ (άρκρα 22 και 23 

ν.4529/2018 και εγκφκλιοσ Φ. 40021 / οικ.9491/737/28.2.19 Τπουργείου 

Εργαςίασ), βρζκθκαν αναςφάλιςτοι αυτοί οι ίδιοι ι/και τα ζμμεςα μζλθ τουσ. 

Ήδθ για το κζμα υπάρχουν παρεμβάςεισ και επιςτολζσ του Προζδρου τθσ 

Ολομζλειασ προσ τθ Διοίκθςθ του ΕΦΚΑ 



υνάδελφοί μασ που χριηουν άμεςθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ 

(μεταμοςχευκζντεσ, νοςθλευόμενοι κλπ.) ευρίςκονται χωρίσ λόγο και αιτία 

άνευ αςφαλιςτικισ ικανότθτασ. 

Επίςθσ χιλιάδεσ ζμμεςα μζλθ ζχουν εξαφανιςτεί από το ςφςτθμα. 

Επιπλζον αποκαλφφκθκε και βεβαιϊκθκε από τισ υπθρεςίεσ του ΕΦΚΑ λάκοσ 

των ςυςτθμάτων τθσ ΗΔΙΚΑ,ςφμφωνα με το οποίο δεν ανανεϊνεται θ 

αςφαλιςτικι ικανότθτα των αςφαλιςμζνων με μθδενικι 2θ εκκακάριςθ». 

 

 

Κατόπιν αυτών, η Συντονιςτική Επιτροπή αποφάςιςε ομόφωνα: 

 

Α. Για το κζμα των ειςφορϊν ΕΣΕΑΕΠ 

1. Να ηθτιςει άμεςα ςυνάντθςθ με τθν Τπουργό και το Διοικθτι του 

ΕΣΕΑΕΠ για το ηιτθμα των ειςφορϊν ΕΣΕΑΕΠ. 

2. Να αναδειχκεί το εν λόγω κζμα ςτθν επικείμενθ ςυνζντευξθ τφπου τθσ 

19.3.2019, με τουσ λοιποφσ Επιςτθμονικοφσ Φορείσ. 

3. Να ηθτθκεί άμεςθ διόρκωςθ των λακϊν και χοριγθςθ ικανισ 

προκεςμίασ για τθν πλθρωμι των ειςφορϊν, παρατεινοφμενθσ τθσ 

υπάρχουςασ προκεςμίασ (29.3.2019) τουλάχιςτον μζχρι τζλουσ 

Απριλίου 2019. 

4. Να αυξθκοφνοιδόςεισ καταβολισ των αναδρομικϊσ οφειλομζνων 

ειςφορϊν. 

 

Β. Για το ηιτθμα τθσ αςφαλιςτικισ ικανότθτασ 

 

1.       Να αποδοκεί άμεςα αςφαλιςτικι ικανότθτα ςε όλουσ τουσ δικθγόρουσ, 

μζχρι να επιλυκοφν τα προβλιματα που ζχουν εντοπιςτεί. 

2.       Να μθν αφαιρείται θ αςφαλιςτικι ικανότθτα χωρίσ προθγοφμενθ 

ενθμζρωςθ και πρόςκλθςθ για ρφκμιςθ τυχόν εκκρεμοτιτων. 

3.       Να δθμιουργθκεί  πλατφόρμα για τθν θλεκτρονικι απόδοςθ 

αςφαλιςτικισ ικανότθτασ, με δυνατότθτα θλεκτρονικισ κατάκεςθσ 

δικαιολογθτικϊν από αςφαλιςμζνουσ. Η πλατφόρμα να επικοινωνεί ςε 



πραγματικό χρόνο με αυτζσ των ειςφορϊν μθ μιςκωτϊν και ΑΠΔ ϊςτε να 

υπάρχει άμεςθ ενθμζρωςθ για τθν εκπλιρωςθ των αςφαλιςτικϊν 

υποχρεϊςεων. 

4.       Να ενιςχυκοφν άμεςα με προςωπικό (μονίμουσ και ωφελοφμενουσ 

ΟΑΕΔ) οι μονάδεσ που εξυπθρετοφν δικθγόρουσ για τθν οριςτικι 

διεκπεραίωςθ όλων των εκκρεμϊν ηθτθμάτων. 

5. Να τροποποιθκεί άμεςα ο Οργανιςμόσ του ΕΦΚΑ με διατιρθςθ των 

Οργανικϊν Μονάδων που εξυπθρετοφν Δικθγόρουσ (ΣΑΝ, ΣΤΔΑ, ΣΤΔΠ, ΣΤΔΕ, 

ΣΤΔΘ). 


