
 

 

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 
 
 
        
   Αθήνα, 6/2 / 2017 
   Αρ. Πρωτ.:∆ΙΕΙΣΜΜ/79/175892 

Γενική ∆ιεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων  
∆/νση Εισφορών Μη Μισθωτών  
 
Ταχ. ∆/νση : Σατωβριάνδου 18 
10432 Αθήνα  
Τηλέφωνο :210 5285598, 210 5285690  
:210 5285617, 210 5285667  
Fax : 210-5285599 
e-mail :tm.eisf.mmisth@efka.gov.gr 
 
ΘΕΜΑ: ∆ιαδικασίες είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελµατιών, 
αυτοαπασχολούµενων και αγροτών - Ειδοποιητήριο πληρωµής - Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες 
 
Σχετ.: - Οι διατάξεις των άρθρων 39, 40, 41, 43 και 98 του Ν.4387/2016. 
-  Οι αρ. 1, αρ. 2 και αρ. 3 Εγκύκλιες Οδηγίες της ∆/νσης Εισφορών Μη Μισθωτών. 
 
Με τις πιο πάνω σχετικές Εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας µας, γνωστοποιήθηκαν οι νέοι 
κανόνες υπολογισµού ασφαλιστικών εισφορών των Ελεύθερων Επαγγελµατιών, 
Αυτοαπασχολουµένων και Αγροτών, στις περιπτώσεις άσκησης µοναδικής δραστηριότητας / 
ιδιότητας, και η προθεσµία καταβολής των εισφορών που ισχύει µετά την 1/1/2017. 
 
Με το παρόν σας ενηµερώνουµε για τις ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί για την κοινοποίηση των 
εισφορών στους υπόχρεους ασφαλισµένους και την καταβολή των εισφορών. 
 
Α. Κοινοποίηση ασφαλιστικών εισφορών 
 
Η κοινοποίηση των ασφαλιστικών εισφορών θα πραγµατοποιείται: 
- Με ειδοποιητήριο πληρωµής ασφαλιστικών εισφορών 
- Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Ε.Φ.Κ.Α. στην ιστοσελίδα www.efka.gov.gr. 
 
i. Ειδοποιητήριο πληρωµής ασφαλιστικών εισφορών 
 
Σε συνεργασία µε την Η∆ΙΚΑ ΑΕ θα αποστέλλεται, σε έντυπη µορφή, µέσω ΕΛΤΑ, «Ειδοποίηση 
Πληρωµής Ασφαλιστικών Εισφορών» (συν/νο υπόδειγµα). 
 
Στο έντυπο παρέχονται πληροφορίες οµαδοποιηµένες σε τρεις ενότητες: 
 
1η Ενότητα 
Αναγράφονται στοιχεία Αποστολής και Επικοινωνίας. Συγκεκριµένα: 
- Η ταχυδροµική διεύθυνση του ασφαλισµένου 
- Τα στοιχεία της αρµόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας 
- Ο αριθµός τηλεφωνικού κέντρου ΕΦΚΑ και η διεύθυνση του ιστότοπου του Οργανισµού 
- Η ηµεροµηνία έκδοσης της Ειδοποίησης. 
Η ηµεροµηνία έκδοσης σηµατοδοτεί τον χρόνο υπολογισµού των εισφορών και ενσωµάτωσης 
τυχόν µεταβολών. 
 
2η Ενότητα 
Παρέχονται πληροφορίες -µε την µορφή πέντε (5) πινάκων - που σχετίζονται µε την 
ασφαλιστική περίοδο, την βάση υπολογισµού (εισόδηµα) και τον τρόπο υπολογισµού των 



 

 

 

