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ΘΕΜΑ:  Αναδροµικές διαγραφές Εργοληπτών από το Μητρώο Μη Μισθωτών 

του Τοµέα Μηχανικών και Εργοληπτών  
 
 
Αξιότιµοι Κύριοι, 

 

Στις 15/11/2020 µας κοινοποιήθηκε η µε αρ. πρωτ. 891847/ 06-11-2020 (ΕΦΚΑ-τέως 
ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕ∆Ε) ένσταση του Μηχανικού - Εργολήπτη κ. Μάρκου Σιούνα κατά της 
Απόφασης ∆633 µε  αρ. πρωτ. 2620/23-07-2020 αναδροµικής διαγραφής του από 1-1-
2017 από το Μητρώο Μη Μισθωτών του Τοµέα Μηχανικών και Εργοληπτών σε «εφαρµογή» 
των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.4488/2017. 

Ο κ. Μάρκος Σιούνας είναι µηχανικός µέλος του ΤΕΕ, εγγεγραµµένος στο µητρώο ΜΕΚ των 
Εργοληπτών του ΥΠΟΜΕ∆Ι και την περίοδο αυτή συνέχιζε να δραστηριοποιείται 
αποκλειστικά στην Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία του «ΣΙΟΥΝΑΣ ΜΑΡΚΟΣ Α.Τ.Ε. µε δ.τ. Σ.Μ. 
ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Ε» σαν βασικός εταίρος, Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος. Η εν λόγω εταιρεία, 
µέλος του ΣΑΤΕ, κατείχε Εργοληπτικό Πτυχίο 3ης τάξης ΜΕΕΠ. 

Μελετώντας την παραπάνω ένσταση, πληροφορηθήκαµε, έκπληκτοι, ότι το Τµήµα 
Ασφάλισης του Τοµέα  Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων του ΕΦΚΑ, όταν 
επεξεργάζεται την αίτηση συνταξιοδότησης που υποβάλλει ο εκάστοτε ασφαλισµένος, 
ενεργώντας µονοµερώς, µε την απλή αναφορά γενικά στο άρθρο 20 του ν.4488/2017, 
διαγράφει αναδροµικά από 1-1-2017 ασφαλισµένους, οι οποίοι και µετά την 1-1-2017 
µετείχαν και δραστηριοποιούνταν σε Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία και υπερπληρούν τις 
προϋποθέσεις τόσο του µε αρ. πρωτ. ∆15/∆/οικ.3376/73/14-2-2018 εγγράφου του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όσο και της Εγκυκλίου µε αρ. 16 της 16-
3-2018 του ΕΦΚΑ, που αναφέρονται στην εφαρµογή του άρθρου 20 του ν.4488/2017. 

 

Για τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ισχύουν: 

• Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις µε την νοµική µορφή της Ανώνυµης Εταιρείας είναι 
µικρής έως µεγάλης οντότητας και κατασκευάζουν µέχρι σήµερα το σύνολο σχεδόν 
των ∆ηµοσίων Έργων στην Ελλάδα. 

• Τα ∆ηµόσια Έργα στην Ελλάδα κατασκευάζονται από ατοµικές επιχειρήσεις ή 
εταιρείες οποιασδήποτε νοµικής µορφής (Προσωπικές Ο.Ε. και Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. 
και Ανώνυµες). Οι εταιρείες, εκτός πιθανά ελάχιστων εξαιρέσεων, ανήκουν σε 
µηχανικούς, οι οποίοι τις στελεχώνουν, τις διοικούν, κάνουν την διαχείριση και 
κατασκευάζουν τα έργα που αναλαµβάνουν αυτές. 

