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ΕΦΚΑ: Ολοκλήρωση Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Εισφορών 2019 

 Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε στις 6/11/20 ότι ολοκληρώθηκε από την ΗΔΙΚΑ η 

εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2019 για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες.  

Τα ειδοποιητήρια εκκαθάρισης έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Φορέα 

(www.efka.gov.gr) στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες [Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες  Υποχρεώσεις 

Κοινωνικής Ασφάλισης    Εκκαθαρίσεις  Εκκαθάριση έτους 2019] 

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή , υπολογίστηκαν εκ νέου οι ασφαλιστικές εισφορές των 

ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίες είχαν καταβληθεί για το 2019, αυτή τη φορά όμως βάσει 

του εισοδήματος της ίδιας χρόνιας και όχι με βάση το εισόδημα του 2018, όπως αρχικά είχαν 

υπολογιστεί. Από την Εκκαθάριση προέκυψε ότι υπάρχουν: 

 ασφαλισμένοι φαρμακοποιοί με πιστωτικό υπόλοιπο, στους οποίους θα επιστραφούν τα 

αντίστοιχα ποσά μέχρι τις 15/12/2020 στο λογαριασμό που έχουν δηλώσει στο δικτυακό 

τόπο του e-ΕΦΚΑ, εκτός εάν μέχρι τις 30/11/2020  επιλέξουν ηλεκτρονικά τη 

«ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ» οπότε το ποσό δεν θα επιστραφεί και θα παραμείνει 

στην ασφαλιστική μερίδα για την εξόφληση επομένων εισφορών.  

(Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το  ΙΒΑΝ τους και αυτό γίνεται στην 

ηλεκτρονική σελίδα του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr  Ηλεκτρονικές υπηρεσίες  

Aτομικά Στοιχεία «Στοιχεία Επικοινωνίας»  Επεξεργασία στοιχείων  IBAN) 

 

 ασφαλισμένοι φαρμακοποιοί με χρεωστικό υπόλοιπο, το οποίο θα πρέπει να καταβάλουν 

εφάπαξ ή σε 5 μηνιαίες δόσεις με καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης 

στις 30/11/2020 και ολοκλήρωση το Μάρτιο του 2021. (Επισημαίνεται ότι οι  

συγκεκριμένες δόσεις εξοφλούνται  με χρήση του παλαιού κωδικού εντολής πληρωμής 

που ίσχυε έως 31/12/2019) 

http://www.efka.gov.gr/


 ασφαλισμένοι φαρμακοποιοί με μηδενικό αποτέλεσμα,  

Η ανακοίνωση συνεχίζει: «Με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των ειδοποιητηρίων του 

2019,  κλείνει οριστικά το κεφάλαιο της πολύπλοκης και γραφειοκρατικής διαδικασίας 

υπολογισμού και είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών για 1,5 εκατομμύριο ασφαλισμένους που 

εισήγαγε ο νόμος 4387/2016 καθώς από 1/1/2020 οι ασφαλισμένοι επιλέγουν στην αρχή κάθε 

χρόνου το ύψος των μηνιαίων εισφορών που θα καταβάλουν με βάση την οικονομική τους 

δυνατότητα». 

Η ελεύθερη επιλογή για μία εκ των έξι ασφαλιστικών κατηγοριών έγινε ηλεκτρονικά έως και 

τις 13/3/2020 στη σελίδα του ΕΦΚΑ και ήταν δεσμευτική για όλο το 2020. Οι φαρμακοποιοί οι 

οποίοι δεν έκαναν ηλεκτρονική δήλωση , μεταπίπτουν αυτόματα στην πρώτη ασφαλιστική 

κατηγορία των χαμηλότερων εισφορών. Προσφέρεται όμως η δυνατότητα αλλαγής 

ασφαλιστικής κατηγορίας σε ετήσια βάση.  

Υπενθυμίζεται ότι από 1/3/2020 ενσωματώθηκε στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ το οποίο 

αφορούσε τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών , οπότε η μηνιαία εισφορά 

περιλαμβάνει πλέον και τους τρείς κλάδους Υγείας, Σύνταξης και Εφάπαξ. Παλαιότερες οφειλές 

προς το ΕΤΕΑΕΠ συνεχίζουν να εξοφλούνται στον ιστότοπο του ταμείου www.eteaep.gov.gr . 

Με τις ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ κάθε μήνα συνεισπράττονται επίσης εισφορές ύψους 10€ 

υπέρ του Κλάδου Ανεργίας (ΟΑΕΔ) και υπέρ της Στέγης Υγειονομικών ύψους 2€. 

Ο ΠΦΣ ο οποίος είχε προσφύγει στο ΣτΕ κατά του νόμου 4387/2016, θεωρεί δίκαιη εξέλιξη 

την οριστική κατάργηση και την αντικατάστασή του με την ελεύθερη επιλογή ασφάλιστικής 

κατηγορίας. Η μετατροπή του ασφαλιστικού ουσιαστικά σε μια δεύτερη φορολογική 

επιβάρυνση ήταν μία καθόλα άδικη και μη ανταποδοτική διαδικασία , η οποία μεταχειρίστηκε 

κατά τρόπο ασύμφορο, ατελέσφορο και άνισο τους φαρμακοποιούς σε σχέση και με τους 

υπόλοιπους Υγειονομικούς και ελεύθερους επαγγελματίες. 

    Με Εκτίμηση   

 


