
  

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.  

 

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α   Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α  

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  

ΣΧΟΛΩΝ 

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ 

τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr 

 

Αρ. Πρωτ.: 8189                           Αθήνα,   29/5/2020  

 
      Προς:   Υπουργείο Εσωτερικών 
          Γενική Διεύθυνση Οικονομικών   

          Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης 

          Διεύθυνση Οικονομικών 

          Τμήμα Μισθοδοσίας 

          (Υπόψη κας Σταυρούλας Ψυχογιού) 

      Κοιν.:   ΕΦΚΑ / Γεν. Διεύθυνση Μισθωτών 

      

Θέμα: Λανθασμένες κρατήσεις στο Εφάπαξ του πρώην ΤΣΜΕΔΕ  

  
 Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ είναι το ανώτερο όργανο των Διπλωματούχων Μηχανικών που 

δραστηριοποιούνται στον Δημόσιο Τομέα (Υπουργεία, ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού) με 

επιστημονικό και συνδικαλιστικό χαρακτήρα. Απευθυνόμαστε σε εσάς σχετικά με το θέμα 

των ασφαλιστικών κρατήσεων στον κλάδο Προνοίας του πρώην ΤΣΜΕΔΕ (Εφάπαξ) για τους 

Διπλωματούχους Μηχανικούς του Υπουργείου σας. Όπως μας ενημέρωσαν συνάδελφοι μας 

συνεχίζεται να κάνετε κράτηση 4% επί των μεικτών αποδοχών των συναδέλφων, ενώ αυτό 

έχει τροποποιηθεί από την 1/1/2019 με το Ν. Και από την 1/1/2020 με τον πρόσφατο 

Ν.4670/20. 

 Συγκεκριμένα και σύμφωνα με πρόσφατη Εγκύκλιο για το Εφάπαξ που σας 

κοινοποιούμε: 

«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 
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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. 

 

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 οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί 

κατατασσόμαστε υποχρεωτικά στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία.  

 Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι αντίστοιχη αλλαγή είχε συμβεί και με τις εισφορές του 

Εφάπαξ του πρώην ΤΣΜΕΔΕ από την 1/1/2019: «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€». Όλα τα παραπάνω σας έχουν κοινοποιηθεί με την από 19/3/2019 Εγκύκλιο του 

Υπουργείο Εργασίας που επίσης σας επισυνάπτουμε. 

 Παρακαλούμε για τη διόρθωση της κράτησης αυτής στους εμπλεκόμενους 

Διπλωματούχους Μηχανικούς της Υπηρεσίας σας και την ορθή επιστροφή αναδρομικά 

των πρόσθετων κρατήσεων που τους επιβλήθηκαν. Είμαστε στη διάθεση σας για 

οποιαδήποτε διευκρίνηση. 
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