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Αρ. Πρωτ.: 8872    
   Προς:  Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ  

     (για ενημέρωση των μελών) 

 

Θέμα : Πρότυπη Αίτηση Επιλογής Φορέα Ασφάλισης 

 

Συνάδελφοι/σες 

 Σε συνέχεια της Εγκυκλίου 19 του ΕΦΚΑ που κοινοποιήσαμε: 

https://www.emdydas.gr/images/stories/news/26.5.2022_egkyklios_epilogi_forea_asfalisis

_8794.pdf 

https://www.emdydas.gr/images/stories/news/20.5.2022_Yp_ergasisas_19.pdf 

  αναρτούμε Υπόδειγμα Πρότυπης Αίτησης προς τον ΕΦΚΑ για την Επιλογή Φορέα 

Ασφάλισης, από 01/01/2017 που αφορά πρώην διπλοασφαλισμένους συναδέλφους μας.  

 Με το άρθρο 23 του ν. 4892/2022, δόθηκε η δυνατότητα στους Μηχανικούς (αλλά 

και στους λοιπούς ασφαλισμένους) που, έως 31-12-2016, είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση δύο 

φορέων κύριας σύνταξης (κατέβαλλαν διπλές εισφορές) να επιλέξουν φορέα ασφάλισης, 

εντός του Ενιαίου Φορέα, από 1-1-2017 και εντεύθεν.  

 Προθεσμία υποβολής της σχετικής δήλωσης επιλογής ορίστηκε η 31η 

Δεκεμβρίου 2022.  

 Προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων συναδέλφων, υπόδειγμα της δήλωσης έχει 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας ΕΜΔΥΔΑΣ. 

 Πρακτικά, κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει, έως 31-12-2022: 

Α) να προσέλθει στο Υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στο οποίο ανήκει (λειτουργεί πλέον και 

σχετική εφαρμογή ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙΣ στην ιστοσελίδα του Φορέα www.efka.gov.gr) και 

να υποβάλει το σχετικό έντυπο δήλωσης (υπογεγραμμένο) στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας 

του Ταμείου. Για να επέλθουν οι έννομες συνέπειες της διάταξης, αρκεί να λάβει η 

δήλωση αυτή αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης (και φυσικά να κατατεθεί έως 31-

12-2022). Η έκδοση απόφασης από τον ΕΦΚΑ (σχετικές οδηγίες προς τους υπαλλήλους του 

Ενιαίου Ταμείου, έχουν ήδη εκδοθεί από τον ΕΦΚΑ στην με αριθμό 19/2022 εγκύκλιο), απλά 

θα επιβεβαιώνει – διαπιστώνει την υπαγωγή του δηλούντος στην ασφάλιση του επιλεγέντος 
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Φορέα. Για την προστασία και την εξασφάλιση των συμφερόντων των συναδέλφων 

Μηχανικών αρκεί – και επιβάλλεται – η εμπρόθεσμη κατάθεση  της σχετικής δήλωσης στον 

ΕΦΚΑ, υποβολή που αποδεικνύεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα λάβει το έγγραφο, 

αριθμό που πάντως οφείλει να διατηρήσει (και) ο ασφαλισμένος. 

Β) Επιπρόσθετα να κοινοποιήσει στην αρμόδια διεύθυνση – τμήμα της Υπηρεσίας 

του αντίγραφο της ως άνω δήλωσης με το αποδεικτικό κατάθεσης (πρακτικά τον αριθμό 

πρωτοκόλλου), ώστε να προβούν και οι υπάλληλοι μισθοδοσίας στις αναγκαίες ενέργειες.  

Επιγραμματικά επαναλαμβάνουμε και δια του παρόντος ότι σκόπιμο είναι, χάριν ασφάλειας 

δικαίου ως προς τη συνταξιοδοτική τους αντιμετώπιση, να προβούν στη δήλωση αυτή ΟΛΟΙ 

ΟΙ ΕΩΣ 31-12-2016 ΔΙΠΛΟΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ακόμα δηλαδή και εκείνοι που στα 

εκκαθαριστικά μισθοδοσίας τους ανά μήνα διαπιστώνουν κρατήσεις εισφορών υπέρ του 

φορέα που προτίθενται να επιλέξουν.  

 

 

 


