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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        
ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ  ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ15) 
ΤΜΗΜΑ B΄
Διεύθυνση           : Σταδίου 29, 105 59 Αθήνα
Πληροφορίες      : Π. Καρτσακλή
Τηλέφωνο           : 2131516748
Ηλ. Ταχ.              : asfayt@ypakp.gr

                   
                        Αθήνα,        25/11/2021
                    Αριθ.Πρωτ.Φ.10042/95009

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
              Περ. Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης
              Κεντρικής Μακεδονίας
              Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Πέλλας
              Τμήμα: Β΄Οικονομικού
              Εγνατίας 91, 58200 Έδεσσα
              
             e-mail: mail@dide.pel.sch.gr

      
ΘΕΜΑ: « Σχετικά με την ασφάλιση εκπαιδευτικών μετά από μετάταξη». 

Σε απάντηση του αρ.πρωτ.12694/01/10/2021 ερωτήματός σας σχετικά με το ασφαλιστικό 

καθεστώς των δύο υπαλλήλων σας εκπαιδευτικών, οι οποίοι, όπως προκύπτει από το έγγραφό σας και 

την τηλεφωνική μας επικοινωνία, κατά το διορισμό τους στην Υπηρεσία σας κατά τα έτη 2003 και 

2009, εντάχθηκαν στον κλάδο/ειδικότητα ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ και ΠΕ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ αντίστοιχα, και ασφαλίστηκαν υποχρεωτικά στο πρ.ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ) λόγω της 

ιδιότητάς τους, ως μηχανικοί εγγεγραμένοι στο ΤΕΕ «νέοι ασφαλισμένοι» (άρθρο 17 παρ.4 του 

ν.2084/1992), και οι οποίοι μετατάχθηκαν κατά τα έτη 2020 και 2021 αντίστοιχα στον 

κλάδο/ειδικότητα ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4488/2017, οι οποίες ισχύουν από 1.1.2017 και εφεξής, 

αποσυνδέθηκε για τους μηχανικούς η υποχρεωτική υπαγωγή τους στην ασφάλιση του πρ.ΤΣΜΕΔΕ 

από την ιδιότητά τους (εγγραφή στον οικείο επαγγελματικό Σύλλογο ΤΕΕ). 

Ειδικότερα, από την ως άνω ημερομηνία, οι μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ, που παρέχουν 

εξαρτημένη εργασία με την ιδιότητα που είναι εγγεγραμμένοι στο ΤΕΕ, δηλαδή ως μηχανικοί, 

ασφαλίζονται υποχρεωτικά για κύρια Σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη στο πρ. ΤΣΜΕΔΕ (νυν e-

ΕΦΚΑ).

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αντίστοιχα για τα εν λόγω πρόσωπα και ως προς την ασφάλισή τους 

για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ παροχή στον πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών 

και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και πρώην Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών 

Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ του πρ. ΕΤΕΑΕΠ (νυν Κλάδοι Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ 

Παροχών του e-ΕΦΚΑ).
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Β. Με βάση τα ανωτέρω, εφόσον οι εν λόγω εκπαιδευτικοί μετά τη μετάταξή τους στον νέο 

κλάδο/ειδικότητα δεν απασχολούνται ως μηχανικοί, δεν προκύπτει υποχρέωση ασφάλισής τους στο 

πρ. ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ) για κανέναν από τους ανωτέρω κλάδους ασφάλισης.

 Τα εν λόγω πρόσωπα υπάγονται από την ημερομηνία της μετάταξής τους για κύρια σύνταξη 

στην ασφάλιση του πρ.Δημοσίου, και στους αντίστοιχους πρ.φορείς, λογαριασμούς και κλάδους για 

επικουρική σύνταξη και εφάπαξ παροχή. Ομοίως όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη, τα 

πρόσωπα αυτά υπάγονται στους οικείους φορείς στους οποίους υπάγονται όσοι έχουν ασφαλιστεί για 

πρώτη φορά στο δημόσιο από 1.01.1993 και εφεξής.

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3865/2010 και στα πλαίσια οδηγιών που έχουν 

δοθεί για την εφαρμογή του, εάν επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την υπαγωγή τους για 

κύρια σύνταξη στην ασφάλιση του πρ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αντί του πρ.Δημοσίου.

Γ. Ως προς το ερώτημά σας εάν τα εν λόγω πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν με 

αίτησή τους την ασφάλισή τους και στο πρ. ΤΣΜΕΔΕ παράλληλα με την ασφάλισή τους στο πρ. 

Δημόσιο, σας γνωρίζουμε ότι, στα πλαίσια του ενιαίου φορέα e-ΕΦΚΑ, και με δεδομένο ότι η 

υπαγωγή στην ασφάλιση συνδέεται με την απασχόληση, τα εν λόγω πρόσωπα δεν δύναται να 

συνεχίσουν για την απασχόλησή τους αυτή να υπάγονται και στην ασφάλιση του πρ. ΤΣΜΕΔΕ.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος ασφάλισης που διανύεται διαδοχικά στους πρ. φορείς ασφάλισης 

και στο πρ.Δημόσιο που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, θεωρείται χρόνος ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ. 

Τέλος, εφόσον με βάση τα ανωτέρω προκύπτουν θέματα που αφορούν στην ασφαλιστική τους 

τακτοποίηση και την υποβολή της ΑΠΔ παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην Γενική Διεύθυνση 

Εισφορών και τη Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του e-ΕΦΚΑ 

λόγω αρμοδιότητας. 

Εσωτερική Διανομή:
1.Γραφείο κ. Γενικής Διευθύντριας Κ.Α.
2.Δ/νση Πρόσθετης και Επαγγελματικής Ασφ/σης (Δ16)
3.Δ/νση Ειδικοτέρων Θεμάτων Ασφ/σης και  Παροχών (Δ18)-
Τμήμα Γ΄
4. Δ/νση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών (Δ15)-
 Τμήμα Β΄

              
          Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗΣ Κ.Α.

                      
                    Δρ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΜΗ
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