εισφορών. Ειδικότερα: 
- Στον πρώτο πίνακα εµφανίζεται η ασφαλιστική περίοδος για την οποία αποστέλλεται το 
ειδοποιητήριο, το πληρωτέο ποσό και η προθεσµία εµπρόθεσµης πληρωµής (πχ µηνιαίες 
εισφορές Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2017, ποσό 00,00€ για κάθε µηνιαία εισφορά και 
ηµεροµηνία πληρωµής 28.2.2017 και 31.3.2017, αντίστοιχα). 
- Ο δεύτερος πίνακας περιλαµβάνει το συνολικό ετήσιο και µηνιαίο Καθαρό Φορολογητέο 
Αποτέλεσµα (ΚΦΑ) του έτους 2015, των εισοδηµάτων που έχουν προέλθει από Επιχειρηµατική 
∆ραστηριότητα, Αγροτική ∆ραστηριότητα και Μισθωτές Υπηρεσίες. 
Εάν το ποσό των εισοδηµάτων δεν καλύπτει την κατώτατη βάση υπολογισµού απεικονίζεται το 
ποσό της κατώτατης ή µειωµένης βάσης, κατά περίπτωση, επί της οποίας υπολογίστηκε η 
εισφορά. 
- Ακολουθεί η Ανάλυση Μηνιαίας Εισφοράς, ανά κλάδο - εισφορά, µε τα αντίστοιχα ποσοστά και 
ποσά. Η ανάλυση εισφοράς απεικονίζεται κάτω από την στήλη εισοδήµατος επί του οποίου 
υπολογίζεται η εισφορά. 
- Στον επόµενο πίνακα εµφανίζονται στοιχεία που αφορούν επιβαρύνσεις, ληξιπρόθεσµες οφειλές 
ή πιστωτικά υπόλοιπα. Ειδικότερα: 
• «Επιβαρύνσεις» που προέρχονται από εκπρόθεσµη εξόφληση εισφοράς. Το ποσό των 
επιβαρύνσεων προστίθεται στο πληρωτέο ποσό της µηνιαίας εισφοράς που αναφέρεται το 
Ειδοποιητήριο ( πρώτος πίνακας). 
• «Ληξιπρόθεσµες οφειλές» υπολογισµένες κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της Ειδοποίησης, 
χωρίς τις προβλεπόµενες προσαυξήσεις. 
 
Προσοχή! 
Στην ειδοποίηση δεν αναγράφονται οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές έως 31.12.2016. 
• «Πιστωτικό υπόλοιπο» το οποίο προέρχεται από: 
α. καταβολή η οποία δεν εξοφλεί το σύνολο οφειλόµενης µηνιαίας εισφοράς 
β. καταβολή υπερβάλλοντος ποσού όταν δεν υπάρχει οφειλόµενη εισφορά 
γ. Ποσό που αντιστοιχεί σε Γραµµάτια Προείσπραξης ∆ικηγορικού Συλλόγου. 
Το πιστωτικό υπόλοιπο αφαιρείται, εάν δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές, από το πληρωτέο 
ποσό της πρώτης µηνιαίας εισφοράς (πρώτος πίνακας). 
- Τέλος, στον πέµπτο πίνακα, καταγράφονται τα ποσά που προσαυξάνουν ή µειώνουν τη µηνιαία 
εισφορά βάσει ειδικών διατάξεων. Ειδικότερα: 
• ΛΑΦΚΑ (άρθρο 16 Ν.3863/2010) 
• Ποσοστιαία µείωση εισφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 98 Ν.4387/2016 
• Μείωση εισφοράς λόγω µητρότητας (άρθρο 141 Ν.3655/2008) 
• Μείωση εισφοράς 50% µετά τα 40 έτη ασφάλισης, µετά από αίτηση του ασφαλισµένου (παρ.13 
άρθ.39 Ν.4387/2016) 
• Ποσό που αναλογεί σε Γραµµάτια Προείσπραξης του ∆ικηγορικού Συλλόγου (παρ.11 αρθρ.39 
Ν.4387/2016). 
 
3η Ενότητα 
Στην τελευταία ενότητα του εντύπου απεικονίζονται στοιχεία για την πληρωµή των εισφορών 
(ταυτότητα πληρωµής, Bar code και QR code). 
Για τους ασφαλισµένους που έχουν ενεργή ανάθεση πάγιας εντολής για την εξόφληση των 
εισφορών, εµφανίζεται το πιο κάτω Μήνυµα για την καταβολή της εισφοράς µέσω άµεσης 
χρέωσης λογαριασµού στην Τράπεζα της επιλογής τους. 
Μήνυµα: «Η παρούσα οφειλή θα εξοφληθεί µε άµεση χρέωση του λογαριασµού σας (πάγια 
εντολή)» 
Στο πίσω µέρος του εντύπου παρέχονται χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε τις ενότητες του 
Ειδοποιητηρίου καθώς και διευκρινίσεις για τους τρόπους πληρωµής, 
Ενηµερωτικό Σηµείωµα 
Κατά την πρώτη αποστολή των ειδοποιητηρίων πληρωµής αποστέλλεται συνηµµένα ενηµερωτική 
επιστολή προς τους ασφαλισµένους, η οποία περιέχει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο 
υπολογισµού των εισφορών (συν). 
 
ii. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 
 
Στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, www.efka.gov.gr, οι ασφαλισµένοι έχουν δυνατότητα πρόσβασης 
στης ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισµού. 



