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Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με το Εφάπαξ του πρώην ΤΣΜΕΔΕ.  

  
 Συνάδελφοι/σες 

Κατόπιν ερωτημάτων συναδέλφων επανερχόμαστε σχετικά με το Εφάπαξ του πρώην 

ΤΣΜΕΔΕ. Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης μας και σύμφωνα με πρόσφατη Εγκύκλιο 

για το Εφάπαξ που έχουμε ήδη αναρτήσει: 

«Από 1-1-2020 το ποσόν της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για εφάπαξ παροχή των 

αυτοτελώς απασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών αντιστοιχεί σε τρεις (3) 

ασφαλιστικές κατηγορίες: 

ΥΨΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

Ασφαλιστικές Κατηγορίες — Ποσά εισφορών εφάπαξ παροχής σε ευρώ 

1η κατηγορία ————————— 26 

2η κατηγορία ————————— 31 

3η κατηγορία —————————-37 

Σε αυτές τις τρεις ασφαλιστικές κατηγορίες κατατάσσονται και όλοι οι πριν και μετά την 

1.1.1993 έμμισθοι δικηγόροι, μισθωτοί μηχανικοί και υγειονομικοί των οικείων τομέων του 

κλάδου πρόνοιας του πρώην ΕΤΑΑ.» 

«Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά σε μία από τις ανωτέρω τρεις (3) 

ασφαλιστικές κατηγορίες με ελεύθερη επιλογή τους για το ποια θα είναι αυτή. Σε 

περίπτωση μη επιλογής κατατάσσονται υποχρεωτικά στη πρώτη. 

Με αίτησή τους, η οποία μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά, μπορούν να επιλέξουν 

ανώτερη ή κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγονται. Η μετάταξη από 

κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η του επόμενου έτους από την υποβολή της 

αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά για όλο το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης. 
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Κατά την πρώτη εφαρμογή οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά στη 

πρώτη ασφαλιστική κατηγορία και επιλέγουν την κατηγορία στην οποία επιθυμούν 

να υπαχθούν από 1.7.2020.» 

Συνεπώς κατά την πρώτη εφαρμογή της ρύθμισης κατατασσόμαστε υποχρεωτικά στην 

πρώτη ασφαλιστική κατηγορία. Υπενθυμίζουμε ότι αντίστοιχη αλλαγή είχε συμβεί και με τις 

εισφορές του Εφάπαξ του πρώην ΤΣΜΕΔΕ από το 2019: «Η ρύθμιση του άρθρου 5 του 

Ν.4578/18 αφορά στην εισφορά όλων των μηχανικών, «παλαιών» και «νέων 

ασφαλισμένων, μονίμων και ΙΔΑΧ, προς το οικείο τομέα του κλάδου πρόνοιας του πρ. ΕΤΑΑ 

(ήτοι τον πρ. Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) και 

ορίζει ότι το ποσοστό της μηνιαίας κράτησης ανέρχεται σε 4%, υπολογιζόμενο για τον 

Ιανουάριο του 2019 επί του ποσού των 586,08 ευρώ και από 1.2.2019 επί του ποσού των 

650€» 

Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι 31.12.2018 καταβάλλαμε το 4% επί των μεικτών 

μας αποδοχών.  

Είναι προφανές ότι οι διαφορετικές ασφαλιστικές κατηγορίες οδηγούν και σε 

διαφορετικές συνταξιοδοτικές παροχές λόγω «ανταποδοτικότητας» του συστήματος. Η 

επίπτωση αυτή όμως αφορά τα έτη από το 2019 και μετά και όχι τα προηγούμενα 

(τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα). Και αυτό γιατί ο υπολογισμός όλων των Εφάπαξ 

από το 2013 και μετά είναι αμιγώς ανταποδοτικός και οδηγεί πρακτικά σε ανά έτος 

απόδοση των καταβληθέντων εισφορών. Δηλαδή αν για το 2020 καταβάλλεις 12 Χ 26 = 

312 € τόσα περίπου θα λάβεις και ως τμήμα του Εφάπαξ για αυτό το έτος, ενώ αν 

καταβάλλεις 12 Χ 37 = 444 € το αντίστοιχο θα υπολογιστεί και στο τελικό Εφάπαξ για αυτό 

το έτος («ότι δίνεις παίρνεις»).  

Όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού του Εφάπαξ και μετά από παρεμβάσεις μας 

αποσύρθηκε η λανθασμένη Εγκύκλιος με την απόφαση «Ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 

Φ.30043/59517/Δ.15-16/1001/13.3.2018 (ΑΔΑ: ΩΙΙ0465Θ1Ω-6ΦΣ) εγκυκλίου περί 

καθορισμού των αποδοχών για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής των πριν την 

1.1.1993 ασφαλισμένων του πρ. Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων 

Έργων». Υπενθυμίζουμε ότι η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, ήδη με το από 1/10/2018 (Αρ. Πρωτ. 7515) 

έγγραφο της προς τους αρμόδιους Υπουργούς επισήμαινε ότι η Εγκύκλιος (υπολογισμός 

από την έναρξη ασφάλισης) ήταν σε αντίθεση με το Ν.4387/16 (υπολογισμός με βάση 

τα 5 τελευταία έτη μέχρι το 2013). Ο υπολογισμός πλέον γίνεται με τον τρόπο που 

προέβλεπε ο Ν.4387/16 και ο Ν4670/20 σύμφωνα με τον οποίο υπολογίζεται ως δύο 

τμήματα. 

«α. Για χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί έως και την 31.12.2013: 

αα. Για τους μισθωτούς: 
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Για τους μισθωτούς με εισφορά ύψους 4% επί των αποδοχών, η εφάπαξ παροχή 

αποτελείται από το γινόμενο του εξήντα τοις εκατό (60 %) των αποδοχών, επί των οποίων 

έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, υπέρ του κλάδου επί του δεκαδικού αριθμού των ετών 

ασφάλισης έως και την 31.12.2013, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου. 

Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής, νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων 

αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και τις 

31.12.2013, εφόσον υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου, χωρίς να 

υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας. 

β. Για το χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιείται από την 1.1.2014 και εφεξής: 

Για τους μισθωτούς και αυτοτελώς απασχολούμενους το τμήμα της εφάπαξ παροχής που 

αναλογεί στα έτη ασφάλισης από 1.1.2014 και εφεξής, υπολογίζεται με βάση το 

διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση. Οι 

ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από 1.1.2014 και εφεξής για κάθε ασφαλισμένο 

τηρούνται σε ατομικές μερίδες. Με βάση την αρχή της ισοδυναμίας το ποσό της εφάπαξ 

παροχής ισούται με τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά την ημερομηνία 

αποχώρησης. Η συσσώρευση των εισφορών θα γίνει με το πλασματικό ποσοστό 

επιστροφής, το οποίο προκύπτει από την ετήσια ποσοστιαία μεταβολή των συντάξιμων 

αποδοχών των ασφαλισμένων. 

γ. Για την εφαρμογή των ανωτέρω περιπτώσεων α` και β` ισχύουν τα εξής: 

Το τμήμα της απονεμόμενης εφάπαξ παροχής για τα έτη ασφάλισης από 1.1.2014 και 

εφεξής προκύπτει από τον παρακάτω τύπο: 

 

 



  

Αναρτούμε ένα ενδεικτικό παράδειγμα για τα έτη από το 2014 και μετά 

     

Από 1.1.2014 

Έτη Ετήσιες Απολαβές 
Κράτηση 

4% 

 2014  €               18.000,00   €   720,00  
 2015  €               19.000,00  €   760,00  

 2016  €               20.000,00   €   800,00  
 2017  €               21.000,00   €   840,00  
 2018  €               22.000,00   €   880,00  

 2019 €               7.730,00   €   309,20  
 2020 €               7.800,00  €   312,00  

 

 
 

   Δεύτερο Τμήμα 
Εφάπαξ 

 €                                  
4621,20  

   

 
 

   

Συνολικό Εφάπαξ 
 €              υπολογισμός 

πριν το 2013 + 

4.621,20   
  

  
 

 


