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Θέμα: Λανθασμένες εισφορές ΕΦΚΑ σε Μισθωτούς Δημοσίους Υπαλλήλους 

Μηχανικούς 

Σχετ: Το αρ. 7713/26.2.2019 ενημερωτικό σημείωμα 

 

Με το πιο πάνω σχετικό ενημερωτικό σας σημείωμα θέτουμε υπόψη το θέμα του 

λανθασμένου υπολογισμού εισφορών σε αριθμό ασφαλισμένων Δημοσίων Υπαλλήλων 

Μηχανικών με αποκλειστικά Μισθωτή απασχόληση. 

Για το θέμα σας ενημερώνουμε ότι: 

- Οι αρμόδιες Υπηρεσίες ΕΦΚΑ και η ΗΔΙΚΑ συνεργάζονται στην επιχειρησιακή 

διαδικασία ενσωμάτωσης των ενιαίων κανόνων υπολογισμού εισφορών Μη Μισθωτών, 

που ανέρχονται περίπου σε 1.500.000 ασφαλισμένους. 

- Πρόκειται για εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία κανόνων, και απαιτεί την οικοδόμηση 

του νέου μηχανογραφικού συστήματος για την υποστήριξη των νέων ενιαίων κανόνων 

και παράλληλα την εν ενεργεία παρακολούθηση και παραμετροποίησή του για νέες 

αλλαγές. 

- Στο πλαίσιο αυτό, η εμφάνιση μεμονωμένων αστοχιών είναι αναμενόμενη. 

- Κατά τον υπολογισμό των εισφορών Ιανουαρίου 2019 με βάση τα μειωμένα ποσοστά 

κλάδου σύνταξης δεν υπολογίστηκε το εισόδημα από μισθωτή απασχόληση σε μερίδα 

ασφαλισμένων. 

- Ως συνέπεια, αντιμετωπίστηκαν ως ενεργοί ασφαλισμένοι μη έχοντας εισόδημα από 

επιχειρηματική δραστηριότητα και εισφοροδοτήθηκαν με την ελάχιστη μηνιαία 

εισφορά. 
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Οι ασφαλισμένοι αυτοί (εάν είχαν ληφθεί υπόψη οι αποδοχές) δεν θα ήταν υπόχρεοι 

καταβολής εισφορών για την επιχειρηματική δραστηριότητα (ή θα ήταν υπόχρεοι 

καταβολής 10€ ανεργίας) ή θα κατέβαλαν μικρότερη εισφορά από την ελάχιστη 

μηνιαία. 

- Το θέμα εντοπίστηκε άμεσα και προχωρήσαμε στις πιο κάτω ενέργειες: 

α. Εντοπισμός της αστοχίας παραδοχών. 

β. Αποσύρθηκαν τα συγκεκριμένα ειδοποιητήρια και διεγράφησαν οι εγγραφές 

Ιανουαρίου 2019 από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. 

γ. Αναρτήθηκε μήνυμα στη μερίδα των ασφαλισμένων αυτών στο δίκτυο ΕΦΚΑ ώστε 

να μην λαμβάνεται υπόψη η εισφορά Ιανουαρίου κατά τον έλεγχο προϋποθέσεων 

ενημερότητας και εκδόθηκε σχετικό ενημερωτικό έγγραφο. 

δ. Εστάλη προσωποποιημένο μήνυμα μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους 

ασφαλισμένους με το οποίο ενημερώθηκαν ότι: 

 

Αγαπητέ ασφαλισμένε/η, 

το ειδοποιητήριο εισφορών Ιανουαρίου 2019 που είχε αναρτηθεί στη μερίδα σας, 

προσωρινά έχει ανακληθεί διότι διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα 

εισοδήματά σας από μισθωτές υπηρεσίες. Ήδη διενεργείται έλεγχος επαλήθευσης με 

σκοπό την εκ νέου ανάρτηση μαζί με τις εισφορές Φεβρουαρίου 2019. 

Στο ενδιάμεσο διάστημα οι εισφορές Ιανουαρίου 2019 δε θα είναι απαιτητές για την 

χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας, ικανότητας κλπ.  

Ευχαριστούμε για την κατανόηση 

 

ε. Αντιμετωπίστηκαν 123 περιπτώσεις παγίων εντολών και εστάλη προσωποποιημένο 

μήνυμα ενημέρωσης. 

Αγαπητέ ασφαλισμένε,  

 Όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει η εισφορά Ιανουαρίου 2019 προσωρινά έχει 

ανακληθεί. 

Επειδή δεν ήταν δυνατή η ανάκληση της εντολής είσπραξης μέσω πάγιας εντολής - 

λόγω προθεσμιών που τίθενται από το Διατραπεζικό Σύστημα – σας ενημερώνουμε ότι 

θα εμφανιστούν στον Τραπεζικό σας Λογαριασμό δύο εγγραφές,  ανάληψη και, εκ των 

υστέρων, κατάθεση, του ποσού εισφοράς. 

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.  
 

στ. Επιβεβαιώθηκαν οι ορθές παραδοχές στην ΗΔΙΚΑ προκειμένου να αναρτηθούν εκ 

νέου οι ορθές εισφορές με την έκδοση Φεβρουαρίου. 
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Είναι προφανές ότι ελήφθησαν όλες εκείνες οι πρωτοβουλίες και δράσεις ώστε να 

αντιμετωπιστεί ΑΜΕΣΑ το πρόβλημα. 

Η αμεσότητα της παρέμβασης αυτής αποδεικνύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα των 

Υπηρεσιών που εμπλέκονται με τη δημιουργία των εισφορών, έργο για το οποίο 

έχουμε την απόλυτη ευθύνη και πρόθεση να υλοποιείται έγκαιρα και ορθά. 

Ευχαριστούμε για την συνεργασία. 

 

Ο   ΠΡ/ΝΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ   
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