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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Α.1. Εντολή διενέργειας ελέγχου 

Αρ. πρωτ. ΕΜΠ 3384/26-04-2022 

 

Α.2. Κλιμάκιο ελέγχου 

Ελισάβετ Κορρέ, Ρέα - Μαριάννα Μεσολογγίτου. 

 

Α.3. Αντικείμενο ελέγχου 

Διενέργεια ελέγχου στον e-ΕΦΚΑ για την εξέταση περιπτώσεων λανθασμένης χρέωσης ασφαλιστικών 

οφειλών «ελεύθερου επαγγελματία» σε μηχανικούς με αποκλειστική μισθωτή απασχόληση στο Δημόσιο, 

κατόπιν της αρ. πρωτ. ΕΑΔ 8038/23-03-2022 αναφοράς της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών 

Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.). 

Α.4. Ελεγχόμενος Φορέας  

Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) 

Ακαδημίας 22, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα. 

 

Α.5. Νομική βάση του ελέγχου/Αρμοδιότητα της Ε.Α.Δ. 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 4622/2019, η Αρχή «ασκεί τις αρμοδιότητές της, στο 

σύνολο των φορέων και υπηρεσιών της Γενικής Κυβέρνησης, περιλαμβανομένων των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. 

πρώτου και δεύτερου βαθμού, των επιχειρήσεών τους και των εποπτευόμενων από αυτούς Ν.Π.Δ.Δ. και 

Ν.Π.Ι.Δ., των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των δημόσιων επιχειρήσεων ή 

επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, 

ακόμα και στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις αυτές εξαιρούνται ρητά από τους κανόνες περί δημοσίου 

τομέα, σύμφωνα με τους ιδρυτικούς τους νόμους. Η αρμοδιότητα της Αρχής επεκτείνεται στους ιδιωτικούς 
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φορείς που συνάπτουν οιουδήποτε είδους σύμβαση με φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός 

οριοθετείται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως εκάστοτε ισχύει. Στην αρμοδιότητα της Αρχής 

εμπίπτουν επίσης, ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι συναλλάσσονται με φορείς του δημοσίου τομέα του 

προηγούμενου εδαφίου καθ` οιονδήποτε τρόπο ακόμα και εξωσυμβατικά, ή χρηματοδοτούνται από 

δημόσιους πόρους καθ` οιοδήποτε ποσοστό. Επίσης, στην αρμοδιότητα της Αρχής εμπίπτουν ιδιωτικοί 

φορείς οι οποίοι ασκούν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα που ρυθμίζεται με οποιοδήποτε τρόπο 

από το κράτος και αφορά στην παροχή υπηρεσιών ή αγαθών προς τους πολίτες ή τις επιχειρήσεις, ή 

δραστηριοποιούνται σε τομείς που αφορούν στο δημόσιο συμφέρον. Η κατά τόπον αρμοδιότητα της Αρχής 

εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια. […]». 

Ως εκ τούτου, και δεδομένου ότι ο ελεγχόμενος φορέας, e-ΕΦΚΑ, είναι Ν.Π.Δ.Δ., ο έλεγχος σε αυτόν εμπίπτει 

στην αρμοδιότητα της Ε.Α.Δ. 

 

Α.6. Νομικό πλαίσιο του ελέγχου 

Νόμοι 

1. ν. 4670/2020 (Α΄43) «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις». 

2.  ν.  4488/2017 (Α΄ 137) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση 

της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις». 

3. ν. 4387/2016 (Α΄85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - 

συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 85/12-05-2016). 

4. ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (Α΄ 26/09-02-2007), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 

 

Προεδρικά Διατάγματα 

π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (ΦΕΚ Α΄ 8/23-01-2019). 

 

Υπουργικές Αποφάσεις 

1. υ.α. αρ. 40066/3-5-2022/ (Β΄2152) « Ψηφιακή διαδικασία κανονισμού κύριων και επικουρικών συντάξεων 

λόγω γήρατος ή λόγω θανάτου, αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, του e- 

ΕΦΚΑ.  

 

Εγκύκλιοι 

1. Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/392/562805/27-4-2018 «Εκκαθάριση εισφορών Μη μισθωτών 

Ασφαλισμένων Εγκύκλιος αρ:21 (ΑΔΑ: 6ΓΜ3465ΧΠΙ-Ζ7Ω).  
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2. Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/843/1188500/9-10-2018 «Τροποποίηση εκκαθάρισης ασφαλιστικών 

εισφορών Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων», Εγκύκλιος αρ:45.  