 

 

 

 
Για την είσοδο απαιτείται πιστοποίηση του ασφαλισµένου µε τη χρήση των κωδικών taxis net και 
του ΑΜΚΑ. 
 
Μετά την είσοδο παρέχονται σύντοµες πληροφορίες, µε τον γενικό τίτλο «µε µια µατιά...», για 
την Ασφαλιστική Ικανότητα και τις Οικονοµικές Εκκρεµότητες που έχουν δηµιουργηθεί από 
1.1.2017. 
 
Από µενού εργασιών που τιτλοφορείται «Ηλ. Υπηρεσίες» παρέχεται λίστα µε τις Υπηρεσίες. 
 
Στο πρώτο στάδιο εφαρµογής είναι διαθέσιµες οι εξής:  
 
> Ατοµικά Στοιχεία 
Απεικονίζονται τα προσωπικά στοιχεία του ασφαλισµένου, τα στοιχεία κατοικίας καθώς και τα 
στοιχεία επικοινωνίας, όπως αυτά τηρούνται στο Μητρώο του Οργανισµού. 
> Στοιχεία Κοινωνικής Ασφάλισης 
Συνοπτική απεικόνιση ιστορικού ασφάλισης (Φορέας, έναρξη, λήξη κλπ) 
> Υποχρεώσεις Κοινωνικής Ασφάλισης 
- Το ιστορικό οφειλών από 1.1.2017 
- Αντίγραφο της Ειδοποίησης Πληρωµής Ασφαλιστικών Εισφορών 
- Πληροφορίες για τον τρόπο εξόφλησης 
- Σύντοµη πληροφόρηση για το ποσό ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών οφειλών έως 31.12.2016 
και τον Φορέα προέλευσης. 
 
Άµεσα θα είναι διαθέσιµη και η πληροφόρηση του ασφαλισµένου για την ενεργοποίηση της 
ανάθεσης άµεσης χρέωσης λογαριασµού (πάγια εντολή) στην Τράπεζα της επιλογής του ενώ 
δροµολογείται η ανάρτηση του ασφαλιστικού ιστορικού και η χορήγηση της σχετικής πρόσβασης. 
 
Τα αντίγραφα των ειδοποιήσεων πληρωµής ασφαλιστικών εισφορών, θα αναρτώνται κάθε µήνα 
και θα είναι διαθέσιµα για εκτύπωση. 
 
Β. Κωδικός Εντολής Πληρωµής 
 
Ο Οργανισµός, σε συνεργασία µε την ∆ΙΑΣ ΑΕ, υιοθέτησε διακριτό κωδικό εντολής είσπραξης ο 
οποίος αποτελεί νέο πρότυπο κωδικοποίησης και τιτλοφορείται «RF creditor reference". Ο νέος 
κωδικός έχει αποκτήσει διεθνείς τυποποιήσεις και έχει εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Τραπεζικό 
Τοµέα ως µέρος της διαδικασίας τυποποίησης πληρωµών στον Ευρωπαϊκό Χώρο Πληρωµών 
(SEPA). 
∆οµή Κωδικού 
 
Ο νέος κωδικός είναι σταθερού µήκους (25 ψηφία) και αρχίζει µε τα γράµµατα RF. Οι πρώτοι 
δέκα (10) χαρακτήρες χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες του Τραπεζικού Συστήµατος και οι 
ακόλουθοι παρέχονται από τον Οργανισµό για την απεικόνιση στοιχείων και τη µοναδικοποίηση 
της πληρωµής. Αναλυτικά θα περιλαµβάνει: 

Ονοµασία 
Πλήθος 

χαρακτήρων 

Περιγραφή 

RF 2 Σταθερά γράµµατα που προκύπτουν από τη
σύντµηση της λέξης Reference 

Ψηφία Ελέγχου 2 ∆ιπλό ψηφίο ελέγχου για ελαχιστοποίηση 
σφαλµάτων 



 

 

 

