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Ασφαλιστικό µηχανικών: Προσθήκη άρθρου στην τροπολογία (πλήρες κείµενο) 
 
16/06/2015 
 
   
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
∆ηµήτρης Στρατούλης έδωσε σήµερα στη δηµοσιότητα πρόσθετο άρθρο σχετικά µε το 
ασφαλιστικό των µηχανικών, το οποίο θα ενσωµατωθεί στο σχέδιο νόµου «Μέτρα για την 
ανακούφιση των ΑµεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης 
Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά 
ζητήµατα» 
 
Ακολουθεί το περιεχόµενο του άρθρου: 
 
"Άρθρο 38 
 
∆ιάταξη µείωση εισφορών ΕΤΑΑ 
 
Οι ασφαλισµένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα 
Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ) – Τοµέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 
(ΤΣΜΕ∆Ε), Τοµέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών (ΤΣΑΥ), Τοµέας Ασφάλισης 
Νοµικών (ΤΑΝ) – που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης 
ή το ∆ηµόσιο από 1/1/1993 και εφεξής, και ασφαλίζονται στους ανωτέρω Τοµείς ως 
ελεύθεροι επαγγελµατίες, µπορούν να επιλέξουν µε αίτησή τους την κατάταξή τους σε µία 
εκ των δύο κατώτερων της υποχρεωτικής ασφαλιστικών κατηγοριών που προβλέπονται από 
τα π.δ. 124/1993, 126/1993 και 125/1993, και να παραµείνουν σε αυτή µέχρι 31/12/2016. 
  
Κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή σε κατώτερη της υποχρεωτικής ασφαλιστική 
κατηγορία οι ασφαλισµένοι πρέπει να µην έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ΕΤΑΑ ή σε 
περίπτωση ύπαρξης οφειλών να έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης οφειλών και να είναι 
ενήµεροι. 
  
Η κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία αρχίζει από την πρώτη του επόµενου έτους 
εντός του οποίου υποβλήθηκε η αίτηση. 
 
Ειδικά για αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός του 2015, είναι δυνατή η αναδροµική 
υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από 1/1/2015. Σε περίπτωση που έχουν 
καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν το έτος 2015 µε βάση την υποχρεωτική 
ασφαλιστική κατηγορία, οι υπηρεσίες των Τοµέων του ΕΤΑΑ, συµψηφίζουν το επιπλέον 
καταβληθέν ποσό µε µελλοντικές ασφαλιστικές εισφορές. 
  
Οι ασφαλισµένοι παραµένουν στην κατώτερη επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία εφόσον 
καταβάλλουν εµπρόθεσµα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές και σε περίπτωση που 
έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης δεν έχουν εκπέσει αυτής. Σε αντίθετη περίπτωση 
επανέρχονται αυτοδικαίως στην υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία που θα υπάγονταν 
βάσει του χρόνου ασφάλισής τους, εφόσον δεν είχαν ασκήσει το δικαίωµα κατάταξης σε 
κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία. 
  
Το δικαίωµα υπαγωγής σε κατώτερη της υποχρεωτικής ασφαλιστική κατηγορία ασκείται 
άπαξ. 
 
Σε περίπτωση απώλειας για οποιοδήποτε λόγο του δικαιώµατος επιλογής κατάταξης σε 
κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, ο ασφαλισµένος δικαιούται να επανέλθει µε νεότερη 
αίτησή του, για µία και µόνο φορά, κατατασσόµενος στην επιλεγείσα ασφαλιστική 
κατηγορία. Στην περίπτωση αυτή η υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία γίνεται 
από την πρώτη του επόµενου της υποβολής της νέας αίτησης µήνα. 
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Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στους λοιπούς Τοµείς των κλάδων επικουρικής ασφάλισης, 
ασθένειας και πρόνοιας του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ), καθώς 
και στην Ειδική Προσαύξηση του ΤΣΜΕ∆Ε και τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ. 
  
Οι ασφαλισµένοι των Τοµέων των κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, ασθένειας και 
πρόνοιας του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ), που έχουν υπαχθεί 
στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο µέχρι 31/12/1992, και 
ασφαλίζονται στους ανωτέρω Τοµείς του ΕΤΑΑ ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, καταβάλλουν 
από 1/1/2015 έως 31/12/2016 προς τους Τοµείς τις προβλεπόµενες εισφορές, όπως αυτές 
είχαν διαµορφωθεί και ίσχυαν µέχρι 30/6/2011. 
 
Τυχόν επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί συµψηφίζονται µε µελλοντικές εισφορές. 
 
Από 1/1/2017 οι ανωτέρω ασφαλισµένοι καταβάλλουν προς τους Τοµείς του ΕΤΑΑ πέραν 
της προβλεπόµενης από την ισχύουσα νοµοθεσία ασφαλιστικής εισφοράς και την 
προβλεπόµενη από την παράγραφο 14 του άρθρου 44 του ν.3986/2011, ως ισχύει, 
πρόσθετη εισφορά. 
  
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
µετά από γνώµη του ∆.Σ. του ΕΤΑΑ, καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή 
της παρούσας διάταξης." 


