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Θέμα: Αναδρομική Επιστροφή Ασφαλιστικών Εισφορών  
 

 

Βάσει του Νόμου 4387/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Νόμου 4670/2020, 

εξισώθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών ασφαλισμένων του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ,  με τις 

ισχύουσες ασφαλιστικές εισφορές του ΕΦΚΑ. 

 

Από την 1/1/2017 οι εισφορές για την υγειονομική περίθαλψη των ασφαλισμένων του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ 

έχουν διαμορφωθεί σε ποσοστό 2,55% μηνιαίως αντί 3% που ίσχυε μέχρι τότε, ήτοι μία μείωση 

εισφορών κατά 0,45%. 

 

Επομένως, η παρακράτηση των εισφορών των ασφαλισμένων του τ.ΤΑΥΤΕΚΩ για την περίοδο από 

1/1/2017 έως και 31/1/2020 πραγματοποιήθηκε από την Τράπεζα και έχουν αποδοθεί σε εσάς  με 

ποσοστό 3% αντί 2,55%. 

 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 11/20-3-2020 του e-ΕΦΚΑ, ο Οργανισμός σας οφείλει να υπολογίσει και να 

επιστρέψει στους δικαιούχους τις αναδρομικές εισφορές  που παρακρατήθηκαν κατά την παραπάνω 

περίοδο, καθώς και τυχόν αναδρομικές εισφορές που αναλογούν σε εξαρτώμενα μέλη των 

ασφαλισμένων.   
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Παρόλο όμως που έχει παρέλθει αρκετά μεγάλο διάστημα (15 μηνών) από την έκδοση της ανωτέρω 

Εγκυκλίου, δεν έχουν υλοποιηθεί οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποδοθούν οι ασφαλιστικές 

εισφορές στους δικαιούχους. 

 

Την Τετάρτη 7/7/2021 στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, λάβαμε ομόφωνα την απόφαση να 

καλέσουμε άμεσα την Διοίκηση του ΕΦΚΑ να μεριμνήσει ώστε να επισπευστούν οι διαδικασίες και να 

επιστραφούν οι αναδρομικές εισφορές στους δικαιούχους ασφαλισμένους.   

 

Σε περίπτωση που υπάρξει περαιτέρω κωλυσιεργία επί του θέματος επιφυλασσόμεθα να προβούμε 

στην άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων μας.   

 

Ο Πρόεδρος       Ο Γεν. Γραμματέας 
 

Αντώνης Δεληχάτσιος                 Παναγιώτης Μπλάνας 

 


