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ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  

               ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Π.Δ.Ε. 

  Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών, 

σχετικά με την επικόλληση των αποκομμάτων ενσήμων των Δικαστικών Επιμελητών στα 

ασφαλιστικά τους βιβλιάρια και με τις διατάξεις των παρ.14 και 15 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 

(ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του 

Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/30-9-2011), οι ασφαλιστικές εισφορές έτους 2016 του Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα 

Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών διαμορφώνονται όπως παρακάτω: 

 

Α. ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ : (ασφαλισμένοι μέχρι και 31/12/1992) επικολλούν κάθε 

μήνα τα αποκόμματα των ενσήμων για τις πράξεις που έχουν πραγματοποιήσει. Στην περίπτωση 

που δεν καλύπτεται η ελάχιστη υποχρεωτική εισφορά των πενήντα (50) ενσήμων επιδόσεως 

κατά μήνα, από πράξεις, συμπληρώνεται με την επικόλληση ολόκληρων ενσήμων επιδόσεως ή 

με την κατάθεση του αναλογούντος ποσού στο λογαριασμό της τράπεζας ALPHA BANK, νο 

415 00 2002 004959, έως 31/12/2016 για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2016. 

 

Επιπλέον, οι Παλαιοί Ασφαλισμένοι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 44 του 

Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011), όπως ισχύει, θα πρέπει, πέραν της ελάχιστης 

υποχρεωτικής εισφοράς των 600 ενσήμων επιδόσεως το χρόνο (50x12), να καταβάλουν ως 

πρόσθετη εισφορά:  

[693,35€ (ποσό Α΄ ασφαλιστικής κατηγορίας) Χ 0,4% = 2,77 € Χ 12 (μήνες) = 33,24€  

 Είτε με χρηματική καταβολή στο λογαριασμό της τράπεζας ALPHA BANK - έως 

31/12/2016 για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2016 - νο 415 00 2002 004959, είτε 

 με επικόλληση ολόκληρων ένσημων επιδόσεως (0,25) 133  

[Σύνολο ελάχιστης υποχρεωτικής εισφοράς και πρόσθετης εισφοράς: 150,00€ + 33,24€ = 

183,24 € ετησίως ή 733 επιδόσεις (600+133)] 
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Σε περίπτωση που οι Παλαιοί Ασφαλισμένοι με τις πράξεις Επιδόσεως που έχουν 

πραγματοποιήσει ξεπερνούν το ποσό των 183,24€ (733Χ0,25 =183,24) ήτοι: 600 ελάχιστες 

υποχρεωτικές και 133 της πρόσθετης, δεν επικολλούν επιπλέον ένσημα ή δεν καταβάλλουν 

χρηματικά την πρόσθετη εισφορά.  

Για να υπολογίσουν την πρόσθετη εισφορά θα αθροίζουν τις πράξεις που έχουν 

πραγματοποιήσει και τα ολόκληρα ένσημα που πρέπει να επικολληθούν για την ελάχιστη 

εισφορά και αν δεν καλύπτουν τα 733 ένσημα θα βρίσκουν τη διαφορά πχ. 695 ένσημα 

(αποκόμματα και ολόκληρα) 733-695 = 38 επιπλέον ολόκληρα 0,25€ ή 9,50€ κατάθεση στο 

λογαριασμό του Τομέα. 

 

Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να αναγράφουν στο ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ, τον Α.Μ. 

ασφαλισμένου στον Τ.Π.Δ.Ε., ονοματεπώνυμο και πλήρη αιτιολογία της κατάθεσης τους. 

Το αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην υπεύθυνη δήλωση του 

ασφαλιστικού βιβλιαρίου και να επισυνάπτεται μαζί με το ασφαλιστικό τους βιβλιάριο. 

 

Β. ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ: (ασφαλισμένοι από 1/1/1993 και μετά) επικολλούν κάθε μήνα 

τα αποκόμματα των ενσήμων για τις πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί και στην περίπτωση 

που δεν έχει συμπληρωθεί η ελάχιστη υποχρεωτική εισφορά κατά μήνα με αποκόμματα που 

προέρχονται από πράξεις επιδόσεων και εκτελέσεων μπορούν να τη συμπληρώσουν 

επικολλώντας ολόκληρα ένσημα επιδόσεων (0,25) ή εκτελέσεων (0,50) για το πρώτο εξάμηνο 

του έτους 2016. 

 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

Σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ.152/Α/1-7-2011 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν.4019/2011 

(ΦΕΚ216/Α/30-9-2011), οι ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ: 

 που ΕΧΟΥΝ ασφαλιστεί από 1/1/2012 έως και σήμερα θα καταβάλλουν την 

εισφορά της 1
ης

 ασφαλιστικής κατηγορίας, η οποία σήμερα είναι 27,75€ μηνιαίως, [693,35 

ποσό 1
ης

 ασφαλιστικής κατηγορίας Χ 4% = 27,75€] 

 που ΕΧΟΥΝ ασφαλιστεί από 1/1/2009-31/12/2011 μετατάσσονται υποχρεωτικά στη 

2
η
 ασφαλιστική κατηγορία και η μηνιαία εισφορά σήμερα είναι 34,11€ [852,63 ποσό 2

ης
 

ασφαλιστικής κατηγορίας Χ 4% = 34,11€]  

 που ΕΧΟΥΝ ασφαλιστεί από 1/1/1993-31/12/2008 μετατάσσονται υποχρεωτικά στη 

3
η
 ασφαλιστική κατηγορία και η μηνιαία εισφορά σήμερα είναι 40,43€ [1010,86 ποσό 3

ης
 

ασφαλιστικής κατηγορίας Χ 4% = 40,43€]  

 

Υπενθυμίζεται ότι ένσημα επικολλώνται μόνον το πρώτο εξάμηνο του 2016, δηλαδή μέχρι 

30.06.2016. Για το δεύτερο εξάμηνο και μόνον οι όποιες ασφαλιστικές εισφορές 

καταβάλλονται αποκλειστικά χρηματικά. 
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