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20 Νοεμβρίου 2017 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

σχετικά με την αποσύνδεση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ από την ιδιότητα του Διπλωματούχου Μηχανικού 
 
Ο ΣΕΜΠΧΠΑ ενημερώνει τα μέλη του και τους αποφοίτους των δύο τμημάτων (Τμήμα Μηχανικών 
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Τμήμα 
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) ότι 
θεσμοθετήθηκε η αποσύνδεση της ιδιότητας μέλους του ΤΕΕ από την υποχρέωση καταβολής 
ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ. Η υποχρεωτική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών μαζί με την 
εγγραφή ως μέλος στο ΤΕΕ, που ίσχυε με την προηγούμενη νομοθεσία, ανεξάρτητα από την απασχόληση ή 
μη του αποφοίτου μηχανικού, ήταν ένα από τα βασικότερα εμπόδια συμμετοχής των νέων αποφοίτων στο 
ΤΕΕ. 
Σύμφωνα με την παρ. 1, του αρθ. 20 του Ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές 
ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137/Α/13-9-2017) αναφέρεται ότι:  
«1. Οι αυτοαπασχολούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι ή θα εγγραφούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
(ΤΕΕ) υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις του πρώην 
Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του ΕΤΑΑ και του Ενιαίου Ταμείου 
Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 
4387/2016, από την ημερομηνία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος στην αρμόδια ΔΟΥ και μέχρι τη 
διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας και τη διαγραφή από τη ΔΟΥ.» 
Επίσης στην παρ. 3 και 4 του ίδιου άρθρου αναφέρεται:  
«3. Η ισχύς των παραγράφου 1 και 2 του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1.1.2017. Ασφαλιστικές εισφορές 
που έχουν καταβληθεί και αφορούν σε περίοδο ασφάλισης από 1.1.2017 έως την ισχύ της ρύθμισης 
συμψηφίζονται ή επιστρέφονται, πλην των ασφαλιστικών εισφορών για υγειονομική περίθαλψη. 
4. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ 
μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου και για τα οποία προκύπτει, κατ’ εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης, 
διακοπή της ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ, μπορούν προαιρετικά να συνεχίσουν την 
ασφάλισή τους για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης στους οποίους υπάγονταν μέχρι τη διακοπή της 
υποχρεωτικής τους ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται με 
βάση το κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος για τους ασφαλισμένους άνω 5ετίας του άρθρου 39 του ν. 
4387/2016. 
Για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, σύμφωνα με τα ανωτέρω υποβάλλεται δήλωση του 
ασφαλισμένου εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η προαιρετική 
συνέχιση της ασφάλισης διακόπτεται, ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου, από την πρώτη ημέρα του 
επόμενου μήνα από την υποβολή της αίτησης. Νέα αίτηση για προαιρετική ασφάλιση δεν μπορεί να 
υποβληθεί.» 
Ο ΣΕΜΠΧΠΑ προσκαλεί τους νέους και παλιούς αποφοίτους, οι οποίοι δεν είναι μέλη του, να εγγραφούν 
στο ΤΕΕ και στο ΣΕΜΠΧΠΑ ώστε να συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις του κλάδου των μηχανικών, να 
ενημερώνονται για θέματα της επικαιρότητας και να ενισχύσουν την επιστήμη και την ειδικότητα του 
Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης.  
Περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή μελών υπάρχουν στην ιστοσελίδα:  
www.poleodomia.gr, www.chorotaxia.gr  