• Σύµφωνα µε το τηρούµενο µέχρι σήµερα Μητρώο Εµπειρίας Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων, το οποίο 
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νοµοθετήθηκε µε τον ν. 2940/2001, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις κατατάσσονται 
στις τάξεις από Α1 έως 7η . Στις τάξεις Α1, Α2, 1η και 2η είναι δυνατή η κατάταξη 
ατοµικών επιχειρήσεων και εταιρειών µε οποιαδήποτε νοµική µορφή, ενώ στις τάξεις 
3η, 4η, 5η, 6η και 7η κατατάσσονται υποχρεωτικά  Εργοληπτικές Εταιρείες µε Νοµική 
Μορφή Ανωνύµων Εταιρειών. Εξ αυτών στις τάξεις Α1, Α2 και 1η ελάχιστες 
επιχειρήσεις, στην 2η αρκετές προαιρετικά είχαν την µορφή Ανώνυµης Εταιρείας, 
από δε την 3η τάξη και πάνω ήταν υποχρεωτικά όλες Ανώνυµες. Οι Ανώνυµες πολύ 
µικρών και µικρών  τάξεων (µέχρι και την 3η) χαρακτηρίζονται φορολογικά σαν 
Μικρής Οντότητας Εταιρείες, οι 4ης και 5ης  µεσαίας και οι  6ης και 7ης  µεγάλης. 

• Οι Ανώνυµες Εργοληπτικές Εταιρείες, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, συστήθηκαν από 
µικρές οµάδες (1-3) µηχανικών και άλλων τεχνικών, συνήθως διαφορετικών 
ειδικοτήτων, εγγεγραµµένων στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευών (ΜΕΚ) του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, οι οποίοι συνεταιρίσθηκαν για να αναλαµβάνουν και να εκτελούν έργα 
σύνθετα (χωρίς να συστήνουν κοινοπραξίες) και µεγαλύτερου προϋπολογισµού. 
Έτσι υπάρχουν πάρα πολλές εργοληπτικές επιχειρήσεις που  έχουν την νοµική 
µορφή της Ανώνυµης Εταιρείας, στις οποίες είναι εταίροι µηχανικοί  και εργολήπτες, 
οι οποίοι τις στελεχώνουν, απασχολούνται µε τη ∆ιοίκηση, τη ∆ιαχείριση, Ανάληψη 
και  Κατασκευή των Έργων. Οι µετοχές των εταιρειών αυτών  και πριν την 
εφαρµογή του ν. 4548/2018 ήταν ονοµαστικές, µε εξαίρεση τις µετοχές µικρού 
αριθµού εταιρειών  7ης και 6ης τάξεων οι οποίες είναι εισηγµένες στο  χρηµατιστήριο. 
Σήµερα οι µετοχές όλων των Ανωνύµων Εταιρειών είναι ονοµαστικές. 

 

Για την ασφάλιση των Εργοληπτών ισχύει:  

• Το ΤΣΜΕ∆Ε δηµιουργήθηκε µε τον Α.Ν.2326/40 και σε αυτό ασφαλίζονταν 
υποχρεωτικά οι µηχανικοί µέλη του ΤΕΕ, λόγω ιδιότητας και όλοι οι Εργολήπτες 
∆ηµοσίων Έργων λόγω απασχόλησης. 

• Με τους Νόµους 4387/2016 και 4488/2017 ενοποιήθηκαν τα ταµεία, καταργήθηκε η 
ασφάλιση λόγω ιδιότητας και καθιερώθηκε η απασχόληση σαν µοναδική προϋπόθεση 
για την ασφάλιση. 

• Για τους αυτοαπασχολούµενους, που είναι εγγεγραµµένοι ή θα εγγραφούν στο ΤΕΕ, 
ασφαλισµένους λόγω ιδιότητας στην παρ.2.β. του άρθρου 15 του Ν. 4387/2016 
καθορίζεται ότι συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον Ε.Φ.Κ.Α. εφόσον διατηρούν την 
ιδιότητα ή απασχόληση για την οποία υπήχθησαν στην ασφάλιση των εντασσόµενων 
στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων και κλάδων, εφόσον έχουν υπαχθεί καλόπιστα στην 
ασφάλιση των εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων και κλάδων, ενώ δεν 
συνέτρεχαν οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

• Για τους αυτοαπασχολούµενους που είναι εγγεγραµµένοι ή θα εγγραφούν στο ΤΕΕ η 
παρ. 1. του άρθρου 20 του ν.4488/2017, καθορίζει ότι υπάγονται στην ασφάλιση 
του ΕΦΚΑ «από την ηµεροµηνία έναρξης άσκησης του επαγγέλµατος στην αρµόδια 
∆ΟΥ και µέχρι τη διακοπή της επαγγελµατικής δραστηριότητας και τη διαγραφή από 
τη ∆ΟΥ».  