3. Αρ. Πρωτ.: Δ.ΑΣΦ./929/1206151/15.10.2018 εγκύκλιος του ΕΦΚΑ «Αποσύνδεση της ασφάλισης των 

αυτοαπασχολούμενων τ. ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ και τ. ΕΤΑΑ – ΤΑΝ από την ιδιότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 

ν. 4488/2017».  

4. Αρ.πρωτ.:Φ.80000/οικ.9187/183/2018 «Υπολογισμός Ειδικής Προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ – 

ΤΣΜΕΔΕ […] κατ’ εφαρμογή του άρθ. 20 ν. 4488/2017».  

5. Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/995/1457613/6-12-2018 «Εκκαθάριση εισφορών Μη μισθωτών 

ασφαλισμένων με πολλαπλή άσκηση δραστηριότητας / απασχόλησης και ασφαλισμένων που εμπίπτουν 

στις ρυθμίσεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (ΔΠΥ), Εγκύκλιος 50.  

6. Αρ. Πρωτ.: Δ.ΑΣΦ./291/382406/16-3-2018 Εγκύκλιος αρ: 16 «Αποσύνδεση της ασφάλισης των 

αυτοαπασχολούμενων πρώην ΕΤΑΑ -ΤΣΜΕΔΕ […] από την ιδιότητα» (ΑΔΑ: Ω1ΝΖ46ΧΠΙ – ΒΕΒ).  

 

Α.7. Μεθοδολογία ελέγχου 

Για την διεξαγωγή του ελέγχου πραγματοποιήθηκε:  

o μελέτη του νομικού-θεσμικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση και λειτουργία του e-ΕΦΚΑ 

καθώς και των ασφαλιστικών/συνταξιοδοτικών θεμάτων που αφορούν τους Μηχανικούς Δημόσιους 

Υπαλλήλους 

o μελέτη της υπόθεσης, των χαρακτηριστικών και των επιμέρους ιδιοτήτων της ομάδας 

ασφαλισμένων που αφορά η εντολή ελέγχου 

o αλληλογραφία με τον ελεγχόμενο φορέα e-ΕΦΚΑ και τις εμπλεκόμενες επιμέρους Διευθύνσεις του.  

o επιτόπια επίσκεψη στον Φορέα1.  

Επισημαίνεται ότι το κλιμάκιο ελέγχου απέστειλε το με αρ. πρωτ. Εμπ. 3519/2022/04-05-2022 έγγραφο στον 

e-ΕΦΚΑ2 με θέμα «Αναζήτηση απόψεων» σύμφωνα με το οποίο ετέθη το αναφερόμενο θέμα (υποκ. Α3 και 

Β.1.) και ζητήθηκε να ενημερωθεί η Υπηρεσία για: 

α) τις ενέργειες στις οποίες έχει ο φορέας (ΕΦΚΑ) προβεί για την επίλυση του αναφερόμενου θέματος και 

το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για το σκοπό αυτό  

β) τους λόγους που δυσχεραίνουν την επίλυσή του και  

γ) την αξιοποίηση τυχόν εναλλακτικών δυνατοτήτων για την προστασία των ασφαλισμένων όπως είναι η 

αξιοποίηση υπαρχόντων πόρων, η αυτόματη άντληση  και διασταύρωση στοιχείων μέσω άλλων Φορέων της 

Δημόσιας Διοίκησης. 

                                                           

1 επί της οδού Αχαρνών 27-29 
   2 α) στο Γραφείο Διοικητή, β) στη Γενική Διεύθυνση Εισφορών/Διεύθυνση Ασφάλισης και Διεύθυνση Εισφορών Μη Μισθωτών και 

γ) στη Γενική Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
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Β. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

Β.1. Ιστορικό   

Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας περιήλθε η με αρ. πρωτ. 8741/18-03-2022 (αρ. πρωτ. ΕΑΔ 8038/18-3-2022) 

αναφορά της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων 

Ανωτάτων Σχολών (Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) 3  σχετικά με λανθασμένες χρεώσεις οφειλών «ελεύθερου 

επαγγελματία» σε μηχανικούς με αποκλειστική μισθωτή απασχόληση στο Δημόσιο, καθότι έως την ισχύ του 

ν.4387/2016 ήταν σε ένα ενιαίο Μητρώο του Φορέα. 

