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Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1. Όπως είναι ήδη γνωστό, υπάρχει μια μεγάλη μερίδα εργαζομένων, που παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους υπό καθεστώς εξηρτημένης εργασίας ή για τους δικηγόρους υπό καθεστώς 

έμμισθης εντολής ή της συνεργασίας του άρθρου 48 του Κώδικα Δικηγόρων, πλην όμως 

αμείβονται με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, φερόμενοι ως ελεύθεροι επαγγελματίες. 

Φυσικά οι δικηγόροι, υπαγόμενοι στην ασφάλιση του πρώην Ε.Τ.Α.Α. και από 1.1.2017 στην 

ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. (ήδη e-Ε.Φ.Κ.Α.), καταβάλλουν, κατ' αρχήν, τις προβλεπόμενες στο 

άρθρο 39 του ν. 4387/2016 εισφορές για τον κλάδο κύριας συντάξεως, ως εκ της ιδιότητας 

τους ως αυτοαπασχολούμενοι. Την ιδιότητα αυτή (του αυτοαπασχολούμενου) φέρουν κατά 

τον ισχύοντα Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013) και οι έμμισθοι δικηγόροι, καθόσον η 

παροχή από δικηγόρο νομικών συμβουλών και υπηρεσιών, ακόμα και στο πλαίσιο της 

σχέσεως πάγιας αντιμισθίας, είναι σχέση έμμισθης εντολής και δεν μπορεί να αποτελέσει 

αντικείμενο συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας (Σ.τ.Ε. 13/2022 4374/2013, 909/2011 7μ., 

Α.Π. 476/2007, 25/2002 Ολομ., 1/1994 Ολομ., 941/1992 κ.ά.). Διάφορο είναι το ζήτημα ότι 

σε ορισμένες περιπτώσεις ο νομοθέτης εξομοιώνει κατά πλάσμα δικαίου την αντιμετώπιση 

(από φορολογικής απόψεως) το εισόδημα των εμμίσθων δικηγόρων με εισόδημα από μισθωτές 

υπηρεσίες (βλ. Σ.τ.Ε. 909/2011 7μ.) αλλά  και από ασφαλιστικής απόψεως (άρθρο 38 

ν.4387/2016 και ΣτΕ 13/2022). 

2. Η νομοθετική αντιμετώπιση του ζητήματος 

Ο Νομοθέτης κατά καιρούς επιχείρησε να επιλύσει, όχι με ιδιαίτερη επιτυχία, το ως άνω 

πρόβλημα, και το ίδιο έγινε, με το Ν 4387/2016, επ’ ευκαιρία της ασφαλιστικής κάλυψης 

της ανωτέρω κατηγορίας εργαζομένων. 

Ειδικότερα, η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν 4387/2016 ορίζει: «9. Στους 

ασφαλισμένους της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι 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 (φυσικά και νομικά) εφαρμόζονται αναλογικά ως 

προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις 

του άρθρου 38 του παρόντος.» 

Πλέον, μετά την ισχύ του Ν 4670/2020, η διάταξη διαμορφώθηκε ως εξής: 
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___________________________________________________________________________ 

«9. Στους ασφαλισμένους της παραγράφου 1 που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και 

για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε έως 

δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφαρμόζονται αναλογικά, ως προς το ύψος, τον τρόπο 

υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις του άρθρου 38. 

Αν η υπαγωγή του ασφαλισμένου στη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου αμφισβητείται, 

μπορούν να υποβληθούν αντιρρήσεις ενώπιον του Ε.Φ.Κ.Α. από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο. 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται η διαδικασία 

των αντιρρήσεων, ο τρόπος έκδοσης των σχετικών αποφάσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις για 

την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.» 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Το πρόβλημα είχε αναλυθεί από το νομικό κόσμο και επισημανθεί εγκαίρως (Βλ. Ανδρέα 

Κουτσόλαμπρου, Ο νόμος 4387/2016 και οι έμμισθοι δικηγόροι. Οι δικηγόροι που απασχολούνται με 

τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ΕΔΚΑ 2016 σελ.601 επ., και ιδίου Η ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ 

εκδ.Νομική Βιβλιοθήκη σελ. 158 επ..). 

Την ανασφάλεια δικαίου που έχει δημιουργηθεί για το ως άνω κοινωνικό και εργασιακό 

πρόβλημα, ήρθε να επιτείνει η εγκύκλιος με αριθμό Φ80000/οικ. 2460/106/20.1.2017 του 

Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Η ως άνω 

εγκύκλιος έρχεται  εκτός των ορίων των ανωτέρω διατάξεων του ν.4387/2016, αλλά κυρίως 

ως μη όφειλε, να λειτουργήσει κανονιστικά, να ρυθμίσει δηλαδή τα κενά και τις ασάφειες 

της διάταξης και μάλιστα κόντρα στις ρυθμίσεις του ίδιου του Ν 4387/2016 και των λοιπών 

ανωτέρω διατάξεων. Μετά τη γενική κατακραυγή κατά της εγκυκλίου, το Υπουργείο έσπευσε 

να την αντικαταστήσει με μία βελτιωμένη έκδοση (αρ. πρωτ. Φ80000/οικ. 

5547/248/7.2.2017), η οποία επίσης δεν επιλύει το πρόβλημα. Με τις εγκυκλίους αυτές 

είχαν παρανόμως εξαιρεθεί από την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του άρ. 9 

του ν.4387/2016 οι δικηγόροι που απασχολούνται σε δικηγορικές εταιρείες. 

(αναφερόταν πιο συγκεκριμένα ότι στην κοινοποιούμενη διάταξη δεν υπάγονται οι εταίροι και 
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συνεργάτες δικηγορικών εταιριών, οι οποίοι καταβάλλουν εισφορές με βάση το άρθρο 39 (ως 

μη μισθωτοί)….)  

Κατά των σχετικών εγκυκλίων αυτών στράφηκε με αίτησης ακύρωσης η ΕΑΝΔΑ και ο 

υπογράφων την παρούσα Κωνσταντίνος Καρέτσος, ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την 13/2022 απόφασή του δικαίωσε πλήρως 

τις απόψεις του δικηγορικού σώματος και εξειδίκευσε κατά τον καλύτερο τρόπο τη νομική 

φύση και τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις που προκύπτουν για τις συμβάσεις συνεργασίας 

δικηγόρων με δικηγορικές εταιρείες και δικηγορικά γραφεία. 

ΙΙ. Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕ 13/2022 

 

Η απόφαση αυτή αποκρυσταλλώνει την πάγια νομολογία μέχρι σήμερα για τη νομική φύση 

της έμμισθης εντολής αλλά και των συμβάσεων συνεργασίας μεταξύ δικηγόρων (βλ.ιδίως 

σκέψη 16), εξειδικεύει με τον καλύτερο τρόπο την ανωτέρω διάταξη της παρ.9 του άρθρου 

39 του ν.4387/2016 και προβαίνει σε μια εξαιρετική ανάλυση και των περιπτώσεων 

παραλλήλου ασφαλίσεως. 