• Με το µε αρ. πρωτ. ∆15/∆/οικ.3376/73/14-2-2018 έγγραφο του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και την Εγκύκλιο µε αρ. 16 της 16-3-
2018 του ΕΦΚΑ, που εκδόθηκαν για την εφαρµογή της παραπάνω παραγράφου, 
διευκρινίζεται ότι «Θεσπίζεται  πλέον ως βασικό στοιχείο υπαγωγής στην ασφάλιση η 
έναρξη της επαγγελµατικής δραστηριότητας στη ∆.Ο.Υ. Στο πεδίο εφαρµογής 
εµπίπτουν αυτοαπασχολούµενοι/µη µισθωτοί του τ. ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ∆Ε, οι οποίοι είναι 
εγγεγραµµένοι ή θα εγγραφούν στο ΤΕΕ, και εφόσον: 

«έχουν πραγµατοποιήσει έναρξη ατοµικά για τη δραστηριότητα αυτή στη ∆.Ο.Υ.  ή 
µετέχουν ως, εταίροι, µέλη ή διαχειριστές σε τεχνικές ή κατασκευαστικές 
εταιρείες µε τεχνικό αντικείµενο (αποκλειστικά ή κατά κύρια δραστηριότητα), 



 
 

3 

ανεξαρτήτως νοµικής µορφής, οι οποίες είναι καταχωρηµένες στο ΓΕΜΗ ή στο 
Βιβλίο Τεχνικών Επωνυµιών του ΤΕΕ και έχουν έναρξη εργασιών στη ∆ΟΥ».  

• Καµία από τις παραπάνω διατάξεις δεν εξαιρεί τους µετέχοντες σε Ανώνυµες 
Τεχνικές Εταιρείες, όπως αναφέρεται στην ένσταση του κ. Μ. Σιούνα, ότι 
ισχυρίστηκε προφορικά η Προϊσταµένη του Τµήµατος Ασφάλισης του Τοµέα 
Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων.  

 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι υπάρχουν πολλοί τεχνικοί (µηχανικοί µέλη του ΤΕΕ καθώς 
και πτυχιούχοι άλλων Τεχνικών Ιδρυµάτων), οι οποίοι είναι µη µισθωτοί, 
δραστηριοποιούµενοι σε Εργοληπτικές Ανώνυµες Τεχνικές Εταιρείες µικρής, µεσαίας και 
µεγάλης οντότητας, µετέχοντες σαν εταίροι (µέτοχοι), στην ∆ιοίκηση (µέλη ∆.Σ., 
Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος), στη διαχείριση (∆/νων Σύµβουλος) και σαν στελέχη στην 
ανάληψη και την κατασκευή των έργων της εταιρείας. 

Εκτός των Εργοληπτικών Ανωνύµων Εταιρειών υπάρχουν και πολλές άλλες Ανώνυµες 
Τεχνικές Εταιρείες οι οποίες ή έχουν µελετητικό πτυχίο ή δεν έχουν εργοληπτικό πτυχίο, 
αλλά κατασκευάζουν ιδιωτικά ή ειδικά έργα και στις οποίες δραστηριοποιούνται µηχανικοί 
και πτυχιούχοι άλλων Τεχνικών Ιδρυµάτων. 

