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Αθήνα
Αριθ. Εσωτ. Πρωτ.: 140

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10 - Αθήνα
Πληροφορίες: Ζ. Αδαμοπούλου 
Τηλέφωνο: 2131516472
e-mail: ypertns@ypakp.gr

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
            Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
            Τμήμα Αναφορών
                   Αθήνα 

ΚΟΙΝ: 1)Πολιτική Γραμματεία Υφυπουργού 
Κοινωνικής Ασφάλισης
2) Πανελλήνια Ομοσπονδία  Ενώσεων 
Μηχανικών  Δημοσίων Υπαλλήλων 
Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών (Π.Ο. 
Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.)
E-mail:emdydas@tee.gr

ΘΕΜΑ: Επιστροφή εισφορών επικουρικής ασφάλισης σε μισθωτούς μηχανικούς.

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ.1071/1-2-2023 ΑΝΑΦΟΡΑ.   

        

Σε απάντηση της παραπάνω Αναφοράς με την οποία κατατέθηκε στη Βουλή από 

τον Βουλευτή κ. Θ. Λεονταρίδη η αρ. πρωτ. 8972/23-1-2023 επιστολή της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας  Ενώσεων Μηχανικών  Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανώτατων 

Σχολών (Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) με θέμα την επιστροφή εισφορών επικουρικής ασφάλισης 

σε μισθωτούς μηχανικούς, σας πληροφορούμε τα εξής:

Με την αριθ. 34/3-11-2022 εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ δόθηκαν οδηγίες για την απεικόνιση 

της επικουρικής ασφάλισης των μισθωτών μηχανικών (πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) που 

απασχολούνται στο δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4756/2020.

Η ένταξη στις ασφαλιστικές κατηγορίες για τον κλάδο της επικουρικής ασφάλισης, βάσει 

της νέας κωδικοποίησης, ανατρέχει από 1/1/2020 και εφεξής. Ως χρόνος έναρξης 

εφαρμογής της νέας διαδικασίας ορίστηκε η μισθολογική περίοδος μηνός Οκτωβρίου 

2022.

Αναφορικά με την διαχείριση των μεταβολών προηγούμενων μισθολογικών περιόδων - 

από 1/1/2020 έως 30/9/2022 - καθώς και την επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ 

του κλάδου επικουρικής ασφάλισης, όπως προέκυψαν κατά την εφαρμογή του 

προαναφερόμενου νόμου, σημειώνεται ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 

παραμετροποίησης της βάσης δεδομένων στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα της Α.Π.Δ. 
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Δημοσίου. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής από τον ανάδοχο, θα ακολουθήσει 

έγγραφο του e-Ε.Φ.Κ.Α. με οδηγίες ως προς την υλοποίησή της. 

Τέλος, με την αριθ. 8/2021 εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ δόθηκαν οδηγίες για την απεικόνιση 

της επικουρικής ασφάλισης των μισθωτών μηχανικών που απασχολούνται στο ιδιωτικό 

τομέα, καθώς και των μηχανικών που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.).

                                                                    Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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