Το θεμελιώδες ζητούμενο για την εφαρμογή της ανωτέρω διατάξεως είναι το στοιχείο της 

διάρκειας στην έννομη σχέση, όπως θα εξειδικεύσουμε κατωτέρω. Προς το παρόν 

παραθέτουμε ένα σημαντικό απόσπασμα από την απόφαση: 

«...Με την τελευταία ρύθμιση, όπως σαφώς προκύπτει από το περιεχόμενο της, επιδιώκεται η 

αντιμετώπιση από ασφαλιστικής πλευράς του καθεστώτος των αυτοαπασχολουμένων και των 

ελεύθερων επαγγελματιών, οι συνθήκες απασχολήσεως των οποίων παρουσιάζουν στα ουσιώδη 

σημεία τους ομοιότητες προς εκείνες των μισθωτών, κατά  τρόπο  όμοιο με το ασφαλιστικό 

καθεστώς  των τελευταίων. Κύρια συνέπεια της νομοθετικής αυτής αντιμετωπίσεως είναι ότι οι 

ως άνω ασφαλισμένοι δεν φέρουν αποκλειστικά και μόνον οι ίδιοι το βάρος καταβολής των 

ασφαλιστικών εισφορών, αλλά καταβάλλει το μεγαλύτερο μέρος τους το πρόσωπο (ή τα δύο 

πρόσωπα) προς το οποίο (ή τα οποία) παρέχουν τις υπηρεσίες τους αυτές. Εφόσον δε η διάταξη 

αυτή (της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016) δεν διακρίνει και ενόψει του επιδιωκόμενου 

με τη θέσπιση της ως άνω σκοπού (βλ. Πρακτικά Βουλής, συνεδρίαση ΡΚΑ' της 8.5.2016, σελ. 
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9547), από 1.1.2017 η περίπτωση όλων των αυτοαπασχολουμένων (επιστημόνων, όπως οι  

ιατροί, οι μηχανικοί, οι δικηγόροι κ.λπ.) και των ελεύθερων επαγγελματιών (όπως οι 

λογιστές κ.λπ.) οι οποίοι α) αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών, β) έχουν διαρκή σχέση 

με έναν ή δύο «εργοδότες», ανεξαρτήτως αν η μεταξύ τους συμφωνία είναι έγγραφη ή άτυπη, και 

γ) το εισόδημα τους προέρχεται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από την απασχόληση τους 

αυτή (σε ένα ή και δύο πρόσωπα φυσικά ή/και νομικά) και, συνεπώς, προσομοιάζουν με τους 

μισθωτούς, ρυθμίζεται κατά τρόπο όμοιο προς την περίπτωση που ρυθμίζει το περί μισθωτών 

άρθρο 38, το οποίο εφαρμόζεται κατ' αναλογίαν όσον αφορά τις καταβλητέες ασφαλιστικές 

εισφορές για τον κλάδο κύριας συντάξεως ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τους 

υπόχρεους καταβολής των εισφορών. Επομένως, και στην περίπτωση όλων  αδιακρίτως των 

αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις 

οι ασφαλιστικές εισφορές επιμερίζονται κατά τα 2/3 του οικείου ποσοστού σε βάρος του 

«εργοδότη» και κατά το 1/3 σε βάρος του εργαζομένου. Τα ανωτέρω επίσης ισχύουν και όσον 

αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ υγειονομικής περιθάλψεως, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις 

του άρθρου 41 του ν. 4387/2016, με την παρ. 1 του οποίου καθορίζονται το ποσοστό (7,10%)  

και ο τρόπος υπολογισμού (με επιμερισμό κατά 4,55% σε βάρος του «εργοδότη» και κατά 2,55% 

σε βάρος του εργαζομένου) της εισφοράς αυτής των μισθωτών «των οποίων οι ασφαλιστικές 

εισφορές  κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα του παρόντος νόμου», δηλαδή 

κατά τα άρθρα 38 και 39 παρ. 9.». 

Τέλος σημαντικό σημείο της εν λόγω αποφάσεως είναι η ανάλυση της νομικής φύσεως 

της συμβάσεως συνεργασίας μεταξύ δικηγόρων και δικηγορικών εταιρειών του 

άρθρου 48 ΚΔ: 

«.....Επιπλέον, με το άρθρο 48 του Κώδικα Δικηγόρων ρυθμίζεται για πρώτη φορά το 

καθεστώς των δικηγόρων - συνεργατών άλλων δικηγόρων ή δικηγορικών εταιρειών και 

προβλέπονται τα εξής: α) είτε η δυνατότητα αποκλειστικής συνεργασίας, δηλαδή συνεργασίας 

που προσομοιάζει με τη σύμβαση έμμισθης εντολής και παρέχει κατ' αρχήν τη δυνατότητα 

αναλήψεως υποθέσεων από άλλους εντολείς μη δικηγόρους, εκτός αν υπάρχει ρητή αντίθετη 

συμφωνία ή η μη ανάληψη άλλων υποθέσεων προκύπτει εν τοις πράγμασι, β) είτε η δυνατότητα 

συνεργασίας σε μία υπόθεση ή σε περισσότερες με άλλους δικηγόρους ή με δικηγορικές 

εταιρείες....». 

ΙΙΙ. Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 
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Ως επιστέγασμα των ανωτέρω κρίσεων, μπορούμε να καταλήξουμε στα εξής: 

1. Ο δικηγόρος ακόμη και αν απασχολείται με σχέση έμμισθης εντολής ή άλλη διαρκή 

σχέση συνεργασίας, όπως αυτή του άρθρου 48 ΚΔ δεν χάνει την ιδιότητα του 

αυτοαπασχολούμενου και δεν θεωρείται ποτέ ως παρέχων εξαρτημένη εργασία. Η 

θέση αυτή ισχυροποιείται μετά την ανωτέρω απόφαση του ΣτΕ αλλά και την πρόσφατη 

τροποποίηση του άρθρου 42 Κ.Δ. σύμφωνα με την οποία καθιερώνεται η ανεξαρτησία 

του εμμίσθου δικηγόρου και η μη υπαγωγή του στο διευθυντικό δικαίωμα και στην 

υπαλληλική ιεραρχία. 

2. Η διαρκής σχέση συνεργασίας μεταξύ δικηγόρων του άρθρου 48 ΚΔ προσομοιάζει με 

τη σύμβαση έμμισθης εντολής. Η ως άνω θέση είναι συνεπής με την πάγια μέχρι 

σήμερα νομολογία (ΑΠ 474/2018, ΑΠ 1329/2001 ΑΠ 937/1990). Κατά συνέπεια 

ορθώς και νομίμως ήδη μεγάλο μέρος δικηγορικών εταιρειών απασχολούν 

δικηγόρους με συμβάσεις εμμίσθου εντολής. Η ως άνω πρακτική 

απαλλάσσει τα μέρη από διενέξεις ως προς τη νομική φύση της εννόμου 

σχέσεως και προφυλλάσσει την εταιρεία από τυχόν φορολογικούς και 

ασφαλιστικούς ελέγχους (από ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ) ως προς την ορθή 

απόδοση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. 

3. Δεν υπάρχει εξαίρεση των συνεργατών δικηγόρων από την εφαρμογή της παρ.9 του 

άρθρου 39 του ν.4387/2016. Θα πρέπει ασφαλώς να συντρέχουν οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

 

Α) Οι συνεργάτες αμείβονται με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. 