Με την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 δεν επιτεύχθηκε άμεσα η τακτοποίηση του Μητρώου των μη 

μισθωτών Μηχανικών, με αποτέλεσμα οι Δημόσιοι Υπάλληλοι Μηχανικοί να συνεχίζουν να εμφανίζονται ως 

αυτοαπασχολούμενοι στο σχετικό Μητρώο.  

 

Β.2. Ως προς τον προσδιορισμό θεμάτων που αφορούν μισθωτούς Μηχανικούς πρ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 

1. Δεδομένου ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί η οριστική τακτοποίηση του Μητρώου των μη μισθωτών 

Μηχανικών, ο Φορέας e-ΕΦΚΑ  εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τους Μηχανικούς Δημόσιους Υπαλλήλους ως 

υπόχρεους απόδοσης εισφορών παρ’ ότι δεν είχαν κάνει έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας ή είχαν 

πραγματοποιήσει διακοπή εργασιών μέχρι την ισχύ του ν.4387/2016. 

2. Εν συνεχεία ο Φορέας e-ΕΦΚΑ προέβη στην εκκαθάριση οφειλών των προαναφερομένων για το 2019 και 

ανάρτησε λανθασμένες ασφαλιστικές οφειλές «ελεύθερου επαγγελματία» σε πλήθος περιπτώσεων των ως 

άνω ασφαλισμένων οι οποίοι αιτήθηκαν την ασφαλιστική τους τακτοποίηση. 

3. Οι λανθασμένες οφειλές, οι οποίες δεν υφίστανται στην πραγματικότητα, διαβιβάστηκαν στο ΚΕΑΟ χωρίς 

προηγούμενη ενημέρωσή τους ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές αυτών είναι εξοφλημένες λόγω της μισθωτής 

σχέσης που είχαν με το Δημόσιο και καταβάλλονταν τακτικά μέσω ΑΠΔ.  

4. Σε ορισμένες περιπτώσεις εξ αυτών,  οι οφειλόμενες πρόσθετες κρατήσεις στους δικαιούχους που γίνονταν 

μέσω μισθοδοσίας από τις Υπηρεσίες τους, δεν επιστρέφονταν αναδρομικά, λόγω «έλλειψης οδηγιών από 

τον e-ΕΦΚΑ», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ως άνω έγγραφο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ (αρ. πρωτ. 8741/18-03-

2022). 

 Από τα ως άνω αναφερθέντα διαπιστώνεται ότι όλες οι παραπάνω ενέργειες είχαν ως συνέπεια: 

α) την απώλεια της ασφαλιστικής ικανότητας τόσο των τακτικών υπαλλήλων Μηχανικών του Δημοσίου όσο 

και των προστατευόμενων μελών τους από 1.3.2022 

β) την αδυναμία  εκτέλεσης προγραμματισμένων ιατρικών πράξεων και συνταγογραφήσεων 

γ) την μη δυνατότητα χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας και  

δ) τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εις βάρος τους με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών.  

                                                           

3 η οποία εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών που υπηρετούν στη Δημόσια Διοίκηση (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ,   

Ανεξάρτητες Αρχές) 
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Β.3. Ως προς τις ενέργειες του e-ΕΦΚΑ για την τακτοποίηση λανθασμένων χρεώσεων οφειλών των 

Μηχανικών του Δημοσίου  

Σε απάντηση του αρ. πρωτ. Εμπ. 3519/2022/04-05-2022 εγγράφου μας προς τον e-ΕΦΚΑ, η Γενική Διεύθυνση 

Εισφορών 4  απάντησε, αναφορικά με την ασφαλιστική και εισφοροδοτική διευθέτηση περιπτώσεων 

ασφαλισμένων του π. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ που έχουν διακόψει ή δεν έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ 

με το αρ. πρωτ. 230159/Σ.69852/18/05/22 έγγραφό της (βλ. Παράρτημα Ι, πίνακας 2, α/α εγγράφου 3), τα 

κάτωθι: 

 

1. Οι μηχανικοί και μέλη του ΤΕΕ υπάγονταν υποχρεωτικά στην ασφάλιση του π. ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ έως 

31.12.2016, λόγω ιδιότητάς τους ανεξάρτητα από την μισθωτή απασχόλησή τους και σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4387/2016 εντάχθηκαν αυτοδίκαια στο μητρώο μη μισθωτών ασφαλισμένων e-ΕΦΚΑ από 

1.1.2017.  

