
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 
 

 Οη κέρξη 31/12/1992 αζθαιηζκέλνη (παιαηνί αζθαιηζκέλνη), νη νπνίνη ηελ 01/01/2007 είραλ 
ειηθία άλσ ησλ πελήληα πέληε εηώλ θαη είραλ ππαρζεί ππνρξεσηηθά ζηνλ Κιάδν 
Επηθνπξηθήο Αζθάιηζεο (αξ.13 Ν.3518/06), διαγπάθονηαι από ηνλ Κιάδν Επηθνπξηθήο 
Αζθάιηζεο ηνπ ΕΤΑΑ/ΤΕΑΜΕΔΕ αναδπομικά από 01/01/2007, ηα δε πνζά ησλ 
αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ πνπ ηνπο παξαθξαηήζεθαλ επηζηξέθνληαη σο αρξεσζηήησο 
θαηαβιεζέληα , μεηά από ςποβολή ζσεηικήρ αίηηζηρ (άξζξ.59Ν3996/11) 

  

 Οη κέρξη 31/12/1992 αζθαιηζκέλνη (παιαηνί αζθαιηζκέλνη), νη νπνίνη ηελ 01/01/2007 είραλ 
ειηθία άλσ ησλ πελήληα θαη έσο πελήληα πέληε εηώλ  θαη είραλ ππαρζεί ππνρξεσηηθά ζηνλ 
Κιάδν Επηθνπξηθήο Αζθάιηζεο ( αξ.13 Ν.3518/06), αζθαιίδνληαη πιένλ πξναηξεηηθά 
(αξ.59Ν.3996/11), θαη δηθαηνύληαη λα δεηήζνπλ ηελ δηαγξαθή ηνπο αλαδξνκηθά από 
01/01/2007 θαη επηζηξνθή ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ πνπ ηνπο παξαθξαηήζεθαλ σο 
αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα  μεηά από ςποβολή ζσεηικήρ αίηηζηρ . 

                                                     
Σύκθσλα κε ην άξζξν 59 ηνπ Ν.3996/05.08.2011 (ΦΕΚ 170/ηεύρνο Α’), ην νπνίν αληηθαηέζηεζε 
ην άξζξν 13 ηνπ Ν.3518/2006 από ηόηε πνπ ίζρπζε (01/01/2007), ζε ζπλδπαζκό κε ην 
αξ.πξση.Φ.80020/νηθ.19535/562/30.08.2011 έγγξαθν ηνπ Υπνπξγείνπ Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο, νξίδνληαη  ηα αζθαιηζηέα πξόζσπα ηνπ Τνκέα Επηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Μεραληθώλ 
θαη Εξγνιεπηώλ Δεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ θιάδνπ Επηθνπξηθήο Αζθάιηζεο ηνπ ΕΤΑΑ. 
 
Σπγθεθξηκέλα, ζηελ αζθάιηζε ηνπ Τνκέα Επηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Μεραληθώλ θαη Εξγνιεπηώλ 
Δεκνζίσλ Εξγσλ ηνπ Κιάδνπ Επηθνπξηθήο Αζθάιηζε ηνπ ΕΤΑΑ ππάγνληαη:  
Τποσπεωηικά  

 Oη από 01/01/1993 αζθαιηζκέλνη ηνπ Τνκέα Σύληαμεο Μεραληθώλ θαη Εξγνιεπηώλ 
Δεκνζίσλ Εξγσλ (ΤΣΜΕΔΕ) ηνπ Κιάδνπ Κύξηαο Αζθάιηζεο ηνπ ΕΤΑΑ 

 Oη κέρξη 31.12.1992 αζθαιηζκέλνη ηνπ Τνκέα Σύληαμεο Μεραληθώλ θαη Εξγνιεπηώλ 
Δεκνζίσλ Εξγσλ (ΤΣΜΕΔΕ) ηνπ Κιάδνπ Κύξηαο Αζθάιηζεο ηνπ ΕΤΑΑ, εθόζνλ δελ 
ππάγνληαη ππνρξεσηηθά ζε άιιν επηθνπξηθό θνξέα γηα ηε ιήςε επηθνπξηθήο ζύληαμεο, 
πιελ ηνπ Μεηνρηθνύ Τακείνπ Πνιηηηθώλ Υπαιιήισλ (ΜΤΠΥ), και δεν έσοςν  
ζςμπληπώζει ηο πενηηκοζηό έηορ ηηρ ηλικίαρ ηοςρ καηά ηην έναπξη λειηοςπγίαρ ηος 
ππώην Κλάδος Επικοςπικήρ Αζθάλιζηρ ΣΜΕΔΕ (1.1.2007) 

Πποαιπεηικά  

 Oη κέρξη 31.12.1992 αζθαιηζκέλνη (κηζζσηνί θαη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο) ηνπ Τνκέα 
Σύληαμεο Μεραληθώλ θαη Εξγνιεπηώλ Δεκνζίσλ Εξγσλ (ΤΣΜΕΔΕ) ηνπ Κιάδνπ Κύξηαο 
Αζθάιηζεο ηνπ ΕΤΑΑ, κεηά από αίηεζή ηνπο, εθόζνλ δελ ππάγνληαη ππνρξεσηηθά ζε άιιν 
επηθνπξηθό θνξέα γηα ηε ιήςε επηθνπξηθήο ζύληαμεο, πιελ ηνπ Μεηνρηθνύ Τακείνπ 
Πνιηηηθώλ Υπαιιήισλ (ΜΤΠΥ), οι οποίοι έσοςν ηλικία άνω ηων πενήνηα και έωρ 
πενήνηα πένηε εηών καηά ηην έναπξη λειηοςπγίαρ ηος ππώην Κλάδος Επικοςπικήρ 
Αζθάλιζηρ ΣΜΕΔΕ (1.1.2007) 

 
Τα πνζά ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λόκνπ 
γηα ηα πξόζσπα πνπ ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ εμαηξνύληαη από 
ηελ αζθάιηζε ηνπ Τνκέα Επηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Μεραληθώλ θαη Εξγνιεπηώλ Δεκνζίσλ Εξγσλ, 
αλαδξνκηθά από 01/01/2007, επηζηξέθνληαη σο αρξεώζηεηα θαηαβιεζέληα, κεηά από ηελ 
ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο .     
 
Μηζζσηνί αζθαιηζκέλνη ηνπ Τνκέα Σύληαμεο Μεραληθώλ θαη Εξγνιεπηώλ Δεκνζίσλ Εξγσλ 
(ΤΣΜΕΔΕ) ηνπ Κιάδνπ Κύξηαο Αζθάιηζεο ηνπ ΕΤΑΑ, οι οποίοι είσαν ηλικία άνω ηων πενήνηα 
πένηε εηών καηά ηην έναπξη λειηοςπγίαρ ηος ππώην Κλάδος Επικοςπικήρ Αζθάλιζηρ 
ΣΜΕΔΕ (1.1.2007) και ςπήσθηζαν ςποσπεωηικά ζηην αζθάλιζή ηος, διαγπάθονηαι, 
αναδπομικά από 01/01/2007, από ηην αζθάλιζη ηος Σομέα Επικοςπικήρ Αζθάλιζηρ θαη 
επηζηξέθνληαη ζ’απηνύο ηα πνζά εηζθνξώλ πνπ ηνπο παξαθξαηήζεθαλ σο αρξεώζηεηα 
θαηαβιεζέληα, κεηά από ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο . 