Ουσιαστικά, η απασχόληση των παραπάνω µηχανικών και γενικά των τεχνικών, που 
δραστηριοποιούνται και µετέχουν στις Ανώνυµες Τεχνικές Εταιρείες, δεν διαφέρει από την 
απασχόληση των τεχνικών που δραστηριοποιούνται στις ατοµικές τους επιχειρήσεις ή σε 
εταιρείες άλλης νοµικής µορφής (Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ). Έτσι θα ήταν άδικο και παράλογο 
να διαγράφονται από το Μητρώο Μη Μισθωτών του Τοµέα Μηχανικών και Εργοληπτών του 
ΕΦΚΑ κατ΄ εξαίρεση µόνο οι µετέχοντες και δραστηριοποιούµενοι σε Ανώνυµες Τεχνικές 
Εταιρείες.  

 

Η ασφάλιση είναι σηµαντικότατο και καθοριστικό για την ζωή των ασφαλισµένων όταν θα 
βγουν σε σύνταξη, οι οποίοι καλοπροαίρετα ήταν ασφαλισµένοι µε το ισχύον τότε 
καθεστώς, ήταν συνεπείς και κατέβαλαν τις εισφορές τους  και οι αποφάσεις διαγραφών 
από το Μητρώο  δεν πρέπει να είναι λανθασµένες, εύκολες και απλά διαδικαστικές. 

Το θέµα της διαγραφής και της µη ασφάλισης από 1-1-2017 των µηχανικών και των 
εργοληπτών που δραστηριοποιούνται στις Ανώνυµες Εταιρείες είναι ζωτικής σηµασίας για 
εκατοντάδες ίσως και χιλιάδες µηχανικούς και εργολήπτες που δραστηριοποιούντα 
µετέχοντες αποκλειστικά σε Ανώνυµες Εταιρείες. Αυτό καθίσταται παράλογο, άδικο και 
αντισυνταγµατικό, όταν νόµιµα ασφαλισµένοι µε το ισχύον νοµοθετικό καθεστώς τότε, 
διαγράφονται αναδροµικά από 1-1-2017 , σε «εφαρµογή» διατάξεων νέου νόµου, που δεν 
υπήρχαν την 1-1-2017, αφαιρώντας από τον ασφαλισµένο την συνταγµατικά 
κατοχυρωµένη την δυνατότητα να θεραπεύσει την γενεσιουργό αιτία της διαγραφής του. 

Εκτιµούµε ότι η µε πρωτοβουλία του ΕΦΚΑ αναδροµική διαγραφή του κ. Μάρκου Σιούνα 
(και πιθανά και άλλων) έγινε λόγω εφαρµογής µη ορθολογικών διαδικασιών και 
λανθασµένης ερµηνείας της ισχύουσας Νοµοθεσίας από το Τµήµα Ασφάλισης του Τοµέα 
Μηχανικών και Εργοληπτών του ΕΦΚΑ. 

Εκφράζουµε τις αντιρρήσεις µας, τόσο για τις διαδικασίες που ακολουθεί ο Τοµέας 
Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών, όσο και για το µη σύννοµο και µη λογικό της 
αναδροµικής διαγραφής δραστηριοποιούµενων µηχανικών και εργοληπτών σε Α.Ε.   

   

Με αφορµή την παραπάνω ένσταση και την πληροφόρησή µας τόσο για τη διαγραφή, όσο 
και για τις διαδικασίες που ακολουθούνται από το Τµήµα Ασφάλισης του Τοµέα Μηχανικών 
και Εργοληπτών του ΕΦΚΑ και προκειµένου να: 

‐ αποτραπεί η έκδοση άδικων και µη σύννοµων αποφάσεων αναδροµικής 
διαγραφής παλαιών ασφαλισµένων από το Ασφαλιστικό Σύστηµα, 
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‐ διευκολυνθεί, µε ασφάλεια, η αξιόπιστη διαδικασία προσδιορισµού των 
δεδοµένων του κάθε µη µισθωτού ασφαλισµένου µηχανικού και εργολήπτη 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νέας ασφαλιστικής νοµοθεσίας και να 
ενηµερωθεί άµεσα ο φάκελος του, 

