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Αριθ. πρωτ. 29 Ηράκλειο 25-11-22 

 

 Προς: Μέλη ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ 

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ 

 
ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΣΜΕΔΕ 

 
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, 

Σε συνέχεια εγγράφου.pdf της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, καθώς και της εγκυκλίου 34.pdf του ΕΦΚΑ και 

μετά από ερωτήματα συναδέλφων, σας διευκρινίζουμε τα εξής: 

1. Όσον αφορά την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για την επικουρική σύνταξη, έχουμε να 

επιλέξουμε μεταξύ της 1ης κατηγορίας με καταβολή από εμάς 19,5 €/μήνα, της 2ης κατηγορίας 

με καταβολή από εμάς 23,5 €/μήνα και της 3ης κατηγορίας με καταβολή από εμάς 28,0 €/μήνα. 

Το υπόλοιπο ισόποσο 50 % το καταβάλει ο εργοδότης. 

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορεί να καταβάλλουμε για παράδειγμα για την 1η κατηγορία 

19,5 €/μήνα όμως κατά τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης (κάτι που δυστυχώς είναι 

εξαιρετικά δύσκολο και ασαφές για να γίνει στην παρούσα φάση) λαμβάνεται υπόψη το ποσό 

των 39 €/μήνα. 

Σε κάθε περίπτωση θυμίζουμε ότι μπορούμε με αίτηση μας οποτεδήποτε θέλουμε να 

αλλάξουμε ασφαλιστική κατηγορία, όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα 

πραγματοποιείται την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους, μετά από την υποβολή της σχετικής 

αίτησης, κατόπιν συνεννόησης με τις διευθύνσεις οικονομικού των φορέων μας. 

2. Επειδή η διαφορά μεταξύ των προηγούμενων κρατήσεων (3,25% επί των μεικτών 

ασφαλιστέων αποδοχών) και της νέας ασφαλιστικής κατηγορίας, είναι αρκετά μεγάλη 

(ενδεικτικά πάνω από 30€ μηνιαίως) προκύπτει οφειλή προς όλους τους ασφαλισμένους. Η 

επιστροφή αυτής της εισφοράς (που είναι και πάγιο αίτημα της ΕΜΔΥΔΑΣ) δυστυχώς δεν 

επιλύεται με την παρούσα εγκύκλιο εφόσον αυτή αναφέρει για την εν λόγω διαδικασία ότι ‘θα 

ακολουθήσουν νεώτερες οδηγίες με νεότερο έγγραφο’. Παρόλα αυτά καλό είναι να 

απευθυνθούμε στους οικονομικούς μας διαχειριστές και να ζητήσουμε μέσω του συμψηφισμού 

εισφορών με το μηχανισμό της ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση), για να επιστραφούν οι 

εισφορές αυτές. 

ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ 
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Παρακαλούμε τα μέλη μας, εάν σε κάποιους από εσάς έχει ήδη πραγματοποιηθεί ή θα 

πραγματοποιηθεί στο μέλλον μέσω του μηχανισμού του ΑΠΔ η επιστροφή της οφειλής, να μας 

ενημερώσει,  ούτως ώστε να το ζητήσουμε αντίστοιχα και από άλλες Υπηρεσίες. 

Σε κάθε περίπτωση είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση. 

 

Για το Δ.Σ. 

 

 


