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2.  e-ΕΦΚΑ / Γενική Διεύθυνση  

Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ 

Παροχών  

 

 Κοιν.:  1. Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ 

  2. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ   

 

Θέμα : Ανάγκη άμεσης έκδοσης Εγκυκλίου σχετικά με την αλλαγή στην εισφορά 

του Επικουρικού πρώην ΤΣΜΕΔΕ αναδρομικά από 1.1.2020 και για τους Μόνιμους 

Δημοσίους Υπαλλήλους Μηχανικούς 

Κύριε Διοικητά 

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των 

Διπλωματούχων Μηχανικών οι οποίοι υπηρετούν στη Δημόσια Διοίκηση (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, 

ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού). Απευθυνόμαστε σε εσάς σε σχέση με τον Ν.4756/20 με τον οποίο 

έχουν τροποποιηθεί οι εισφορές των Μισθωτών Μηχανικών για τον κλάδο Επικουρικής 

Ασφάλισης του πρώην ΤΣΜΕΔΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.4756/20 : Εξομοίωση 

εισφορών επικουρικής ασφάλισης έμμισθων δικηγόρων και μισθωτών μηχανικών οι 

ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/2020 προκύπτουν από 3 ασφαλιστικές κατηγορίες, τις 

οποίες επιλέγει ο ασφαλισμένος με αίτησή του. 

Για τους ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ υπαλλήλους έχει εκδοθεί η σχετική Εγκύκλιος 8 (σύνδεσμος), 

δεν έχει όμως εκδοθεί η αντίστοιχη εγκύκλιος για τους μονίμους υπαλλήλους με 

αποτέλεσμα: 

 (α) οι συνάδελφοι μας να μην έχουν ερωτηθεί ποτέ για την επιλογή ασφαλιστικής 

κατηγορίας επικουρικού πρώην ΤΣΜΕΔΕ 

(β) οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας να μην εφαρμόζουν τη ρητή πρόβλεψη του Νόμου 

ότι «στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων εμπίπτουν όλοι οι μισθωτοί μηχανικοί 

ανεξαρτήτου σχέση εργασίας, ήτοι οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται σε όλους τους 

μισθωτούς μηχανικούς είτε απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, είτε απασχολούνται στο 
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Δημόσιο τομέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) είτε έχουν διοριστεί ως μόνιμοι 

Υπάλληλοι του Δημοσίου.» 

(γ) να εκκρεμεί η επιστροφή των πρόσθετων καταβληθέντων εισφορών επικουρικού 

αναδρομικά επί δύο ολόκληρα έτη! 

Παρακαλούμε για την άμεση έκδοση Εγκυκλίου ή Οδηγιών προς τις Υπηρεσίες ώστε 

να εφαρμόσουν την αλλαγή αυτή στις κρατήσεις των Υπαλλήλων μελών μας. 

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 