Κωδικός Οργανισµού 5 Κωδικός ΕΦΚΑ 

Τρόπος πληρωµής ή 

ψηφίο ελέγχου 

1 Προσδιορίζει τον τρόπο πληρωµής ως προς 
το έλεγχο ή όχι του ποσού 

00 2 Χαρακτήρες για να συµπληρωθεί το 
25ψηφιο πλήθος χαρακτήρων 

ΑΜΚΑ 11 Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 
του µη µισθωτού 

Είδος Οφειλής 2 Προσδιορίζει το έσοδο 

 
Ως «Είδος Οφειλής» νοείται ο τύπος εσόδου που θα εισπραχθεί µέσω του κωδικού (πχ. 
Τρέχουσες εισφορές, δόσεις ρύθµισης ληξιπρόθεσµων οφειλών, αναγνωρίσεις χρόνου 
ασφάλισης, πλασµατικοί χρόνοι κλπ). Ο κωδικός µοναδικοποιείται ως προς τον τύπο οφειλής και 
την ακολουθεί µέχρι την εξόφλησή της. 
 
Κάθε τύπος εσόδου θα συνδέεται µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές που αφορούν τον τρόπο 
εξόφλησης της οφειλής. 
 
Η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2017 έχει κωδικοποιηθεί µε τον αριθµό 01. 
 
Ο κωδικός παραµένει ίδιος για όλα τα παρεχόµενα προϊόντα των Τραπεζών (ταµειακή 
συναλλαγή, µε χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, µε άµεση χρέωση λογαριασµού-πάγια εντολή) 
και των ΕΛΤΑ. 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η Υπηρεσία µας σε συνεργασία µε την Η∆ΙΚΑ και τη ∆ΙΑΣ, έχει µεριµνήσει για την µετάπτωση 
παγίων εντολών στον νέο κωδικό του Οργανισµού, για ασφαλισµένους που είχαν ενεργή 
ανάθεση για την εξόφληση τρεχουσών εισφορών. Στο ειδοποιητήριο πληρωµής θα αναγράφεται 
σχετική ενηµέρωση. 
 
Επισηµαίνουµε ότι, η εξόφληση οφειλών έως 31.12.2016 θα πραγµατοποιείται µε τη διαδικασία 
που ίσχυε σε κάθε εντασσόµενο Φορέα. Για το λόγο αυτό όλοι οι κωδικοί- λογαριασµοί των 
Φορέων παραµένουν ενεργοί στο ∆ιατραπεζικό Σύστηµα µέχρι νεοτέρας. 
 
Παρακαλούµε για την συστηµατική ενηµέρωση των ασφαλισµένων για τις νέες υπηρεσίες.  
 
Του παρόντος να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της Υπηρεσίας σας. 
 
 
 
 
  Ο ΠΡ/ΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
    ΧΡ.ΛΙΑΠΑΚΗΣ 
 
         

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
      Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜ. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ  

      ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
Ι.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 



 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : 

ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ                                                               
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ   ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

 

ΑΜΚΑ : 

ΑΦΜ : 

 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ    ΠΟΛΗ 

ΤΑΧ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΑΡΙΘΜΟΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

26/01/2017 

www.efka.gov.gr 
Τηλ. Κέντρο: 1555 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ : 

ΑΦΜ : 997072577 

Β Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών -Κεντρικού Τομέα 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46-48 ΑΘΗΝΑ 10436 

 

b.mmisth.attik.athina@efka.gov.gr 

31/03/2017 00,00 € 2/2017 

28/02/2017 00,00 € 1/2017 

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ 

Αγροτική Δραστ.  Επιχειρηματική Δραστηριότητα Μισθωτές Υπηρεσίες 

ΚΑΘΑΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΦΑ) ΕΤΟΥΣ 2015/ΚΑΤΩΤΑΤΗ ΒΑΣΗ 

00,00€ 00,00 €  00,00 € ΜΗΝΙΑΙΟ 

00,00€ 00,00 €  00,00 € ΕΤΗΣΙΟ 

 

ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟ (€) ΠΟΣΟ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 

ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 20,00% 00,00 € 14% 00,00 €  

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 6,95% 00,00 € 6,95% 00,00 €  
ΟΑΕΔ  00,00 €    

ΛΑΕ   0,25% 00,00 € 
 

 

 
ΣΤΕΓΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  00,00€    

      
      

      

 ΓΡΑΜ. ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚ. ΣΥΛ. (παρ.11 αρθρ.39 Ν.4387/16) 

 ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦ.ΣΥΝΤΑΞΗΣ (παρ.13 αρθρ. 39 Ν. 4387/16) 

 ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (αρθρ 141 Ν.3655/08) 

 ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (αρθρ.98 Ν.4387/16) 

 ΛΑΦΚΑ (αρθρ.16 Ν. 3863/10) 

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΜΗΝΟΣ 

00,00 € ΣΥΝΟΛΟ : 