 

2. Αν και με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 ν. 4488/2017 5 ρυθμίζεται η αποσύνδεση της 

ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων πρ. ΤΣΜΕΔΕ από την ιδιότητα, ωστόσο, καθότι οι ασφαλισμένοι 

Μηχανικοί (πρ. ΤΣΜΕΔΕ) Δημόσιοι Υπάλληλοι είχαν ήδη ενταχθεί στο μητρώο μη μισθωτών, εξακολούθησε 

η έκδοση των ειδοποιητηρίων και ο υπολογισμός των εισφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

διατάξεις του ν. 4387/2016 «περί παράλληλης ασφάλισης στις περιπτώσεις άσκησης μόνο μισθωτής 

απασχόλησης». 

 

3. Η αρμόδια Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ προέβη σε αναζήτηση στοιχείων από την ΑΑΔΕ για την διακοπή μη 

μισθωτής δραστηριότητας των εν λόγω ασφαλισμένων, προκειμένου να διακοπεί η ασφάλιση και να μην 

αναρτώνται ειδοποιητήρια στις περιπτώσεις εκείνες που δεν απαιτείτο.   

                                                           

4 Διεύθυνση Ασφάλισης/ Τμήμα Ασφάλισης Μη Μισθωτών Διεύθυνση Εισφορών Μη Μισθωτών/ Τμήμα Προσδιορισμού Εισφορών 

Μη Μισθωτών και με θέμα: «Διαγραφή από το Μητρώο Μη Μισθωτών μηχανικών με αποκλειστική μισθωτή απασχόληση στο 

Δημόσιο». 

5  Αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα: 1. Οι αυτοαπασχολούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι ή θα εγγραφούν στο Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις του πρώην Τομέα 

Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του ΕΤΑΑ και του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και 

Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4387/2016, από την ημερομηνία έναρξης άσκησης του 

επαγγέλματος στην αρμόδια ΔΟΥ και μέχρι τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας και τη διαγραφή από τη ΔΟΥ. 2. [(…)]3. 

Η ισχύς των παραγράφου 1 και 2 του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1.1.2017. Ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί και 

αφορούν σε περίοδο ασφάλισης από 1.1.2017 έως την ισχύ της ρύθμισης συμψηφίζονται ή επιστρέφονται, πλην των ασφαλιστικών 

εισφορών για υγειονομική περίθαλψη.4. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και 

του ΕΤΕΑΕΠ μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου και για τα οποία προκύπτει, κατ’ εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης, διακοπή της 

ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ, μπορούν προαιρετικά να συνεχίσουν την ασφάλισή τους για το σύνολο των κλάδων 

ασφάλισης στους οποίους υπάγονταν μέχρι τη διακοπή της υποχρεωτικής τους ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή η μηνιαία 

ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται με βάση το κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος για τους ασφαλισμένους άνω 5ετίας του 

άρθρου 39 του ν. 4387/2016. [(…)] 
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4.  Από την επεξεργασία των ληφθέντων στοιχείων και μηχανογραφικών παραμετροποιήσεων 

πραγματοποιήθηκε η αυτόματη διακοπή ασφάλισης και έκδοσης των ειδοποιητηρίων με εισφορές μη 

μισθωτού από 1.1.2020 για περίπου 40.000 ασφαλισμένους δεν επιβεβαιώθηκε η άσκηση μη μισθωτής 

δραστηριότητας.  

 

5. Με το ΑΠ: 335268 / Σ.105777/15.12.2020 έγγραφο του e-ΕΦΚΑ προς Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.6  στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων τα ειδοποιητήρια εκδίδονταν με μηδενική μηνιαία εισφορά καθώς δεν 

υπήρχαν εισοδήματα (ΚΦΑ) από μη μισθωτή δραστηριότητα.  

 

6. Η ανωτέρω διαδικασία επαναλήφθηκε εντός του Μαρτίου 2022 αυτοματοποιημένα για το χρονικό 

διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2019, με αξιοποίηση της λειτουργικότητας της διαδικτυακής εφαρμογής 

λήξης ασφάλισης, με αναδρομική διαγραφή των εισφορών/οφειλών μετά την διακοπή της ασφάλισης 7. Για 

τους εν λόγω ασφαλισμένους εκδόθηκε η σχετική εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ αρ. 16/2018 και το αριθ. πρωτ. 

