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A΄ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

(για ενημέρωση των μελών)
Θέμα: Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για την ΑΠΔ μισθωτών μηχανικών και του Υπουργείου
Εργασίας

για

την

Αναγνώριση

πλασματικού

χρόνου

ασφάλισης

από

τους

ασφαλισμένους του e Ε.Φ.Κ.Α.
Συνάδελφοι/σες
Ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε η Εγκύκλιος 65 του ΕΦΚΑ με Οδηγίες για την
απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με
έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών
μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση
ιδιωτικού

δικαίου

(Ι.Δ.Α.Χ.,

Ι.Δ.Ο.Χ.

με

υποχρέωση

υποβολής

Α.Π.Δ.

Κοινών

Επιχειρήσεων) και προσώπων υπαγόμενων στις διατάξεις παρ. 9, άρθρου 39, ν.4387/2016,
για μισθολογικές περιόδους από 1/1/2019 μέχρι 31/12/2019.
Η Εγκύκλιος και τα Παραρτήματα της είναι αναρτημένα εδώ και οι συνάδελφοι
μπορούν να την κοινοποιήσουν στους εκκαθαριστές μισθοδοσίας τους:
https://www.efka.gov.gr/el/egkyklioi-kai-genika-eggrapha/egkyklios-65-13122021
Όπως είχαμε ενημερώσει λόγω αλλαγής του τρόπου υπολογισμού του Εφάπαξ
και του Επικουρικού και αναφέρει και η Εγκύκλιος «, η εν λόγω τροποποίηση της
ασφάλισης επιφέρει και αναπροσαρμογή του ύψους των απαιτητών ασφαλιστικών
εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη) σε ποσά κατώτερα από τα αρχικά θα είναι
σύντομα διαθέσιμη (σε πρώτη φάση στους ασφαλισμένους και εν συνεχεία στους
εργοδότες) νέα ηλεκτρονική / διαδικτυακή υπηρεσία επιστροφής των αντίστοιχων
αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η σχετική
νομοθεσία.»

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΦΚΑ: «Τέθηκε σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική
υπηρεσία τροποποίησης, με καταληκτική ημερομηνία την 30η Ιουνίου 2022, των
Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ) για τα έτη 2019 και 2020 για Έμμισθους
Δικηγόρους, Μισθωτούς Μηχανικούς και Υγειονομικούς. …. Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία,
θα

εμπλουτισθεί

στις

17/01/2022

με

αυτοματοποιημένη

ηλεκτρονική

διαδικασία

επιστροφής των αντιστοίχως αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στους εν λόγω
δικαιούχους (ασφαλισμένους και εργοδότες).»
Επίσης

εκδόθηκε

80000/102641/10.12.2021)

Εγκύκλιος
σχετικά

με

του
την

Υπουργείου

Αναγνώριση

Εργασίας

πλασματικού

(Φ.
χρόνου

ασφάλισης από τους ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α. «Επομένως, για όλους τους
ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α., η αίτηση αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης
προς θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης ή/και προσαύξηση του ποσού της σύνταξης
μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους, του οποίου
τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης επιθυμούν να κατοχυρώσουν, ακόμη και ταυτόχρονα με
την αίτηση συνταξιοδότησης, αλλά σε καμία περίπτωση μετά την αίτηση συνταξιοδότησης,
εφόσον, βεβαίως, καταστούν συνταξιούχοι με την αίτησή τους αυτή. Δηλαδή δεν απαιτείται
η αίτηση αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης να έχει κατατεθεί σε προηγούμενο
έτος από εκείνο της υποβολής της αιτήσεως συνταξιοδότησης, αλλά ο αναγνωριζόμενος με
την αίτηση αυτή χρόνος ασφάλισης μπορεί να αναχθεί σε οποιοδήποτε προηγούμενο έτος,
ακόμη και σε χρόνο παλαιότερο της 18.07.2018, προς θεμελίωση ή κατοχύρωση των τότε
ισχυουσών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης. Ο μέγιστος, δε, δυνατός αναγνωριστέος
πλασματικός χρόνος είναι, σε κάθε περίπτωση, αυτός που αντιστοιχεί στο έτος εκείνο, τις
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του οποίου οι ασφαλισμένοι κατοχυρώνουν, κατά τα
προαναφερθέντα.»

