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Eξτρα (έκτακτη)
αµοιβή
του εργαζοµένου

H αµοιβή 
από τη συµµετοχή
σε διοικητικά 
συµβούλια

H αποζηµίωση 
και τα έξοδα 
κίνησης των αιρετών 
οργάνων στους ΟΤΑ

H αποζηµίωση 
για συµµετοχή
στα συµβούλια
των ΟΤΑ (δηµοτικά, 
περιφερειακά και
κοινοτικά)
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150.000
ασφαλισµένους
(προ του 1993 και µετά)
που είχαν παράλληλη
ασφάλιση σε περισσότερα 
από ένα ταµεία
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  Η ΗΓΕΣΙΑ του υπουργείου Εργασίας προ-
χωρά σε άλλη µια ευνοϊκή ρύθµιση για χιλιά-
δες ασφαλισµένους, µισθωτούς και µη, οι οποί-
οι ήταν υποχρεωµένοι να καταβάλλουν ασφα-
λιστικές εισφορές για το σύνολο των αποδο-
χών τους, ακόµη κι αν αυτές ήταν περιστασι-
ακές. Σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες της 
«R», ο κ. Πετρόπουλος επεξεργάζεται εγκύκλιο 
µε την οποία θα εξαιρούνται από την καταβο-
λή εισφορών πρόσθετες αµοιβές, που δεν συ-
µπεριλαµβάνονται στις τακτικές µηνιαίες απο-
λαβές. Ωστόσο, φοροτεχνικοί επισηµαίνουν 
ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο και χρονοβόρο να 
εντοπιστούν και να εξαιρεθούν οι συγκεκρι-
µένες απολαβές από τη φορολογική δήλωση. 

Μεταξύ άλλων, οι κατηγορίες πρόσθετων αµοι-
βών που θα εξαιρεθούν είναι οι εξής:

f Οι αποζηµιώσεις και οι αµοιβές για την πα-
ροχή πρόσθετου έργου ή υπηρεσίας σε µια επι-
χείρηση, πέρα από όσα προβλέπονται στη σύµ-
βαση ορισµένου ή αορίστου χρόνου. 

f Τα επιπλέον χρήµατα που καταβάλλονται 
σε εργαζόµενο, ελεύθερο επαγγελµατία ή αυ-
τοαπασχολούµενο για την κάλυψη των εξόδων 
για τη µετακίνησή του ή τη µετάθεσή του σε 
παραµεθόριο ή προβληµατική περιοχή. Μάλι-
στα, όταν η µετακίνηση αφορά σε απόσταση 
άνω των 100 χιλιοµέτρων, δικαιολογείται και 
η καταβολή εξόδων διανυκτέρευσης. Η παρο-
χή αυτή, η οποία έχει τον χαρακτήρα της κατα-
βολής αντιτίµου για τα έξοδα στα οποία υπο-
βλήθηκε ο µισθωτός, δεν υπόκειται σε ασφα-
λιστικές εισφορές.

f H αποζηµίωση για τη συµµετοχή µισθωτού, 
ελεύθερου επαγγελµατία ή αυτοαπασχολούµε-
νου ως µέλους σε διοικητική επιτροπή και σε 
συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων. 

f Οι αποζηµιώσεις, καθώς και τα έξοδα κίνη-
σης των αιρετών οργάνων α’ και β’ βαθµού 
των ΟΤΑ (π.χ. του προέδρου συµβουλίου δη-
µοτικής ή τοπικής κοινότητας) για τη συµµετο-
χή τους ως µελών σε συµβούλια των ΟΤΑ (δη-
µοτικά, περιφερειακά, κοινοτικά). 

f Οι έκτακτες οικειοθελείς χρηµατικές ή άλ-
λες παροχές τις οποίες χορηγεί ο εργοδότης, 
µε την ευκαιρία επίτευξης ενός στόχου, για πα-
ράδειγµα αποπεράτωση έργου κ.λπ.

f Η αποζηµίωση λόγω καταγγελίας της σύµ-
βασης (Ν. 2112/20). Καταγγελία της σύµβα-
σης θεωρείται και η αποχώρηση του µισθω-
τού σε περίπτωση που θεµελιώνει συνταξιο-
δοτικό δικαίωµα για πλήρη σύνταξη, οπότε ο 
εργοδότης οφείλει να καταβάλει αποζηµίωση. 

Εξαιρούνται 
από τις εισφορές 
οι έξτρα αµοιβές

νικοί και δικηγόροι, οι οποίοι εντάχθηκαν υπο-
χρεωτικά και στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ από την 
1η/8/2010 µε δυνατότητα επιλογής µόνο του 
φορέα παροχών κλάδου υγείας. Και σε αυτούς 
ο ΟΑΕΕ έχει ζητήσει αναδροµικά την καταβολή 
εισφορών πριν από την εφαρµογή του νόµου. 

f Οσοι ασκούσαν δραστηριότητα σε χωριά ή 
οικισµούς κάτω των 2.000 κατοίκων και κρίθη-
κε ότι υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση 
του πρώην ΟΑΕΕ, ενώ είχαν καταβάλει εισφο-
ρές στον ΟΓΑ και αντίστροφα. 

