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Προς:

Α' Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
(για ενημέρωση των μελών)

Θέμα : Λανθασμένες οφειλές ΕΦΚΑ

Συνάδελφοι/σες
Σχετικά με το τεράστιο θέμα που έχει προκύψει με τις λανθασμένες οφειλές
που αναρτά ο e – ΕΦΚΑ σε μισθωτούς Μηχανικούς και εν αναμονή ανταπόκρισης
από το νέο Διοικητή του, από τον οποίο έχει ζητηθεί συνάντηση, αναρτούμε ενημέρωση από συναδέλφους που με μειλ ή δια ζώσης κατάφεραν – με κόπο - να τις
διαγράψουν.

Πρώτη Περίπτωση
1. Κάνουμε αίτηση για διαγραφή μισθωτών από την ασφάλιση μη μισθωτών από
εδώ (επισυνάπτεται)
https://www.efka.gov.gr/el/e-ephka-elektroniko-aitema-exypereteses-kleisimoranteboy κάνετε είσοδο στην υπηρεσία —> νέα αίτηση, για το αίτημα χρησιμοποιήστε κάτι
σαν αυτό που έγραψα «Σας ενημερώνω ότι είμαι ανελλιπώς μόνο μισθωτός από την
αρχή του εργασιακού μου βίου, δεν είμαι αυτοαπασχολούμενος, δεν έχω κάνει
ποτέ έναρξη επαγγελματικής ιδιότητας στη Δ.Ο.Υ., δεν έχω βιβλία στην ΔΟΥ και
κατά συνέπεια αιτούμε τη διακοπή ως αυτοαπασχολούμενος βάση του άρθρου
20 του Ν 4488/2017, ώστε αφενός να μην επαναληφτεί στο μέλλον λανθασμένος καταλογισμός εισφορών, αφετέρου να διαγραφούν οι κακώς καταλογισθέντες εισφορές.
Παρακαλώ για τις ενέργειες σας σύμφωνα με την αίτηση μου, ώστε να θεραπευθεί το
πρόβλημα που μου έχει δημιουργηθεί αφού εκτός των άλλων εμφανίζομαι ασφαλιστικά
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μη ενήμερος, με ότι προβλήματα αυτό συνεπάγεται αυτό για εμένα και την οικογένεια μου.»
- στο ίδιο λινκ μπορείτε να δείτε τις αιτήσεις που έχετε κάνει, όχι όμως την πορεία τους
- τη διαδικασία την έχει προτείνει το τμήμα tm.eisf.mmisth@efka.gov.gr και ο αρμόδιος
για την ενέργεια είναι ο tm.asfalisis.tsmede@efka.gov.gr στον οποίο καλό είναι να στείλετε εμαιλ με την αίτηση
Σύμφωνα με τις οδηγίες τους :
Θα κάνετε είσοδο στην υπηρεσία, θα πιστοποιηθείτε με κωδικούς taxis net και ΑΜΚΑ θα
πατήσετε συνέχεια 2 φορές Μετά νέα αίτηση
Θα επιλέξετε ιδιότητα ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: Περ/κη Δ/νση Συντάξεων και Ασφάλισης Μηχανικών
Θα περιγράψετε το αίτημά σας για διακοπή ως αυτοαπασχολούμενου λόγω μη τήρησης
βιβλίων στην ΔΟΥ
Θα πατήσετε υποβολή αίτησης και θα πάρετε αριθμό πρωτοκόλλου.
Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας τηλ email κλπ είναι σωστά.
2. Με κάλεσαν μετά από 5 μήνες και μου ζήτησαν (έχω την εντύπωση ότι με κάλεσαν σαν απάντηση σε κάποιο από τα πολλά εμαιλ μου και όχι σαν απάντηση στο 1)
On 12 May 2021, at 11:29, Τμήμα Ασφάλισης Κύριας Σύνταξης ΕΦΚΑ
<tm.asfalisis.tsmede@efka.gov.gr> wrote:
Μετά την τηλεφωνική μας επικοινωνία παρακαλώ όπως μας αποστείλετε τα δικαιολογητικά
στο mail: mmastoraki@efka.gov.gr.

3. Έστειλα με εμαιλ τα δικαιολογητικά (αίτηση και υπεύθυνη δήλωση) στην mmastoraki
(επισυνάπτονται) που εργάζεται στο π.τσμεδε (εφκα)-τμ. ασφάλισης . Με επιφύλαξη τηλ.
2103740112.
From:
Subject: Re: Λανθασμένες εισφορές ΕΦΚΑ σε Μισθωτούς Δημοσίους Υπαλλήλους
Μηχανικούς. Προς ενημέρωση - τυχόν ενέργειες.
Date: 12 May 2021 - 15:22:41 EEST
To: mmastoraki@efka.gov.gr
Cc: Τμήμα Ασφάλισης Κύριας Σύνταξης ΕΦΚΑ <tm.asfalisis.tsmede@efka.gov.gr>
καλημέρα σας
Σε συνέχεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, σας αποστέλλω αίτηση και υπεύθυνη δήλωση για
τη διαγραφή μου από το κλάδο αυτοαπασχολούμενων.
4. μετά από 1 μήνα μπαίνοντας στη σελίδα https://www.efka.gov.gr/el / αυτοαπασχολούμενοι / Εισφορές μη μισθωτών ΕΦΚΑ / Ηλ. Υπηρεσίες / Υποχρεώσεις Κοιν. Ασφάλισης /
Οφειλές είδα ότι η Βεβαιωμένη Οφειλή ήταν σε κατάσταση “Ανακληθείσα” και οι υπόλοιπες οφειλές που εμφανίζονταν είχαν μηδενιστεί. (΄Έστειλα στο μεσοδιάστημα email υπενθύμισης). Επιβεβαίωσα (δεν χρειάζεται) από τη σελίδα https://apps.ika.gr/eDebtor/faces/secure/debtor.xhtml# (πρέπει να κάνεις εγγραφή
δεν δουλεύει με taxis) ότι έχουν αφαιρεθεί οφειλές.
Δεν είμαι σίγουρος αν χρειάζεται το 1 ή μπορείτε να κάνετε το 3 κατευθείαν. Σε κάθε περίπτωση αυτή είναι η διαδικασία που μου πρότειναν από το
tm.asfalisis.tsmede@efka.gov.gr και δούλεψε έστω και με καθυστέρηση.
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Δεύτερη Περίπτωση
Έκλεισα ραντεβού τελικά στο ΤΣΜΕΔΕ (πλεον ΕΦΚΑ/Τμήμα Ασφάλισης) και κατάφερα να
κάνω διαγραφή των οφειλών.
Έκανα μια αίτηση, θα την επισυνάψω, μαζί με μια Υ.Δ. και βεβαίωση διακοπής εργασιών
από τη ΔΟΥ (έβαλα εκτύπωση από το taxis/Στοιχεία μητρώου/Επιχείρησης που
αναγράφει την ημερομηνία διακοπής).
Αν κάποιος δεν έχει κάνει έναρξη απλά στην ΥΔ αναγράφει ότι ουδέποτε έκανε έναρξη
εργασιών.
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