 

Β) Έχουν διαρκή σχέση με έναν ή δύο «δικηγορικά γραφεία-δικηγορικές εταιρείες», 

ανεξαρτήτως αν η μεταξύ τους συμφωνία είναι έγγραφη ή άτυπη.  

 

Γ) Το εισόδημα τους προέρχεται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από την 

απασχόληση τους αυτή (σε ένα ή και δύο πρόσωπα φυσικά ή/και νομικά). 

Καταρρίπτεται έτσι η εσφαλμένη από πολλούς άποψη ότι ο υπαχθείς στο 39 παρ.9 δεν 

μπορεί να εκδώσει παραπάνω από 2 (κατ’ έτος ή κατά μήνα) τιμολόγια ή δελτία 

παροχής υπηρεσιών προς τρίτους. Είναι προφανές και έτσι αντιμετωπίζεται πρακτικά 

από τον e-ΕΦΚΑ και στην παράλληλη απασχόληση (βλ. ετήσιες εκκαθαρίσεις όσων 

έχουν παράλληλη έμμισθη απασχόληση) ότι ο υπαχθείς στην παρ.9 του άρθρου 39 

δικηγόρος μπορεί να έχει μέχρι δύο διαρκείς σχέσεις συνεργασίας για τις οποίες 
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υπόκειται σε εισφορές μισθωτού, αλλά και να έχει και άλλους πελάτες ως 

αυτοαπασχολούμενος υποκείμενος σε εισφορές αυτοαπασχολούμενου κατά τις 

ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 36 του ν.4387/2016 περί παραλλήλου μισθωτής 

και μη μισθωτής απασχολήσεως. 

 

4. Συμβάσεις του άρθρου 48 που έχουν κατατεθεί στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο και 

προβλέπουν διαφορετικό τρόπο καταβολής εισφορών (πχ. εισφορές 

αυτοαπασχολούμενου με συμμετοχή της δικηγορικής εταιρείας κατά τα 2/3) δεν 

θίγονται και ασφαλώς κινούνται εντός του πνεύματος της ΣτΕ 13/2022 (βλ. σκέψη 16 

και τη φράση «εκτός αν υπάρχει ρητή αντίθετη συμφωνία»). Αυτονοήτως τα μέρη 

έχουν τη δυνατότητα αμφισβήτησης και υποβολής αντιρρήσεων, σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στη σχετική Υπουργική Απόφαση. 

 

ΙV. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 39 ΠΑΡ.9 

Για την υπαγωγή ισχύει η εγκύκλιος 17/2017 του ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες 

του e-ΕΦΚΑ: 

1. Πεδίο εφαρμογής – Πρόσωπα που εντάσσονται 

Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη , ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που 

έχουν ιδιότητα ή ασκούν δραστηριότητα βάσει της οποίας θα υπάγονταν κατά την έναρξη 

ισχύος του νόμου, στην ασφάλιση των εντασσομένων στον ΕΦΚΑ φορέων , σύμφωνα με τις 

καταστατικές διατάξεις αυτών, όπως ίσχυαν πριν την ένταξή τους, εμπίπτουν στις διατάξεις 

του άρθρου 38 ως προς τον προσδιορισμό και το ύψος των εισφορών, εφόσον το εισόδημά τους 

προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και σε δύο πρόσωπα (φυσικά ή νομικά). 

 

Ειδικότερα επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι που: 

- αμείβονται αποκλειστικά με Δ.Π.Υ και 

https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2018-05/EGK_17-28_03_2017.pdf
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- απασχολούνται σε έναν εργοδότη ως μισθωτοί και προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλο/άλλους 

και μέχρι 2 αντισυμβαλλόμενους (εργοδότες), για τις παρεχόμενες με Δ.Π.Υ. υπηρεσίες. 

Πρόσωπα επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι που προσφέρουν υπηρεσίες σε έναν 

αντισυμβαλλόμενο (εργοδότη), και λαμβάνουν μέρος των αποδοχών τους, ως μισθωτοί και 

μέρος αυτών μέσω Δ.Π.Υ. δεν εμπίπτουν στην παραπάνω διάταξη και εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 38 του ως άνω νόμου. 

2. Ανώτατη -κατώτατη βάση υπολογισμού εισφορών 

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τις περιπτώσεις που υπάγονται στην οικεία 

ρύθμιση, καθορίζεται και ελέγχεται σε συνάρτηση με τη διάρκεια της σύμβασης μεταξύ των 

μερών. 

Ειδικότερα: 

α) Ως κατώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται ο εκάστοτε ισχύων κατώτατος μισθός που σήμερα 

ανέρχεται στο ποσόν των 662 ευρώ  (ετήσιο 662 x 12 = 7.944 ευρώ) 

β) Ως ανωτάτη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό των 6.500 ευρώ. Για όσους, έχουν υπαχθεί 

στη ρύθμιση, με ετήσια διάρκεια σύμβασης, κατά τα ως άνω, ισχύει το ανώτατο όριο των 

78.000 ευρώ (6500 x 12). Οι ασφαλιστικές εισφορές, στη περίπτωση αυτή, υπολογίζονται στο 

συνολικό ποσό του Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ.), ακόμα και αν αυτό υπερβαίνει ανά 

μήνα το ποσό των 6.500 ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται 

υπέρβαση του ανωτάτου ετησίου ορίου. 

3. Ποσοστά εισφορών 

Επί του ως άνω τιμήματος αυτού υπολογίζονται εισφορές: 

- Κλάδου Κύριας Σύνταξης ύψους 20% (κατανεμημένο κατά 6,67% στον ασφαλισμένο και 

κατά 13,33% στον αντισυμβαλλόμενο). 

- Κλάδου υγειονομικής περίθαλψης: 
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α) παροχών ασθενείας σε είδος ύψους 6,45% (κατανεμημένο κατά 2,15% στον ασφαλισμένο 

και κατά 4,30% στον αντισυμβαλλόμενο). 

β) παροχών ασθενείας σε χρήμα ύψους 0,65% (κατανεμημένο κατά 0.40% στον ασφαλισμένο 

και κατά 0,25% στον αντισυμβαλλόμενο). 

- Κλάδου επικουρικής ασφάλισης ύψους 6,50% (κατανεμημένο 3,25% στον 

αντισυμβαλλόμενο και 3,25% στον ασφαλισμένο). 

- Κλάδου εφάπαξ ύψους 4% στον ασφαλισμένο (μόνο για δικηγόρους Αθηνών). 

4. Ηλεκτρονική Πλατφόρμα δήλωσης στοιχείων ασφάλισης 

Ο αντισυμβαλλόμενος πρέπει να εισέλθει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πού έχει αναρτηθεί 

στον ισότοπο www.efka.gov.gr , προκειμένου να δηλώσει στοιχεία του ασφαλισμένου. Ο 

ασφαλισμένος οφείλει να επιβεβαιώσει από την ίδια πλατφόρμα την συναίνεσή του στην 

εφαρμογή, στην ένδειξη «Αποδοχή» στην αντίστοιχη οθόνη. 

5. Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) 

5.1 Υποχρεώσεις αντισυμβαλλόμενου 

- Ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει για τον ασφαλισμένο που υπάγεται στην ανωτέρω 

ρύθμιση Α.Π.Δ., προβαίνοντας σε κατανομή της συμφωνηθείσας αμοιβής ανά μήνα, με βάση 

τη διάρκεια της σύμβασης. Η Α.Π.Δ. υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από 

αυτόν της απασχόλησης, στις σχετικές ημερομηνίες υποβολής Α.Π.Δ. 

- Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα 

του επόμενου μήνα, κατά τα γνωστά, με χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών 

εισφορών (π.χ. αποδοχές 12.000 ευρώ, διάρκεια σύμβασης 12 μήνες, από 01/ΦΕΒ – 31/ΙΑΝ 

επομένου έτους, υπολογισμός κατά μήνα 12000/12= 1000 ευρώ. Υποβολή Α.Π.Δ. με τίμημα 

1000 ευρώ και καταβολή εισφορών). 

5.2 Υποχρεώσεις Ασφαλισμένου 
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Προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών, όσο και η 

ενημέρωση των υπόχρεων καταβολής, ο ασφαλισμένος που αιτείται την υπαγωγή του, 

οφείλει να αναγράφει στο Δ.Π.Υ. που εκδίδει στον αντισυμβαλλόμενό του, ότι υπάγεται στην 

εν λόγω ρύθμιση. 

6. Γενικά 

Στον ισότοπο του ΕΦΚΑ έχει αναρτηθεί εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης της πλατφόρμας 

διαχείρισης συμβάσεων. 

 

Μέσω ιστοσελίδας του Ε.Φ.Κ.Α. η πλατφόρμα για τη διαχείριση συμβάσεων από τις οποίες 

προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δ.Π.Υ. (μπλοκάκια). 
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Η πλατφόρμα αποτελείται από 2 επιμέρους εφαρμογές 

α) Διαχείριση Συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δ.Π.Υ. 

(Παρ.9 Αρθρ.39 Ν.4387/2016) 

Στην πρώτη γίνεται η διαχείριση (καταχώριση) των συμβάσεων. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 

 

 

Η είσοδος στην υπηρεσία Διαχείριση Συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση 

έκδοσης Δ.Π.Υ. (Παρ.9 Αρθρ.39 Ν.4387/2016) γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης της 

ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής ΑΠΔ. 

Μετά την είσοδο στην εφαρμογή, εμφανίζεται Αρχική σελίδα με σύντομες οδηγίες για τα 

πρόσωπα που εντάσσονται, ποσοστά εισφορών και οδηγίες για την δήλωση των συμβάσεων 

και την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση. 
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Επιλέγοντας Συμβάσεις Απασχόλησης -> Διαχείριση, ο χρήστης οδηγείται σε οθόνη με τα 

βασικά στοιχεία αντισυμβαλλόμενου (Επωνυμία, ΑΜΕ και ΑΦΜ) και φόρμα καταχώρησης 

στοιχείων ασφαλισμένου μέσω σύμβασης. 
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Τα παραρτήματα του αντισυμβαλλόμενου και τα πακέτα κάλυψης είναι διαθέσιμα μέσω 

λίστας επιλογής. Στα υπόλοιπα πεδία της φόρμας καταχωρούνται τα στοιχεία της σύμβασης, 

δηλαδή: Ημ/νία Υπογραφής, Α.Μ.Κ.Α., Τηλέφωνο, Εmail, Έναρξη Απασχόλησης, Λήξη 

Απασχόλησης, Τίμημα. 

Για τα πεδία με αστερίσκο, η συμπλήρωση είναι υποχρεωτική. 

Ειδικά για το πεδίο Α.Μ.Κ.Α., διατίθεται λίστα επιλογής ασφαλισμένου βάσει ΑΜΚΑ. 
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Τα πακέτα κάλυψης είναι τα εξής: 

• Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τον κλάδο Σύνταξης 

- με εξαίρεση ασθενείας σε είδος και χρήμα λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας 

εκτός ΕΟΠΥΥ 

• Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους 

Σύνταξης , Επικουρικού και Πρόνοια - με εξαίρεση ασθενείας σε είδος και χρήμα λόγω 

παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ 
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• Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους 

Σύνταξης, Ασθένεια σε χρήμα , Επικουρικό και Πρόνοια - με εξαίρεση ασθενείας σε είδος 

λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ 

• Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους 

Σύνταξης, Ασθένεια σε χρήμα και Επικουρικό - με εξαίρεση ασθενείας σε είδος λόγω 

παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ 

• Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους 

Σύνταξης, Ασθένεια σε χρήμα και Πρόνοια - με εξαίρεση ασθενείας σε είδος λόγω 

παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ 

• Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους 

Σύνταξης, Ασθένεια σε χρήμα- με εξαίρεση ασθενείας σε είδος λόγω παράλληλης ασφάλισης 

σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ 

• Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους 

κλάδους Σύνταξης, Ασθενείας, Επικουρικό και Πρόνοια ( ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 

ΑΘΗΝΩΝ) 

• Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους 

κλάδους Σύνταξης, Ασθενείας και Επικουρικό (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΛΗΝ ΑΘΗΝΩΝ) 

• Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους 

Σύνταξης, Ασθενείας και Πρόνοια  

Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης 

και Επικουρικού - με εξαίρεση ασθενείας σε είδος και χρήμα λόγω παράλληλης ασφάλισης 

σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ 

• Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους 

Σύνταξης και Πρόνοια - με εξαίρεση ασθενείας σε είδος και χρήμα λόγω παράλληλης 

ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ 
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• Ασφ/νοι ΔΠΥ, Κλάδοι Σύνταξης - Ασθενεια Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 

39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης και Ασθενείας 

Το πεδίο email θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή ενημερωτικού μηνύματος στον 

ασφαλισμένο, προκειμένου αυτός να εισέλθει στην αντίστοιχη υπηρεσία Ενημέρωση 

Ασφαλισμένων για Συμβάσεις Παρ. 9, Άρθρ. 39 Ν.4387/2016 (Δ.Π.Υ.) μέσω της ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης https://apps.ika.gr/eWorkContractsIns/ και να αποδεχθεί τους όρους της 

σύμβασης. 

Η αποθήκευση των στοιχείων γίνεται κάνοντας κλικ στο κουμπί Αποθήκευση στο πάνω 

μέρος της οθόνης: 

 

Μετά την επιτυχή αποθήκευση, ο χρήστης λαμβάνει ενημερωτικό μήνυμα: 

 

Στο πάνω μέρος της οθόνης, προστίθενται επιπλέον κουμπιά για την Αντιγραφή, Ακύρωση 

και Εκτύπωσης μίας ήδη καταχωρημένης σύμβασης: 

 

Επιλέγοντας Εκτύπωση παράγεται το Αντίγραφο Αποδεικτικού Σύμβασης: 
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Επιλέγοντας Συμβάσεις Απασχόλησης -> Μηνιαία Απασχόληση, ο χρήστης έχει εικόνα των 

ασφαλισμένων που πρέπει να δηλωθούν σε ΑΠΔ βάσει των καταχωρημένων συμβάσεων. 
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β) Ενημέρωση Ασφαλισμένων για Συμβάσεις Παρ. 9, άρθρ. 39 Ν.4387/2016 (Δ.Π.Υ.) 