Οι προϋποθέσεις
Μετά την ψήφιση του νοµοσχεδίου, όσοι έχουν 
χρεωθεί µε διπλές εισφορές κύριας ασφάλισης 
έως και το 2016, δηλαδή πριν από την έναρξη 
λειτουργίας του ΕΦΚΑ, θα µπορούν µε αίτηση 
να ζητούν τη διαγραφή της οφειλής που έχει 
δηµιουργηθεί εξαιτίας της µη καταβολής του 
ποσού των εισφορών που απαιτεί το ένα από 
τα δύο ταµεία. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαγραφή 
του χρέους θα είναι η καταβολή του συνόλου 
των εισφορών σε έναν από τους δύο ασφα-
λιστικούς φορείς. Σε περίπτωση που υπάρχει 
ασφαλιστικό κενό, θα πρέπει να καταβληθεί το 
ποσό των εισφορών που υπολείπεται. Τα αιτή-
µατα θα κρίνονται από τις αρµόδιες υπηρεσί-
ες των πρώην ταµείων που έχουν υπαχθεί στον 
Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Παράλ-
ληλα, καθοριστικό ρόλο θα έχει το Συµβούλιο 
Κοινωνικής Ασφάλισης. Τα µέλη του θα πρέπει 
να γνωµοδοτούν σε σχέση µε το κατά πόσο οι 
οφειλές από διπλές εισφορές, κατά περίπτωση, 
παρουσιάζουν εύλογη αµφιβολία και θα πρέ-
πει να διαγραφούν. Εύλογη αµφιβολία, σηµει-
ωτέον, προκύπτει όταν ήδη έχουν εκδοθεί δι-
καστικές αποφάσεις, όταν η υπόθεση ήδη έχει 

πάρει τον δικαστικό δρόµο ή όταν έχουν 
εφαρµοστεί από τα ταµεία πρακτι-

κές αντίθετες µε αυτές που θα 
έπρεπε να ακολουθούν. 

Σε κάθε περίπτωση, η απα-
σχόληση το ίδιο διάστηµα θα 
πρέπει να αφορά το ίδιο ή πα-
ρεµφερές αντικείµενο, για να 
µπορούν να διαγραφούν οι 
ασφαλιστικές εισφορές από 
τον έναν φορέα. 

ασφάλιση
«Προσεγγίζουµε 
την κοινωνική 
ασφάλιση από τη 
σκοπιά όχι µόνο 
της ενίσχυσης του 
συστήµατος, αλλά 
και της διασφάλισης 
των δικαιωµάτων 
των ασφαλισµένων», 
αναφέρει στην «R» 
ο υφυπουργός 
Κοινωνικής 
Ασφάλισης, Τάσος 
Πετρόπουλος 

τέλεσµα ο ΟΑΕΕ να τους χρεώνει ασφαλιστικές εισφο-
ρές και προσαυξήσεις χιλιάδων ευρώ για κάθε επόµε-
νο µήνα πέραν του δωδεκαµήνου της απαλλαγής, κα-
θώς θεωρούσε ότι δεν καλύπτονται από κάποιον άλλο 
ασφαλιστικό φορέα. 

f Ασφαλισµένοι πριν από την 1η/1/1993, οι οποίοι µε 
βάση τον νόµο έπρεπε να καταβάλλουν ασφαλιστικές 
εισφορές από κάθε δραστηριότητά τους, καθώς δεν 
τους αναγνωριζόταν το δικαίωµα της παράλληλης 
ασφάλισης. Πρόκειται για «εγκλωβισµένους» ασφα-
λισµένους που δεν µπορούν σε κάποιες περιπτώ-
σεις ούτε να συνταξιοδοτηθούν λόγω των χρεών 

τους. Οι τοπικές επιτροπές του πρώην ΟΑΕΕ και 
το ΚΕΑΟ δεν µπορούν να σβήσουν το χρέος. Οι 
περισσότεροι από αυτούς έχουν προσφύγει στα 
δικαστήρια, ενώ υπάρχουν κι αρκετοί που ανα-
γκάστηκαν να αποπληρώσουν τις διπλές εισφο-
ρές, προκειµένου να συνταξιοδοτηθούν. 

f Ανεξάρτητα απασχολούµενοι, κυρίως µηχα-

Πρόκειται για παλαιούς και 
νέους ασφαλισµένους στα 
πρώην ταµεία ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε, 
ΟΓΑ οι οποίοι ασκούσαν και 
ελεύθερο επάγγελµα