‐ ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος απασχόλησης των υπαλλήλων (ΕΦΚΑ και ∆ΟΥ) και ως 
εκ τούτου να επιτευχθεί η συντόµευση του χρόνου έκδοσης των συντάξεων από 
την υποβολή της σχετικής αίτησης του ασφαλισµένου, 

‐ συνεχισθεί η απρόσκοπτη ασφάλιση και των αυτοαπασχολούµενων πτυχιούχων 
άλλων τεχνικών ιδρυµάτων, οι οποίοι δεν είναι µέλη του ΤΕΕ και 
δραστηριοποιούνται σε Τεχνικές Εταιρείες. 

 

Προτείνουµε: 

‐ Να ενηµερωθούν από τον ΕΦΚΑ, άµεσα, όλοι οι ασφαλισµένοι µη µισθωτοί για 
το θεσµικό καθεστώς, όπως διαµορφώθηκε µε τις αλλαγές στην ασφαλιστική 
νοµοθεσία τα τελευταία χρόνια. 

‐ Ο ΕΦΚΑ, σε αυτή την µεταβατική φάση µέχρι να µηχανογραφηθούν πλήρως 
όλες οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες για  να ενηµερωθούν οι φάκελοι, να ζητήσει 
από όλους τους αυτοαπασχολούµενους ασφαλισµένους στον Τοµέα Μηχανικών 
και Εργοληπτών να δηλώσουν πού δραστηριοποιούνται και να αποστείλουν 
ηλεκτρονικά  όλα τα απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία ( καταστατικά, 
βεβαιώσεις και πιστοποιητικά ∆ΟΥ, ΓΕΜΗ, ΤΕΕ, Αποφάσεων Γενικών 
Συνελεύσεων Α.Ε.,  κλπ) που θα αποδεικνύουν τα προβλεπόµενα στην 
ισχύουσα ασφαλιστική νοµοθεσία για την συνέχιση της ασφάλισης τους σαν µη 
µισθωτοί.  

‐ Να υπάρχει άµεση και προσωπική συνεργασία (ηλεκτρονική) µεταξύ 
ασφαλισµένου και Τοµέα Ασφάλισης για διευκρινίσεις ή την συµπλήρωση 
στοιχείων για την συµπλήρωση του φακέλου του ασφαλισµένου πριν την 
έκδοση της απόφασης συνέχισης ή µη της ασφάλισης του στον Τοµέα Μη 
Μισθωτών. 

‐ Ο ΕΦΚΑ να µην προβαίνει σε αναδροµικές διαγραφές µε δική του πρωτοβουλία.  

‐ Τυχόν αποφάσεις διαγραφής  που εκδόθηκαν µέχρι σήµερα να επανεξετασθούν 
σύµφωνα µε τα παραπάνω. 

‐ Να αντικατασταθεί η µε αρ. 16/16-3-2018 Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ µε νέα, η οποία 
θα αναφέρει ότι «Στο πεδίο εφαρµογής εµπίπτουν αυτοαπασχολούµενοι/ µη 
µισθωτοί του τ. ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ∆Ε, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι ή θα εγγραφούν 
στο ΤΕΕ, ή είναι πτυχιούχοι Τεχνικών Ιδρυµάτων». 

 

Παραµένουµε στην διάθεσή σας για τυχόν απαιτούµενες διευκρινίσεις.  

Με τιµή, 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ          ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ 
 

 
Συνηµµένη  
H µε αρ. πρωτ. 891847/ 06-11-2020 (ΕΦΚΑ -τέως ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕ∆Ε)  ένσταση του 
Μηχανικού - Εργολήπτη κ. Μάρκου Σιούνα κατά της Απόφασης ∆633 µε  αρ. πρωτ. 
2620/23-07-2020 αναδροµικής διαγραφής του από 1-1-2017 από το Μητρώο Μη 
Μισθωτών του Τοµέα Μηχανικών και Εργοληπτών. 


