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ΘΕΜΑ : «Αζθαλιζηικές ειζθορές μητανικών με διακοπή άζκηζης μη μιζθωηής
απαζτόληζης»

Σε ζπλέρεηα ηνπ αξηζ. ΔΙΕΙΣΦΜΜ/364/629350/28-4-2017 εγγξάθνπ ζαο,
ζρεηηθά κε ηελ εηζθνξνδόηεζε κεραληθώλ κε δηαθνπή κε κηζζσηήο δξαζηεξηόηεηαο,
ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:
1. Από ηελ ηζρύνπζα θαηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ.4387/2016 λνκνζεζία
(άξζξν 6 ηνπ α.λ.2326/1940) πξνβιέπεηαη ε ππνρξεσηηθή ππαγσγή ζηελ αζθάιηζε
ηνπ πξώελ ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, ησλ κειώλ ηνπ Τερληθνύ Επηκειεηεξίνπ Ειιάδαο
(κεραληθνί, αξρηηέθηνλεο θ.ιπ.), αλεμάξηεηα εάλ αζθνύλ ή όρη ην επάγγεικα.
Σπλεπώο, ζηελ αζθάιηζε ηνπ πξώελ ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ππάγνληαλ κέρξη
31/12/2016 ππνρξεσηηθά νη κεραληθνί πνπ αζθνύζαλ ην επάγγεικα είηε σο κηζζσηνί
είηε σο ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο (αζθάιηζε ιόγσ απαζρόιεζεο), θαζώο θαη νη
κεραληθνί πνπ είραλ ηξαπεί ζε άιιε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα αιιά παξέκελαλ
κέιε ηνπ ΤΕΕ (αζθάιηζε ιόγσ ηδηόηεηαο). Σηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε νη
κεραληθνί πνπ ππάγνληαλ ζηελ αζθάιηζε άιινπ θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο ή ηνπ
Δεκνζίνπ γηα ηελ πξαγκαηηθή ηνπο απαζρόιεζε (δηαθνξεηηθή από εθείλε ηνπ
κεραληθνύ), ππάγνληαλ ππνρξεσηηθά θαη ζην πξώελ ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ιόγσ
εγγξαθήο ζην ΤΕΕ (ιόγσ ηδηόηεηαο) θαηαβάιινληαο ζην ΤΣΜΕΔΕ αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο ειεύζεξνπ επαγγεικαηία.