Μέσω της δεύτερης εφαρμογής  Ενημέρωση Ασφαλισμένων για Συμβάσεις Παρ. 9, Άρθρ. 39 

Ν.4387/2016 (Δ.Π.Υ.) ολοκληρώνεται η αποδοχή των όρων σύμβασης από μέρους του 

ασφαλισμένου. 

Εφόσον ο ασφαλισμένος λάβει μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email ) με θέμα: 

Ενημερωτικό σημείωμα αναγγελίας σύμβασης ασφαλισμένου υπαγόμενου στη διάταξη της 

παρ.9 τού άρθρο 39 ν.4387/2016., καλείται να κάνει αποδοχή των όρων σύμβασης, όπως αυτοί 

δηλώθηκαν από τον αντισυμβαλλόμενο – εργοδότη. 
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Η είσοδος στην υπηρεσία Ενημέρωση Ασφαλισμένων για Συμβάσεις Παρ. 9, Άρθρ. 39 

Ν.4387/2016 (Δ.Π.Υ.) γίνεται με τους κωδικούς που διαθέτει ο ασφαλισμένος για την είσοδο 

στις υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ.. 

 

 

 

 

Στην αρχική σελίδα επιλέγοντας Τρέχων Χρήστης -> Σύνδεση Χρήστη, ο χρήστης οδηγείται 

σε ενημερωτική οθόνη για την σύνδεση μέσω Γ.Γ.Π.Σ.. 
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Στην συνέχεια, μεταφέρεται στο περιβάλλον της Γ.Γ.Π.Σ. για την πληκτρολόγηση των 

κωδικών πρόσβασης. 

 

 

 

Εφόσον οι κωδικοί είναι σωστοί, ο χρήστης οδηγείται σε οθόνη μέσω της οποίας καλείται να 

εξουσιοδοτήσει τον εξυπηρετητή του Ε.Φ.Κ.Α., προκειμένου να είναι εφικτή η πρόσβαση 

στα στοιχεία του. 
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Επιλέγοντας Εξουσιοδότηση ο χρήστης οδηγείται πίσω στην εφαρμογή, προκειμένου να 

επαληθεύσει τα στοιχεία του και συγκεκριμένα τον Α.Φ.Μ. και τον Α.Μ.Κ.Α.. 

 

 

Μετά την επιτυχή είσοδο στην υπηρεσία ο χρήστης οδηγείται στην αρχική σελίδα, όπου έχει 

προστεθεί η επιλογή Συμβάσεις Απασχόλησης. 
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Επιλέγοντας Εμφάνιση, ο χρήστης οδηγείται σε οθόνη με τα Στοιχεία Ασφαλισμένου, καθώς 

και πίνακα με τις συμβάσεις που έχει συνάψει και έχουν καταχωρηθεί από τους 

αντισυμβαλλόμενους μέσω της υπηρεσίας Διαχείριση Συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει 

υποχρέωση έκδοσης Δ.Π.Υ. (Παρ.9 Αρθρ.39 Ν.4387/2016). 
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Συμβάσεις που αφορούν τον ασφαλισμένο και έχουν διαγραφεί πριν τις αποδεχτεί (πχ. λόγω 

λάθους κατά την καταχώρηση από μέρους του αντισυμβαλλόμενου), εμφανίζονται με 

κόκκινη ένδειξη. 

Για την εμφάνιση καρτέλας με τα πλήρη στοιχεία της σύμβασης, ο χρήστης αρκεί να κάνει 

κλικ στον αριθμό αυτής. 
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Για την αποδοχή μίας σύμβασης ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί Αποδοχή. Στη συνέχεια, 

εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης. 

 

 

 

Εφόσον επιλεγεί Ναι, η οθόνη ανανεώνεται και στην στήλη Ενέργειες για την συγκεκριμένη 

σύμβαση εμφανίζεται η ημερομηνία αποδοχής, σε αντικατάσταση του κουμπιού Αποδοχή. 
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V. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ 

Σύμφωνα με την ΥΑ Δ.15/Γ’/οικ. 96195/2021 (ΦΕΚ Β' 6013/20-12-2021) καθορίζεται η 

διαδικασία αντιρρήσεων και τρόπος έκδοσης σχετικών αποφάσεων, στις περιπτώσεις 

αμφισβήτησης της υπαγωγής ασφαλισμένου στην ρύθμιση της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 

4387/ 2016. 

«Άρθρο 1 
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Πεδίο εφαρμογής 

1. Οι διατάξεις της παρούσας αφορούν μη μισθωτούς, αυτοτελώς απασχολουμένους και 

ελεύθερους επαγγελματίες της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, οι οποίοι αμείβονται 

με δελτίο παροχής υπηρεσιών (Δ.Π.Υ.) και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους 

από Δ.Π.Υ. προέρχεται από την απασχόλησή τους, κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα, 

σε ένα έως και δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με συνέπεια, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 

9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, την αναλογική εφαρμογή στους ασφαλισμένους αυτούς των 

διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 4387/2016, ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον 

υπόχρεο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Η έννοια του ασφαλισμένου του 

προηγουμένου εδαφίου καταλαμβάνει και το δικηγόρο, ο οποίος συμβάλλεται με 

δικηγόρο ή δικηγορική εταιρεία. 

2. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-Ε.Φ.Κ.Α. είναι 

εκείνη της έδρας του αντισυμβαλλομένου του ασφαλισμένου της παρ. 1. 

3. Εάν η υπαγωγή του ασφαλισμένου της παρ. 1 στη ρύθμιση της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 

4387/2016, εφεξής καλούμενη στην παρούσα απόφαση ως «ρύθμιση», αμφισβητείται, μπορούν 

να υποβληθούν αντιρρήσεις ενώπιον του e-Ε.Φ.Κ.Α. από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο, 

σύμφωνα με τα ακόλουθα άρθρα. 

Άρθρο 2 

Διαδικασία Δήλωσης Υπαγωγής 

1. Η απεικόνιση της υπαγωγής του ασφαλισμένου της παρ. 1 του άρθρου 1 στη ρύθμιση 

διενεργείται μέσω δήλωσης των στοιχείων του ασφαλισμένου στη σχετική ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του e-Ε.Φ.Κ.Α. από τον αντισυμβαλλόμενο του ασφαλισμένου, μέχρι και τη δέκατη 

(10η) ημέρα του επόμενου μήνα εκείνου, κατά τον οποίο εκκίνησε η παροχή υπηρεσιών υπό το 

καθεστώς της ρύθμισης. Όμοια δήλωση υποβάλλεται από τον αντισυμβαλλόμενο του 

ασφαλισμένου και για τη διακοπή της υπαγωγής στη ρύθμιση, μέχρι την τελευταία ημέρα του 

επόμενου μήνα εκείνου, κατά τον οποίο δεν πληρούνται πλέον οι νόμιμες προϋποθέσεις για την 

παροχή υπηρεσιών υπό το καθεστώς της ρύθμισης. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. ενημερώνει άμεσα και με 

κάθε πρόσφορο μέσο τον ασφαλισμένο για τις δηλώσεις του αντισυμβαλλομένου του και τον 
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καλεί είτε να αποδεχθεί τη δήλωση εντός τριάντα (30) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της 

δήλωσης είτε να υποβάλει αντιρρήσεις κατά αυτής σύμφωνα με το επόμενο άρθρο. 