 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

 ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 

 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

Η ειδοποίηση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών είναι διαθέσιμη στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr 

 

 

RF36 9020 0800 0607 6302 47701 
Η παρούσα οφειλή θα εξοφληθεί με άμεση χρέωση του λογαριασμού σας (πάγια εντολή) 
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ/ΠΑΓΙΑΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ / ΕΛΤΑ 

 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ 

 00,00 €   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 

 

00,00 € 
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

 Το παρόν ειδοποιητήριο είναι ατομικό και περιλαμβάνει ασφαλιστικές εισφορές μόνο για το χρονικό διάστημα που 

αναφέρεται σε αυτό. 
 Σύμφωνα με την αρ. Φ80000/οικ.60298/1472/23-12-2016 Υ.Α. ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α. από 1/1/2017  η καταβολή  

ασφαλιστικών εισφορών πραγματοποιείται μηνιαία με καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής την 

τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα. 
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, οι εισφορές επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις (Ν.4158/13). 

 Το ειδοποιητήριο περιλαμβάνει στοιχεία εισοδήματος του έτους ελέγχου, ανάλυση της μηνιαίας εισφοράς, 

εκκρεμείς απαιτήσεις ή καταβολές, πίνακα πρόσθετων προσαυξήσεων ή μειώσεων και στοιχεία που απαιτούνται για 
την πληρωμή των εισφορών. 

Στο πεδίο «ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ» αναφέρεται το ποσό που αναλογεί σε επιβάρυνση λόγω εκπρόθεσμης εξόφλησης 

εισφοράς. 
Στο πεδίο «ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ» αναφέρονται οι καθυστερούμενες εισφορές, μετά την 1/1/17, χωρίς τις 

αναλογούσες επιβαρύνσεις, οι οποίες θα εμφανίζονται στο πεδίο «ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ», μετά την εξόφλησή τους. 
Στο πεδίο «ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ» εμφανίζεται το συνολικό ποσό καταβολών που εκκρεμεί προς συμψηφισμό με 

επόμενη καταβολή. 

Στον πίνακα «ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΜΕΙΩΣΕΙΣ» αναφέρονται ποσά που προσαυξάνουν ή μειώνουν την μηνιαία εισφορά 
βάσει ειδικών διατάξεων. 

 Οφειλές έως 31/12/2016 δεν περιλαμβάνονται στο παρόν ειδοποιητήριο. 

 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στον αρμόδιο Ανταποκριτή, στο αρμόδιο 

Περιφερειακό Τμήμα ΕΦΚΑ, να καλέσετε το Τηλεφωνικό Κέντρο (1555) ή  να επισκεφθείτε τις Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες του Οργανισμού στον  ιστότοπο www.efka.gov.gr. 

 Ενδεχόμενη μεταβολή των ατομικών στοιχείων ή του ύψους εισφορών που περιλαμβάνονται στο ειδοποιητήριο, 

αναρτάται άμεσα στον Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΦΚΑ. 

 Ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ είναι υποχρεωτικά  στοιχεία για κάθε συναλλαγή σας με τον Οργανισμό. 
 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

 Η πληρωμή των εισφορών πραγματοποιείται σε Τράπεζες και ΕΛΤΑ με την χρήση του  κωδικού εντολής πληρωμής, 

ο οποίος είναι ατομικός και χρησιμοποιείται για όσο χρονικό διάστημα ο ασφαλισμένος είναι υπόχρεος καταβολής 
εισφορών. 

 Ο ίδιος κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί  για ανάθεση πάγιας εντολής χρέωσης λογαριασμού σε Τράπεζα της 

επιλογής σας. 
 Η πάγια εντολή δεν εκτελείται όταν το ανώτατο όριο ποσού που έχετε ορίσει είναι μικρότερο από το πληρωτέο 

ποσό ή όταν δεν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στον λογαριασμό σας κατά  την ημερομηνία εξόφλησης. 

Προσοχή! 

 Ενημερωθείτε για τον ακριβή χρόνο ροής παγίων εντολών, κατά την ημερομηνία εξόφλησης, ώστε να 

εξασφαλίζετε την έγκαιρη πίστωση του λογαριασμού σας. 
 Μπορείτε να πληροφορηθείτε τα  διαθέσιμα προϊόντα  καταβολής εισφορών καθώς και ενδεχόμενες χρεώσεις για 

την χρήση τους από τις Τράπεζες και τα ΕΛΤΑ. 
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http://www.efka.gov.gr/