Δ.ΑΣΦ/929/1206151/15.10.2018 Γενικό Έγγραφο του e-ΕΦΚΑ.  

Βάσει αυτών των οδηγιών, όσοι λαμβάνουν ειδοποιητήρια, ακόμη και αν είναι με μηδενική εισφορά μη 

μισθωτού, απαιτείται η προσέλευσή τους στις Περ/κές Υπηρεσίες π.ΤΣΜΕΔΕ για την κατάθεση  

δικαιολογητικών μη άσκησης ασφαλιστέας μη μισθωτής δραστηριότητας.  

Για την πλειοψηφία εξ αυτών έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διακοπής της ασφάλισης και δεν εκδίδονται 

πλέον ειδοποιητήρια οφειλών.  

 

7. Σύμφωνα με το  Α.Π. 43942/Σ.13872/05-02-2021 έγγραφο του e-ΕΦΚΑ προς Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.8 

πραγματοποιήθηκε τροποποίηση των εκκαθαρίσεων ετών 2017 και 2018 για όσες περιπτώσεις 

ασφαλισμένων προέκυψαν ασφαλιστικές ή εισοδηματικές μεταβολές, οι οποίες επηρέαζαν το αποτέλεσμα 

των ετήσιων εκκαθαρίσεων, που έχουν ολοκληρωθεί βάσει της αριθ. 45/2018 εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ) και οι 

ασφαλισμένοι θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του e-EΦΚΑ, για τις οφειλόμενες 

εισφορές που αναρτώνται στους κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ (π. ΕΤΕΑΕΠ) για το χρονικό 

διάστημα από 01-01-2017 έως 30-06-2020. 

 

 

                                                           

6 με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με τις εισφορές Μηχανικών» 

7  Επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, έχουν ενημερώσει την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, με σχετικά έγγραφα, όπως 

απεστάλησαν συν/να, παρέχοντας διευκρινίσεις για τις εν λόγω περιπτώσεις και για τις διαδικασίες διαχείρισης των αναδρομικών 

διαγραφών από την ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ από 1.1.2017 και τη ακύρωση/τροποποίηση τυχόν οφειλών 

8 με θέμα: «Ενημέρωση για την διόρθωση εισφορών σε μισθωτούς Δημόσιους Υπαλλήλους Μηχανικούς» 
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Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Γ.1. Ως προς τον προσδιορισμό θεμάτων που αφορούν μισθωτούς Μηχανικούς πρ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 

 

Από τα συλλεγέντα στοιχεία προέκυψαν σύμφωνα με αναφορές της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ τα ακόλουθα: 

 

1. Δεν είχε επιτευχθεί η τακτοποίηση του Μητρώου Μη Μισθωτών του e-ΕΦΚΑ στο οποίο παραμένουν 

καταχωρημένοι ως αυτοαπασχολούμενοι οι Μηχανικοί Δημόσιοι Υπάλληλοι κατόπιν της δημοσίευσης του 

ν. 4387/2016 με αποτέλεσμα να ααντιμετωπίζονται οι εν λόγω υπάλληλοι ως υπόχρεους απόδοσης 

εισφορών. 

 

2. Ο Φορέας e-ΕΦΚΑ για το έτος 2019 είχε προβεί στην εκκαθάριση οφειλών αναρτώντας  λανθασμένες 

ασφαλιστικές οφειλές «ελεύθερου επαγγελματία» σε πλήθος περιπτώσεων ασφαλισμένων οι οποίοι 

αιτήθηκαν την ασφαλιστική τους τακτοποίηση, οι οποίες και διαβιβάστηκαν στο ΚΕΑΟ, χωρίς προηγούμενη 

ενημέρωση τους.  

 

3. Από τα ως άνω συμπεραίνεται ότι οι εν λόγω ασφαλισμένοι απώλεσαν την ασφαλιστική τους 

ικανότητα, με συνέπεια: 

α) την αδυναμία  εκτέλεσης προγραμματισμένων ιατρικών πράξεων και συνταγογραφήσεων 

β) την μη δυνατότητα χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας και 

γ) τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εις βάρος τους με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών.  

