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ΠΡΟΣ:
Αποδέκτες Πίνακα Α΄
ΚΟΙΝ/ΣΗ:
Ως ο συνημμένος πίνακας

ΘΕΜΑ: «Αναδρομική διαγραφή από το πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ»
Σχετ.: α) Το αρ.πρωτ. Δ.15/Δ'/οικ.17506/458/26-3-2018 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α.
β) Το αρ.πρωτ. Δ.15/Δ'/ οικ.42802/1120/25-9-2018 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α.
Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4488/2017 (Α΄137), για την
υποχρεωτική ασφάλιση στο π.ΤΣΜΕΔΕ & τ.ΤΑΝ, λαμβάνεται από 1/1/2017 ως ημερομηνία έναρξης
και διακοπής ασφάλισης, η αντίστοιχη ημερομηνία έναρξης και διακοπής εργασιών στη ΔΟΥ
(βλ.εγκ.αρ.16/2018).
Σύμφωνα με το προϊσχύον καθεστώς, (έως 31/12/2016), κάθε ασφαλισμένος του π.ΕΤΑΑΤΣΜΕΔΕ, που αποχωρούσε από την υπηρεσία και έπαυε να ασκεί το επάγγελμά του, όφειλε να
δηλώσει εγγράφως την αποχώρησή του από το επάγγελμα, προς τον Νομομηχανικό του τόπου
κατοικίας του (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της αντίστοιχης Νομαρχίας) και προς το π.ΕΤΑΑΤΣΜΕΔΕ. Τα μέλη του Τ.Ε.Ε. υπέβαλαν την ίδια δήλωση προς το Τ.Ε.Ε. και οι εργολάβοι δημοσίων
έργων προς τις Οργανώσεις που ήταν εγγεγραμμένοι.
Σε περίπτωση που ο χρόνος υποβολής των ως άνω δηλώσεων ήταν διαφορετικός, η παύση των
εργασιών λογιζόταν από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης προς τον Νομομηχανικό.
Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με την ημερομηνία διαγραφής στην περίπτωση που έχει ήδη
χωρήσει διαγραφή από το Τ.Ε.Ε. και ακολουθεί δήλωση διακοπής προς τον Νομομηχανικό,
παρασχέθηκαν οι ως άνω σχετικές οδηγίες της Γ.Γ.Κ.Α. Ειδικότερα:
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Δεδομένου ότι η έναρξη και διαγραφή από το Τ.Ε.Ε. συνεπάγονται αντίστοιχα την απόκτηση ή
απώλεια της άδειας άσκησης επαγγέλματος, εφεξής, σε περίπτωση που εκκρεμούν αιτήματα
διακοπής από την ασφάλιση για χρόνο ασφάλισης πριν την 31/12/2016, οι αρμόδιες Υπηρεσίες
ΕΦΚΑ, θα πρέπει να λαμβάνουν ως ημερομηνία διαγραφής της υποχρεωτικής ασφάλισης
από το τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, την ημερομηνία διαγραφής από το Τ.Ε.Ε.
Τυχόν καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων για χρονικό διάστημα μετά την
ημερομηνία διαγραφής βάσει της ως άνω διαδικασίας, θα επιστρέφονται κατόπιν αιτήσεώς τους ως
αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του ν.4387/16,
όπως ισχύουν, δεδομένου ότι δεν προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης.
Δεδομένου ότι οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας, εμφανίζονται με οφειλές, για χρόνο
ασφάλισης που θα διαγραφεί βάσει των οδηγιών που έχουν δοθεί και συνεπώς δεν ήταν δυνατή
βάσει της κείμενης νομοθεσίας η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας, οι αρμόδιες Υπηρεσίες
ΕΦΚΑ, θα προχωρούν στην αναδρομική διαγραφή βάσει της ημερομηνίας διαγραφής από το
Τ.Ε.Ε., χωρίς έλεγχο ως προς τη μεταγενέστερη λήψη ασφαλιστικής ικανότητας.
Τέλος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ως άνω αρ.πρωτ. Δ.15/Δ' /οικ.42802/1120/25-9-2018
έγγραφο του Υπουργείου, οι εν λόγω οδηγίες διαγραφής, για λόγους χρηστής διοίκησης, δεν
εφαρμόζονται στις περιπτώσεις ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης
έως 26/3/2018, ημερομηνία του σχετ.α εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοιν.Αλληλεγγύης.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμοδίων υπαλλήλων της Υπηρεσίας τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και
την άμεση εφαρμογή των ανωτέρω οδηγιών.

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡ/ΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΑΥΤ/ΛΟΥΣ ΤΜ/ΤΟΣ
ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Γρ. κ. Διοικητή
dioikitis@efka.gov.gr
Γρ. κ.κ. Υποδιοικητών
ypod1@efka.gov.gr, ypod2@efka.gov.gr
Γρ. κ.κ. Γεν. Δ/ντών
gd.eisforon@efka.gov.gr, gd.ergodoton@efka.gov.gr
gd.sintaxeon@efka.gov.gr, gd.dioik.oikon@efka.gov.gr
Υπουργείο Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
asfmis@ggka.gr
Γρ. Διοικητή ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΕΤΕΑ)
Φιλελλήνων 13-15, 105 57 Αθήνα
dioikitis@etea.gov.gr
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Νίκης 4, 10563 Αθήνα
tee@central.tee.gr

7 Γ.Σ.Ε.Ε.
28ης Οκτωβρίου 69, 10434 Αθήνα
info@gsee.gr
8 Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών
Κάνιγγος 27, 10682 Αθήνα
pol@otenet.gr
9 Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα
efeea@otenet.gr
10 Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας
Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα
info@pofee.gr
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