2. Σε περίπτωση μη υποβολής δηλώσεων της παρ. 1 εκ μέρους του αντισυμβαλλομένου, ο 

παρέχων σε αυτόν υπηρεσίες ασφαλισμένος υποβάλει, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα 

εκείνου, κατά τον οποίο εκκίνησε η παροχή υπηρεσιών υπό το καθεστώς της ρύθμισης, ή μέχρι 

το τέλος του μεθεπόμενου μήνα εκείνου, κατά τον οποίο δεν πληρούνται πλέον οι νόμιμες 

προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών υπό το καθεστώς της ρύθμισης, στην αρμόδια Τοπική 

Διεύθυνση του eΕ.Φ.Κ.Α. ή στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-Ε.Φ.Κ.Α., δήλωση, 

αντίστοιχα, περί υπαγωγής του στη ρύθμιση ή περί διακοπής της υπαγωγής του στη ρύθμιση, 

δηλώνοντας τα στοιχεία του αντισυμβαλλομένου του (επωνυμία, Α.Φ.Μ. κ.λπ.) και 

συνυποβάλλοντας κάθε στοιχείο αποδεικτικό της δήλωσής του (δελτίο παροχής υπηρεσιών, 

σύμβαση κ.λπ.). Ο eΕ.Φ.Κ.Α. ενημερώνει άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο τον 

αντισυμβαλλόμενο για τις δηλώσεις του ασφαλισμένου και τον καλεί είτε να αποδεχθεί τη 

δήλωση εντός τριάντα (30) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της δήλωσης είτε να υποβάλει 

αντιρρήσεις κατά αυτής σύμφωνα με το επόμενο άρθρο. 

Άρθρο 3 

Διαδικασία Αντιρρήσεων 

1. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου δήλωσης του αντισυμβαλλομένου (δήλωση 

της παρ. 1 του άρθρου 2) υποβάλλονται εκ μέρους του ασφαλισμένου αντιρρήσεις ενώπιον της 

αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e-Ε.Φ.Κ.Α. εντός τριάντα (30) ημερών από τότε που έλαβε 

γνώση της δήλωσης ο ασφαλισμένος. 

 

2. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου δήλωσης του ασφαλισμένου (δήλωση της 

παρ. 2 του άρθρου 2) υποβάλλονται εκ μέρους του αντισυμβαλλομένου αντιρρήσεις της 

αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e-Ε.Φ.Κ.Α. εντός τριάντα (30) ημερών από τότε που έλαβε 

γνώση της δήλωσης ο αντισυμβαλλόμενος. 
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3. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, υποβολής 

αντιρρήσεων, η δήλωση του ετέρου μέρους θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή. 

4. Δηλώσεις και αντιρρήσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί από 1/1/2017 μέχρι και την έναρξη 

ισχύος της παρούσας υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης και θεωρούνται ότι 

έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Δήλωση αντισυμβαλλομένου ή ασφαλισμένου περί υπαγωγής ή 

διακοπής της υπαγωγής στη ρύθμιση ή αντιρρήσεις αντισυμβαλλομένου ή ασφαλισμένου, οι 

οποίες, αν και αναγράφονται ως αντιρρήσεις, δεν στρέφονται κατά δήλωσης ασφαλισμένου ή 

αντισυμβαλλομένου, αντίστοιχα, και ισοδυναμούν με δήλωση υπαγωγής ή διακοπής υπαγωγής 

στη ρύθμιση, αποστέλλονται με κάθε πρόσφορο μέσο από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. στον ασφαλισμένο ή 

στον αντισυμβαλλόμενο, αντίστοιχα, προς ενημέρωσή του και προκειμένου αυτός είτε να 

αποδεχθεί τη δήλωση εντός τριάντα (30) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της δήλωσης είτε 

να υποβάλει αντιρρήσεις κατά αυτής σύμφωνα με το παρόν άρθρο, εάν αυτός δεν έχει ήδη 

αποδεχθεί τη δήλωση ή δεν έχει ήδη υποβάλει αντιρρήσεις κατά αυτής. Αντιρρήσεις κατά 

δήλωσης αντισυμβαλλομένου ή ασφαλισμένου της παρούσας παραγράφου εξετάζονται από τα 

αρμόδια όργανα κατά απόλυτη προτεραιότητα. 

Άρθρο 4 

Τρόπος έκδοσης σχετικών αποφάσεων 

1. Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των αντιρρήσεων είναι ο Προϊστάμενος της αρμόδιας 

Τοπικής Διεύθυνσης του e-Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος κρίνει τη συνδρομή ή μη των νομίμων 

προϋποθέσεων υπαγωγής του ασφαλισμένου στη ρύθμιση και προσδιορίζει το χρονικό 

διάστημα, για το οποίο ο ασφαλισμένος υπάγεται ή δεν υπάγεται στην ρύθμιση. 

2. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. κοινοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στον ασφαλισμένο και στον 

αντισυμβαλλόμενό του την απόφαση του αρμοδίου οργάνου επί των αντιρρήσεων. 

Άρθρο 5 

Ασφαλιστικές εισφορές 
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1. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης από τον αντισυμβαλλόμενο για υπαγωγή στη ρύθμιση 

(δήλωση υπαγωγής της παρ. 1 του άρθρου 2), η οποία γίνεται αποδεκτή από τον ασφαλισμένο, 

από την πρώτη ημέρα του μήνα, κατά τον οποίο εκκίνησε η παροχή υπηρεσιών υπό το καθεστώς 

της ρύθμισης, μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται εκείνου, κατά τον οποίο δεν 

πληρούνται πλέον οι νόμιμες προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών υπό το καθεστώς της 

ρύθμισης, οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές, για το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον 

υπόχρεο καταβολής των οποίων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 

4387/ 2016. Οι ασφαλιστικές εισφορές δηλώνονται από τον αντισυμβαλλόμενο στην 

Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. 

2. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης από τον ασφαλισμένο για υπαγωγή στη ρύθμιση (δήλωση 

υπαγωγής της παρ. 2 του άρθρου 2), η οποία γίνεται αποδεκτή από τον αντισυμβαλλόμενο, 

εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

3. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης από τον αντισυμβαλλόμενο για διακοπή της υπαγωγής στη 

ρύθμιση (δήλωση διακοπής της παρ. 1 του άρθρου 2), η οποία γίνεται αποδεκτή από τον 

ασφαλισμένο, από την πρώτη ημέρα του μήνα, κατά τον οποίο δεν πληρούνται πλέον οι 

προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση, οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερου 

επαγγελματία ή αυτοτελώς απασχολουμένου βάσει του ν. 4387/2016. 

4. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης διακοπής από τον ασφαλισμένο για υπαγωγή στη ρύθμιση 

(δήλωση διακοπής της παρ. 2 του άρθρου 2), η οποία γίνεται αποδεκτή από τον 

αντισυμβαλλόμενο, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

5. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης από τον αντισυμβαλλόμενο για υπαγωγή στη ρύθμιση 

(δήλωση υπαγωγής της παρ. 1 του άρθρου 2), κατά της οποίας υποβάλλονται αντιρρήσεις από 

τον ασφαλισμένο, για το χρονικό διάστημα μέχρι την επίλυση της αμφισβήτησης 

καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με την παρ. 1 και: 

(α) εάν δεν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις του ασφαλισμένου, ορθώς καταβλήθηκαν ασφαλιστικές 

εισφορές σύμφωνα με την παρ. 1. 

