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Τακτική Συνεδρίαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ:19.12.2020 
 

Υπόμνημα θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης: 
 

«Εισφορές υπέρ κλάδου Πρόνοιας Μισθωτών Μηχανικών Ιδιωτικού Τομέα» 
 
Σχετικά:   1) άρθρο 5 του ν. 4578/2018 (Φ.Ε.Κ. 200/τ. Α΄/3-12-2018 ) 
                 2)  άρθρο 31 του ν. 4670/2020 (Φ.Ε.Κ. 43/τ. Α΄) 
                 3) Εγκύκλιος του  e-ΕΦΚΑ με αριθμό 48/16.10.2020 (Αριθμ. Πρωτ. 261450) 
 
Με βάση τα παραπάνω σχετικά, προκύπτει ότι:  
 
Α. Είσπραξη υπέρτερων εισφορών από τις νόμιμες (σχετ. άρθρο 5 του ν. 4578/2018, 
Φ.Ε.Κ. 200/τ. Α΄): 
Από 01.01.2019 έως 31.12.2019, η εισφορά υπέρ του κλάδου Πρόνοιας του τ. 
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για τους Μισθωτούς Μηχανικούς («Παλαιούς» και «Νέους» 
ασφαλισμένους) υπολογίζεται επί του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε 
ισχύοντα κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού (μέχρι 31.01.2019: €586,08. και 
από 01.02.2019: €650) και σε ποσοστό 4% επί αυτού και όχι επί των μεικτών 
αποδοχών όπως ίσχυε μέχρι 31.12.2018 και επιβαρύνει στο σύνολό του τον 
ασφαλισμένο. 
Η μείωση αυτή όμως δεν εφαρμόστηκε σε πολλές περιπτώσεις και έτσι σήμερα 
πληθώρα μηχανικών με τεράστια οικονομικά προβλήματα λόγω κρίσης, έχουν 
βρεθεί να μην μπορούν να πάρουν πίσω τα παρανόμως παρακρατηθέντα χρήματά 
τους!  
 
Ερώτημα 1: Πότε και με ποιο τρόπο (επιστροφή στους μισθωτούς ή συμψηφισμός 
με μελλοντικές εισφορές) θα αποκατασταθεί το παραπάνω πρόβλημα που ανάγεται 
στην είσπραξη από το e-ΕΦΚΑ εισφορών υπέρτερων των νομίμων στο χρονικό 
διάστημα από 01.01.2019 έως 31.12.2019; 
 
Β. Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας στον Κλάδο Πρόνοιας (σχετ. άρθρο 31 του ν. 
4670/2020, Φ.Ε.Κ. 43/τ. Α΄): 
Από 01.01.2020, για την καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών οι 
ασφαλισμένοι μηχανικοί (παλαιοί και νέοι) του κλάδου Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., 
κατατάσσονται σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες, στις οποίες αντιστοιχεί ποσό 
μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που επιβαρύνει στο σύνολό του τον ασφαλισμένο.  
Ως χρόνος έναρξης εφαρμογής της νέας διαδικασίας (απεικόνισης στην Α.Π.Δ. με τα 
νέα δεδομένα), με το ανωτέρω σχετικό Νο3, ορίστηκε η 01.10.2020 (μισθολογική 
περίοδος Οκτωβρίου 2020)! Σε όλες τις προηγούμενες μισθολογικές περιόδους του 
2020 (01.01.2020 έως 30.09.2020) είχε συνεχισθεί η λανθασμένη, όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο Α, καταβολή εισφοράς του 4% επί των μεικτών αποδοχών! 
 



Ερώτημα 2: Πότε και με ποιο τρόπο (επιστροφή στους μισθωτούς ή συμψηφισμός με 
μελλοντικές εισφορές) θα γίνει η ορθή εφαρμογή του άρθρου 31 του ν. 4670/2020 
και στις προηγούμενες 9 (εννέα) μισθολογικές περιόδους του 2020 δηλ. από 
01.01.2020 έως 30.09.2020; 
 
Συνημμένα:  
Εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ με αριθμό 48/16.10.2020 (Αριθμ. Πρωτ. 261450). 
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