 

Γ.2. Ως προς τις ενέργειες του e-ΕΦΚΑ για την τακτοποίηση λανθασμένων χρεώσεων οφειλών των 

Μηχανικών του Δημοσίου 

 

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 ν. 4488/2017  αν και ρυθμίζεται η αποσύνδεση της ασφάλισης 

των αυτοαπασχολούμενων πρ. ΤΣΜΕΔΕ από την ιδιότητα, ωστόσο, οι εν λόγω ασφαλισμένοι είχαν ήδη 

ενταχθεί στο μητρώο μη μισθωτών και εξακολουθούσε  η έκδοση των ειδοποιητηρίων και ο υπολογισμός 

των εισφορών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4387/2016 «περί παράλληλης ασφάλισης 

στις περιπτώσεις άσκησης μόνο μισθωτής απασχόλησης». 

 

2. Η αρμόδια Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ αναζήτησε στοιχεία από την ΑΑΔΕ για την διακοπή μη μισθωτής 

δραστηριότητας των εν λόγω ασφαλισμένων και πραγματοποιήθηκε η αυτόματη διακοπή ασφάλισης και 

έκδοσης των ειδοποιητηρίων με εισφορές μη μισθωτού από 1.1.2020.   
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3) Η ανωτέρω διαδικασία επαναλήφθηκε εντός του Μαρτίου 2022 αυτοματοποιημένα για το χρονικό 

διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2019, με αναδρομική διαγραφή των εισφορών/οφειλών μετά την 

διακοπή της ασφάλισης. Για τους εν λόγω ασφαλισμένους εκδόθηκε η σχετική εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ αρ. 

16/2018 και το αριθ. πρωτ. Δ.ΑΣΦ/929/1206151/15.10.2018 Γενικό Έγγραφο του e-ΕΦΚΑ. 

 

4) Με το ΑΠ: 335268 / Σ.105777/15.12.2020 έγγραφο του e-ΕΦΚΑ προς Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. στην πλειοψηφία 

των περιπτώσεων τα ειδοποιητήρια εκδίδονταν με μηδενική μηνιαία εισφορά καθώς δεν υπήρχαν 

εισοδήματα (ΚΦΑ) από μη μισθωτή δραστηριότητα.  

 

Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

Με δεδομένο ότι η Διοίκηση, επί τη βάσει των αρχών του Συντάγματος και της αρχής της εμπιστοσύνης, 

όπως ορίζεται από τον ΚΔΔ (ν. 2690 Α΄45/9.3.1999), δεσμεύεται έναντι των πολιτών για την κατοχύρωση των 

δικαιωμάτων τους, προτείνεται όπως η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ μεριμνήσει για τις κάτωθι ενέργειες: 

 

1) Να ελέγξει μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών τις εγγραφές στο Μητρώο των μη μισθωτών σε 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ει δυνατόν, όχι πέραν του τριμήνου, ώστε να πραγματοποιηθεί η ένταξη 

των ασφαλισμένων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων σε ξεχωριστό Μητρώο από τους ελεύθερους 

επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους.  

 

2) Να γίνει συσχετισμός των αποτελεσμάτων της πραγματοποιηθείσας εκκαθάρισης και των στοιχείων 

που έχουν αποσταλεί στο ΚΕΑΟ και σε όσες περιπτώσεις δεν υπάρχει οφειλόμενο ποσό ήτοι είναι μηδενικό 

να αποσταλεί στο ΚΕΑΟ για διόρθωση και αυτόματη διαγραφή της οφειλής.  

 

3) Να γίνει αυτοματοποιημένη ατομική ενημέρωση των ασφαλισμένων για ενδεχόμενες (διορθωτικές) 

ενέργειες σε περιπτώσεις όπου λαμβάνουν ειδοποιητήρια και να υπάρξει μέριμνα ώστε η κατάθεση των 

δικαιολογητικών να γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο.  

 

4) Να μεριμνήσει για την έκδοση περαιτέρω διευκρινιστικών εγκυκλίων - οδηγιών προς τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που απασχολούνται οι Μηχανικοί Δημόσιοι Υπάλληλοι προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 

επιστροφή των οφειλομένων πρόσθετων κρατήσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσω μισθοδοσίας από τις 

Υπηρεσίες τους έτσι ώστε να γίνεται άμεσα η προσαρμογή και διόρθωση των πρόσθετων κρατήσεων με 

επιστροφή ή συμψηφισμό.  