(β) εάν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις του ασφαλισμένου, τότε ως προς το χρονικό διάστημα, το 

οποίο αφορά η απόφαση του αρμοδίου οργάνου επί των αντιρρήσεων: 
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(βα) η ανωτέρω υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την παρ. 1 παύει, 

(ββ) η ασφάλιση με βάση την παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 ακυρώνεται, 

(βγ) οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη επιστρέφονται στον αντισυμβαλλόμενο 

ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, 

(βδ) οι ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς απασχολουμένου, οι 

οποίες αναλογούν στον ασφαλισμένο με βάση τον ν. 4387/2016 για το ίδιο χρονικό διάστημα, 

καταλογίζονται στον ασφαλισμένο, και 

(βε) οι παρακρατηθείσες και αποδοθείσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου 

συμψηφίζονται με τις καταλογισθείσες στον ασφαλισμένο ασφαλιστικές εισφορές. 

Τυχόν οφειλή (χρεωστικό υπόλοιπο) αναζητείται από τον ασφαλισμένο, μη επιβαρυνόμενη με 

τόκο λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, ενώ τυχόν επιπλέον ποσό (πιστωτικό υπόλοιπο) 

επιστρέφεται στον ασφαλισμένο ως αχρεωστήτως καταβληθείσα ασφαλιστική εισφορά. 

6. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης από τον ασφαλισμένο για υπαγωγή στη ρύθμιση (δήλωση 

υπαγωγής της παρ. 2 του άρθρου 2), κατά της οποίας υποβάλλονται αντιρρήσεις από τον 

αντισυμβαλλόμενο, για το χρονικό διάστημα μέχρι την επίλυση της αμφισβήτησης 

καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς 

απασχολουμένου, οι οποίες αναλογούν στον ασφαλισμένο με βάση τον ν. 4387/2016, και: 

(α) εάν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις του αντισυμβαλλομένου, ορθώς καταβλήθηκαν 

ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς απασχολουμένου. 

(β) εάν δεν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις του αντισυμβαλλομένου, τότε ως προς το χρονικό 

διάστημα, το οποίο αφορά η απόφαση του αρμοδίου οργάνου επί των αντιρρήσεων: 

(βα) η ανωτέρω υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερου επαγγελματία ή 

αυτοτελώς απασχολουμένου παύει, 
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(ββ) οι ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες έχουν καταβληθεί από τον ασφαλισμένο σύμφωνα με 

την ανωτέρω υποχρέωση, επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, με την επιφύλαξη 

του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 περί ασφαλιστικών εισφορών παράλληλης απασχόλησης, και 

(βγ) το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη καταλογίζεται εις 

βάρος του αντισυμβαλλομένου, με αναλογική εφαρμογή της διαδικασίας καταλογισμού των 

εισφορών του άρθρου 38 του ν. 4387/2016. Οι καταλογισθείσες ασφαλιστικές εισφορές 

επιβαρύνονται με τον προβλεπόμενο τόκο λόγω εκπρόθεσμης καταβολής και με τις 

προβλεπόμενες προσαυξήσεις λόγω μη υποβολής Α.Π.Δ. 

 

7. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης από τον αντισυμβαλλόμενο για διακοπή υπαγωγής στη 

ρύθμιση (δήλωση διακοπής της παρ. 1 του άρθρου 2), κατά της οποίας υποβάλλονται 

αντιρρήσεις από τον ασφαλισμένο, για το χρονικό διάστημα μέχρι την επίλυση της 

αμφισβήτησης καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς 

απασχολουμένου, οι οποίες αναλογούν στον ασφαλισμένο με βάση τον ν. 4387/2016, και: 

(α) εάν δεν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις του ασφαλισμένου, ορθώς καταβλήθηκαν ασφαλιστικές 

εισφορές ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς απασχολουμένου. 

(β) εάν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις του ασφαλισμένου, τότε ως προς το χρονικό διάστημα, το 

οποίο αφορά η απόφαση του αρμοδίου οργάνου επί των αντιρρήσεων: 

(βα) η ανωτέρω υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερου επαγγελματία ή 

αυτοτελώς απασχολουμένου παύει, 

(ββ) οι ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες έχουν καταβληθεί από τον ασφαλισμένο σύμφωνα με 

την ανωτέρω υποχρέωση, επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, με την επιφύλαξη 

του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 περί ασφαλιστικών εισφορών παράλληλης απασχόλησης, και 

(βγ) το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη καταλογίζεται εις 

βάρος του αντισυμβαλλομένου, με αναλογική εφαρμογή της διαδικασίας καταλογισμού των 

εισφορών του άρθρου 38 του ν. 4387/2016. Οι καταλογισθείσες ασφαλιστικές εισφορές 
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επιβαρύνονται με τον προβλεπόμενο τόκο λόγω εκπρόθεσμης καταβολής και με τις 

προβλεπόμενες προσαυξήσεις λόγω μη υποβολής Α.Π.Δ. 

 

8. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης από τον ασφαλισμένο για διακοπή υπαγωγής στη ρύθμιση 

(δήλωση διακοπής της παρ. 2 του άρθρου 2), κατά της οποίας υποβάλλονται αντιρρήσεις από 

τον αντισυμβαλλόμενο, για το χρονικό διάστημα μέχρι την επίλυση της αμφισβήτησης 

καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με την παρ. 1 και: 

(α) εάν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις του αντισυμβαλλομένου, ορθώς καταβλήθηκαν 

ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με την παρ. 1. 

(β) εάν δεν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις του αντισυμβαλλομένου, τότε ως προς το χρονικό 

διάστημα, το οποίο αφορά η απόφαση του αρμοδίου οργάνου επί των αντιρρήσεων: 

(βα) η ανωτέρω υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την παρ. 1 παύει, 

(ββ) η ασφάλιση με βάση την παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 ακυρώνεται, 

(βγ) οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη επιστρέφονται στον αντισυμβαλλόμενο 

ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, 

(βδ) οι ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς απασχολουμένου, οι 

οποίες αναλογούν στον ασφαλισμένο με βάση τον ν. 4387/2016 για το ίδιο χρονικό διάστημα, 

καταλογίζονται στον ασφαλισμένο, και 

(βε) οι παρακρατηθείσες και αποδοθείσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου 

συμψηφίζονται με τις καταλογισθείσες στον ασφαλισμένο ασφαλιστικές εισφορές. Τυχόν 

οφειλή (χρεωστικό υπόλοιπο) αναζητείται από τον ασφαλισμένο, μη επιβαρυνόμενη με τόκο 

λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, ενώ τυχόν επιπλέον ποσό (πιστωτικό υπόλοιπο) επιστρέφεται 

στον ασφαλισμένο ως αχρεωστήτως καταβληθείσα ασφαλιστική εισφορά. 

 



 33 

Άρθρο 6 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» 

(ΦΕΚ Β' 6013/20.12.2021) 

 

VI. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΣΕ ΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ Ο e-ΕΦΚΑ. 

