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Προς :    Α' Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ    

 (για ενημέρωση των μελών)   

                                                              

 
Θέμα :  Αλλαγή στην εισφορά του Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ αναδρομικά από 1.1.2020 

 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

 Ενημερώνουμε ότι με τον πρόσφατο Ν.4756/20 τροποποιήθηκαν οι εισφορές των 

Μισθωτών Μηχανικών για τον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του πρώην ΤΣΜΕΔΕ. Για την 

ξαφνική αυτή αλλαγή ουδέποτε ερωτηθήκαμε από το αρμόδιο Υπουργείο και η γνώμη μας 

είναι αρνητική διότι μειώνει μεν τις εισφορές μας, μειώνει όμως και αυτές του εργοδότη με 

αποτέλεσμα η αναμενόμενη μείωση στο προσδοκόμενο επικουρικό να είναι δυσανάλογη. 

Για μεικτές αποδοχές 1500€ η συνολική εισφορά ήταν 97,5€ (από 48,75€ εργαζόμενος και 

εργοδότης 3,25% έκαστος) ενώ τώρα 42 έως 61€ (από 21 έως 30,5€ εργαζόμενος και ερ-

γοδότης) ενώ οι ασφαλιστέες αποδοχές μειώνονται από τα 1500 € στα 646 έως 938 €). 

Φοβόμαστε δε ότι αυτό αποτελεί πρόκριμα για την επερχόμενη ιδιωτικοποίηση των κλάδων 

Εφάπαξ και Επικουρικού. Για το λόγο αυτό θα ζητήσουμε σε συντονισμό και με άλλους 

συλλόγους μηχανικών την κατάργηση της.  

 Αν και ο Νόμος αναφέρεται γενικά στους μισθωτούς Μηχανικούς η Εγκύκλιος που 

εκδόθηκε προχθές αναφέρεται μόνο στους ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ Υπαλλήλους και όχι στους Μονί-

μους. Δεν δίνονται διευκρινήσεις  αν θα εκδοθεί ξεχωριστή Εγκύκλιος ή εφαρμόζονται δια-

φορετικές διατάξεις.  

 Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.4756/20 : 

Εξομοίωση εισφορών επικουρικής ασφάλισης έμμισθων δικηγόρων και μισθωτών μηχανι-

κών 

1. Η παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Από την 1.1.2020 για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς απασ-

χολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και όλοι οι πριν και μετά την 1η.1.1993 ασφαλισ-

μένοι, έμμισθοι δικηγόροι και μισθωτοί μηχανικοί των οικείων τομέων του κλάδου 

mailto:emdydas@tee.gr
http://www.emdydas.gr/


  2 

επικουρικής ασφάλισης του πρώην Ε.Τ.Α.Α. κατατάσσονται σε τρεις (3) ασφαλιστικές 

κατηγορίες, των οποίων το ποσόν της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αντιστοιχεί σε:

Ασφαλιστικές 

κατηγορίες 

Ποσά εισφορών Επικουρικής σύνταξης 

σε ευρώ (από 1.1.2020 έως 31.5.2022) 

Ποσά Εισφορών επικουρικής 

σύνταξης σε ευρώ (από 

1.6.2022) 

1η κατηγορία 42 39 

2 η κατηγορία 51 47 

3η κατηγορία 61 56 

2. Η παρ. 4 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία (1) από τις τρεις (3) 

ασφαλιστικές κατηγορίες. Η κατάταξη σε μία (1) από τις τρεις (3) είναι υποχρεωτική. Αν ο 

ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία, κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώ-

τη. 

Ο ασφαλισμένος μπορεί, με αίτησή του, να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από 

αυτή που υπάγεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξει 

κατώτερη. H αίτηση επιλογής δύναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά. 

Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται οποτεδήποτε, σε 

κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία γίνεται από την 1η Ιανουα-

ρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και ισχύει υποχρεωτικά για όλο το 

επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης. 

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά 

στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία και επιλέγουν την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία 

επιθυμούν να υπαχθούν από την 1η.7.2020. 

Ειδικά για τους έμμισθους δικηγόρους και για τους μισθωτούς μηχανικούς των οικείων το-

μέων του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του πρώην Ε.Τ.Α.Α. από την 1η.1.2020, τα ανω-

τέρω ποσά της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται κατά 50% στον εντολέα 

(στην περίπτωση των εμμίσθων δικηγόρων) ή στον εργοδότη και κατά 50% στον ασφαλισ-

μένο». 

3. Στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 προστίθεται στοιχείο vii. 

ως εξής: 

«vii. Όλες οι ανωτέρω ρυθμίσεις των υποπερ. i έως v της περ. γ’ εφαρμόζονται και 

στους μισθωτούς μηχανικούς και μισθωτούς υγειονομικούς. Ειδικά για τους μισθω-

τούς μηχανικούς του οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του πρώην 

Ε.Τ.Α.Α. από την 1η.1.2020 καταβάλλεται για τις εισφορές της επικουρικής ασφάλι-

σης υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά της παρ. 3 του άρθρου 97, σύμφωνα με 
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την παρ. 4 του άρθρου 97 και για τις εισφορές εφάπαξ παροχής υποχρεωτικά η ασ-

φαλιστική εισφορά της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 35, σύμφωνα με την περ. γ’ 

της παρ. 2 του άρθρου 35. Ειδικά για τους μισθωτούς υγειονομικούς του οικείου το-

μέα του κλάδου πρόνοιας του πρώην Ε.Τ.Α.Α. καταβάλλεται για τις εισφορές εφάπαξ 

παροχής υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 35, 

σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 35.» 

 

Για πληρέστερη κατανόηση και ενημέρωση, δείτε επίσης: 

Την προηγούμενη Εγκύκλιο 48/2020 για τους ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ Μηχανικούς που εν μέρει 

τροποποιείται  

https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2020-

10/%CE%95%CE%93%CE%9A.%2048_2020%20%289%CE%952846%CE%9C%CE%91

%CE%A0%CE%A3-%CE%944%CE%91%29.pdf 

Την πρόσφατη Εγκύκλιο 8/2021 και τα 8 (!) Παραρτήματα της η οποία τροποποιεί και τις 

κρατήσεις υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. 

https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2021-

01/%CE%95%CE%93%CE%9A.%208_2021.pdf 

https://www.efka.gov.gr/el/egkyklioi-kai-genika-eggrapha/egkyklios-8-28012021 

Αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την υλοποίηση τους από τους εκκαθαριστές μισθοδοσί-

ας! Το μόνο σίγουρο είναι ότι δε θα πλήξουμε ποτέ. 
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