                                                                                               Οι Επιθεωρήτριες - Ελέγκτριες 

 

                                                                    Ελισάβετ Κορρέ                             Μεσολογγίτου Ρέα-Μαριάννα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

α/α Α. Νόμοι  Τίτλος 

1 Ν. 4622/2019 (Α΄ 133)  «Επιτελικό κράτος: οργάνωση λειτουργία και διαφάνεια της 

κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 

δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» Μέρος Δ΄ Κεφ. Γ. 

«Σύσταση Εθνικής Αρχής Διαφάνειας»   

2 ν. 4670/2020 (Α΄43)  «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός 

μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-

ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις» 

3 ν.  4488/2017 (Α΄ 137)  «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές 

ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των 

εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες 

διατάξεις» 

4 ν. 4387/2016 (Α΄85)  «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση 

ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις 

φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες 

διατάξεις»  

5 ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 

6 2690/1999 (Α΄45) 1999 

 

Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις. 

 Β. Προεδρικά Διατάγματα  

6 π.δ. 8/2019 (Α΄ 8/23-01-2019) «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 

(Ε.Φ.Κ.Α.)»  

 Υπουργικές Αποφάσεις  

7 υ.α. αρ. 40066/3-5-2022/ 

(Β΄2152) 

 « Ψηφιακή διαδικασία κανονισμού κύριων και επικουρικών 

συντάξεων λόγω γήρατος ή λόγω θανάτου, αρμοδιότητας της 

Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, του e- ΕΦΚΑ 

 Γ. Εγκύκλιοι  

1 Αρ. Πρωτ.: 

ΔΙΕΙΣΦΜΜ/392/562805/27-4-

2018, Εγκύκλιος αρ:21 (ΑΔΑ: 

6ΓΜ3465ΧΠΙ-Ζ7Ω) 

«Εκκαθάριση εισφορών Μη μισθωτών Ασφαλισμένων» 
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2 Αρ. Πρωτ.: 

ΔΙΕΙΣΦΜΜ/843/1188500/ 9-

10-2018, Εγκύκλιος αρ:45 

«Τροποποίηση εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών Μη 

Μισθωτών Ασφαλισμένων» 

3 Αρ. Πρωτ.: 

Δ.ΑΣΦ./929/1206151/15.10.2

018 

«Αποσύνδεση της ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων τ. 

ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ και τ. ΕΤΑΑ – ΤΑΝ από την ιδιότητα κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 20 ν. 4488/2017» 

4 Αρ.πρωτ.:Φ.80000/οικ.9187/1

83/2018 

 «Υπολογισμός Ειδικής Προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ – 

ΤΣΜΕΔΕ […] κατ’ εφαρμογή του άρθ. 20 ν. 4488/2017» 

5 Αρ. Πρωτ.: 

ΔΙΕΙΣΦΜΜ/995/1457613/6-

12-2018, Εγκύκλιος 50 

 «Εκκαθάριση εισφορών Μη μισθωτών ασφαλισμένων με 

πολλαπλή άσκηση δραστηριότητας / απασχόλησης και 

ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ. 9 του 

άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (ΔΠΥ) 

6 Αρ. Πρωτ.: 

Δ.ΑΣΦ./291/382406/16-3-

2018 Εγκύκλιος αρ: 16 (ΑΔΑ: 

Ω1ΝΖ46ΧΠΙ – ΒΕΒ) 

 «Αποσύνδεση της ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων 

πρώην ΕΤΑΑ -ΤΣΜΕΔΕ […] από την ιδιότητα»  
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Πίνακας 2. Έγγραφα 

Α/Α Υπηρεσία 

Προέλευσης  

Αρ.Πρωτ. Εγγράφου Θέμα/Απόσπασμα Υπηρεσία 

Παραλαβής  

1. ΕΑΔ/ΜΕΕ Η με αρ. πρωτ. ΕΜΠ 

3384/2022/26-04-2022  

Εντολή Διενέργειας Επιθεώρησης 

– Ελέγχου 

Κλιμάκιο Ελέγχου  

2. ΕΑΔ/ Κλιμάκιο 

Ελέγχου  

Αρ. πρωτ. Εμπ. 

3519/2022/04-05-2022 

 «Αναζήτηση στοιχείων»  Γραφείο Διοικητή, 2. 