 Ο e-ΕΦΚΑ και οι Υπηρεσίες του Υπουργείου μέχρι πρόσφατα θεωρούσαν ότι οι δικηγόροι 

δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ.9. Την μη νόμιμη αυτή πρακτική 

ανέτρεψαν η ΣτΕ 13/2022 και η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση Τσακλόγλου. 

Ως γνωστόν, αρχικώς με τις διατάξεις του ν.4578/2018 και στη συνέχεια με τις διατάξεις του 

ν.4670/2020 μειώθηκαν οι εισφορές των εμμίσθων δικηγόρων (μηχανικών και 

υγειονομικών) επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας σε πάγια ποσά με συμμετοχή του 

εντολέα κατά το ½.  

Όταν ο e-ΕΦΚΑ εξέδωσε τις εγκυκλίους 47 και 48/2020 για την απεικόνιση της ασφάλισης 

στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) εμμίσθων δικηγόρων (47/2020) και μηχανικών 

– υγειονομικών (48/2020), στην μεν εγκύκλιο των μηχανικών και υγειονομικών 

συμπεριέλαβε τους απασχολούμενους με τ.π.υ. και υπαχθέντες στο 39 παρ.9, ενώ στην 

εγκύκλιο των εμμίσθων δικηγόρων δεν συμπεριέλαβε τους δικηγόρους που έχουν υπαχθεί 

στο 39 παρ.9.  

Έτσι οι δικηγόροι αυτοί, αφενός μεν επιβαρύνονται με υψηλότερες εισφορές από τους 

εμμίσθους δικηγόρους, αφετέρου δεν παρέχεται δικαίωμα συμψηφισμού – αφαίρεσης των 

γραμματίων που εκδίδουν από την εισφορά του δικηγόρου, όπως συμβαίνει με τους 

εμμίσθους δικηγόρους (βλ. εγκύκλιο 28/2017). 
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Πρέπει συνεπώς να εκδοθεί νέα εγκύκλιος ή να τροποποιηθεί η εγκύκλιος 

47/2020 από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ ώστε οι απασχολούμενοι με μπλοκάκι 

δικηγόροι να εξομοιωθούν ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές με τους εμμίσθους 

δικηγόρους, όπως ακριβώς συμβαίνει με τους μηχανικούς και υγειονομικούς. 

 

Παραδείγματα κρατήσεων δικηγόρων Αθηνών: 

1. Δικηγόρος Αθηνών με αποδοχές 1000 ευρώ και επιλεγείσα Α.Κ. 1η 

 ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΓΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΕΦΑΠΑΞ 

 ΕΝΤΟΛΕΑ

Σ 

13,33 % 

ΔΙΚΗΓΟΡΟ

Σ 

6,67% 

ΕΝΤΟΛΕΑ

Σ 

4,55% 

ΔΙΚΗΓΟΡΟ

Σ 

2,55% 

ΕΝΤΟΛΕΑ

Σ 

21 € 

ΔΙΚΗΓΟΡΟ

Σ 

21€ 

ΕΝΤΟΛΕΑ

Σ 

13€ 

ΔΙΚΗΓΟΡΟ

Σ 

13€ 

ΕΜΜΙΣΘΟΣ 133,30  66,70 45,50 25,50 21 21 13 13 

ΜΠΛΟΚΑΚ

Ι 

ΕΝΤΟΛΕΑ

Σ 

13,33 % 

ΔΙΚΗΓΟΡΟ

Σ 

6,67% 

ΕΝΤΟΛΕΑ

Σ 

4,55% 

ΔΙΚΗΓΟΡΟ

Σ 

2,55% 

ΕΝΤΟΛΕΑ

Σ 

3,25% 

ΔΙΚΗΓΟΡΟ

Σ 

3,25% 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

4% 

 133,30 66,70 45,50 25,50 32,50 32,50 40 

ΔΙΑΦΟΡΑ 0 0 0 0 11,50 11,50 14 

 

Βλέπουμε πως το μπλοκάκι επιβαρύνεται με επιπλέον εισφορές 37 ευρώ μηνιαίως και 

ετησίως 12 Χ 37 = 444 ευρώ. Επίσης επιβαρύνεται η σχέση με ΦΠΑ 24%, με 

παρακράτηση φόρου 20%, έναντι παρακράτησης Φ.Μ.Υ. του εμμίσθου δικηγόρου. 

Επιπροσθέτως ο έμμισθος δικηγόρος έχει τη δυνατότητα να κλείσει τα βιβλία και να 

απαλλαγεί από τα 120 ευρώ του ΟΑΕΔ και από το τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ ετησίως. 

2. Δικηγόρος Αθηνών με αποδοχές 2000 ευρώ και επιλεγείσα Α.Κ. 1η 
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3.  
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΓΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΕΦΑΠΑΞ 

 ΕΝΤΟΛΕΑ

Σ 

13,33 % 

ΔΙΚΗΓΟΡΟ

Σ 

6,67% 

ΕΝΤΟΛΕΑ

Σ 

4,55% 

ΔΙΚΗΓΟΡΟ

Σ 

2,55% 

ΕΝΤΟΛΕΑ

Σ 

21 € 

ΔΙΚΗΓΟΡΟ

Σ 

21€ 

ΕΝΤΟΛΕΑ

Σ 

13€ 

ΔΙΚΗΓΟΡΟ

Σ 

13€ 

ΕΜΜΙΣΘΟΣ 266,60  133,40 91,00 51,00 21 21 13 13 

ΜΠΛΟΚΑΚ

Ι 

ΕΝΤΟΛΕΑ

Σ 

13,33 % 

ΔΙΚΗΓΟΡΟ

Σ 

6,67% 

ΕΝΤΟΛΕΑ

Σ 

4,55% 

ΔΙΚΗΓΟΡΟ

Σ 

2,55% 

ΕΝΤΟΛΕΑ

Σ 

3,25% 

ΔΙΚΗΓΟΡΟ

Σ 

3,25% 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

4% 

 266,60 133,40 91,00 51,00 65,00 65,00 80 

ΔΙΑΦΟΡΑ 0 0 0 0 44 44 54 

Βλέπουμε πως το μπλοκάκι επιβαρύνεται με επιπλέον εισφορές 142 ευρώ μηνιαίως και 

ετησίως 12 Χ 142 = 1704 ευρώ. Επίσης επιβαρύνεται η σχέση με ΦΠΑ 24%, με 

παρακράτηση φόρου 20%, έναντι παρακράτησης Φ.Μ.Υ. του εμμίσθου δικηγόρου. 

Επιπροσθέτως ο έμμισθος δικηγόρος έχει τη δυνατότητα να κλείσει τα βιβλία και να 

απαλλαγεί από τα 120 ευρώ του ΟΑΕΔ και από το τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ ετησίως. 

Είναι προφανές πως η ακολουθούμενη πρακτική της προτίμησης συμβάσεων εμμίσθου 

εντολής, πέραν των πλεονεκτημάτων που προαναφέρθηκαν, έχει και οικονομικό όφελος 

και για τα δύο μέρη, όπως καταδεικνύεται ανωτέρω στα παραδείγματα. 

Αθήνα, Φεβρουάριος 2022 

Ανδρέας Κουτσόλαμπρος   Κωνσταντίνος Καρέτσος 

 