ΑΔΑ: 6ΧΜΠ465Θ1Ω-Λ96

2. Από 1/1/2017, νη αλσηέξσ ξπζκίζεηο εμαθνινπζνύλ λα δηαηεξνύληαη ζε
ηζρύ θαη σο εθ ηνύηνπ από ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία, νη Υπεξεζίεο ζαο, πξνθεηκέλνπ
λα θαζνξίζνπλ ην ύςνο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ
ΕΦΚΑ πνπ είλαη κέιε ηνπ ΤΕΕ, ζα πξέπεη λα εμεηάδνπλ εάλ ηα αλσηέξσ πξόζσπα
αζθνύλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα κεραληθνύ (κηζζσηνύ ή κε κηζζσηνύ) ή όρη.
Εηδηθόηεξα:
α) ζηηο πεξηπηώζεηο κειώλ ηνπ ΤΕΕ πνπ παξέρνπλ μόνο μιζθωηή εργαζία ως
μητανικοί, θαηαβάιινληαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο κηζζσηνύ ζύκθσλα κε ην άξζξν
38 ηνπ λ.4387/2016, ελώ νη κεληαίεο απνδνρέο γηα πιήξε απαζρόιεζε δελ κπνξεί λα
ππνιείπνληαη ησλ €586,08 ή ηνπ €510,95 (βαζηθόο κηζζόο άγακνπ κηζζσηνύ άλσ ή
θάησ ησλ 25 εηώλ αληίζηνηρα).
β) ζηηο πεξηπηώζεηο κειώλ ηνπ ΤΕΕ πνπ αζθνύλ μόνο μη μιζθωηή εργαζία ως
μητανικοί, θαηαβάιινληαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο απηναπαζρνινύκελνπ ζύκθσλα κε
ην άξζξν 39 ηνπ λ.4387/2016, ελώ ην κεληαίν εηζόδεκα δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη
ησλ €586,08 ή ηνπ €410,26 (βαζηθόο κηζζόο άγακνπ κηζζσηνύ άλσ ησλ 25 εηώλ γηα
ηνπο άλσ 5εηίαο ή ηνπ 70% απηνύ γηα ηνπο θάησ 5εηίαο αληίζηνηρα).
γ) ζηηο πεξηπηώζεηο κειώλ ηνπ ΤΕΕ πνπ δεν αζκούν καμία επαγγελμαηική
δραζηηριόηηηα (είηε σο κηζζσηνί είηε σο κε κηζζσηνί), θαηαβάιινληαη αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο απηναπαζρνινύκελνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ λ.4387/2016, ελώ ην
κεληαίν εηζόδεκα δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ησλ €586,08 ή ηνπ €410,26 (βαζηθόο
κηζζόο άγακνπ κηζζσηνύ άλσ ησλ 25 εηώλ γηα ηνπο άλσ 5εηίαο ή ηνπ 70% απηνύ γηα
ηνπο θάησ 5εηίαο αληίζηνηρα).
δ) ζηηο πεξηπηώζεηο κειώλ ηνπ ΤΕΕ πνπ παξέρνπλ ηασηότρονα μιζθωηή και μη
μιζθωηή εργαζία ως μητανικοί, θαηαβάιινληαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζύκθσλα κε
ην άξζξν 36 παξ. 2 ηνπ λ.4387/2016 (ζρεηηθή ε αξηζ. Φ10043/νηθ.14226/431/24-32017 εγθύθιηνο – ΑΔΑ : ΨΔΕΝ465Θ1Ω-ΠΩ1). Σε πεξίπησζε πνπ διακοπεί η
παροτή μη μιζθωηής εργαζίας (δηαθνπή επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηε
Δ.Ο.Υ.), ηόηε θαηαβάιινληαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο κηζζσηνύ κεραληθνύ ζύκθσλα
κε ηα αλσηέξσ.
ε) ζηηο πεξηπηώζεηο κειώλ ηνπ ΤΕΕ ποσ έτοσν ηραπεί ζε άλλο επάγγελμα, δειαδή
δελ απαζρνινύληαη σο κεραληθνί, θαη παξέρνπλ κηζζσηή εξγαζία (γηα παξάδεηγκα
απαζρνινύληαη σο ππάιιεινη γξαθείνπ) ή κε κηζζσηή εξγαζία (γηα παξάδεηγκα
αζθνύλ εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα), αιιά εμαθνινπζνύλ λα παξακέλνπλ κέιε ηνπ ΤΕΕ,
δειαδή δηαηεξνύλ ηελ ηδηόηεηα, θαηαβάιινληαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζύκθσλα κε
ην άξζξν 36 παξ. 1 ηνπ λ.4387/2016 (ζρεηηθή ε αξηζ. Φ10043/νηθ.14226/431/24-32017 εγθύθιηνο – ΑΔΑ : ΨΔΕΝ465Θ1Ω-ΠΩ1).
Τέινο, ζαο γλσξίδνπκε όηη επίθεηηαη θαηάξγεζε ηεο ππνρξεσηηθήο ππαγσγήο
ζηελ αζθάιηζε ηνπ πξώελ ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ιόγσ ηδηόηεηαο κε λνκνζεηηθή ξύζκηζε.
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Μέρξη ηε ζέζπηζή ηεο θαη ηελ παξνρή λέσλ νδεγηώλ, εμαθνινπζνύλ λα εθαξκόδνληαη
ηα αλσηέξσ.
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