Γενική Διεύθυνση 

Εισφορών α) 

Διεύθυνση 

Ασφάλισης, β) 

Διεύθυνση Εισφορών 

Μη Μισθωτών, 3. 

Γενική Δ/νση 

Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών 

3 Γενική  

Διεύθυνση 

Εισφορών/ 

Διεύθυνση 

Ασφάλισης/ 

Τμήμα 

Ασφάλισης Μη 

Μισθωτών/Διε

ύθυνση 

Εισφορών Μη 

Μισθωτών/ 

Τμήμα 

Προσδιορισμο

ύ Εισφορών 

Μη Μισθωτών 

Αρ. πρωτ. 230159/Σ. 

69852/18/05/22    

«Διαγραφή από το Μητρώο Μη 

Μισθωτών μηχανικών με 

αποκλειστική μισθωτή 

απασχόληση στο Δημόσιο». 

«Οι μηχανικοί και μέλη του ΤΕΕ 

υπάγονταν υποχρεωτικά στην 

ασφάλιση του π. ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ 

έως 31.12.2016, λόγω ιδιότητάς 

τους και ανεξαρτήτως της 

μισθωτής απασχόλησής τους ή της 

άσκησης ασφαλιστέας 

δραστηριότητας μη μισθωτού (…). 

Με τις διατάξεις του ν. 4387/2016, 

οι εν λόγω ασφαλισμένοι 

εντάχθηκαν αυτοδίκαια στο 

μητρώο μη μισθωτών 

ασφαλισμένων ΕΦΚΑ από 

1.1.2017 ως ασφαλιζόμενοι λόγω 

ιδιότητας και άσκησης μη 

μισθωτής δραστηριότητας ή και 

ΕΑΔ 
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μισθωτής απασχόλησης 

προκειμένου να 

εισφοροδοτούνται σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις. Με τις 

διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 

20 ν. 4488/2017, οι 

αυτοαπασχολούμενοι που δεν 

ασκούν μη μισθωτή 

δραστηριότητα (χωρίς έναρξη 

εργασιών στη ΔΟΥ ή διακόψαντες 

την ατομική τους δραστηριότητα ή 

τη συμμετοχή τους ή ιδιότητα σε 

νομικό πρόσωπο) από 1.1.2017 

δεν υποχρεούνται στην ασφάλιση 

ως μη μισθωτοί λόγω της 

ιδιότητάς τους: «Στις περιπτώσεις 

άσκησης μόνο μισθωτής 

απασχόλησης δεδομένου ότι είχαν 

ήδη ενταχθεί στο μητρώο μη 

μισθωτών, εξακολούθησε η 

έκδοση των ειδοποιητηρίων και ο 

υπολογισμός των εισφορών μη 

μισθωτού σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από τις διατάξεις ν. 

4387/2016 περί παράλληλης 

ασφάλισης (μισθωτός-μη 

μισθωτός). Η υπηρεσία μας 

προέβη σε αναζήτηση στοιχείων 

διακοπής μη μισθωτής 

δραστηριότητας από την ΑΑΔΕ 

προκειμένου να διακοπεί η 

ασφάλιση και να μην αναρτώνται 

ειδοποιητήρια στις περιπτώσεις 

αυτές. Από την επεξεργασία των 

ληφθέντων στοιχείων και 
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μηχανογραφικών 

παραμετροποιήσεων 

πραγματοποιήθηκε αυτόματη 

διακοπή ασφάλισης και έκδοσης 

των ειδοποιητηρίων με εισφορές 

μη μισθωτού από 1.1.2020 για 

όσους ασφαλισμένους δεν 

επιβεβαιώθηκε η άσκηση μη 

μισθωτής δραστηριότητας 

(περίπου 40.000). Η ανωτέρω 

διαδικασία επαναλήφθηκε εντός 

του 3/2022 αυτοματοποιημένα και 

για το χρονικό διάστημα 1/1/2017 

- 31/12/2019, με αξιοποίηση της 

λειτουργικότητας της 

διαδικτυακής εφαρμογής λήξης 

ασφάλισης και διαγράφηκαν από 

την ασφάλιση αναδρομικά οι εν 

λόγω ασφαλισμένοι. Αντιστοίχως, 

για τους εν λόγω ασφαλισμένους 

επήλθε και διαγραφή των 

εισφορών/οφειλών μετά την 

διακοπή της ασφάλισης (….)». 

 



 


