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Κοιν.: 1. ΕΦΚΑ / Διεύθυνση Εισφορών
Μισθωτών
2. ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής
Θέμα : «Να επιλυθεί επιτέλους το θέμα της επιστροφής των Ασφαλιστικών
Κρατήσεων σε Μηχανικούς του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων».
κ. Πρόεδρε Δ.Σ.
κα. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού και Οικονομικού
κα. Προϊσταμένη του Τμήματος Λογιστηρίου
Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των
Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα.
Απευθυνόμαστε και πάλι σε εσάς για το θέμα που έχει ανακύψει σχετικά με τις
διαδικασίες
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κλάδων των Διπλωματούχων Μηχανικών υπαλλήλων του Φορέα σας και σας
υπενθυμίζουμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας, καθώς ενημερωθήκαμε από
συναδέλφους μας ότι ο Φορέας σας εξακολουθεί, μετά από χρόνια ισχύος του νέου
ασφαλιστικού και σχεδόν πέντε μήνες μετά το προηγούμενο έγγραφό μας,
να μην έχει προβεί ακόμα στις απαιτούμενες διορθώσεις στην μισθοδοσία και να
επιστρέψει αναδρομικά ποσά για τις κάτωθι ασφαλιστικές κρατήσεις:
Α) Να διορθωθεί στο ορθό 3,25% ο συντελεστής επί του οποίου γίνεται η
κράτηση για την επικουρική ασφάλιση τόσο για τον εργοδότη όσο και για τον
εργαζόμενο (αναδρομικά από 1/6/2019).
Β) Να διορθωθεί το ποσό επί του οποίου γίνεται η κράτηση για το εφάπαξ και
συγκεκριμένα: - για τον Ιανουάριο 2019 η κράτηση 4% για το εφάπαξ γίνεται επί

ποσού 586,08 ευρώ, - από 1-2-2019 μέχρι 31-12-2019 η κράτηση 4% για το εφάπαξ
γίνεται επί του ποσού των 650 ευρώ, - από 1-1-2020 και έπειτα η κράτηση για το
εφάπαξ είναι 26,00 ευρώ μηνιαίως (1η κατηγορία).
Γ) Να διορθωθεί η κράτηση εργοδότη για την υγειονομική περίθαλψη και
συγκεκριμένα θα πρέπει να συμπεριλάβει επιπλέον συντελεστή 0,25% (για παροχές
σε χρήμα) από 01-04-2019 (τον μήνα που σταμάτησαν να γίνονται) επί του ποσού
των μικτών αποδοχών.
Δ) Να επιστραφούν τα ποσά των κρατήσεων για τον κλάδο της Ειδικής
Προσαύξησης στις οποίες η Υπηρεσία παρακράτησε από Ιανουάριο 2016 έως και
Ιούνιο 2016, καθώς σύμφωνα με την παρ. 15 του αρθρ. 39 του ν. 4387/2016 όπως
τροποποιήθηκε από την παρ. 15 αρθρ. 1 ν. 4578/2018 «Μείωση ασφαλιστικών
εισφορών και άλλες διατάξεις», η εισφορά για την ειδική προσαύξηση καταργήθηκε,
με άμεση εφαρμογή από 1-1-2016.
Ε) Να διορθωθεί η μισθοδοσία σε ότι αφορά στη μη προβλεπόμενη μείωση της
προσωπικής διαφοράς κατά την αλλαγή του μισθολογικού κλιμακίου ΜΚ από τον αρ. 7
στον αρ. 8, καθώς στο άρθρο 27 του Ν. 4354/15 «Διασφάλιση Αποδοχών»)
αναφέρεται ότι «… η νέα αυτή προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε
μελλοντική αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου πλην της χορήγησης επιδόματος
θέσης ευθύνης και της προωθημένης εξέλιξης.».
Ο ΕΦΚΑ στον οποίο και κοινοποιείται το παρόν, μπορεί να σας επιβεβαιώσει ότι
η επιστροφή των «αχρεωσθήτως καταβληθέντων» εισφορών μπορεί να γίνει με τη
χρήση της νέας Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) και τη διαδικασία
Συμψηφισμού Εισφορών.
Ελπίζουμε ότι θα προβείτε σε κατάλληλες ενέργειες ώστε το πρόβλημα να
επιλυθεί σύντομα και να μεριμνήσετε ώστε να επιστραφούν οι διαφορές στις εισφορές
των συναδέλφων μας, όπως ακριβώς έχουν πράξει και οι υπόλοιποι φορείς του
Δημοσίου.

