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Προς:   1.  Υπουργείο Υποδομών & Μεταφο-

ρών / Διεύθυνση Οικονομικής 
Διαχείρισης 

2. Δήμος Αγρινίου / Διεύθυνση     
Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
           Κοιν.:  1. ΕΦΚΑ / Διεύθυνση Εισφορών  

Μισθωτών  
               2. Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ 

  
 

Θέμα :  Επιστροφή Ασφαλιστικών Κρατήσεων σε Μηχανικούς του Υπ. 

Υποδομών και του Δήμου Αγρινίου.  

 

 Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο 

των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα. Απευθυνόμαστε σε εσάς 

για το θέμα που έχει ανακύψει σχετικά με τις διαδικασίες επιστροφής ασφαλι-

στικών κρατήσεων επί του Εφάπαξ του πρώην ΤΣΜΕΔΕ των Διπλωματούχων 

Μηχανικών υπαλλήλων του Φορέα σας. Ενημερωθήκαμε ότι ο Φορέας σας έχει 

ορθώς σταματήσει να διενεργεί κρατήσεις επί του συνόλου των αποδοχών 

στον κλάδο Προνοίας (Εφάπαξ) του πρώην ΤΣΜΕΔΕ από 1/7/2019, δεν έχει 

προχωρήσει όμως στην επιστροφή των ποσών που τους οφείλει μια και 

η έναρξη ισχύος της αλλαγής αυτής είναι η 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 
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2019 επί του ποσού των 586,08 ευρώ και από 1.2.2019 επί του ποσού των 

650€» 

Ο ΕΦΚΑ στον οποίο και κοινοποιείται το παρόν, μπορεί να σας επιβε-

βαιώσει ότι η επιστροφή των «αχρεωσθήτως  καταβληθέντων» εισφορών μπο-

ρεί να γίνει με τη χρήση της νέας Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) και 

τη διαδικασία Συμψηφισμού Εισφορών.  

Τέλος σύμφωνα με πρόσφατη Εγκύκλιο για το Εφάπαξ που έχετε και ε-

σείς λάβει: «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 επιθυ-

μούν να υπαχθούν από 1.7.2020.» 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι συνάδελφοι μας πρέπει να ερωτη-

θούν από την Υπηρεσία σας για την κατηγορία που επιλέγουν. 

Ελπίζουμε ότι θα προβείτε σε κατάλληλες ενέργειες ώστε το πρόβλημα 

να επιλυθεί σύντομα και να μεριμνήσετε ώστε να επιστραφούν οι διαφορές στις 

εισφορές των συναδέλφων μας, όπως ακριβώς έχουν πράξει και οι υπόλοιποι 

φορείς του Δημοσίου.  
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